
 

 

 مذكرة تعاون في المجال الصحي

 بين

 اليابانبوالعمل والرفاهية وزارة الصحة 

 والمجلس األعلى للصحة بدولة قطر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وزارة الصحة والعمل والرفاهية باليابان، نإ

  املجلس األعلى للصحة بدولة قطر، و 

 ،"نـ "الجانباليهما فيما بعد بواملشار إ

ـــــــــــا 
ً
العالقـــــــــــاو الدااةيـــــــــــة وال ـــــــــــداقة وال عـــــــــــاون بـــــــــــ ن منهمـــــــــــا ب هميـــــــــــة  ع  ـــــــــــ  اعتراف

  ،في املجال ال حي البلدين

 اتفقا على ما يلي:قد 

 

 (1فقرة )

 مجاالت التعاون
الصــــــــــحية  ع  ــــــــــ  ال عــــــــــاون فــــــــــي املجــــــــــا و فــــــــــر  بــــــــــال عر  علــــــــــى يقــــــــــن  الجانبــــــــــان 

 ال الية:

مـــــــــــن  ـــــــــــالل العامليــــــــــة تمن ــــــــــل الرعايـــــــــــة الصــــــــــحية للن ـــــــــــنل لل  طيــــــــــة الصـــــــــــحية   -1

 ال  م ن ال حي.مجال ا س فادة من  برة اليابان في 

 تقديم العالج الطبي امل قد  واملس حضراو ال يد نية واملعداو الطبية.  -2

فـــــــــــي  ـــــــــــدماو الرعايـــــــــــة تـــــــــــدر   العـــــــــــامل ن تاميـــــــــــة املـــــــــــنارد ال شـــــــــــر ة مـــــــــــن  ـــــــــــالل   -3

 الصحية.

ب ـــــــنرة  الجانبـــــــان  ي فـــــــ  عليهـــــــافـــــــي املجـــــــال ال ـــــــحي  لل عـــــــاون  ى أ ـــــــر مجـــــــا و أي  -4

 . مشتركة



املبادئ العامة والعاا ر األساسية وضع لى إالجانبان هذه املذكرة تهد  يع بر كما 

 لل عاون املبدئي واملح مل.

 

 (2فقرة )

 وضعية المذكرة
لل عـــــــر  علـــــــى فـــــــر  الجـــــــانب ن عـــــــن ننايـــــــا  عب ـــــــر   عـــــــد هـــــــذه املـــــــذكرة مجـــــــرد 

، و  ترتـــــــــــــ  أيـــــــــــــة  قـــــــــــــن  أو  لصـــــــــــــحةبينهمـــــــــــــا فـــــــــــــي مجـــــــــــــال ااملســـــــــــــ قبلية ال عـــــــــــــاون 

  من الجانب ن التزاماو على 
 .أي 

 

 (3فقرة )

 التعديل
                 ،بمنجــــــــــــ  املنافقـــــــــــــة ال  ابيــــــــــــة ل جـــــــــــــانب ن  جــــــــــــنز  عـــــــــــــديل هــــــــــــذه املـــــــــــــذكرةي

 لـــــــذاو ا جـــــــرا او ا ال عـــــــديلهـــــــذو بـــــــدأ ســـــــر ان 
ً
الباـــــــد  املا ـــــــن  عليهـــــــا فـــــــي وفقـــــــا

 (.4) الفقرة ( من1)

 

 (4فقرة )

 البدء والمدة واإلنهاء
مـــن كـــال الجـــانب ن، اع بـــاًرا قبـــل يبـــدأ ســـر ان هـــذه املـــذكرة، بعـــد ال نقيـــع عليهـــا مـــن  .1

عبـــــــر القاـــــــناو الدبلنماســـــــية ، تـــــــار   إ طـــــــار الجانـــــــ  القطـــــــري ل جانـــــــ  اليابـــــــا ي ، 

 باس  مال ا جرا او الدا لية الالزمة املعمنل بها لدى الجان  القطري .

2.  
ً
 ملــدة )5ملــدة ) تظــل هــذه املــذكرة ســار ة

ً
(  مـــس 5(  مـــس ســاناو ، وتجــدد تلقاةيــا

  ســـاناو أ ـــرى ، مـــالم ي طـــر أي مـــن الجـــانب ن الجانـــ  ا  ـــر 
ً
،  فـــي أي وقـــ ،  ك ابـــة

 نها . ا تار   على ( س ة أشهر 6)قبل ذلك  ، و  برغب ه في إنهائها

نهـــــــا  هــــــــذه املــــــــذكرة لــــــــن يــــــــتمر علـــــــى البــــــــرام  واملشــــــــار ع الجار ــــــــة   ــــــــ  ت  مــــــــل، إإن  .3

   نرة مشتركة.  ال  ذلك بالجانبان مالم يقرر 

 



 علــــى مــــا تقــــد ، قــــا  
ً
 ،كــــال الجــــانب نأدنــــاه، وامل ــــن ن مــــن قبــــل  املفنضــــانوإشــــهادا

 بال نقيع على هذه املذكرة.

مــــــن  ،ميالديــــــة 2015فبرايــــــر  20   ب ــــــار   ،طنكيــــــنهــــــذه املــــــذكرة فــــــي مدياــــــة   ــــــررو

، ولاـــل منهـــا ذاو وا نجل زيـــة العربيـــةاليابانيـــة و  ســـن  ن أ ـــلي  ن باـــل مـــن الل ـــاو 

 يرجح الاص املحرر بالل ة ا نجل زية.،   ا  ال ي أوفي  الة  الحجية،

 

وزارة الصحة  عن

والعمل 

 والرفاهيةباليابان
 

 

 

 

المجلس األعلى  عن

 للصحة بدولة قطر

  

 


