
 الجمھورية اليمنية     المملكة العربية السعودية
  وزارة المياه والبيئة    الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

  لھيئة العامة لحماية البيئةا
  وحدة السموم والنفايات الخطرة

  (نقطة اتصال اتفاقية بازل)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مذكرة تفاھم
  للتعاون في مجال إدارة النفايات الخطرة

  الجمھورية اليمنية حكومةو المملكة العربية السعودية حكومة بين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م١١/١٢/٢٠٠٤ الموافق ھـ٣٠/١١/١٤٢٤الرياض مدينة
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  مذكرة تفاھم
  للتعاون في مجال إدارة النفايات الخطرة

  الجمھورية اليمنيةوحكومة  المملكة العربية السعودية حكومة بين
  

وحكومة  السعوديةحكومة المملكة العربية بين  ةتميزمال والروابطانطالقاً من روح اإلخاء والتعاون 
  .الجمھورية اليمنية (المشار إليھما فيما بعد بالطرفين التعاقدين)

  

  والموارد الطبيعية وحمايتھا من التلوث. المحافظة على البيئة ھميةألوإدراكاً 
  

البلدين الشقيقين لتنفيذ التزاماتھما الدولية المشار  وتقديراً لضرورة التنسيق بين األجھزة المعنية في
  )،BC( اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود في ھاإلي

  

إطار  فيوالنفايات الخطرة والتخلص  التعاون في مجال إدارة على المتعاقدان اتفق الطرفانفقد 
ً والبلدين،  األنظمة المعمولة بھا في كال   يلي: مال وفقا

  

  :المادة األولى
  :بالغتبادل المعلومات واإل

  

على اإلبالغ وتبادل المعلومات الخاصة بنقل المواد والنفايات المتعاقدان يعمل الطرفان  .١
الخطرة والتخلص منھا عبر حدود البلدين، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لرصد وضبط 

  المخالفات بشأنھا.
ر بطريقة غيمنقولة  في حالة رصد أو ضبط مواد ونفايات خطرة عبر الحدود البلدين .٢

المنظمة  الدولية اتالتفاقيل، يتبادل الطرفان عينات منھا لغرض التحري والبحث وفقاً شرعية
 ھي:االتفاقيات ولھذه األنشطة، 

  ،)BC( اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود ◘
مواد كيمياوية ومبيدات  اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على ◘

  ،)PIC(آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية 
  .)POPs( العضوية الثابتة تاثوللمإستكھولم لاتفاقية  ◘
يعمل الطرفان على حظر االتجار الغير مشروع للمواد والنفايات الخطرة والتخلص منھا  .٣

اتفاقية إستكھولم قية روتردام، والواردة ذكرھا في اتفاقية بازل، واتفاعبر الحدود البلدين 
 المنظمة لھذه األنشطة. )POPs(للملوثات العضوية الثابتة 

  

  :المادة الثانية
  التوعية والدراسات البحثية والمسوحات الميدانية:

  

  كافة أنواع النفايات الخطرة وكمياتھا. لدراسات البحثية والمسوحات الميدانيةالفني لدعم ال .١
 ون النفايات الخطرة، وذلك بالتعاون بين مسئولي البلدين.بحث كيفية التخلص من مخز .٢
ة  مجال يتبادل الطرفان الخبرات في .٣ دارس إعداد ونشر مواد التوعية المختلفة للمجتمعات المحلي ع والم بھدف رف

وامستوى الوعي البيئي  ر مشروع للم تخلص الغي ل أو ال د من الناحية الفنية والقانونية والمخاطر المترتبة من النق
 والنفايات الخطرة.

 االستفادة من اإلمكانيات المتاحة لدى البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مجال التوعية البيئية. .٤
  

  :المادة الثالثة
  :التعاون والتنسيق في المحافل الدولية واإلقليمية
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في المحافل الدولية  بينھما التعاون والتنسيق المستمريعمل الطرفان المتعاقدان على  .١
وذلك خدمة لمصلحة البلدين، واإلقليمية من خالل تبادل وجھات النظر، وتنسيق موقفيھما 

  التالية:الدولية، يما يتعلق باالتفاقيات البيئية ف
  ،)BC( اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود ◘
جراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمياوية ومبيدات بشأن تطبيق إ واتفاقية روتردام ◘

  ،)PIC( آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية
  .)POPs(واتفاقية إستكھولم للملوثات العضوية الثابتة  ◘
  لي:ي لبحث ما، المختصينتبادل الزيارات بين يشجع الطرفان المتعاقدان  .٢
في اتفاقية بازل، واتفاقية تفعيل دور البلدين الشقيقين  مناقشة المسائل الفنية والقانونية في ◘

  روتردام، واتفاقية إستكھولم.
 .تالمعلوماواالستفادة من تلك  معلومات عن المواد والنفايات الخطرةقاعدة إنشاء  ◘

  

  المادة الرابعة
  :التدريب والتأھيل

  

في مجال استخدام التقنيات يعمل الطرفان المتعاقدان على االستفادة من اإلمكانيات المتاحة لديھما 
الحديثة في إدارة المواد والنفايات الخطرة والطرق المالئمة في التعامل والتخلص اآلمن من النفايات 

  الخطرة، بما يؤمن فرص تأھيل وتدريب الكوادر الفنية في البلدين الشقيقين.
  

  :المادة الخامسة
  :البرامج التفصيلية

  

مج التفصيلية لتنفيذ ما ورد في ھذه المذكرة وفقاً لإلمكانيات بوضع البراالطرفان المتعاقدان  قومي
  .يھماالمتاحة لد

  

  :المادة السادسة
  :التوقيع والتنفيذ

  

المتعاقدين،  الطرفين قبلمن  تدخل ھذه المذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليھا .١
  .وفقاً لإلجراءات القانونية المعمول بھا في البلدين الشقيقين

لفترة أو فترات متتالية مدة كل منھا سنة واحدة وتتجدد تلقائياً  ثالث سنوات، ھذه المذكرة ةمد .٢
ً وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في  ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف اآلخر كتابيا

  إنھائھا قبل ستة أشھر على األقل من تاريخ انتھاء مدة سريانھا.
يتم ذلك باتفاق  ،ھذه المذكرة ا أو إضافة مواد جديدة إليبتعديلھفي رغبة أي من الطرفين  .٣

  .لتعديل أو اإلضافة أو اإلنھاءفي ابموجب كتاب رسمي يقدم  الطرفان المتعاقدان
األنشطة  وألمشاريع لبالنسبة سارية المفعول  ھاتستمر أحكامإذا انتھى سريان ھذه المذكرة،  .٤

ء من إنجازھا، وذلك حتى يتم االنتھاء من انتھيتم اال لمتمت في ظلھا والبرامج التي  وأ
 .تلك المشاريع أو األنشطة أو البرامج إنجازه

  

من نسختين  م١١/١٢/٢٠٠٤ الموافق ھـ٣٠/١١/١٤٢٤الرياض (مدينة في ھذه المذكرة حرر
  أصليتين باللغة العربية.

  

  المملكة العربية السعوديةعن حكومة         الجمھورية اليمنيةعن حكومة 


