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  مذكرة تفاهم
 المملكة العربية السعودية  وزارة البيئة والمياه والزراعة فيبين 

 للتعاون في مجال البيئة اليابانوزارة البيئة في و
 

ووزارة البيئية في  لمملكية الربييية الويرة  ة افي  وزارة البيئة والمياه والزراعة إن 
رغبية  ( ييالطبفي   وإليهميا  يي   الطيب المشار فيما يري  إليا اهي  ما يي   )اليايان 

الترياون في  مليال البيئية ورفع موتةى منهما ف  تأكي  أواصب الص اقة وتةطي  ا، 
 ا علا ما  أت :، ق  اتفقتف  البل   

 المادة األولى
وفي  انظممية والقيةاظي   التراون فيما يينهما ف  المليال البيئي ،ن علا ا رمل الطبف

 يعشييلبيئيية والماافميية عليهييا ميي   يي ل توذلييل لاما يية الالمرمييةل يهييا فيي  البليي    
 التراون ف  الملانت األتية:

  ل : مالتكيف مع المنافع المشتبكة فيا (1
 لمياه والصب  الصا .ا جة ة -أ
 .الباب ة اما ةال -ب
 .أو التصاب علا الموتةى البيئ  األراض مكافاة ت  ةر  -ت
المنياط  ، وللطيب التاتيية البنيا الواهلية لاما ية  تخطيط المناط  إ ارة -ث

 .، والمةاظئلملمرات الصناعية، وماطات تالية المياهوا ،الوكنية
الناتليية عيي  المييةا ب اللة يية  المبكييب للايي  ميي  الكييةارث البيئييية اإلظييرار -ج

 .القصةى
 .والويطبة علا تلةث الهةاءطب  وتقنيات البص   (2
 م  التبية الملةثة )غيب المشرة(.تطة ب طب  وتقنيات للمراللة والتخلص  (3
 تقنيات واساليب الا  م  التلةث الضةضائ  والتاكم ف  ان تزازات. (4
 . الةضع البا  اجباءات تقييم انثب البيئ  م    ل  راسة تاوي   (5
 .والا  م  تةلي  ايما فيها النفا ات الخطبة والكيميائية النفا ات إ ارة  (6
انستباتيل  وتشليع ال راسيات التكنةلةجيية البيئيية التراون ف  ملال التخطيط  (7

 الق رات.  ويناء
 . تف  عليها اللاظبي أي أظشطة ا بى ضم  ملانت البيئة وتاوينها  (8

 نيةالمادة الثا
 ما  أت :م    ل ، يكافة الوبلعلا تنفير  ره المركبة،  الطبفان رمل 

 ف   را الملال.الخببات والمرلةمات الرلمية والفنية ذات الصلة تبا ل  (1
ميل الروورش  والمؤتمبات تشليع الز ارات واللقاءات المتبا لة وتنميم الن وات (2

 والببامج الت ر بية.
 .الطبفانأي وسيلة أ بى  تف  عليها  (3

 الثالثةالمادة 



2 
 

وأن  فيي  اطييار  ييره المييركبة المرلةمييات والةثييائ  المتبا لييةيوييب ة  الطبفييان لتييز  
 طب  ثالث  ون مةافقية  طيية إلاوأن تنقل المخصصة لها  لألغباضتُوتخ   إن 

 م  الطب  الرى ق مها.  موبقة
 الرابعةالمادة 

 ظشيياط أي تنفييير أثنيياء اآل ييب الطييب  يليي  وأظمميية لقييةاظي  جاظييب كييل سيخضييع (1
 .المركبة  ره يمةجب

يمثاييية موييا مة أهيي  ما  انساسيييةعلييا اعتبييار الملكييية الفكب يية  اللاظبييان ةافيي   (2
 . ره المركبةلتنفير أي ظشاط يمةجب 

تكةن هقة  الملكية الفكب ة الناتلة ع  تنفير ظشاط أو مشبوع مشيتب  يمةجيب  (3
ياويب مويا مة كيل طيب ، وذليل وفي  ميا  تفي  لللياظبي   ره المركبة مملةكية 

 ف  وثيقة موتقلة.عليه الطبفي  
 المادة الخامسة

يمةجييب  ييره مييا  ليي  كأ ييخال موييؤولي  عيي  تنفييير األظشييطة الليياظبي   رييي  كيي  
 المركبة:

اليييةزارة وكييييل وزارة البيئييية والميييياه والزراعييية يالمملكييية الربييييية الويييرة  ة،  (1
 .، وكالة الةزارة لشؤون البيئةلبيئةشؤون ال

، التريياون اليي ول  والبنييية التاتييية الموييت امةمكتييب رئييي  اليايييان، يوزارة البيئيية  (2
 مكتب البيئة الرالم .

 السادسةالمادة 
إل إلمكاظاتييه المتاهيية  -جاظييب  تامييل كييل  ييير  ييره التكيياليف المتبتبيية علييا تنف -وفقييا

 المركبة.
 المادة السابعة

أي      نشأ يي  الطبفي  هةل تفويب  ره المركبة أو تنفير ا  ويةى يشيكل و ي 
 المشاورات الثنائية أو التفاوض يي  الطبفي .ع  طب   

 الثامنةالمادة 
عبيب  -ييي  الطيبفي   لمي  تيار آ ر يب إ يرار متبيا   ب أ الرميل يهيره الميركبة (1

للرميل  ؤك  استكمال اإلجباءات النمامية ال ا لية ال زمة  - القنةات ال يلةماسية
 .يها

إل لمي ة أو لمي   ت ره المركبة  مي  سينةات، وتالتراون يمةجب م ة  (2 لي   تلقائييا
 - عبب القنةات ال يلةماسيية -اآل ب كتاية اللاظب  الطبفي مماثلة، ما لم  بلّغ أه  

عليا األقيل مي  التييار آ ة أ يهب قبيل سيتعي   اسيتمبار  يره الميركبة يبغبتيه في  
 الما   إلظهائها.

يالنويبة إليا ف  هالة اظتهاء الرمل يهره المركبة توتمب أهكامها ظافرة المفريةل  (3
 المشبوعات والببامج الت  ظشأت ف  ظلها.

 .يمةافقة اللاظبي  الخطية مك  تر  ل  ره المركبة  (4
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ياللغيات:  ، 16/12/2020المةاف  ،    16/5/1442 يتار آ  وقرت  ره المركبة   
متواو ة ف  الالية، وف  هيال الربيية، والياياظية، واإلظلليز ة، والنصةل الث ثة 

 .ف  التفويب  كةن النص اإلظلليزي  ة المبجحان ت   
 

 عن وزارة البيئة 
 في اليابان
 وزير البيئة

 
                      كويزومي شينجيروالسيد/

عن وزارة البيئة والمياه  
 والزراعة

 في المملكة العربية السعودية
 وزير البيئة والمياه والزراعة

 
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن 

 الفضلي
 


