�إدارات حمدثة

الإدارة العامة للتعاون الدويل

نظراً الزدياد م�شاركات الوزارة على امل�ستوى املحلي
واخلليجي والعربي وال��دويل يف امل�ؤمترات والندوات
واللجان ،و�سعياً لتقويه التوا�صل مع املنظمات املختلفة
وتفعيل م�شاركات ال��وزارة فقد ا�صدر �صاحب املعايل
وزير العدل القرار رقم ( )8647وتاريخ 1431/6/24هـ
املت�ضمن �إن�شاء جهاز يف الوزارة ي�سمى ـ الإدارة العامة
للتعاون الدويل ـ للقيام بهذه املهام.
االرتباط التنظيمي:
ت�ضمن ق��رار معايل الوزير ارتباط الإدارة العامة
للتعاون الدويل مبعاليه مبا�رشة.
الهدف العام للإدارة:
توثيق �أوا�رص التعاون بني الوزارة ووزارات العدل
يف ال���دول الأخ���رى ،واملنظمات والهيئات الإقليمية
والدولية ذات االخت�صا�ص بن�شاطاتها وت�أ�سي�س جماالت
�أو�سع للتعاون مع تلك اجلهات ،وكذلك الإ�رشاف على
تنظيم برامج التعاون ،وتن�سيق ات�صاالت الوزارة الإقليمية
والدولية.
�أق�سام الإدارة:
ـ وحدة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ـ وحدة جامعة الدول العربية واملنظمات العربية.
ـ وحدة الأمم املتحدة واملنظمات الدولية.
ـ وحدة الدرا�سات.
ـ وحدة التن�سيق واملتابعة.
ـ وحدة االتفاقيات واللجان امل�شرتكة.
ـ وحدة اللجان الداخلية.
ـ وحدة الرتجمة.
ـ وحدة املعلومات.
ـ اخلدمات املكتبية.
ـ ال�سكرتارية.
املهام العامة:
 -1تلقي الدعوات التي ترد للوزارة لال�شرتاك يف
امل�ؤمترات �أو الندوات ،والعمل على تقييم مدى اال�ستفادة
من اال�شرتاك بها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة بالوزارة،
وتعر�ض نتيجة تقييمها على معايل الوزير لأخذ التوجيه

يف ذلك.
 -2اق�ت�راح املر�شحني للم�شاركة يف امل���ؤمت��رات
وال��ن��دوات املختلفة التي تدخل �ضمن �أعمال ال��وزارة
والعر�ض بذلك ملعايل الوزير.
 -3تلقي التقارير التي يقدمها ممثلو ال��وزارة بعد
امل�شاركة يف املنا�سبات اخلارجية والعر�ض للأمور التي
ت�ستوجب العر�ض وتبليغ اجلهات ذات العالقة مب�ضمون
التقرير وباملو�ضوعات التي بحثها امل�ؤمتر وبالنتائج التي مت
التو�صل �إليها.
 -4اال�شرتاك �أو تر�شيح ممثل للإدارة العامة للتعاون
الدويل يف ع�ضوية اللجان ال�سعودية امل�شرتكة.
 -5العر�ض للمو�ضوعات امل��درج��ة على جدول
�أعمال اللقاءات العربية والدولية التي ت�شارك فيها الوزارة
لتحديد موقف اململكة �إزاء تلك املو�ضوعات وذلك يف
�ضوء �سيا�سة الدولة وتوجهاتها.
-6ج��م��ع املعلومات اخلا�صة مب�شاركات ال���وزارة
اخلارجية ال�سابقة وتبويبها.
�-7إم������داد امل�����ش��ارك�ين يف امل����ؤمت���رات وال��ل��ج��ان
واالجتماعات اخلارجية باملعلومات والأرق���ام احلديثة
اخلا�صة مبو�ضوع امل�شاركة.
 -8تقييم امل�شاركات اخل��ارج��ي��ة ملمثلي ال���وزارة
واال�ستفادة من �إيجابياتها وتفادي �سلبياتها �إن وجدت يف
امل�شاركات امل�ستقبلية.
 -9متابعة تنفيذ ما ي�صدر عن اللقاءات العربية
والدولية من قرارات وتو�صيات ذات �صلة بعمل وزارة
العدل وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
10ـ جمع االتفاقيات ومذكرات التفاهم يف املجاالت
العدلية وت�صنيفها وتبويبها ومتابعة تنفيذها.
 11ـ متابعة االت�صاالت ب�ش�أن التح�ضري لالتفاقيات
وم��ذك��رات التفاهم يف امل��ج��االت العدلية وم��ا يلزم
ب�صددها.
 12ـ �إعداد املقرتحات ب�شان االتفاقيات الدولية ذات
ال�صلة بعمل الوزارة ودرا�سة النتائج ومتابعتها بالتعاون مع
اجلهات املخت�صة بالوزارة.
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