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 بروتوكول بشأن التقييم البيئي االستراتيجي ملحق باتفاقية تقييم األثر
 البيئي يف إطار عرب حدودي

 إن األطراف يف هذا الربوتوكول،

 بأمهية إدماج االعتبارات البيئية، مبا فيها االعتبارات الصحية، يف وضع وإقرار اخلطط والربامج،              إذ تسلّم  
 شريعات، وبالقدر املناسب، يف السياسات والت

 نفسها بتعزيز التنمية املستدامة، وإذ تستند، بالتايل، إىل استنتاجات مؤمتر األمم املتحدة املعين              وإذ تلـزم   
 من إعالن ريو بشأن البيئة      ١٠ و ٤، وخاصة إىل املبدأين     )١٩٩٢ريو دي جانريو، الربازيل،     (بالبيـئة والتنمـية     

) ١٩٩٩لندن، (ئج املؤمتر الوزاري الثالث املعين بالبيئة والصحة     ، إضافة إىل نتا   ٢١والتنمية وجدول أعمال القرن     
 ، )٢٠٠٢جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، (ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 

، اليت وضعت يف إيسبو، فنلندا، يف "اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي     "وإذ تضع يف اعتبارها    
فرباير / شباط٢٧ و٢٦ الذي اعتمدته أطراف االتفاقية يف صوفيا يف (II/9) ٢/٩املقرر ، و١٩٩١فرباير / شباط٢٥

  والذي تقرر مبوجبه وضع بروتوكول ملزم قانونياً بشأن التقييم البيئي االستراتيجي،٢٠٠١

،  بأن التقييم البيئي االستراتيجي ينبغي أن يؤدي دوراً هاماً يف وضع وإقرار اخلطط والربامج              وإذ تسـلم   
وبالقدر املناسب، السياسات والتشريعات، وبأن تطبيق مبادئ تقييم األثر البيئي تطبيقاً أوسع على اخلطط والربامج 

 والسياسات والتشريعات سيزيد من تعزيز التحليل املنهجي آلثارها البيئية امللحوظة،

البيئة ومشاركة اجلمهور يف اختاذ     باالتفاقية اخلاصة بإتاحة فرص احلصول على املعلومات عن          "وإذ حتيط علماً   
يونيه / حزيران٢٥، اليت وضعت يف آرهوث، الدامنرك، يف "القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هبا 

 ، وإذ حتيط علماً بالفقرات ذات الصلة من إعالن لوكا الذي أقره االجتماع األول ألطراف االتفاقية،١٩٩٨

  على ذلك، أمهية ضمان مشاركة اجلمهور يف التقييم البيئي االستراتيجي،، بناءوإذ تدرك 

 بالفوائد اليت ستعود هبا على صحة األجيال احلاضرة والقادمة مراعاةُ ضرورة محاية وحتسني   وإذ تعـترف   
لصحة صـحة اإلنسان كجزء ال يتجزأ من التقييم البيئي االستراتيجي، وإذ تسلم باألعمال اليت تقودها منظمة ا                

 العاملية يف هذا الصدد،

 ضرورة وأمهية تعزيز التعاون الدويل يف جمال تقييم اآلثار عرب احلدودية على البيئة، مبا وإذ تضع يف اعتبارها 
 يف ذلك على الصحة، اليت تسببها اخلطط والربامج املتوخاة، وبالقدر املناسب، السياسات والتشريعات املتوخاة، 

 :قد اتفقت على ما يلي 
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 ١املادة 

 الغرض

 هو توفري مستوى عال من احلماية البيئية، مبا يف ذلك احلماية الصحية، عن              الربوتوكولالغرض من هذا     
 :طريق اإلجراءات التالية

ضمان مراعاة االعتبارات البيئية، مبا يف ذلك االعتبارات الصحية، مراعاة تامة لدى وضع اخلطط  )أ( 
 والربامج؛

دراسـة الشـواغل البيئـية، مبـا فيها الشواغل الصحية، لدى وضع السياسات              املسـامهة يف     )ب( 
 والتشريعات؛

 ؛االستراتيجيوضع إجراءات واضحة وشفافة وفعالة خاصة بالتقييم البيئي  )ج( 

 ضمان مشاركة اجلمهور يف التقييم البيئي االستراتيجي؛ و )د( 

ل البيئية، مبا فيها الشواغل الصحية، يف التدابري        القيام، عن طريق هذه الوسائل، بإدماج الشواغ          )ه( 
 .والصكوك املصممة لتعزيز التنمية املستدامة

 ٢املادة 

 التعاريف

 ألغراض هذا الربوتوكول، 

 .اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي" االتفاقية"تعين  -١ 

 .يشر النص إىل خالف ذلك، ما مل الربوتوكولالطرف املتعاقد يف هذا " الطرف"يعين  -٢ 

الطرف أو األطراف يف هذا الربوتوكول اليت من املتوخى أن توضع ضمن            " طرف املنشأ "يعـين    -٣ 
 .اختصاصها خطة أو برنامج

 اليت من احملتمل أن تتأثر من جراء        الربوتوكولالطرف أو األطراف يف هذا      " الطرف املتأثر "يعين   -٤ 
 .نامج على البيئة، مبا يف ذلك على الصحةاآلثار عرب احلدودية خلطة أو لرب

 :اخلطط والربامج أو أي تعديالت ُتدخل عليها، واليت" اخلطط والربامج"تعين  -٥ 

 تقتضيها األحكام التشريعية أو التنظيمية أو اإلدارية؛ )أ( 



-3- 

، من أو االعتماد من جانب سلطة ما، أو تعّدها سلطة ما لغرض اعتمادها/وتكون قيد اإلعداد و )ب( 
 . خالل إجراء رمسي، من قبل الربملان أو احلكومة

تقييم اآلثار البيئية احملتملة، مبا فيها اآلثار على الصحة، وهو    " االستراتيجيالتقييم البيئي   "يعـين    -٦ 
يشمل حتديد نطاق التقرير البيئي وإعداده، وتأمني مشاركة اجلمهور واستشارته، ومراعاة التقرير البيئي والنتائج              

 .اليت تتمخض عنها مشاركة اجلمهور واستشارته يف خطة أو برنامج

أي أثر على البيئة، مبا يف ذلك على صحة اإلنسان          " األثـر البيئي، مبا فيه األثر الصحي      "يعـين    -٧ 
واألصول والنباتات واحليوانات والتنوع البيولوجي والتربة واملناخ واهلواء واملاء واملناظر الطبيعية واملواقع الطبيعية             

 .املادية والتراث الثقايف، والتفاعل بني هذه العوامل

شخصاً أو أكثر من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني، ووفقاً للتشريعات أو           " اجلمهور"يعين   -٨ 
 .املمارسة الوطنية، رابطاهتم أو منظماهتم أو مجاعاهتم

 ٣املادة 

 أحكام عامة

 التشريعية والتنظيمية وغريها من التدابري املالئمة لتنفيذ        يـتخذ كـل طرف ما يلزم من التدابري         -١ 
 . يف إطار واضح وشفافالربوتوكولأحكام هذا 

يسـعى كل طرف إىل ضمان قيام املسؤولني والسلطات مبساعدة اجلمهور وتوجيهه فيما يتعلق               -٢ 
 .باملسائل اليت يغطيها هذا الربوتوكول

سبيل االعتراف على النحو املناسب بالرابطات أو املنظمات أو يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابري يف       -٣ 
 .، ويف سبيل توفري الدعم هلاالربوتوكولاجلماعات اليت تعمل على محاية البيئة، مبا يف ذلك الصحة، يف إطار هذا 

ال ختل أحكام هذا الربوتوكول حبق أي طرف يف اإلبقاء على تدابري تتعلق بالقضايا اليت يغطيها                 -٤ 
 .  أو يف إدخال تدابري إضافيةالربوتوكولا هذ

يعمـل كل طرف على األخذ بأهداف هذا الربوتوكول يف عمليات اختاذ القرارات ذات الصلة                -٥ 
 .على الصعيد الدويل ويف إطار املنظمات الدولية املختصة

يكفـل كـل طـرف عـدم معاقبة األشخاص الذين ميارسون حقوقهم مبا يتفق وأحكام هذا                  -٦ 
وال ميس هذا احلكم صالحيات احملاكم      .  وعـدم اضطهادهم أو مضايقتهم بأي شكل بسبب ذلك         وتوكولالـرب 

 .الوطنية بأن متنح تعويضات معقولة عن املصاريف اليت تترتب على اإلجراءات القضائية
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، إمكانية ممارسة حقوقه،    الربوتوكولتتاح للجمهور، ضمن نطاق األحكام ذات الصلة من هذا           -٧ 
 متييز على أساس املواطنة أو اجلنسية أو مكان اإلقامة، ويف حالة الشخصية االعتبارية، دومنا متييز على أساس               دومنا

 .مكان تسجيل مقرها أو املركز الفعلي ألنشطتها

 ٤املادة 

 جمال التطبيق فيما يتعلق باخلطط والربامج

 ٢مج املشار إليها يف الفقرات      يكفل كل طرف إجراء تقييم بيئي استراتيجي بشأن اخلطط والربا          -١ 
 . واليت من احملتمل أن تترتب عليها آثار هامة على البيئة، مبا يف ذلك على الصحة٤ و٣و

ُيجـرى تقييم بيئي استراتيجي بشأن اخلطط والربامج اليت توضع للزراعة، واحلراجة، ومصايد              -٢ 
لتنمية اإلقليمية، وإدارة النفايات، وإدارة املياه،      األمسـاك، والطاقـة، والصناعة، مبا يف ذلك التعدين، والنقل، وا          

واالتصاالت، والسياحة، وختطيط املدن، والتخطيط القطري أو استخدام األراضي، واليت حتدد اإلطار الذي ينظم              
شـروط املوافقـة مستقبالً على تنفيذ املشاريع الواردة يف املرفق األول وأي مشروع آخر وارد يف املرفق الثاين                   

 .لب إجراء تقييم لألثر البيئي مبقتضى التشريعات الوطنيةويتط

 واليت حتدد اإلطار الذي ينظم      ٢فيما يتعلق باخلطط والربامج غري تلك اخلاضعة ألحكام الفقرة           -٣ 
شروط املوافقة مستقبالً على تنفيذ املشاريع، جيري تقييم بيئي استراتيجي إذا قرر أحد األطراف ذلك وفقاً ألحكام 

 .٥ من املادة ١ة الفقر

 واليت حتدد استخدام مناطق صغرية على       ٢فـيما يتعلق باخلطط والربامج املشار إليها يف الفقرة           -٤ 
، ال ُيجرى ٢الصعيد احمللي، وفيما يتعلق بالتغيريات الطفيفة اليت ُتدخل على اخلطط والربامج املشار إليها يف الفقرة 

 .٥ من املادة ١األطراف إجراءه وفقاً ألحكام الفقرة تقييم بيئي استراتيجي إال إذا قرر أحد 

 :ال ختضع اخلطط والربامج التالية هلذا الربوتوكول -٥ 

اخلطـط والـربامج اليت يتمثل غرضها الوحيد يف تأمني الدفاع الوطين أو االستجابة الالزمة يف                 )أ( 
 حاالت الطوارئ املدنية؛

 .بامليزانيةاخلطط والربامج املالية أو املتعلقة  )ب( 

 ٥املادة 

 التدقيق

 ٤ و٣حيدد كل طرف ما إذا كان من احملتمل أن تكون للخطط والربامج املشار إليها يف الفقرتني  -١ 
 آثار بيئية ملحوظة، مبا فيها آثار على الصحة، وذلك إما من خالل إجراء دراسة لكل حالة على حدة ٤من املادة 
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وهلذا الغرض، يراعي كل طرف، يف شىت احلاالت، . ق اجلمع بني النهجنيأو تصنيف اخلطط والربامج، أو عن طري     
 .املعايري الواردة يف املرفق الثالث

 لدى ٩ من املادة ١يكفل كل طرف أن تستشار السلطات البيئية والصحية املشار إليها يف الفقرة  -٢ 
 .  أعاله١تطبيق اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 

بالقدر املناسب، على توفري الفرص الشتراك اجلمهور املعين يف عملية تدقيق           يعمـل كل طرف،      -٣ 
 .اخلطط والربامج املشار إليها يف هذه املادة

يكفـل كل طرف أن تتاح للجمهور يف الوقت املناسب االستنتاجات اليت ُيخلص إليها مبوجب            -٤ 
يم بيئي استراتيجي، وذلك عن طريق اإلعالنات       ، مبا يف ذلك األسباب اليت تربر عدم اشتراط إجراء تقي          ١الفقرة  

 .العامة أو الوسائل املناسبة األخرى، كوسائط اإلعالم اإللكترونية

 ٦املادة 

 حتديد النطاق

يضـع كل طرف الترتيبات الالزمة لتحديد املعلومات ذات الصلة الواجب إدراجها يف التقرير               -١ 
 .٧ من املادة ٢البيئي وفقاً للفقرة 

 لدى ٩ من املادة ١ كل طرف أن تستشار السلطات البيئية والصحية املشار إليها يف الفقرة يكفل -٢ 
 . حتديد املعلومات ذات الصلة الواجب إدراجها يف التقرير البيئي

يعمل كل طرف، بالقدر املناسب، على توفري الفرص الشتراك اجلمهور املعين يف حتديد املعلومات  -٣ 
 .جها يف التقرير البيئيذات الصلة الواجب إدرا

 ٧املادة 

 التقرير البيئي

 .يكفل كل طرف إعداد تقرير بيئي بشأن اخلطط والربامج اليت ختضع للتقييم البيئي االستراتيجي -١ 

، حيدد التقرير البيئي ويصف ويقّيم اآلثار البيئية اهلامة، مبا ٦وفقاً للتحديد الذي تنص عليه املادة  -٢ 
وينبغي أن . ة، اليت ُيحتمل أن تترتب على تنفيذ اخلطة أو الربنامج، واحللول البديلة املعقولة   فـيها اآلثـار الصحي    

 :يتضمن التقرير ما قد يلزم على حنو معقول إيراده من املعلومات املبينة يف املرفق الرابع، مع مراعاة

 املعارف وطرائق التقييم املتوفرة حالياً؛ )أ( 

  أو الربنامج واملرحلة اليت بلغاها يف إطار عملية اختاذ القرارات؛حمتوى ودرجة دقة اخلطة )ب( 
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 مصاحل اجلمهور؛ و )ج( 

 .احتياجات هيئة اختاذ القرارات من املعلومات )د( 

 .يكفل كل طرف أن تتوفر يف التقارير البيئية النوعية الكافية لتلبية متطلبات هذا الربوتوكول -٣ 

 ٨املادة 

 مشاركة اجلمهور

فل عمل كل طرف أن تتاح للجمهور فرصة املشاركة يف التقييم البيئي االستراتيجي للخطط              يك -١ 
 .والربامج، وذلك عندما تكون كافة اخليارات مفتوحة يف مرحلة مبكرة ويف الوقت املناسب وعلى حنو فعال

 يكفـل كـل طرف أن يتاح للجمهور يف الوقت املناسب مشروع اخلطة أو الربنامج والتقرير                -٢ 
 .البيئي، وذلك باستخدام وسائط اإلعالم اإللكترونية أو الوسائل املناسبة األخرى

يكفل كل طرف حتديد اجلمهور املعين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ذات الصلة، ألغراض  -٣ 
 .٤ و١الفقرتني 

يف مشروع اخلطة  الفرصة إلبداء رأيه ٣يكفل كل طرف أن تتاح للجمهور املشار إليه يف الفقرة  -٤ 
 . أو الربنامج والتقرير البيئي، وذلك يف غضون فترة زمنية معقولة

يكفـل كـل طرف حتديد الترتيبات الدقيقة اخلاصة بإعالم اجلمهور واستشارة اجلمهور املعين،      -٥ 
 .وهلذا الغرض، يراعي كل طرف، بالقدر املناسب، العناصر الواردة يف املرفق اخلامس. وإتاحتها علناً

 ٩املادة 

 التشاور مع السلطات البيئية والصحية

يعني كل طرف السلطات الواجب استشارهتا واليت حيتمل، حبكم املسؤوليات احملددة اليت تضطلع  -١ 
 .هبا يف جمايل البيئة أو الصحة، أن تعنيها اآلثار البيئية النامجة عن تنفيذ اخلطة أو الربنامج مبا فيها اآلثار على الصحة

 .١تاح مشروع اخلطة أو الربنامج والتقرير البيئي للسلطات املشار إليها يف الفقرة ي -٢ 

 الفرصة لتبدي رأيها يف مشروع      ١يكفـل كل طرف أن تتاح للسلطات املشار إليها يف الفقرة             -٣ 
 .اخلطة أو الربنامج والتقرير البيئي يف مرحلة مبكرة ويف الوقت املناسب وعلى حنو فعال

 طرف الترتيبات الدقيقة اخلاصة بإعالم واستشارة السلطات البيئية والصحية املشار إليها حيدد كل -٤ 
 .١يف الفقرة 
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 ١٠املادة 

 املشاورات عرب احلدودية

عـندما يرى طرف املنشأ أن تنفيذ خطة أو برنامج من احملتمل أن تكون لـه آثار عرب حدودية                 -١ 
ى الصحة، أو عندما يطلب طرف ُيحتمل أن يتأثر تأثراً ملحوظاً، ذلك، ملحوظة على البيئية، مبا يف ذلك اآلثار عل

 .يقوم طرف املنشأ بإخطار الطرف املتأثر يف أسرع وقت ممكن قبل اعتماد اخلطة أو الربنامج

 :ويتضمن هذا اإلخطار، يف مجلة أمور أخرى، ما يلي -٢ 

لومات عن اآلثار عرب احلدودية على مشـروع اخلطـة أو الربنامج والتقرير البيئي، مبا يشمل مع      )أ( 
 البيئة، مبا يف ذلك على الصحة، اليت قد تترتب على اخلطة أو الربنامج؛

ومعلومـات بشـأن إجـراء اختـاذ القرار، مبا يف ذلك إشارة إىل مهلة زمنية معقولة إلرسال                   )ب( 
 .املالحظات

اإلخطار، مبا إذا كان يرغب يف      ُيعـلم الطـرف املتأثر طرف املنشأ، يف حدود الوقت احملدد يف              -٣ 
إجـراء مشاورات قبل اعتماد اخلطة أو الربنامج؛ فإذا كان يرغب يف ذلك، تدخل األطراف املعنية يف مشاورات                  
بشأن اآلثار عرب احلدودية على البيئة، مبا يف ذلك على الصحة، اليت حيتمل أن يتسبب فيها تنفيذ اخلطة أو الربنامج، 

 . خاة ملنع اآلثار الضارة أو خفضها أو التخفيف منهاوبشأن التدابري املتو

وحيثما جترى مشاورات من هذا القبيل، تتفق األطراف املعنية على الترتيبات الدقيقة اليت تكفل               -٤ 
 لدى الطرف املتأثر، وإتاحة الفرصة للجهات ٩ من املادة ١إعالم اجلمهور املعين والسلطات املشار إليها يف الفقرة 

 .ة لتبدي رأيها يف اخلطة أو الربنامج والتقرير البيئي يف غضون فترة زمنية معقولةاملذكور

 ١١املادة 

 القرار

 :يضمن كل طرف مراعاة ما يلي على النحو الواجب لدى اعتماد خطة أو برنامج -١ 

 االستنتاجات الواردة يف التقرير البيئي؛ )أ( 

 يت حيددها التقرير البيئي، أو خفضها، أو التخفيف منها؛التدابري املتوخاة ملنع اآلثار الضارة ال )ب( 

 .١٠ إىل ٨املالحظات اليت ترد وفقاً للمواد  )ج( 

يضـمن كل طرف، لدى اعتماد خطة أو برنامج، أن حياط اجلمهور والسلطات املشار إليها يف                 -٢ 
 بذلك، وأن تتاح للجهات املذكورة  علما١٠ً واألطراف اليت يتم التشاور معها وفقاً للمادة ٩ من املادة ١الفقرة 
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اخلطة أو الربنامج مع بيان يلخص الكيفية اليت مت هبا إدماج االعتبارات البيئية، مبا فيها تلك املتعلقة بالصحة، يف                   
، واألسباب اليت تربر اعتماد ١٠ إىل ٨تلك اخلطة أو ذلك الربنامج، ومدى مراعاة التعليقات الواردة وفقاً للمواد  

 .و الربنامج يف ضوء البدائل املعقولة اليت مت النظر فيهااخلطة أ

 ١٢املادة 

 الرصد

يرصد كل طرف اآلثار البيئية امللحوظة، مبا فيها اآلثار الصحية، الناجتة عن تنفيذ اخلطط والربامج  -١ 
 غري املنظورة    وذلك، يف مجلة أمور، كيما يتم يف مرحلة مبكرة حتديد اآلثار الضارة            ١١املعـتمدة مبوجب املادة     

 . وكيما يتسىن اختاذ التدابري العالجية املناسبة

تتاح نتائج أنشطة الرصد املضطلع هبا، وفقاً للتشريعات الوطنية، للسلطات املشار إليها يف الفقرة  -٢ 
 . وللجمهور٩ من املادة ١

 ١٣املادة 

 السياسات والتشريعات

ية، مبا فيها تلك املتعلقة بالصحة، وإدماجها     يعمـل كل طرف على ضمان مراعاة الشواغل البيئ         -١ 
بالقدر املناسب يف عملية صياغة مقترحاته املتعلقة بالسياسات والتشريعات اليت حيتمل أن تكون هلا آثار ملحوظة                

 .على البيئة، مبا يف ذلك على الصحة

ناسبة الواردة يف   ، املبادئ والعناصر امل   ١يأخذ كل طرف يف االعتبار، لدى تطبيق أحكام الفقرة           -٢ 
 .هذا الربوتوكول

حيدد كل طرف، عند االقتضاء، الترتيبات العملية اليت تكفل مراعاة وإدماج الشواغل البيئية، مبا               -٣ 
 .، مع مراعاة ضرورة تأمني الشفافية يف عملية اختاذ القرارات١فيها تلك املتعلقة بالصحة، وفقاً للفقرة 

راف يف االتفاقية العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا         يقـدم كـل طرف إىل اجتماع األط        -٤ 
 .الربوتوكول تقريراً عما يتخذه من تدابري لتطبيق هذه املادة

 ١٤املادة 

 اجتماع األطراف يف االتفاقية العامل بوصفه
 اجتماع األطراف يف الربوتوكول

ويدعى . لربوتوكوليعمـل اجـتماع األطراف يف االتفاقية بوصفه اجتماع األطراف يف هذا ا             -١ 
االجتماع األول لألطراف يف االتفاقية العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول إىل االنعقاد يف موعد                



-9- 

أقصاه سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول، وباالقتران مع اجتماع لألطراف يف االتفاقية إذا كان من                 
وتعقد االجتماعات الالحقة لألطراف يف االتفاقية والعاملة       . لفترة املذكورة املقرر عقد هذا االجتماع يف غضون ا      

بوصـفها اجتماعات لألطراف يف هذا الربوتوكول مبناسبة اجتماعات األطراف يف االتفاقية، ما مل يقرر اجتماع                
 . األطراف يف االتفاقية العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك

 لألطراف يف االتفاقية غري األطراف يف هذا الربوتوكول املشاركة بصفة مراقب يف مداوالت جيوز -٢ 
وعندما يعمل . أي دورة يعقدها اجتماع األطراف يف االتفاقية العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول

جيوز إال لألطراف يف الربوتوكول     اجتماع األطراف يف االتفاقية بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، ال            
 .أن تتخذ القرارات مبوجب هذا الربوتوكول

عـندما يعمل اجتماع األطراف يف االتفاقية بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، وإذا          -٣ 
ا كـان أي عضٍو من أعضاء مكتب اجتماع األطراف ميثل طرفاً يف االتفاقية ال يكون يف الوقت ذاته طرفاً يف هذ                 

 . الربوتوكول، جيب أن حيل حمل ذلك العضو عضو آخر تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها

ُيـْبِقي اجتماع األطراف يف االتفاقية العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول تنفيذ هذا       -٤ 
 : وهلذا الغرض. الربوتوكول قيد االستعراض املنتظم

مة واملناهج املتبعة فيما يتعلق بالتقييم البيئي االستراتيجي بغية مواصلة          يستعرض السياسات العا   )أ( 
 حتسني اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول؛

يتبادل املعلومات فيما يتعلق باخلربة املكتسبة يف جمال التقييم البيئي االستراتيجي ويف تنفيذ هذا               )ب( 
 الربوتوكول؛

 خدمات وتعاون اهليئات املختصة اليت لديها خربة قد تساعد يف حتقيق            يلـتمس، عند االقتضاء،    )ج( 
 أغراض هذا الربوتوكول؛

 ينشئ اهليئات الفرعية اليت يراها ضرورية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛ )د( 

 يدرس ويعتمد، عند االقتضاء، االقتراحات املتعلقة بإدخال تعديالت على هذا الربوتوكول؛  )ه( 

 أية إجراءات إضافية قد تكون الزمة لتحقيق أغراض هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك يدرس ويتخذ )و( 
 .اإلجراءات اليت تنفذ بصورة مشتركة يف إطار هذا الربوتوكول واالتفاقية

ينطـبق النظام الداخلي الجتماع األطراف يف االتفاقية، مع إجراء التغيري الالزم، يف إطار هذا                -٥ 
 اجتماع األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك            الـربوتوكول، مـا مل يقرر     

 .بتوافق اآلراء
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يـنظر االجتماع األول لألطراف يف االتفاقية العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف                -٦ 
 .ى هذا الربوتوكول، ويعتمد تلك الطرائقالطرائق الواجب اتباعها لتطبيق اإلجراء املتعلق باستعراض االمتثال لالتفاقية عل

يقـدم كـل طـرف إىل اجـتماع األطراف يف االتفاقية العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                  -٧ 
 .الربوتوكول، على فترات حيددها االجتماع املذكور، تقريراً عما يتخذه من تدابري من أجل تنفيذ الربوتوكول

 ١٥املادة 

 األخرىالعالقة مع االتفاقات الدولية 

اتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار عرب "تنطـبق أحكـام هـذا الربوتوكول ذات الصلة دون اإلخالل بأحكام          
االتفاقـية اخلاصة بإتاحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات               "و" حـدودي 

 .، اللتني وضعتهما اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة"ابشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هب

 ١٦املادة 

 احلق يف التصويت

 . أدناه٢لكل طرف يف هذا الربوتوكول صوت واحد، فيما عدا ما تنص عليه الفقرة  -١ 

يف متارس منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، يف املسائل اليت تدخل ضمن اختصاصها، حقها  -٢ 
وال جيوز هلذه   . التصـويت بعدد من األصوات يساوي عدد الدول األعضاء فيها واألطراف يف هذا الربوتوكول             

 .املنظمات أن متارس حقها يف التصويت إذا كانت الدول األعضاء فيها متارس هذا احلق، والعكس بالعكس

 ١٧املادة 

 األمانة

قية بوصفها أمانة هذا الربوتوكول، وتنطبق أحكام        من االتفا  ١٣تعمـل األمانـة املنشأة مبوجب املادة         
 من االتفاقية، املتعلقة بوظائف األمانة، على هذا الربوتوكول، مع إدخال التغيري ١٣من املادة ) ج(إىل ) أ(الفقرات 
 .الالزم

 ١٨املادة 

 املرفقات

 .تشكل مرفقات هذا الربوتوكول جزءاً ال يتجزأ منه 
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 ١٩املادة 

 لربوتوكولالتعديالت على ا

 . جيوز ألي طرف أن يقترح تعديالت على هذا الربوتوكول -١ 

، تنطبق اإلجراءات املتعلقة باقتراح واعتماد وبدء نفاذ التعديالت         ٣مـع مراعاة أحكام الفقرة       -٢ 
على  من االتفاقية، على التعديالت اليت ُتدخل        ١٤ من املادة    ٥ إىل   ٢على االتفاقية واملنصوص عليها يف الفقرات       

 .هذا الربوتوكول، مع إجراء التغيري الذي يقتضيه اختالف احلال

لغـرض هـذا الـربوتوكول، ُتحسب ثالثة أرباع األطراف املطلوبة لبدء نفاذ التعديل بالنسبة                -٣ 
 .لألطراف اليت صدَّقت عليه أو أقرته أو قبلته، على أساس عدد األطراف وقت اعتماد التعديل

 ٢٠املادة 

 عاتتسوية املناز

 من االتفاقية، املتعلقة بتسوية املنازعات، على هذا الربوتوكول، مع إدخال           ١٥تنطـبق أحكـام املادة       
 .التعديل الذي يقتضيه اختالف احلال

 ٢١املادة 

 التوقيع

، وبعد ٢٠٠٣مايو / أيار ٢٣ إىل   ٢١من  ) أوكرانيا(ُيفـتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول يف كييف           
، أمام الدول األعضاء يف اللجنة      ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ املتحدة يف نيويورك حىت      ذلـك يف مقر األمم    

  ٨االقتصـادية ألوروبا وكذلك الدول ذات املركز االستشاري لدى اللجنة االقتصادية ألوروبا عمالً بالفقرتني               
، وأمام منظمات   ١٩٤٧مارس  / آذار ٢٨املؤرخ يف   ) ٤-د (٣٦ مـن قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        ١١و

الـتكامل االقتصادي اإلقليمي اليت شكلتها دول ذات سيادة أعضاء يف اللجنة االقتصادية ألوروبا واليت خولتها                
الدول األعضاء فيها صالحية البت يف املسائل اليت حيكمها هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك صالحية عقد معاهدات                 

 . فيما يتصل هبذه املسائل

 ٢٢املادة 

 ديعالو

 .تودع هذه االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة 
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 ٢٣املادة 

 التصديق والقبول واإلقرار واالنضمام

خيضع هذا الربوتوكول للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب الدول املوقعة ومنظمات التكامل  -١ 
 .٢١االقتصادي اإلقليمي املشار إليها يف املادة 

 أمام الدول   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١نضمام إىل هذا الربوتوكول اعتباراً من       ُيفـتح باب اال    -٢ 
 . ٢١ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي املشار إليها يف املادة 

 أعاله وعضو يف األمم املتحدة، أن تنضم إىل         ٢جيوز ألية دولة أخرى غري مشار إليها يف الفقرة           -٣ 
 . اجتماع األطراف يف االتفاقية العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكولالربوتوكول إذا وافق على ذلك

 وتصبح طرفاً يف الربوتوكول     ٢١تكون أية منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي مشار إليها يف املادة            -٤ 
وإذا كانت  . توكولدون أن يكـون أي من الدول األعضاء فيها طرفاً فيه، ملزمة جبميع االلتزامات اليت يوجبها الربو                

دولـة واحـدة أو أكثر من الدول األعضاء يف منظمة من هذا القبيل أطرافاً يف هذا الربوتوكول، تقرر املنظمة والدول          
ويف مثل هذه احلاالت، ال حيق للمنظمة       . األعضـاء فـيها مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماهتا مبوجب الربوتوكول           

 . وقت واحد احلقوق الناشئة عن هذا الربوتوكولوالدول األعضاء فيها أن متارس يف

، يف صكوك تصديقها أو     ٢١تـبني منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي املشار إليها يف املادة            -٥ 
وتبلغ هذه  . قـبوهلا أو إقرارها أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حيكمها هذا الربوتوكول              

 .يع بأي تعديل ملحوظ يطرأ على نطاق اختصاصهااملنظمات أيضاً الود

 ٢٤املادة 

 بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم التسعني الذي يلي تاريخ إيداع الصك السادس عشر اخلاص                -١ 
 .بالتصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام

ات التكامل االقتصادي    أعاله، ال ُيعد أي صك تودعه منظمة من منظم         ١ألغـراض الفقـرة      -٢ 
 . إضافة للصكوك اليت تودعها الدول األطراف يف هذه املنظمة٢١اإلقليمي املشار إليها يف املادة 

يـبدأ نفاذ الربوتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي          -٣ 
قبله أو تقره أو تنضم إليه بعد إيداع الصك السادس  تصدِّق على هذا الربوتوكول أو ت٢١املشـار إليها يف املادة   

عشر اخلاص بالتصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، يف اليوم التسعني الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة أو                   
 .هذه املنظمة لصك تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها أو انضمامها
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السياسات والتشريعات اليت يصدر بشأهنا أول      ينطـبق هذا الربوتوكول على اخلطط والربامج و        -٤ 
ُتَوخَّى يف إطار واليته وضع         . صك حتضريي رمسي بعد تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول         وإذا كان الطرف الذي ِي

، فإن هذا الربوتوكول ينطبق على اخلطط       ٣خطة أو برنامج أو سياسة أو تشريع طرفاً تنطبق عليه أحكام الفقرة             
سات والتشريعات اليت يصدر بشأهنا أول صك حتضريي رمسي بعد تاريخ بدء نفاذ الربوتوكول              والـربامج والسيا  

 .بالنسبة لذلك الطرف

 ٢٥املادة 

 االنسحاب

جيـوز ألي طـرف أن ينسحب من الربوتوكول يف أي وقت بعد انقضاء مهلة أربع سنوات اعتباراً من                    
ويسري مفعول  . ، بتوجيه إشعار خطي إىل الوديع     تـاريخ بـدء نفاذ الربوتوكول بالنسبة لذلك الطرف، وذلك         

وال يؤثر هذا االنسحاب على تطبيق      . االنسـحاب يف اليوم التسعني من تاريخ استالم الوديع إلشعار االنسحاب          
 فيما يتعلق تقييم بيئي استراتيجي ُبدئ به فعالً مبوجب هذا الربوتوكول، أو على ١٣ و ١١ و ٩ إىل   ٥املـواد من    
 . فيما يتعلق بإشعاٍر أو طلٍب قُدِّم فعالً، قبل سريان مفعول االنسحاب١٠تطبيق املادة 

 ٢٦املادة 

 النصوص ذات احلجية

يودع النص األصلي هلذا الربوتوكول لدى األمني العام ملنظمة األمم املتحدة، وتتساوى نصوصه اإلنكليزية  
 .والروسية والفرنسية يف احلجية

ن أدناه، املفوضون هلذا الغرض حسب األصول، بالتوقيع على هذا       وإثـباتاً ملـا تقـدم، قـام املوقعـو          
 .الربوتوكول

 .مايو من سنة ألفني وثالثة/، يف اليوم الواحد والعشرين من أيار)أوكرانيا(ُحرر يف كييف  



-14- 

 املرفقات
 املرفق األول

 ٤ من املادة ٢قائمة املشاريع املشار إليها يف الفقرة 

واملنشآت اليت ) باستثناء املشاريع اليت تصنع فقط مواد التشحيم من النفط اخلام (معامل تكرير النفط اخلام -١
 . طن متري أو أكثر من الفحم أو الشست القاري إىل غاز وتسييلها يوميا٥٠٠ًتقوم بتحويل 

 ميغاواط أو أكثر،    ٣٠٠حمطـات الطاقـة احلرارية وغريها من منشآت اإلحراق اليت تبلغ قوهتا احلرارية               -٢
ما عدا منشآت البحوث إلنتاج وحتويل املواد       (طـات الطاقـة النووية وغريها من املفاعالت النووية          وحم

 ). كيلوواط من احلمل احلراري املستمر١االنشطارية واملواد اخلصبة واليت ال تتجاوز طاقتها القصوى 

عاجلة أنواع الوقود النووي    املنشآت املصممة حصرياً إلنتاج أو ختصيب أنواع الوقود النووي أو إلعادة م            -٣
 .املشعَّع أو لتخزين النفايات املشعة والتخلص منها ومعاجلتها

 . املنشآت الرئيسية للصهر االبتدائي حلديد الزهر والصلب وإلنتاج املعادن غري احلديدية -٤

 املنشـآت اخلاصـة باسـتخراج االسبسـتوس وجتهيز وحتويل االسبستوس واملنتجات اليت حتتوي على               -٥
 طن متري من    ٢٠ ٠٠٠مـن أجل منتجات إمسنت االسبستوس، بإنتاج سنوي يزيد على           : اسبسـتوس 

 طناً مترياً من املنتجات     ٥٠املنـتجات التامة الصنع؛ ومن أجل منتجات احلك، بإنتاج سنوي يزيد على             
 . طن متري٢٠٠التامة الصنع؛ ومن أجل االستخدامات األخرى لالسبستوس، بإنتاج سنوي يزيد على 

 . املنشآت الكيميائية املتكاملة -٦

اليت ** وخطوط السكك احلديدية للمسافات البعيدة واملطارات     * إنشاء الطرق السيارة، والطرق السريعة     -٧
 . متر أو أكثر٢ ١٠٠يبلغ طول مدرجها األساسي 

 ــــــــــ
 :ألغراض هذا الربوتوكول * 

صيصاً ملرور السيارات، والذي ال خيدم األمالك احمليطة الطريق الذي صمم وبين خ" الطريق السيار"يعين  -
 : به، والذي
يكـون مؤلفاً، إال يف بعض النقاط اخلاص أو مؤقتاً، من طريقني معبدين منفصلني الجتاهي املرور،                 )أ( 

 يفصلهما عن بعضهما البعض شريط فاصل غري خمصص للمرور، أو بصورة استثنائية، أي وسائل أخرى؛
 اطع على مستوى واحد مع أي طريق أو سكة حديد أو خط للترام أو ممر للمشاة؛ال يتقو )ب( 
 .وُيشار إليه خصيصاً بوصفه طريقاً سياراً )ج( 

الطريق املخصص ملرور السيارات والذي ال ميكن الوصول إليه إال من حمّوالت الطرق أو              " الطـريق السريع  "يعـين    -
 .املعبدة) الطرق(صورة خاصة وقوف السيارات أو توقفها على الطريق ملتقيات الطرق املراقبة والذي مينع فيه ب

 ١٩٤٤مطاراً يطابق التعريف الوارد يف اتفاقية شيكاغو لعام         " املطار"ألغراض هذا الربوتوكول يعين      ** 
 ).١٤املرفق (املُنِشئة ملنظمة الطريان املدين الدولية 
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 .خطوط أنابيب النفط والغاز ذات القطر الواسع -٨

املوانئ التجارية وكذلك جماري املياه الداخلية وموانئ املالحة الداخلية اليت تسمح مبرور السفن اليت تزيد               -٩
 . طناً متريا١ً ٣٥٠محولتها على 

 .منشآت التخلص من النفايات حلرقها أو معاجلتها كيماوياً أو دفن النفايات السامة واخلطرة -١٠

 .السدود واخلزانات الكربى -١١

 ماليني متر ١٠أنشطة استخراج املياه اجلوفية يف احلاالت اليت يبلغ فيها احلجم السنوي للمياه املستخرجة  -١٢
 .مكعب أو أكثر

 . طن متري أو أكثر جمففة يف اهلواء يوميا٢٠٠ًتصنيع الورق وعجينة الورق بكمية قدرها  -١٣

 .دن أو الفحم يف عني املكاناملناجم الكبرية للتعدين، واستخراج وجتهيز خامات املعا -١٤

 .إنتاج اهليدروكربونات يف البحر -١٥

 .مرافق التخزين الرئيسية للمنتجات البترولية والبتروكيميائية والكيميائية -١٦

 .إزالة الغابات يف مناطق شاسعة -١٧
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 املرفق الثاين

 ٤ من املادة ٢املشاريع األخرى املشار إليها يف الفقرة 

 .يكلة حيازة األراضي الريفيةمشاريع إعادة ه -١

 .مشاريع استخدام األراضي غري املزروعة أو املناطق شبه الطبيعية ألغراض اإلنتاج الزراعي املكثف -٢

 .مشاريع إدارة املياه من أجل الزراعة، مبا يف ذلك مشاريع الري وجتفيف األراضي -٣

 ).مبا يف ذلك الدواجن(منشآت اإلنتاج احليواين املكثف  -٤

 .التشجري األويل وإزالة الغابات ألغراض التحول إىل نوع آخر من استخدام األرض -٥

 .اإلنتاج املكثف لألمساك -٦

، مبا يف ذلك تفكيك هذه احملطات أو املفاِعالت *حمطات توليد الطاقة النووية واملفاِعالت النووية األخرى -٧
ملواد االنشطارية واخلصبة اليت ال تتجاوز     ما عدا منشآت البحوث إلنتاج وحتويل ا      (أو وقـف تشـغيلها      

 .، إذا كانت غري واردة يف املرفق األول) كيلوواط من احلمل احلراري املستمر١طاقتها القصوى 

 كيلومتراً أو   ١٥ كيلوفلط أو أكثر، وبطول      ٢٢٠إنشـاء كابالت جوية لنقل الطاقة الكهربائية، جبهد          -٨
 .لطاقة الكهربائية عرب الكابالت اجلويةأكثر، واملشاريع األخرى اخلاصة بنقل ا

 .املنشآت الصناعية املعدة إلنتاج الكهرباء والبخار واملياه الساخنة -٩

 .املنشآت الصناعية املعدة لنقل الغاز والبخار واملياه الساخنة -١٠

 .ختزين أنواع الوقود األحفوري والغاز الطبيعي فوق سطح األرض -١١

 . ة لالحتراق حتت سطح األرضختزين الغازات القابل -١٢

 . اإلنتاج الصناعي لقوالب الفحم احلجري واللغنيت -١٣

 .املنشآت املعدة إلنتاج الطاقة الكهرمائية -١٤

 ).مزارع الرياح(املنشآت املعدة الستغالل قوة الريح إلنتاج الطاقة  -١٥

____________ 

غريها من املفاعالت النووية عن كوهنا منشآت ألغراض هذا الربوتوكول، تكف حمطات الطاقة النووية و * 
 . نووية عندما يزال بصورة هنائية من موقع املنشأة كل الوقود النووي وكل العناصر األخرى امللوثة باإلشعاع
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 :املنشآت غري الواردة يف املرفق األول واملعدة لألنشطة التالية -١٦

 إنتاج أو إخصاب الوقود النووي؛ - 

 د النووي املشعَّع؛معاجلة الوقو - 

 التخلص النهائي من الوقود النووي املشعع؛ - 

 فقط للتخلص النهائي من النفايات املشعة؛ - 

 يف)  سنوات ١٠املقـرر ألكـثر من      (فقـط لـتخزين أنـواع الوقـود الـنووي املشـعَّع              - 
 موقع خيتلف عن موقع اإلنتاج؛ أو  

 .معاجلة النفايات املشعة وختزينها - 

 .احلجارة وأنشطة التعدين السطحي واستخراج اخلث، غري املدرجة يف املرفق األولمقالع  -١٧

 .أنشطة التعدين حتت سطح األرض غري املدرجة يف املرفق األول -١٨

 .استخراج املعادن عن طريق اجلرف يف البحار أو األهنار -١٩

رارية األرضية، واحلفر لغرض ختزين     وال سيما احلفر للتنقيب عن مصادر الطاقة احل       (أعمال احلفر العميق     -٢٠
 .، ما عدا أعمال احلفر من أجل التحقق من استقرار التربة)النفايات النووية، واحلفر لغرض اإلمداد باملياه

 .املنشآت الصناعية السطحية املعدة الستخراج الفحم والنفط والغاز الطبيعي واخلامات، وكذلك الطَفل القاري -٢١

 .ملة للصهر األويل حلديد الزهر والصلب، غري املدرجة يف املرفق األولاألعمال املتكا -٢٢

 .، مبا يف ذلك الصب املستمر)انصهار أويل أو ثانوي(املنشآت املعدة إلنتاج احلديد الغفل أو الصلب  -٢٣

بقات الدلفنة على الساخن، والطرق بواسطة املطارق، ووضع ط(املنشآت املعدة لتجهيز الفلزات احلديدية  -٢٤
 ).محاية من املعدن املنصهر

 .مصاهر الفلزات احلديدية -٢٥

املنشـآت املعـدة إلنـتاج الفلزات اخلام غري احلديدية من الركاز أو املركزات أو املواد اخلام الثانوية                   -٢٦
 .باستخدام أساليب تعدينية أو كيميائية أو إلكتروليتية وغري املدرجة يف املرفق األول

دة لصهر، مبا يف ذلك خلط، الفلزات غري احلديدية، باستثناء الفلزات النفيسة ومبا يشمل              املنشـآت املع   -٢٧
 .، وغري املدرجة يف املرفق األول.)التنقية والسبك يف املصهر، إخل(املنتجات املستعادة 

 .أو كيميائيةاملنشآت املعدة للمعاجلة السطحية للفلزات واملواد البالستيكية باستخدام طريقة إلكتروليتية  -٢٨
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 .صنع وجتميع املركبات ذات احملرك وصنع حمركات هذه املركبات -٢٩

 .أحواض السفن -٣٠

 .املنشآت املعدة لصنع الطائرات وتصليحها -٣١

 .صنع معدات سكك احلديد -٣٢

 .التطريق باملتفجرات -٣٣

 .املنشآت املعدة لشي أو تلبيد الركاز املعدين -٣٤

 ). اجلاف للفحمالتقطري(أفران الكوك  -٣٥

 .منشآت صنع األمسنت -٣٦

 .منشآت صنع الزجاج، مبا يف ذلك منشآت إنتاج األلياف الزجاجية -٣٧

 .منشآت صهر املواد املعدنية، مبا يف ذلك إنتاج األلياف املعدنية -٣٨

ومواد التبليط صنع املنتجات اخلزفية بواسطة اإلحراق، وال سيما القرميد واآلجر العادي واملقاوم للحرارة  -٣٩
 .واخلزف احلجري أو اخلزف الصيين

 .املنشآت املعدة إلنتاج املواد الكيميائية أو معاجلة املواد الكيميائية الوسيطة، وغري املدرجة يف املرفق األول -٤٠

 .إنتاج مبيدات احلشرات واملنتجات الصيدلية والدهان والورنيش واإليالستومر والبريوكسيدات -٤١

 . املعدة لتخزين النفط واملنتجات البتروكيميائية أو الكيميائية، وغري املدرجة يف املرفق األولاملنشآت -٤٢

 .صنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية -٤٣

 .تعبئة وتعليب املنتجات احليوانية والنباتية  -٤٤

 .صنع منتجات اللنب -٤٥

 .صنع اجلعة ومعاجلة الشعري -٤٦

 .بصنع احللوى والشرا -٤٧

 .املنشآت املعدة لذبح احليوانات -٤٨



-19- 

 .املنشآت املعدة لصنع النشا الصناعي -٤٩

 . مصانع دقيق السمك وزيت السمك -٥٠

 .مصانع السكر -٥١

 .املنشآت الصناعية املعدة إلنتاج عجينة الورق والورق والورق املقوى، وغري املدرجة يف املرفق األول -٥٢

 .ألولية لأللياف أو املنسوجات، أو صبغهااملصانع املعدة للمعاجلة ا -٥٣

 .املصانع املعدة لدبغ الصالل واجللود -٥٤

 .املنشآت املعدة لتجهيز وإنتاج السليلوز -٥٥

 .صنع ومعاجلة املنتجات املصنوعة أساساً من اإليالستومر -٥٦

 .املنشآت املعدة لصنع األلياف املعدنية االصطناعية -٥٧

 .ادة املواد املتفجرة أو تدمريهااملنشآت املعدة الستع -٥٨

 .املنشآت املعدة إلنتاج األسبستوس وصنع منتجات األسبستوس، وغري املدرجة يف املرفق األول -٥٩

 .أحواض تشطية الدواب -٦٠

 .ورشات اختبار احملرِّكات أو التربينات أو املفاِعالت -٦١

 .هزة مبحركاملسالك الدائمة املعدة لسباقات واختبار املركبات اجمل -٦٢

 .خطوط األنابيب املعدة لنقل الغاز أو النفط، وغري املدرجة يف املرفق األول -٦٣

 ٤٠ ملليمتر وطوهلا عن     ٨٠٠خطـوط األنابيـب املعـدة لنقل املواد الكيميائية واليت يزيد قطرها عن               -٦٤
 .كيلومتراً

ط واحملطات الطرفية املتعددة    إنشـاء مـرافق السـكك احلديدية ومرافق تعقيب الشحن املتعدد الوسائ            -٦٥
 .الوسائط، غري املدرجة يف املرفق األول

إنشاء خطوط الترام وسكك احلديد اهلوائية والتحتية واخلطوط املعلَّقة أو اخلطوط املماثلة من نوع خاص                -٦٦
 .املستخدمة حصراً أو أساساً لنقل املسافرين

 .يع أي طريق قائم، غري املدرجة يف املرفق األولأو توس/إنشاء الطرق، مبا يف ذلك إعادة ختطيط و -٦٧
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 .إنشاء املرافئ ومنشآت املوانئ، مبا يف ذلك مرافئ الصيد البحري، غري املدرجة يف املرفق األول -٦٨

إنشـاء اجملاري املائية الداخلية واملوانئ املعدة حلركة املرور عرب اجملاري املائية الداخلية، غري املدرجة يف                 -٦٩
 .األولاملرفق 

املوانئ التجارية، واألرصفة املعدة للشحن والتفريغ املوصولة باألرض واملوانئ اخلارجية، غري املدرجة يف              -٧٠
 .املرفق األول

 .مد القنوات، وأعمال اإلغاثة يف حاالت الفيضانات -٧١

 .واملوانئ اجلوية، غري املدرجة يف املرفق األول** إنشاء املطارات -٧٢

 .، غري املدرجة يف املرفق األول)مبا يف ذلك الدفن(عدة للتخلص من النفايات املنشآت امل -٧٣

 . املنشآت املعدة حلرق النفايات غري اخلطرة أو معاجلتها كيميائياً -٧٤

 . ختزين األنقاض املعدنية، مبا يف ذلك أنقاض املركبات -٧٥

 .مواقع إيداع احلمأة -٧٦

 .اجلوفية أو التغذية االصطناعية للمياه اجلوفية، وغري املدرجة يف املرفق األولاملنشآت املعدة الستخراج املياه  -٧٧

 .األشغال املعدة لنقل املوارد املائية بني األحواض النهرية -٧٨

 .منشآت معاجلة املياه املستعملة -٧٩

 وغري املدرجة يف السدود واملنشآت األخرى املصممة حلبس املياه أو ختزينها ألمد طويل أو على حنو دائم، -٨٠
 .املرفق األول

األشـغال الساحلية املعدة ملكافحة التحات، واألشغال البحرية اليت ميكن أن تؤثر يف الشواطئ من خالل        -٨١
القـيام، على سبيل املثال، ببناء السدود وحواجز األمواج واجلسور العائمة وغريها من األشغال األخرى    

 . انة هذه األشغال وإعادة إنشائهااملعدة حلماية البحار، باستثناء صي

 

___________ 

 ١٩٤٤مطاراً يطابق التعريف الوارد يف اتفاقية شيكاغو لعام         " املطار"ألغراض هذا الربوتوكول، يعين      ** 
 ).١٤املرفق (املنشئة ملنظمة الطريان املدين الدولية 
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 .إنشاء القنوات املائية على مسافات طويلة -٨٢

 .ة للتزجل على اجلليد، ومعدات الصعود امليكانيكية والعربات الكبلية واملنشآت املتصلة هبااملسالك املعد -٨٣

 .املنتزهات البحرية -٨٤

 .القرى السياحية واجملمعات الفندقية الواقعة خارج املناطق احلضرية واملنشآت املتصلة هبا -٨٥

 .املواقع الدائمة املعدة للمخيمات وللمقطورات السكنية -٨٦

 .املنتزهات املنشأة ملواضيع -٨٧

 .مشاريع إنشاء املناطق الصناعية -٨٨

 .مشاريع التنمية احلضرية، مبا يف ذلك إنشاء مراكز التسوق واملواقع املعدة لوقوف السيارات -٨٩

 . استصالح األراضي من البحر -٩٠
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 املرفق الثالث

  ذلك على الصحة،معايري لتحديد اآلثار امللحوظة احملتملة على البيئة، مبا يف
 ٥ من املادة ١ املشار إليها يف الفقرة 

مـدى صلة اخلطة أو الربنامج بإدماج االعتبارات البيئية، مبا فيها تلك املتعلقة بالصحة، وال سيما بقصد         -١
 .تعزيز التنمية املستدامة

 فيما يتعلق باملكان    إىل أي مـدى تضع اخلطة أو الربنامج إطار عمل للمشاريع أو األنشطة األخرى، إما               -٢
 . والطبيعة واحلجم وظروف التشغيل، أو من خالل ختصيص املوارد

 .مدى تأثري اخلطة أو الربنامج يف اخلطط والربامج األخرى، مبا يف ذلك تلك اليت تندرج يف إطار هيكل هرمي -٣

 .املشاكل البيئية، مبا فيها املشاكل الصحية، املتصلة باخلطة أو الربنامج -٤

طبيعة اآلثار البيئية، مبا فيها اآلثار الصحية، كاالحتمال، واملدة، والتردد، واملعكوسية، واحلجم، واملدى              -٥
 ). كاملساحة اجلغرافية اليت حيتمل أن تتأثر أو عدد السكان الذين حيتمل أن يتأثروا(

 . األخطار على البيئة، مبا فيها األخطار على الصحة -٦

 .آلثارالطابع عرب احلدودي ل -٧

إىل أي مـدى سـوف تؤثر اخلطة أو الربنامج يف املناطق ذات القيمة أو املناطق الشديدة التأثر، مبا فيها              -٨
 . املناظر الطبيعية اليت حتظى حبماية وطنية أو دولية معترف هبا
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 املرفق الرابع

 ٧ من املادة ٢املعلومات املشار إليها يف الفقرة 

 .وأهدافهما الرئيسية وصلتهما باخلطط أو الربامج األخرىحمتوى الربنامج أو اخلطة  -١

اجلوانب ذات الصلة بالوضع الراهن للبيئة، مبا يف ذلك الصحة، وتطوره احملتمل يف حال عدم تنفيذ اخلطة            -٢
 .أو الربنامج

 .خصائص البيئة، مبا يف ذلك الصحة، يف املناطق اليت حيتمل أن تتضرر بصورة ملحوظة -٣

 .البيئية ذات الصلة باخلطة أو الربنامج، مبا فيها املشاكل املتعلقة بالصحةاملشاكل  -٤

األهـداف البيئية، مبا فيها تلك املتعلقة بالصحة، املرسومة على الصعيدين الدويل والوطين وعلى الصعد                -٥
رات البيئية األخرى،   األخرى ذات الصلة باخلطة أو الربنامج، والكيفية اليت متت هبا مراعاة هذه األهداف واالعتبا             

 .مبا فيها االعتبارات الصحية، لدى وضع اخلطة أو الربنامج

 . ٢ من املادة ٧، كما حتددها الفقرة *اآلثار امللحوظة احملتملة على البيئة، مبا يف ذلك على الصحة -٦

ئة، مبا يف ذلك    الـتدابري اليت من شأهنا أن متنع أو ختفض أو ختفف أية آثار ضارة ملحوظة قد تلحق بالبي                  -٧
 .بالصحة، من جراء تنفيذ اخلطة أو الربنامج

أسـباب انتقاء احللول البديلة املتوخاة، ووصف للكيفية اليت جرى هبا التقييم، مبا يف ذلك ما ووجه من                   -٨
 .صعوبات لدى تقدمي املعلومات املطلوب إدراجها، القصور التقين أو االفتقار إىل املعارف

 .ة لرصد اآلثار البيئية املترتبة على تنفيذ اخلطة أو الربنامج، مبا يف ذلك اآلثار الصحيةالتدابري املتوخا -٩

 .اآلثار عرب احلدودية امللحوظة اليت حيتمل أن تلحق بالبيئة، مبا يف ذلك بالصحة -١٠

 .ملخص غري تقين للمعلومات املقدمة -١١

 

 

____________ 

انوية والتراكمية والتآزرية، والقصرية واملتوسطة والطويلة األجل،    هذه اآلثار ينبغي أن تشمل اآلثار الث       * 
 .والدائمة واملؤقتة، واإلجيابية والسلبية
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 املرفق اخلامس

 ٨ من املادة ٥املعلومات املشار إليها يف الفقرة 

 .اخلطة املقترحة أو الربنامج املقترح وطبيعتهما -١

 .السلطة املسؤولة عن إقرارمها -٢

 :ات املتوخاة، مبا يف ذلكاإلجراء -٣

 تاريخ بدء اإلجراء؛ )أ( 

 الفرص املتاحة ملشاركة اجلمهور؛ )ب( 

 تاريخ ومكان أية جلسة استماع مفتوحة للجمهور يتوخى عقدها؛ )ج( 

السلطة اليت ميكن احلصول منها على املعلومات ذات الصلة، واجلهة اليت أودعت لديها املعلومات  )د( 
 ليها اجلمهور؛ذات الصلة ليطلع ع

السلطة اليت ميكن أن توجه إليها املالحظات أو األسئلة، واجلدول الزمين احملدد إلحالة املالحظات   )ه( 
 أو األسئلة؛ و

 .املعلومات البيئية، مبا فيها املعلومات الصحية، املتاحة فيما يتصل باخلطة املقترحة أو الربنامج املقترح )و( 

 . أن ختضع اخلطة أو الربنامج إلجراء تقييم عرب حدوديما إذا كان من احملتمل -٤

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


