
 

 

 :  ثالجا : اإلدارة املركزية للعالقات اخلارجية

ٚختتص بٛضع ايٓظِ ٚايكٛاعد ٚاإلجرسا٤ا  ايزشَر١ ايرك لهحترٌ  كٝرل ايتبر ٕٚ بر         

  املٓظُ   ايدٚي١ٝ ٚايبسب١ٝ ٚاألفسٜك١ٝ املب١ٝٓ بش٦ٕٛ ايبُرٌ ٚايبُر ٍ    اجلٗ   ٚ ٚن ف١ ايٛشاز٠ 

يًرصٍٛ عًر٢   ٚااللص ٍ ب ملٓظُ   ايدٚي١ٝ ٚايبسب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايدٍٚ ٚاجلٗ   امل حن١ األخس٣ 

ايدعِ ايحتين ٚامل دٟ يًُط ١ُٖ يف دعِ ايكدزا  املؤضط١ٝ يًٛشاز٠  َٚدٜسٜ لٗ  ٚزفع نحتر ٠٤ ددا٤  

ايتٛجٝرر٘ ايحتررين مله لررث ايتُعٝررٌ ايبُرر يٞ ب  رر زد  ، ٚ   تختًررن دْشررو١ ايررٛشاز٠ايبرر ًَ  يف

يتٓشٝط ايوًث ع٢ً ايبُ ي١ املصرس١ٜ ٚ ا ٜتٗر  ٚزع ٜتٗر  ٚاظحتر ى عًر٢ ذكٛقٗر  يف ايدٚير١        

 ويتبعها ما يلـي :....املطتكب١ً هل  .

 :(  اإلدارة العامة للنؤمترات واالتفاقيات  1

ٚاملٓظُر   ايدٚيٝر١    اجلٗر   ٚن فر١   ايرٛشاز٠ ٚختتص بت١ُٝٓ ايبزق   ايبُ ي١ٝ ايدٚيٝر١ بر    

 : ويتبعها ..ٚايبسب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ املب١ٝٓ بش٦ٕٛ ايبٌُ ٚايبُ ٍ .

 وتقوم باألعنال اآلتية :...أ(  إدارة شئون املؤمترات 

جلٓر١   –اإلعداد ملش زن١ ايٛشاز٠ يف احمل فٌ ايدٚي١ٝ ٚايبسب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ) َؤمتس ايبٌُ ايبسبرٞ   

َررؤمتس ايبُررٌ ايرردٚيٞ ة ٚن فرر١  –ايبُررٌ ٚايشرر٦ٕٛ االجتُ عٝرر١ ايت ببرر١ يز رر د األفسٜكررٞ  

ٚاخت ذ ن ف١ اإلجسا٤ا  ايزشَر١ يتشرهٌٝ   ، املؤمتسا  ٚاالجتُ ع   ذا  ايص١ً بٓش ط ايٛشاز٠ 

يف احمل فٌ ايدٚيٝر١ ذا  ايصر١ً ب يبُرٌ ٚايبُر ٍ     ٚضحتس ايٛفٛد ايك متعٌ مجٗٛز١ٜ َصس ايبسب١ٝ 

 ٚإعداد دٚزام ايبٌُ ا  ص١ ب ملٛضٛع   املوسٚذ١ .

ٚدزاضرر١ ايكررسازا  ، َت ببرر١ دْشررو١ ن فرر١ َٓظُرر   ايبُررٌ ايدٚيٝرر١ ٚايبسبٝرر١ ٚاألفسٜكٝرر١     

   ايص دز٠ عٓٗ  َع اجلٗ   املدتص١ َٚت بب١ لٓحتٝرٖ  .ٚايتٛصٝ 

َٛاف ٠ َهتث ايبٌُ ايردٚيٞ ٚايبسبرٞ ٚجلٓر١ ايبُرٌ األفسٜكٝر١ ٚن فر١ اهل٦ٝر   ٚاملٓظُر            

ايدٚي١ٝ األخس٣ ب يبٝ ْ   ٚاإلذص ٥ٝ   ٚايتك زٜس املرتلب١ ع٢ً عط١ٜٛ مجٗٛزٜر١ َصرس ايبسبٝر١    

 ص .يف ٖرٙ املٓظُ   ب يتٓطٝل َع جٗ   االختص 

اإلعداد ملش زن١ مجٗٛز١ٜ َصس ايبسبٝر١ يف االجتُ عر   ايكو عٝر١ ايت ببر١ ملهترث ايبُرٌ        

 ايدٚيٞ َٚٛاف ٠ اجلٗ   املب١ٝٓ بٗ  يتٓحتٝرٖ  دٚ االضرتش د بٗ  نٌ فُٝ  خيص٘ .

ايتٓطٝل َع ن ف١ ايٛشازا  املب١ٝٓ ٚخ صر١ ٚشاز٠ ا  زجٝر١ الختر ذ َٛقرن َصرسٟ َٛذرد  ر ٙ         

 ١ٝ ع٢ً ايط ذ١ ايدٚي١ٝ .ايكط ٜ  ذا  األُٖ

 َت بب١ ضداد ذص١ َصس إىل املٓظُ   ايدٚي١ٝ املدتًحت١ . 

 إعداد ن ف١ بٝ ْ   ايٛشاز٠ ايسمس١ٝ دَ ّ احمل فٌ ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ . 

 وتقوم باألعنال اآلتية :...ب(  إدارة االتفاقيات ومستويات العنل 

فسٜك١ٝ ٚايٛنر ال  ايدٚيٝر١ املتدصصر١    دزاض١ الحت قٝ   ٚلٛصٝ   ايبٌُ ايدٚي١ٝ ٚايبسب١ٝ ٚاأل 

ب الشرتاى َرع اجلٗر   املدتصر١ ٚاختر ذ إجرسا٤ا  االْطرُ ّ يف       ، ٚإبدا٤ ايسدٟ يف االْطُ ّ  إيٝٗ  

 ذ ي١ َٛافك١ ايطًو١ املدتص١ .

إعداد ايسدٚد ع٢ً َزذظ   جل١ٓ ا ربا٤ ايك ْْٛٝ  ايبسب١ٝ ٚايدٚي١ٝ ب يٓطب١ اللحت قٝ   ايبٌُ  

 َٔ مجٗٛز١ٜ َصس ايبسب١ٝ .املصدم عًٝٗ  

دزاض١ االضتبٝ ْ   ايٛازد٠ َٔ املٓظُ   ايدٚي١ٝ ٚاضتٝحت ٥ٗ  ببد ايتش ٚز َع دطساف ايبٌُ ايعزث  

 ايبُ ٍ ة َٚٛاف ٠ َهتث ايبٌُ ايدٚيٞ بٗ  . –دصر ب األعُ ٍ  - ) اظه١َٛ



 

 
إعداد ايتك زٜس املوًٛب١ يًُٓظُ   ايدٚي١ٝ ٚايبسبٝر١ ٚاألفسٜكٝر١ املتبًكر١ بتوبٝرل االلحت قٝر         

 ب يتٓطٝل َع اجلٗ   املدتص١ .ايص دز٠ عٓٗ  ٚايتٛصٝ   

اخت ذ اإلجسا٤ا  ايزش١َ َع املٓظُ   ايدٚي١ٝ ٚايبسب١ٝ ٚاألفسٜك١ٝ يًرحتر ى عًر٢ ذكرٛم ايبُر ٍ      

  مج١ عٔ األشَ   اإلق١ًُٝٝ دٚ ايدٚي١ٝ ايو ز١٥ .املصسٜ  ايب ًَ  ب   زد ايٓ

دزاض١ ايتك زٜس ٚاملوبٛعر   ايصر دز٠ عرٔ املٓظُر   ايدٚيٝر١ ٚاإلقًُٝٝر١ ذا  ايصر١ً ب ملطر ٥ٌ          

ٌ     ، االقتص د١ٜ ٚاالجتُ ع١ٝ  ْٚشرسٖ  عًر٢    ، ٚاضرتدزص املطرتحدا  اجلدٜرد٠ يف عر ع ايبُر

 اإلدازا  املدتص١ .

 ي١ٝ مب  ٜترٛا٤ّ َرع ْصرٛص االلحت قٝر   ايدٚيٝر١ املصردم عًٝٗر         اقرتاح لوٜٛس ايتشسٜب   ايبُ 

 ب الشرتاى َع اإلدازا  ايحت١ٝٓ .

اخت ذ إجسا٤ا  عكد اظًك   ايٓك ش١ٝ ايٛط١ٝٓ بشإٔ َب ٜري ايبٌُ ب الشرتاى َرع األجٗرص٠    

 املدتص١ ب يٛشاز٠ .

 (  اإلدارة العامة للشئون الدولية واإلقلينية :2

يًرصرٍٛ  ، ٚختتص ب اللص ٍ ب ملٓظُ   ايدٚي١ٝ ٚايبسب١ٝ ٚاإلقًُٝٝر١ ٚايردٍٚ ٚاجلٗر   امل حنر١     

ٚزفرع نحتر ٠٤ ددا٤   ، ع٢ً ايدعِ ايحتين ٚاملر دٟ يًُطر ١ُٖ يف دعرِ ايكردزا  املؤضطر١ٝ يًرٛشاز٠       

نُ  لبٌُ نرًك١ الصر ٍ بر  اجلٗر   ٚاملٓظُر       ، ايب ًَ  بٗ  يف تختًن دْشو١ ايٛشاز٠ 

  : ويتبعها ..دعزٙ ٚب  ايٛشاز٠ ٚاجلٗ   ايٛط١ٝٓ ذا  ايص١ً مبح ال  ايبٌُ املدتًحت١ . املرنٛز٠

 وتقوم باألعنال اآلتية :...أ(  إدارة شئون املنظنات الدولية 

دزاض١ االذتٝ ج   ايتدزٜب١ٝ يًٛشاز٠ َٚدٜسٜ لٗ  َٔ املٓح ايٛازد٠ ب يتٓطٝل َرع اإلداز٠ املسنصٜر١    

 يًُٛازد ايبشس١ٜ .

 ع   َع ممعًٞ املٓظُ   ايدٚي١ٝ ٚاجلٗ   ايت بب١ هل  ٚايدٍٚ ٚاجلٗ   امل حن١ يإلعداد عكد اجتُ 

 يرباَخ ايتب ٕٚ ايحتين ا  ص١ بسفع نحت ٠٤ ايب ًَ  ب يٛشاز٠ ٚاملدٜسٜ   ايت بب١ هل  .
إعداد ٚلٓظِٝ األْشو١ ايتدزٜب١ٝ ايٛازد٠ َرٔ اجلٗر   امل حنر١ ب الشررتاى َرع اإلداز٠ املسنصٜر١        

 زد ايبشس١ٜ .يًُٛا
دزاض١ املٓح ايٛازد٠ َٔ املٓظُ   ايدٚي١ٝ ٚٚن ال  ايتب ٕٚ ايحتين الختٝ ز املٓ ضث َٓٗ  الذتٝ ج    

َٚت ببر١ املببرٛ   املشر زن  يف    ، ٚاخت ذ ن ف١ اإلجسا٤ا  ايزش١َ يًُش زن١ فٝٗر   ، ايٛشاز٠ 

 ٖرٙ املٓح .
ٔ املٓظُر   ٚاجلٗر   ايدٚيٝر١  ٚايردٍٚ     لٓظِٝ اجتُ ع   ٚشٜ زا  ا ربا٤ ٚاملطر٦ٛي  ٚايٛفرٛد َر    

 امل حن١ .
دزاض١ املش زٜع ايت١ُٜٛٓ ذا  ايص١ً بأْشو١ ايرٛشاز٠ ايرك ختصصرٗ  املٓظُر   ايدٚيٝر١ ٚايردٍٚ        

امل حن١ جبُٗٛز١ٜ َصس ايبسبٝر١ ٚاختر ذ إجرسا٤ا  ايتٓحتٝرر ٚاملت ببر١ ٚايتكٝرِٝ ٚإعرداد ايتكر زٜس         

 ايٓٗ ١ٝ٥ يًحٗ   امل حن١ .

  ٚبسٚلٛنررٛال  ايتبرر ٕٚ ايحتررين برر  ايررٛشاز٠ ٚايررٛشازا  األٚزٚبٝرر١ املٓرر ىس٠ هلرر   إعررداد الحت قٝرر  

 ٚاملٓظُ   ايدٚي١ٝ .
 وتقوم باألعنال اآلتية :.... ب(  إدارة شئون املنظنات اإلقلينية

دزاض١ االذتٝ ج   ايتدزٜب١ٝ يًٛشاز٠ َٚدٜسٜ لٗ  َٔ املٓح ايٛازد٠ ب يتٓطٝل َرع اإلداز٠ املسنصٜر١    

 يبشس١ٜ .يًُٛازد ا
 



 

 
ٚنرا ايدٍٚ ، ض١ٜٛٝ ٚاملسانص ايت بب١ هل  ممعًٞ املٓظُ   ايبسب١ٝ ٚ األفسٚ د عكد اجتُ ع   َع 

ٚاجلٗ   امل حن١ يإلعداد يرباَخ ايتب ٕٚ ايحتين ا  ص١ بسفع نحت ٠٤ ايب َ  بر يٛشاز٠ ٚاملردٜسٜ     

 ايت بب١ هل  .

ب الشررتاى َرع اإلداز٠ املسنصٜر١ يًُرٛازد     لٓظِٝ األْشو١ ايتدزٜب١ٝ ايٛازد٠ َٔ اجلٗر   امل حنر١    

 ايبشس١ٜ .

    ٚ ضرر١ٜٛٝ لٓحتٝرررا األفررسٚ د لٓظررِٝ ايرردٚزا  ايتدزٜبٝرر١ ا  صرر١ ب يٛافرردٜٔ َررٔ ايرردٍٚ ايبسبٝرر١ 

يربٚلٛنٛال  ايتب ٕٚ ايحتين املرب١َ َع ٚشازا  ايبٌُ املٓ ىس٠ َٔ ٖرٙ ايدٍٚ ب يتٓطٝل َرع اإلداز٠  

 ب١ٝٓ َٚت بب١ لٓحتٝرٖ  .املسنص١ٜ يًُٛازد ايبشس١ٜ ٚاجلٗ   امل

ضر١ٜٛٝ  ٠ ٚٚشازا  ايبٌُ ايبسب١ٝ ٚ األفسٚ دإعداد الحت قٝ   ٚبسٚلٛنٛال  ايتب ٕٚ ايحتين ب  ايٛشاز 

 ٚايرباَخ ايتٓحتٝر١ٜ ايط١ٜٛٓ يتًو االلحت قٝ   ٚايربٚلٛنٛال  َٚت بب١ لٓحتٝرٖ  .، املٓ ىس٠ هل  

 ألفسٚ دض١ٜٛٝ .لٓظِٝ شٜ زا  ايٛفٛد ٚا ربا٤ َٔ املٓظُ   ايبسب١ٝ ٚا 

 : (  اإلدارة العامة للتنجيل اخلارجي3

ٚنرريو  ، ٚختتص بدزاض١ َٚت بب١ قٟٛ ايبرس  ٚايوًرث يف دضرٛام ايبُرٌ ا  زجٝر١      

زع ١ٜ ايبُ ي١ املصس١ٜ يف ا  زد ٚاظحت ى ع٢ً ذكٛقٗ  َرع عردّ اإلخرزٍ ب اللحت قٝر   ايدٚيٝر١      

 كنا تقوم باألعنال اآلتية : ...املصدم عًٝٗ  .

                        ايتٛجٝرر٘ ايحتررين مله لررث ايتُعٝررٌ ايبُرر يٞ ب  رر زد يتٓشررٝط ايوًررث عًرر٢ ايبُ يرر١ املصررس١ٜ   

 ٚ ا ٜتٗ  ٚزع ٜتٗ  ٚاظحت ى ع٢ً ذكٛقٗ  يف ايدٚي١ املطتكب١ً هل  .

إعداد ايدزاض   ايزش١َ إلَه ١ْٝ إْشر ٤ َه لرث متعٝرٌ عُر يٞ جدٜرد٠ ب  ر زد يهع فر١         

 ١ٜ يف ببض ايدٍٚ املطتكب١ً هلرٙ ايبُ ي١ .ايبُ ي١ املصس

 . ٚايًح ٕ ايترطري١ٜ هل  املش زن١ يف اجتُ ع   ايًح ٕ ايبًٝ  املشرتن١ َع ايدٍٚ ايبسب١ٝ 

َٚت بب١ ذصٍٛ ايبُ ي١ املصس١ٜ ، حبث شه ٣ٚ املصسٜ  املتبًك١ ب يبزق١ ايتب قد١ٜ ب   زد  

 . عٌٝ ايبُ يٞ ب   زد ب يتٓطٝل َع َه لث ايتُ ع٢ً َطترك لٗ  امل ي١ٝ

إعداد بٝ ْ   إذص ١ٝ٥ حبحِ ايبُ ي١ ايب ٥د٠ ٚلٛشٜب لٗ  املٗٓٝر١ ٚاجلرسافٝر١ ٚلكردٜس ا طر ٥س      

 امل د١ٜ ايٓ مج١ عٔ ايبٛد٠ ايحتح ١ٝ٥ يًبُ ي١ ب الشرتاى َع اإلدازا  املب١ٝٓ .

يف لرريٌٝ ايبكبر     ٚضع ايربْ َخ ايحتين يصٜ زا  ايط د٠ ٚشزا٤ ايبٌُ ايبسب ٚاألج ْث مم  ٜط ِٖ  

 ايك لٛاج٘ ايبُ ي١ املصس١ٜ ب   زد .

ايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ا  زج١ٝ ظٌ َش نٌ ايبُ ي١ املصرس١ٜ ب يردٍٚ ايرك ال ٜٛجرد بٗر  َه لرث        

 يًتُعٌٝ ايبُ يٞ ب   زد .

 األَ ١ْ ايحت١ٝٓ يًح١ٓ اختٝ ز املطتش زٜٔ ٚاملًرك  ايبُ يٝ  ٚاإلدازٜ  .دعُ ٍ  

 سٚف   اإلداز١ٜ مله لث ايتُعٌٝ ايبُ يٞ ب   زد .ٚضع َٝصا١ْٝ املص 

إعداد َشسٚع   االلحت قٝ   ٚايربٚلٛنٛال  ايعٓ ١ٝ٥ َع ايدٍٚ ايبسب١ٝ ٚاألجٓب١ٝ يف جم ٍ لٓكٌ  

 األٜدٟ ايب ١ًَ ب يتٓطٝل َع اإلدازا  املب١ٝٓ ، َٚت بب١ لٓحتٝرٖ  .
 


