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معالجة النفايات تعاون في مجال لل مذكرة  

  اليابان في البيئة وزارةبين 

 وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر و

 
 

 ،اليابان في البيئة وزارةإن 

 ،قطر دولة في والبيئة البلدية وزارةو

 فيما بعد بـ )الطرفان(،والمشار إليهما 

 رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال معالجة النفايات،

 قد اتفقتا على ما يلي:

 

(1) فقرة  

تعزيددز وت ديددد التعدداون بددين الطددرفين مددن   دد  المندداف  هدد  ، هدد ا المدد  رةالهدددم مددن   -1

 النفايات. إدارة المتبادلة في تط ير 

فإن ه ا الم  رة تعد تعبيراً عن ن ايا ( 7) و (6)و (5) و (4)تماشياً م   حكام الفقرات   -2

ً ، تعاون في مجاالت معالجة النفاياتالطرفين لل وال تخلق  ي حدق  وال تعد ملزمة قان نيا

 .على عاتق  ي منهما و مسئ ليات  و التزامات قان ني  و مالي 

 

(2) فقرة  

 المجاالت التالية:  ه ا الم  رةتشم  

 سياسة إدارة معالجة النفايات.  -1

 البنية التحتية، م  التر يز بشك  خاص على المنشآت التي تح ل النفايات إلى داقة.  -2

  ي مجاالت  خرى تهم الطرفين.  -3

 

 (3) فقرة

اضدي  حيد  يططدي  د  شدك  تعداون م  ،بم  ب ه ا المد  رةبين الطرفين التعاون  شكال 

 ستك ن على النح  التالي: ( من ه ا الم  رة،2في فقرة )متعلقة بالمجاالت الم   رة 

 . تنفي  وتط ير السياسةتبادل المعل مات والخبرات بشأن  -1

 .البح ث و التدريباتإ راء  -2

 تنظيم ال رش والندوات والمؤتمرات. -3

فدي  األهدام المنش دةتحقيق شكال التعاون التي تحظى باهتمام الطرفين   ي شك  من  -4

 ه ا الم  رة.

 

 (4) فقرة
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 ة.إدار ه ا الم  رفي التي يتم تنفي ها التكاليف النا مة عن األنشطة يتحم  الطرفان  -1

ً بيق م  ال الطرفين  -2 والل ائح المعم ل بها ق انين لل تسهي  التعاون في مجال النفايات وفقا

 .البلدين  ال في

شددكال لتنفيدد  المشدداري  المتعلقددة بمجدداالت و فيمددا بينهمددا يجدد ز لكددال الطددرفين التعدداون  -3

وذلددف فدي حدددود المدد ارد ، ( مددن هد ا المدد  رة3)و( 2)الفقددرتين فدي  التعداون المدد   رة

 .في    من البلدينالشأن  وفقاً للق اعد المعم ل بها في ه االمتاحة و

 

 (5) فقرة

بددين الطددرفين حدد ل تفسددير  و تطبيددق مددا ورد فددي هدد ا المدد  رة تددتم تنشددأ قددد اختالفددات  ي 

 .المشاورات بين الطرفينتس يته ودياً عن دريق 

 

 ( 6) فقرة

هدد ا المدد  رة  و  ي نددص مددن نت اددها باتفدداا الطددرفين  تابددةً، م اضددي  يجدد ز تعدددي  

 ( من ه ا الم  رة.7)وتخض  التعديالت للفقرة 

 
 

 ( 7) فقرة

 .ت قيعهاتاريخ  اعتباراً من م  رةه ا اليبد  التعاون بم  ب   -1

 مماثلدة،  خدرى و لمددد  لمددة تجدددسد م و سدن ات،خمد  ( 5) لمدةه ا الم  رة  تظ   -2

بم  دب هد ا  إنهداء التعداون فدي برغبتده  تابدةً  اآلخدر الطدرم الطرفين  حد يخطر مالم

ً  ثالثين( 30) بفترة وذلف، الم  رة  مددتها انتهداء  و إنهائهدا تداريخ قبد  األقد  علدى ي مدا

  .األالية

المشددروعات  و علددى تنفيدد  البددرام  هدد ا المدد  رة التعدداون بم  ددب إنهدداء ال يددؤثر و   -3

 . تابةً  ، مالم يتفق الطرفان على خالم ذلفوذلف لحين استكمالها، القائمة

هجريددددددة،  14./......…../…بتدددددداريخ د  يدددددد   فددددددي مدينددددددة مدددددد  رةهدددددد ا الوقعدددددد  

 العربيدةو اليابانيةميالدية، من نسختين  اليتين بك  من اللطات  20./......…../…الم افق

، وفي حالة االختالم فدي التفسدير يدر ح الدنص المحدرر القيمةواإلنجليزية ولك  منها ذات 

 باللطة اإلنجليزية.
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 عن  عن

 وزارة البيئة 

 في اليابان 
وزارة البلدية  

 والبيئة 

 في دولة قطر

 

 


