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  91تابستان  ، دو، شماره دهمچهارمحيط زيست ، دوره  تكنولوژيعلوم و 
  
  

) در SEA( راهبرديبررسي تطبيقي نظام حقوقي ارزيابي زيست محيطي 
  كشورهاي مختلف جهان و مقايسه آن با ايران

  
 

 1بهنوش خوش منش زاده

 2 سيد مسعود منوري

 2 فرهاد دبيري

           
  18/5/86تاريخ پذيرش:  10/3/86تاريخ دريافت:

                                                          

  چكيده 
، يك فرآيند و رويكرد نظام مند و نوين است كه شناسايي، پيش بيني و ارزيابي اثرات 1(SEA)راهبرديارزيابي زيست محيطي  

رح ريزي ــد طـو در چهارچوب توسعه كالن و در فرآينو پيامدهاي زيست محيطي را در عالي ترين سطوح تصميم گيري (سطح كالن) 
 جدي و موثر مد نظر قرار مي دهد. به طور سياست هابرنامه ها، طرح ها و 

ارزيابي زيست محيطي ويژه كشورهاي توسعه يافته، نمونه هاي روشني از قوانين و مقررات مرتبط با ه در كشورهاي مختلف ب
هايي همچون كانادا، كشورتدوين گرديد و پس از آن آمريكا در  ،1969سال در  SEA قانوني سند در واقع اولينوجود دارد.  راهبردي

منتشر نمودند. اجرايي  –هاي علمي ي هاي ويژه براي ارزياب عنوان نيازمندي را بهضوابط و مقرراتي كنگ، دانمارك و ديگر كشورها، هنك
مدتاً در سطوح بخشي و آمايش سرزمين كاربردي تر و  موثر تر بوده اند. در اين تحقيقات صورت گرفته نشان داده است كه اين قوانين ع

روش شناسي مناسب با اين موضوع شناخته  العمل هايكشورها در پايه ريزي دستور فعال ترينزمينه كشور انگلستان به عنوان يكي از 
  شده است.

ها  در ايران مي گذرد و اجراي آن 2(EIA)اثرات زيست محيطي ارزيابي  با مرتبط قوانين و مقرراتبيش از يك دهه از تصويب  
 ارزيابي زيست محيطي راهبردي. ليكن علي رغم اهميت بسيار زياد و گستردگي دامنه شمول مي شوددنبال  با جديتدرسال هاي اخير 

)SEA (ي صورت گرفته بررسي هاين تحقيق، با صالح برسد، تدوين نگرديده است. در امراجع ذيتصويب  به كه تا كنون قانون يا مقرراتي

                                                 
  عضو هيئت علمي گروه مهندسي محيط زيست دانشگاه آزاد واحد پرند -1
  تهران استاديار دانشكده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات -2
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عمدتاً در دو سطح  ارزيابي زيست محيطي راهبرديدر كشورهاي پيشرو در اين خصوص، مشخص گرديده است كه الزامات مربوط به 
 قانوندر بخش اول يعني  صورتي كهو تصميم گيري. در  سياست گذاريو ديگري در سطح  قانون گذاريباشد، يكي در سطح مشهود مي

بخش نخواهد بود. همچنين با تحقيقات و مطالعات انجام نتيجه مربوطبا رعايت الزامات  سياست گذاريتدابير الزم انديشيده نشود،  گذاري
به منظور ايجاد يك نظام  سياست گذاريگرفته پيشنهادهايي جهت اثربخشي ارزيابي زيست محيطي راهبردي در اركان تصميم گيري و 

  است.شده ارايهالزمه و پيش نياز اجراي موثر آن مي باشد،  مديريت يكپارچه كه
  

  .، ارزيابي اثرات زيست محيطي، قوانين و مقررات، حقوقارزيابي زيست محيطي راهبردي واژه هاي كليدي:
  

    مقدمه
ي سطح دانش ارتقابه همراه  جمعيتبي رويه رشد  

 مصرف بي رويهدر نتيجه و  طبيعت ازدر بهره برداري بشر 
سرنوشت كره خاكي را با ابهام مواجه كرده است. دنياي  منابع،

ي از يك طرف، رونداست.  دو روند متقابل و متضاد امروز شاهد
مصرف گرايي اجتماعي،  فاهاقتصادي و رتوسعه كه تحت عنوان 

مترادف و  تمام كشورهاست نهاييتقريبا هدف و  كندرا ترويج مي
مي  آنعت و آلوده كردن با بهره برداري هرچه بيشتر از طبي

 رقابتو نوعي رد دا فزاينده اي تداوماين روند با سرعت  باشد كه
مصرف بيشتر به وجود توليد و براي  و جوامع آن بين كشورها
  .)6( آورده است

از منابع طبيعي بي رويه از طرف ديگر با بهره برداري 
استمرار بدون شك در آينده اي نه چندان دور آن، تخريب و 
.آب سالم، هواي شدجدي مواجه خواهد  مشكالتل انسان با نس

پاك، غذاي بهداشتي و محيط مناسب براي زيستن به تدريج به 
  .)9(وهايي دست نايافتني تبديل مي شودآرز

 با تداوم تخريب و آلودگي محيط زيست، متخصصان
كه در راستاي توسعه صنعتي با راه حلي  به منظور دستيابي به

را در دستور  ، توسعه پايدارپيامدهاي منفي باشدحداقل آثار و 
بشر ضمن بهره  ،در اين الگو .)13( ندپيشنهاد كرد 21كار 

را تا حد ممكن گي برداري از طبيعت ميزان تخريب وآلود
و در خوشبينانه ترين حالت، آن را در حد توان  مي دهد كاهش

  طبيعي پذيرش محيط محدود مي كند.
 روش هايبردي، يكي از ارزيابي زيست محيطي راه

دار است كه ــه پايــپسنديده براي دستيابي به اهداف توسع
مي تواند به عنوان يك ابزار مهم برنامه ريزي، در دسترس 

ان قرار گيرد تا بر آن اساس بتوانند سياست گذاربرنامه ريزان و 
ي طرح هاكه در نتيجه اجراي را وه زيست محيطي ــاثرات بالق

شناسايي  ،نامه هاي عمراني پديدار مي شوندتوسعه اي و بر
ها  نمايند و گزينه هاي بهتري براي برطرف كردن يا كاهش آن

  .)2( را پيشنهاد كنند
مرحله صنعتي شدن  است و اگر به ايران در حال گذر 

، تصميمات سياست هادر فرايند رشد خود به تاثيرات راهبردي 
چندان دور با و طرح هاي كالن توجه نكند، در آينده نه 

مشكالت زيست محيطي متعددي مواجه خواهد شد كه برطرف 
غير ممكن خواهد بود. در اين ميان ضرورت  ها تقريباً شدن آن

كه  ارزيابي زيست محيطي راهبردينياز به قوانين و مقررات 
 د،شوامكان پيشگيري بسياري از اين پيامدها را موجب مي 

ين در اين تحقيق تالش بيش از پيش احساس مي گردد. بنابرا
ارزيابي زيست آخرين وضعيت حقوقي  بررسيشده است تا با 
و مقايسه آن ) در كشورهاي مختلف  SEA(  محيطي راهبردي
به ارايه راهكارهايي به منظور  ايران در مربوطبا نظام حقوقي 

هاي  سياست گذاريفراهم كردن زمينه تدوين مقررات قانوني و 
  آن در آينده بپردازد.

  
  روش بررسي 

براي انجام اين تحقيق، ابتدا كليه اطالعات مورد نياز 
از طريق مراجعه به مراكز اطالع رساني مرتبط، شركت در 

ارزيابي زيست محيطي كارگاه آموزشي دفتر پروژه توانمندسازي 
سازمان حفاظت محيط زيست و مراجعه به پايگاه هاي  راهبردي

آن، كليه اطالعات  پس از اطالعاتي مختلف جمع آوري گرديد.
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يادشده به صورت توصيفي بررسي و با توجه به اهداف تحقيق 
ه طبقه بندي شده و سپس با اتكا به يافته ها و  داده هاي ب

ها با يكديگر و شرايط  دست آمده از ساير كشورها و مقايسه آن
موجود در كشور، راهكارهاي عملياتي متناسب با كشور ايران 

ه است. بنابراين روش تحقيق در اين مقاله روش پيشنهاد گرديد
مقايسه اي است كه با استناد به اسناد و اطالعات  -توصيفي

موجود در اينترنت، قوانين و معيارهاي موجود در تعدادي از 
پس كشورهاي جهان استخراج و تجزيه وتحليل گرديده است و 

 در SEAهاي مورد نياز براي تدوين قانون  از آن زير ساخت
  ايران مورد توجه قرار گرفته است..

  
  بررسي ها 

ارزيابي زيست در طي پانزده سال اخير، رويكرد 
سياست ) به عنوان يك ابزار مهم SEA( محيطي راهبردي

در اداره امور مربوط به اين موضوع در كشورهاي مختلف  گذاري
ويژه در سطح اروپا مطرح است. زيرا امروزه رعايت ه و ب

محيطي در ارتباط با سطوح تصميم گيري و مالحظات زيست 
، ضرورتي اساسي در راستاي دستيابي راهبردي سياست گذاري

 به توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي رود
ن ارزيابي اثرات اهمچنين افزايش آگاهي جامعه متخصص .)3(

) نسبت به اثر بخشي فرايند تصميم  EIAزيست محيطي (
، سياستگذاريستفاده از اين ابزار در عالي ترين مقاطع گيري با ا

منجر به تشكيل و تقويت مباحث علمي در مراكز تحقيقاتي 
ذيربط در سطح بين المللي و بهره مندي از راهكارهاي علمي 

  . )5( مناسب در اين خصوص گرديده است
ي چند ساله اخير نشان داده است كه دامنه بررسي ها

سطح پروژه و به صورت محدود، در فقط در  EIAكاربرد 
ارزيابي زيست مقياس ميكروسكوپي عمل مي كند. در حالي كه 

ساير سطوح  تصميم گيري همچون سياست،  محيطي راهبردي
طرح و برنامه را نيز شامل مي گردد و اين دامنه شمول به 
صورت ماكروسكوپي در مقياس جهاني، ملي و  منطقه اي مي 

كامل  به طوررات زيست محيطي نمي تواند لذا ارزيابي اث .باشد
  پايداري كيفيت محيط زيست را تضمين نمايد.

به عنوان يك  ارزيابي زيست محيطي راهبردي
پشتيبان قوي در امر تصميم گيري هاي مورد نظر، در برگيرنده 

مختلف تحليلي است كه بسته به  روش هايطيفي از ابزارها و 
ي مختلف، مورد ديدگاه هاز كاركرد، هدف و فرآيند ارزيابي ا

استفاده و ارزشيابي واقع مي شود، از طرفي اثر بخشي آن در 
تحليلي  روش هاي، تابع ميزان تناسب راهبردي مسايلحل 

مورد استفاده به لحاظ سطوح كاربردي و چگونگي استفاده 
  متداول خواهد بود. روش هايمطلوب از 

كر اياالت متحده آمريكا، اولين محل پيدايش تف
بر اساس قانون سياست زيست  ارزيابي زيست محيطي راهبردي

 نيازمندي هاي 1969محيطي ملي مي باشد. اين قانون در سال 
رسمي را براي ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي توسعه 
دولتي پيشنهاد نموده است و شوراي كيفيت محيط زيست 

)CEQ(1  ملي را  ، طرح ها و برنامه هايسياست هانيز كليه
 عمدتاً SEAمشمول اين قانون اعالم كرده است. در اين كشور، 

 سياست هامبتني بر برنامه آمايش سرزمين و بخشي بوده و به 
محدود مي شود. ايالت كاليفرنياي آمريكا در قانون كيفيت 

، اين موضوع را تبديل به يك 1985زيست محيطي خود در سال
در اين ايالت بسيار  ربوطمو فنون  روش ها .بند قانوني نمود

مي باشند ليكن از  EIAو فنون پروژه هاي  روش هامشابه با 
) و 10( فنون آمايش سرزمين استفاده بيشتري بعمل آمده است

)12( .  
در  ارزيابي زيست محيطي راهبرديپيدايش تفكر 

انگلستان نيز به اوايل دهه هفتاد ميالدي بر مي گردد كه مبتني 
طرح ريزي در خصوص يكپارچه سازي بر يك سيستم قوي 

يك  به عنوانمسايل زيست محيطي در طرح ها و برنامه ها 
 بخش اساسي در فرآيند طرح ريزي انگلستان مي باشد. با وجود

، انگلستان نه تنها نقش يك راهنما و الگو را بازي مي كند، اين 
كشور در پايه ريزي دستورالعمل هاي كاربري  فعال ترينبلكه 
بوده است.گرچه از آن سال تا كنون،  1991سال  آن از

پيشنهادهاي غير رسمي زيادي در زمينه اجرا و قانونمند سازي 
آن مطرح شده ليكن در عمل، اجراي آن را با   مشكالتي مواجه 

                                                 
1- Council of Environmental Quality 
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كرده است و به همين جهت، قانون طرح ها و برنامه هاي 
محدود و بر حسب  به صورتدر انگلستان،  SEAبخشي 
فرآيند ارزيابي زيست محيطي  .موضوعيت يافته است ضرورت،

طرح هاي توسعه در اين كشور در ابتدا به عنوان يك راهكار 
     كار گرفته ه اكولوژيكي، صرفاً در سطوح محلي ب - فيزيكي

در سطوح  مربوط العمل هايمي شد. پس از آن به تدريج دستور
 سياستآمايش سرزمين محلي و ناحيه اي و همچنين در 

و طرح ريزي بخشي مرتبط با حمل و نقل و انرژي،  گذاري
در كشور  SEAتوسعه پيدا كرد.تا كنون چهارچوب قانوني براي 

انگلستان وجود نداشته است و اين موضوع از طريق دستورالعمل 
هايي كه توسط وزارت حفاظت محيط زيست و حمل و نقل 

در  مربوط اتخاذ مي شوند، به اجرا در مي آيد. روش ها و فنون
اين كشور عبارتند از: شاخص ها و معيارهاي پايداري محيط 

سازگار، آناليز  ماتريس هايزيستي، روش هاي تعيين محدوده، 
  .سياست گذاريپيامدهاي  ماتريس هايهزينه و  -سود

، سياست هاكشور كانادا ايده ارزيابي زيست محيطي 
هيات مطرح نمود و  1990طرح ها و برنامه ها را در سال 
لزوم استفاده از يك  در موردوزيران اين كشور دستورالعملي را 

و مراكز  سازمان هافرآيند زيست محيطي الزامي  براي كليه 
و طرح  سياست گذاريتصويب پروپوزال هاي  به منظورفدرال 

ريزي در هيئت دولت منتشر كرد. در اواخر دهه نود راهكارهاي 
و سند رسمي مربوط  برديارزيابي زيست محيطي راهبكارگيري 

به آن نيز منتشر شد، ليكن اين دستورالعمل مجدداً مورد 
آن  در موردبازنگري قرار گرفته و تمهيدات نظام مندتري 

در كانادا در برگيرنده  SEAمعرفي شده است. دامنه كاربرد 
و برنامه ها مي باشد. يكي از شاخص  طرح ها، سياست هاكليه 
رفته با استفاده از رويكرد قانوني در ي صورت گبررسي هاترين 

كانادا، بررسي سياست هاي زيست محيطي توافق نامه تجارت 
ادا، مكزيك و آمريكا ــآزاد آمريكاي شمالي بين سه كشور كان

ي مهم اين طرح هامي باشد كه به اجرا در آمده است. از ديگر 
، طرح مديريت زيست مربوطكاربرد مقررات  در موردكشور 

مي باشد.چهار چوب بنيادي و  Dakshinaناحيه محيطي 
قانوني ذيربط در كانادا، مبتني بر دستورالعمل هيئت دولت و 

بوده و اجراي اين دستورالعمل توسط موسسه  SEAراهنماي 
ارزيابي زيست محيطي كانادا، بازبيني  مي شود. همچنين كليه 

ويژه و موسسات فدرال و ادارات ناحيه اي، تمهيدات  سازمان ها
در  مربوطو فنون  روش هاتوسعه مي دهند.  مورداي را در اين 

شامل چك ليست،  واين كشور، بر حسب موارد، متنوع بوده 
تعيين شاخص هاي پايداري محيط زيستي، مقايسه گزينه ها، 

، ارزيابي اثرات تجمعي و ارزيابي با استفاده از ديدگاه هاارزيابي 
  . )10( و )7( ماتريس مي باشد

تحاديه اروپا از زمان پذيرش رسمي اولين برنامه ا
زيست محيطي خود تا كنون از يك سياست زيست محيطي 

كه از اواسط دهه هفتاد، ايده يبه طورفعال برخوردار بوده است. 
و برنامه ها را  سياست هاارزيابي جامع زيست محيطي طرح ها، 

ر مطرح نمود. وليكن بدليل مخالفت برخي كشورهاي عضو نظي
انگلستان، تا كنون اين طرح به تصويب نرسيده است. اين 

و ملزومات  SEAاتحاديه اخيراً در خصوص روش هاي انجام 
موردي، مطالعاتي را  به صورتقانوني آن در كشورهاي عضو، 

انجام داده و الزام به ارزيابي زيست محيطي طرح هاي كالن 
حمل و  توسعه مانند آمايش سرزمين و بخش هاي آب، انرژي،

ارزيابي زيست نقل، پسماندهاو همچنين اتخاذ رويه هاي 
 و قانوني نمودن آن را مطرح نموده است محيطي راهبردي

)10(.   
كشور چين در حال حاضر، فاقد مستندات و مصوبات 

 مهم ترينوليكن  ،مي باشد SEAلزوم اجراي  در موردقانوني 
  نتجربه چين در اين راستا، طرح توسعه گاز شهرستا

Sichuan   كه  يبه طور. استاز طريق اعتبارات بانك جهاني
با توجه به تجارب حاصل از اجراي اين طرح و برقراري شرايط 
اجراي يك بررسي دقيق از جوانب زيست محيطي، عالقمندي 

 در اين كشور رو به افزايش است SEAبه توسعه فراگير رويكرد 
)10(.  

يقاي جنوبي، در آفر ارزيابي زيست محيطي راهبردي
به طور جدي در حال تحول و  EIAتحت تاثير پروژه هاي 

پس از تصويب قانون مديريت زيست اين تكامل است. با وجود 
 روش هاي، الزامات جديدي براي توسعه 1998محيطي در سال 
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ه ، طرح ها و برنامه ها بسياست هامورد استفاده در ارزيابي 
پايداري و اصول آمايش  وجود آمده است. در نتيجه تلفيق اصول

توسعه جديدي در  افق هاي، SEAسرزمين در روش شناسي 
اين كشور فراهم گرديده است. دامنه كاربرد اين ارزيابي در 

، طرح ها و برنامه ها مي سياست هاآفريقاي جنوبي، در سطح 
باشد. ليكن انجام آن در سطوح آمايش سرزمين و بخشي، موفق 

مات قانون مديريت زيست محيطي جز ملزوه تر بوده است. ب
ارزيابي زيست محيطي ضمني بر كاربرد  به طورملي كه 
داللت دارد، هيچ گونه الزام قانوني ديگري براي آن در  راهبردي

اخير  سال هايآفريقاي جنوبي وجود ندارد. در همين راستا طي 
ي مختلفي پيرامون كاربرد اين بحث در طرح هاي بررسي ها

رح هاي مديريت زيست محيطي و طرح هاي توسعه اراضي، ط
جامع توسعه منطقه اي به اجرا گذاشته شده و با توجه به اثر 

به  ارزيابي زيست محيطي راهبرديبخشي اين رويكرد، نظام 
ت. عالوه بر اين دستور العمل غير رسمي شكل گرفته اس طور
زيست جامع و ويژه اي توسط بخش گردشگري و محيط  هاي

هاي اجرايي، ابالغ گرديده  اين كشور، تهيه و به كليه دستگاه
در آفريقاي جنوبي، برحسب  مربوطاست، روش ها و فنون 

شاخص ها و معيارهاي زيست محيطي، روش هاي تعيين 
  .)9ارزيابي اثرات، متنوع مي باشد ( ماتريس هايدوده و ــمح

قانوني، اجرايي و تكنيكي  پيشرفت هايبا وجود 
درساير كشورهاي مختلف جهان  SEA در موردهمي كه م

صورت گرفته، اين رويكرد فاقد هرگونه سابقه تحقيق و الزام 
قانوني رسمي در ايران بوده است، ليكن ضرورت ظرفيت سازي 

ايران، از اهميت به سزايي  راهبرديآن در نظام  اجرايو 
 برخوردار است.اصل پنجاهم قانون اساسي به عنوان يكي از

اساسي ترين الزامات حقوقي در عالي ترين اركان نظام، در امر 
حفاظت از محيط زيست كشور محسوب مي گردد كه در آن 

اقتصادي و غيره را كه موجبات آلودگي  فعاليت هايكليه 
ممنوع اعالم كرده است. با شكل  ،محيط زيست را فراهم آورد

 ايـگيري موضوع ارزيابي اثرات محيط زيست در كشوره
مختلف جهان و ضرورت توجه به مالحظات زيست محيطي در 

حفاظت محيط زيست در سال  شوراي عاليپروژه هاي عمراني، 

،كليه مجريان پروژه هاي  138بر اساس مصوبه شماره  1373
و تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست  ارايهمهم و بزرگ را ملزم به 

ي هاي سياسي محيطي نمود اين الزام به عنوان يكي از خط مش
در ابتداي برنامه دوم توسعه مطرح گرديد كه پيرو آن هفت نوع 
از پروژه هاي عمراني همچون پااليشگاه، پتروشيمي، نيروگاه، 

صنعتي و فرودگاه در مرحله  شهرك هايصنايع فوالد، سدها، 
امكان سنجي و مكان يابي مشمول چنين مطالعاتي شده اند. 

از نقاط قوت اين برنامه محسوب  مي توان گفت اين مقوله، يكي
قانون برنامه دوم اساساً به  82مي گردد به گونه اي كه تبصره 

همين موضوع اختصاص يافت.از آن پس تا كنون تمامي موارد 
در  SEAقانوني كه مي تواند به طور غير مستقيم مربوط به 

ايران باشد، در خصوص ارزيابي اثرات پروژه ها و طرح هاي 
وده است و عمدتاً در قوانين برنامه پنجساله همچون توسعه اي ب

قانون  82قانون برنامه سوم كه با تبعيت از تبصره  105ماده 
برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ضرورت انجام 

EIA  را در سطح پروژه ها قانونمند نموده است، بيان شده
ت محيطي كه اثر بخشي گزارشات زيس حالي استاين در  .است

سياست تحت الشعاع معلوليت اثرات و پيامدهاي ناشي از 
ها و طرح ريزي هاي نادرست نظام برنامه ريزي عالي  گذاري

كشور مي باشد و اما در برنامه چهارم توسعه، براي اولين بار، 
فصل مجزا و مستقلي از سند برنامه به نام آمايش سرزمين و 

ترتيب نسبت به برنامه  محيط زيست در نظر گرفته شده و بدين
هاي توسعه پيشين، اهميت ويژه اي به اين بخش داده شده 

كه اين فصل، داراي برنامه ريزي فرابخشي و در  يبه طور .است
، در ه استواقع هدايت كننده سايربخش هاي توسعه ملي گرديد

قانون برنامه سوم با عنوان  105اين برنامه نيز با تنفيذ ماده 
برنامه چهارم الزام رعايت نتايج ارزيابي براي قانون  71ماده 

و پروژه هاي مذكور همچنان به قوت خود باقي  طرح هامجريان 
وني در ــاين ماده قان صورتي كه، شايان ذكر است در .ماند

ود را از ـــبرنامه هاي توسعه آتي، تنفيذ نگردد قابليت اجراي خ
  دست خواهد داد.

د قانوني فوق الذكر كه الزم به ذكر است عالوه بر موا
مستقيم بر ضرورت انجام ارزيابي اثرات محيط زيست  به طور
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موارد قانوني ديگري نيز موجود مي باشد كه همان  ،داللت دارد
اهداف پيشگيرانه ناشي از ارزيابي اثرات زيست محيطي را دنبال 

مستقيم تاكيد بر ارزيابي اثرات زيست  به طوروليكن  ،مي كند
قانون  6نيز مي توان به ماده  مورددر اين  .دمحيطي ندار

قانون برنامه سوم و مواد  122و  104حفاظت و بهسازي، مواد 
  قانون برنامه چهارم اشاره نمود.  72و 61
  
  نتيجه گيري 

 نظم گرا، يك رويكرد ارزيابي زيست محيطي راهبردي
اثرات زيست  كاهشبراي شناسايي، پيش بيني، معرفي و 

 كالن، طرح ها و برنامه ها بوده و در سطح هاسياست محيطي 
و مطالعات تحليلي به عمل  بررسي ها. بر اساس مي گردد عنوان

ارزيابي آمده در پژوهش حاضر، علي رغم وضع قوانين مربوط به 
در كشورهاي توسعه يافته و برخي از  زيست محيطي راهبردي

اقد كشورهاي در حال توسعه هنوز بسياري از كشورهاي جهان ف
قوانين و مقررات جدي و يا منسجمي در اين زمينه مي باشند، 
ليكن در خصوص آن دسته از كشورهايي كه داراي اين قوانين و 
مقررات مي باشند مي توان اذعان نمود كه با توجه به وضعيت 

در سطح بين المللي، قوانين مذكور در واقع شكل  مربوطقوانين 
در سطح برنامه ريزي  EIAپويا و انعطاف پذيري از قوانين 

مي باشد و تنها با اعمال تغييراتي در چارچوب روش  راهبردي
شناسي ارزيابي اثرات زيست محيطي، جايگاه آن در سلسله 
مراتب برنامه ريزي و تصميم گيري، به سطوح فوقاني تر انتقال 
يافته است.آنچه در درجه اول مهم به نظر مي رسد، انتقال، 

نهادينه سازي بهينه قوانين ارزيابي زيست اتخاذ، انطباق و 
با توجه به نيازهاي خاص حاكم بر هر كشور  راهبرديمحيط 

است، لذا با توجه به تفاوت ماهوي بين نظام حقوقي و قانوني دو 
گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مشخص گرديد، 
كه زمينه هاي كاربردي اين قوانين در سه حوزه منطقه اي، 

بخشي مشهود است. حوزه بخشي در  –خشي و منطقه اي ب
و برنامه ها در  طرح ها، سياست هابرگيرنده طيف وسيعي از 

توليدي و خدماتي است كه در آفريقاي  فعاليت هايقالب 
جنوبي به كار گيري اين قوانين در اين محدوده مي باشد، حوزه 

ر اداري كشو -چگونگي اتخاذ تصميمات سياسيمنطقه اي به 
مربوط مي شود و مقياس هاي متفاوتي از سطوح خرد تا كالن 

و كه در  اعم از ناحيه اي، منطقه اي و ملي را در بر مي گيرد
 العمل هايانگلستان به كارگيري قوانين با توجه به دستور 

اكولوژيكي در  - موجود در اين كشور كه به جنبه هاي فيزيكي
در حوزه  ت مي گيرد. ارد، در اين حوزه صورسطح محلي تاكيد د

بخشي كه كابردهاي هر دو حوزه را شامل مي  –منطقه اي 
  گردد مي توان به قوانين كشور آمريكا  اشاره نمود. 

بر اساس بررسي هاي صورت گرفته مشخص گرديد، 
دسته تقسيم مي شوند:  3كشورها از لحاظ الزامات قانوني به 

ارزيابي مينه كشورهايي كه داراي قوانين رسمي و خاصي در ز
هستند مانند آمريكا، كشورهايي كه  زيست محيطي راهبردي

ارزيابي زيست فاقد هرگونه الزام رسمي و قانوني در خصوص 
هستند مانند ايران و چين، كشورهايي كه  محيطي راهبردي

 ارزيابي زيست محيطي راهبرديداراي قوانين رسمي براي 
دخالت دادن غير رسمي براي  روش هاينيستند، ليكن از 

مالحظات زيست محيطي در تصميم گيري ها استفاده مي 
 مانند انگلستان. ،نمايند

همچنين با توجه به بررسي روند اجراي قوانين مربوط 
مناسبي را  زمينهبه ارزيابي اثرات زيست محيطي كه مي تواند 

 ،در ايران فراهم آورد SEAجهت اجرايي ساختن قوانين 
مه دوم توسعه، مد نظر قرار گرفتن مشخص گرديد كه در برنا

اهداف توسعه پايدار و مسايل زيست محيطي، در مراجع تصميم 
در  راهبرديگيري كشور، نشان از وجود تفكر زيست محيطي 

نظام برنامه ريزي دارد و توجه به ظرفيت قابل تحمل محيط 
زيست محيطي امري كامالً  سياست گذاريزيست در مقوله 

گردد، ليكن چنين به نظر مي رسد كه پسنديده محسوب مي 
تنها در حد شعار بوده است و كمنتر در  ديدگاه هاتحقق اين 

مرحله عمل نشان داده است، با وارد شدن به برنامه چهارم 
توسعه، ديدگاه جديدي در تلفيق مالحظات زيست محيطي و 
اقدامات پيشگيرانه بوجود آمد و اين برنامه با نوآوري هاي 

ون بحث خود اظهاري در پايش همراه بود. ليكن متعددي همچ
تجربه بيش از يك دهه اجراي  يادشده باالعلي رغم موارد 
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قوانين ارزيابي در ايران نشان داده است كه اوالً موقتي بودن اين 
ها) در ايران،  قوانين ( با توجه به ماهيت برنامه اي بودن آن

ثانياً  .مي نمايدرا ايجاب  دايميلزوم تدوين يك قانون جامع و 
اين قوانين عمالً داراي ضمانت حقوقي كافي نمي باشد و در 
صورت عدم رعايت، ضمانت اجرا براي اشخاصي كه تخطي 

ثالثاً سازمان حفاظت محيط زيست به  .نموده اند وجود ندارد
فعاليت ل هماهنگي و نظارت بر وموجب قوانين جاري مسئو

به موجب اين مواد،  هحالي كدر  ،جاري محيط زيست است هاي
نظارت بر حسن اجراي ارزيابي بر عهده سازمان مديريت و 
برنامه ريزي واگذار گرديده است كه دغدغه اي در زمينه محيط 

رابعاً در متن قانون از كليه طرح ها و پروژه هاي  .زيست ندارد
در متن مصوبه شماره  حالي كهبزرگ نام برده شده است در 

ظت محيط زيست حكم عام و مطلقي حفا شوراي عالي 138
وجود ندارد و تنها به تعدادي از پروژه ها اشاره شده است و الزم 

به كليه طرح ها و پروژه ها  شوراي عاليمصوبات  به تدريجاست 
 شوراي عاليبه حدود صالحيت  اين كهتسري يابد و نهايتاً 

توجهي نشده است چرا كه اين شورا مسئوليت ضابطه گذاري 
  و هماهنگ كننده مي باشد. سياست گذاربلكه فقط  ندارد

نارسايي ها و كاستي هاي موجود در نظام برنامه ريزي 
توسعه و اجراي  محدوديت هايكشور، از عمده ترين  راهبردي

SEA ارزيابي زيست محيطي چرا كه  ،شمار مي روده ب
را مي توان زير مجموعه اي از نظام كلي برنامه ريزي  راهبردي
دانست كه نقاط قوت و ضعف آن، تابعي از نظام مزبور  يراهبرد

مي باشد. از طرفي نوپايي و ناشناخته بودن بسياري از جنبه 
ويژه در كشور ما، ظرفيت ه هاي رويكرد  فوق الذكر در جهان و ب

ي آن با شرايط حاكم بر سازي بنيادي جهت انطباق و بومي ساز
ر بخشي، اتخاذ و مي طلبد كه خود عامل مهمي در اثكشور را 

اعمال تكنيك در كشور خواهد بود. ماهيت انعطاف پذير اين 
تكنيك و تاثير پذيري آن از شرايط كالبدي و نهادي هر كشور، 
منطقه يا ناحيه ايجاب مي نمايد كه پيش از اتخاذ آن و يا در 
حين آن، مالحظات، الزامات و نيازهاي خاص آن كشور، منطقه 

  مد نظر قرار گيرد. مربوطام يا ناحيه در طراحي نظ

بنابر اين هرچند قوانين و مقررات موجود محيط 
زيست كشور، قابليت جلوگيري و كنترل فعاليت هاي مخرب و 
آلوده كننده محيط زيست و نظارت بر مطالعات زيست محيطي 
و ارزيابي اثرات زيست محيطي در زمينه طرح ها را دارد، ليكن 

ارزيابي زيست محيطي ژه تصويب و اجراي يك قانون وي
  در كشور امري ضروري و الزم به نظر مي رسد. راهبردي

بنابراين جهت اثر بخشي قوانين، مقررات و ضوابط 
 سياست گذاريدر تصميم سازي و  SEAالزام آور حقوقي 

  مي گردد: ارايهزير  پيشنهادهاي
ارزيابي زيست پايه ريزي نظام اطالع رساني  .1

سازي  زمينهجهت در كشور  محيطي راهبردي
، چرا كه راهبرديمناسب براي تصميم گيري 

كمبود اطالعات اساسي براي تصميم گيري منجر 
خواهد شد كه تصميمات متخذه مبتني بر 
گرايشات سليقه اي و ذهنيت افراد تصميم گير 
صورت پذيرد كه در نهايت منجر به افت كيفيت 

 محيط زيست مي گردد.

ش نيازهاي نظام مند از اساسي ترين الزامات و پي .2
در كشور، بستر سازي  SEAسازي حقوقي 

پژوهش بررسي در مركز و مناسب آن براي طرح 
 شوراي عاليو مجلس شوراي اسالمي  هاي

  حفاظت محيط زيست است. 
يك  به عنوان ارزيابي زيست محيطي راهبردي .3

ريزي و برنامه  سياست هاضرورت قانوني در كليه 
سازمان وزارتخانه ها و  توسعه در برنامه كار هاي
طبيعي است كه اين امر با  .مرتبط قرار گيرد هاي

آموزش گروهي از متخصصان وابسته به سازمان 
ها، نهادها و بخش هاي مختلف درون كشور و 
تبديل اين گروه به هسته تخصصي مركزي براي 

 فني الزم، ميسر مي گردد. چارچوب هايتوليد 

ن از پيامدهاي آگاه سازي عموم مردم و مسئوال .4
بر محيط  سياست هامنفي اثرات برنامه ها و 

غير قابل جبران مي باشند و  "زيست كه بعضا
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كارگيري ه الزم براي ب حل هايتوصيه و راه  ارايه
تمهيدات جلوگيري از اين پيامدها و يا به حداقل 

ها با كمك ارزيابي اثرات زيست  رسانيدن آن
 محيطي.

ديريت محيط زيستي تدوين و برپايي يك نظام م .5
يكپارچه جهت جلوگيري از افزايش دامنه تخريب 

 و آلودگي محيط زيست 

قوانين مرتبط با ارزيابي اثرات  اين كهبا توجه به  .6
 به صورتزيست محيطي پروژه ها در كشور 

قوانين برنامه اي و كوتاه مدت مي باشد، لذا جهت 
اجراي بهتر و موثر تر آن در آينده بايد قوانيني 

 و بلند مدت تصويب گردد. ايميد
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