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Далелҳо ва афзалиятҳои татбиқ

Протокол оид ба арзёбии
стратегии экологӣ



Перевод данной публикации на кыргызский язык является инициативой Офиса Координатора экономической 
и экологической деятельности ОБСЕ.

Финансовая поддержка проектаосуществлялась Федеральным министерством окружающей среды (BMU) 
в рамках Программы консультационной помощи по охранеокружающей среды в странах Центральной и 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в других странах, расположенных по соседству с 
Европейским Союзом. Проект был реализован при содействии Федерального ведомства по охране окружа-
ющей среды (UBA). Ответственность за содержание этой публикации несут авторы.

СИПОСГУЗОРӢ

Нашрияи мазкур аз ҷониби котиботи Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо (UNECE) ба Протокол оид 
ба арзёбии стратегии экологӣ ба Конвенсия оид ба арзёбии таъсир ба муҳити зист дар контексти фаромарзӣ 
(Конвенсияи Эспо (Espoo)) дар ҳамкорӣ бо Шабакаи экологии «Зой» дар чорчӯби лоиҳаи «Иқтисодҳои са-
бзшаванда дар кишварҳои мушорикати шарқӣ» (EaP GREEN) таҳия карда шудааст. EaP GREEN аз ҷониби 
Иттиҳодияи Аврупо маблағгузорӣ ва аз ҷониби чор шарик амалӣ карда мешавад: Созмони ҳамкории иқтисо-
дӣ ва рушд (OECD), Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо (UNECE), Барномаи СММ оид ба муҳити зист 
(UNEP) ва Созмони СММ оид ба рушди саноат (UNIDO).
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Ҳадафи умумии лоиҳаи EaP GREEN — дастгирии шаш кишвари «Мушорикати шарқӣ»-и Иттиҳодияи Аврупо — 
Арманистон, Озарбойҷон, Беларус, Гурҷистон, Ҷумҳурии Молдова ва Украина дар ҷудо кардани рушди 
иқтисодӣ аз таназзули муҳити зист ва камшавии захираҳо мебошад. Ба таври бештар мушаххас, лоиҳаи EaP 
GREEN барои мавридҳои зерин пешбинӣ шудааст:

– Ҳамгиросозии истеъмол ва истеҳсоли устувор ба нақшаҳои миллии рушд, қонунгузорӣ ва заминаҳои меъ-
ёрӣ бо мақсади фароҳам овардани заминаи солими ҳуқуқӣ барои таҳияи ояндаи сиёсати соҳавӣ мутобиқи 
созишномаҳо ва равандҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ, инчунин мутобиқ бо қонунгузории вуҷуддоштаи 
Иттиҳодияи Аврупо (ИА) дар соҳаҳои сиёсати дахлдор.

– Мусоидат ба гузаронидани арзёбии стратегии экологӣ ва арзёбии таъсир ба муҳити зист (АТМЗ) ҳамчун воси-
таҳои асосии банақшагирии рушди устувори иқтисод аз нигоҳи экологӣ.

– Ноил шудан ба гузариш ба иқтисоди сабз тавассути қабули таҷрибаҳои устувори истеъмолӣ ва истеҳсолӣ 
дар бахшҳои интихобшудаи иқтисод (саноати коркардкунанда, кишоварзӣ, истеҳсол ва коркарди маҳсулоти 
озуқаворӣ ва сохтмон).

EaP GREEN ба се ҷузъ тақсим карда шудааст:
– воситаҳои идоракунӣ ва маблағгузорӣ;
– Арзёбии стратегии экологӣ ва АТМЗ: дастгирии татбиқи сиёсат дар бахши истеъмол ва истеҳсоли устувор;
– лоиҳаҳои намоишӣ.

EaP GREEN уҳдадориҳои кишварҳои шарикро барои гузариш ба иқтисоди сабз дастгирӣ мекунад, тавре ки 
дар Эъломияи муштараки Саммити Варшава «Мушорикати шарқӣ» ва Эъломияи ҳафтумин Конфронси вази-
рони «Муҳити зист барои Аврупо», ки дар Остона (сентябри соли 2011) баргузор шудааст. Ҳадафҳои он бо 
дидгоҳи мувофиқашуда дар ҳуҷҷати ҷамъбастии Саммити Рио+20 мувофиқат мекунанд.

Кумаки Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо (UNECE) дар чорчӯби EaP GREEN ба се самти асосӣ диққат 
медиҳад:

1. Бознигарии чорчӯбҳои вуҷуддоштаи меъёрии миллӣ ва қонунгузорӣ, аз ҷумла баррасиҳои қонунгузорӣ дар 
бахши арзёбии стратегии экологӣ ва дар сурати зарурат арзёбии таъсир ба муҳити зист, таҳияи лоиҳаи са-
надҳои қонунгузорӣ оид ба арзёбии стратегии экологӣ ва таҳлил дар сатҳи зерминтақавӣ.

2. Баланд бардоштани сатҳи тавоноӣ оид ба расмиёти «Арзёбии стратегии экологӣ»/АТМЗ, аз ҷумла омӯзиши 
«Арзёбии стратегии экологӣ» дар сатҳҳои миллӣ ва зермиллӣ; таҳияи ҳуҷҷатҳои роҳнамоии миллӣ; чорабиниҳо 
оид ба ҳамоҳангсозӣ ва мубодилаи таҷриба; инчунин ташкил намудани арзёбиҳои стратегии экологии озмоишӣ 
(пилотӣ).

3. Тақвияти тавонмандиҳои маъмурӣ тавассути бознигариҳои дар боло зикршудаи қонунгузорӣ, семинарҳои омӯ-
зишӣ, лоиҳаҳои озмоишӣ ва мусоидат ба муколамаи сиёсӣ.

Фаъолиятҳои дахлдор ба нақшаи корӣ дар доираи Конвенсияи Эспои Комиссияи иқтисодии СММ барои 
Аврупо робита доранд ва ба пешбурди тасвиб ва татбиқи Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ мусо-
идат мекунанд.

Графика: Кэролайн Дэниел, Йорун Вилле, Анна Папанастасио (Шабакаи экологии «Зой»)
Муҳаррири матни англисӣ: Ҷефф Хюз (Шабакаи экологии «Зой»)
Консепсия: Елена Сантер (Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо)
Матн: Елена Сантер, Мартин Смутнӣ Integra Consulting Ltd.), Оксана Яковенко (Шабакаи экологии «Зой»), 
Кристина Штулбергер (Шабакаи экологии «Зой»)
Менеҷери лоиҳа: Кристина Штулбергер (Шабакаи экологии «Зой»)
Назорат ва саҳмҳо: Теа Аулавуо (Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо), Котиби Конвенсияи Эспо ва 
Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ
Саҳмгузорон: Афродита Смагадӣ (Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо), Мая Гачечиладзе-Божеску 
(Ecoline International Ltd), Дмитро Скрилников (Украина), Жирӣ Дусук (Integra Consulting Ltd.)

ОГОҲӢ

Муҳтавои нашрияи мазкур ҳатман назарҳои расмии Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо, Иттиҳодияи 
Аврупо ва дигар шарикони татбиқкунандаи барномаро инъикос намекунад. Ҳам Комиссияи иқтисодии СММ 
барои Аврупо ва ҳам дигар шарикони иҷрокунандаи EaP GREEN барои истифодаи иттилооти дар ин гузориш 
вуҷуддошта масъул намебошанд.
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САРСУХАН

Ин брошюра аз ҷониби котиботи Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо 
(UNECE), Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ (Протокол оид ба 
арзёбии стратегии экологӣ) ба Конвенсия оид ба арзёбии таъсир ба муҳити 
зист дар контексти фаромарзӣ (Конвенсияи Эспо) бо дастгирии мушовирон 
ва бо маблағгузории Барномаи Иттиҳодияи Аврупо «Иқтисодҳои сабзшаван-
да (экологӣ) дар кишварҳои мушорикати шарқӣ» (EaP GREEN) омода карда 
шудааст. Брошюра дар ҷавоб ба дархости Бюрои Конвенсия мутобиқи со-
зишномаҳо ҷиҳати таҳияи мавод барои мусоидат ба тасвиб ва татбиқ наму-
дани Протокол, инчунин баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҳукуматҳо, ҷомеа 
ва дигар ҷонибҳои манфиатдор дар бораи манфиатҳои «Арзёбии стратегии 
экологӣ» таҳия карда шудааст.

Брошюра барои мақомот, ҷомеа ва дигар ҷонибҳои манфиатдор дар 
кишварҳое пешбинӣ шудааст, ки дар раванди ташкили системаҳои миллии 
«Арзёбии стратегии экологӣ» қарор доранд ва/ё ба татбиқи систематикии 
онҳо мусоидат мекунанд. Он ба кишварҳо дар омодагӣ барои ҳамроҳ шудан 
ба «Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ кумак» мекунад.

Дар брошюра тартиби арзёбии стратегии экологӣ тавсиф карда шудааст, 
ки дар Протокол бо истинод ба муқаррароти он¹ баён карда шудааст. Дар 
он афзалиятҳои татбиқи Арзёбии стратегии экологӣ баррасӣ карда шуда, 
тасаввуроти маъмулии нодуруст дар бораи тартиби мазкур шарҳу тавзеҳ 
дода мешаванд. Он ҳамчунин маълумоти заминавиро дар бораи пайдоиши 
«Арзёбии стратегии экологӣ» ва намунаҳои татбиқи онро пешниҳод мекунад. 
Ниҳоят, он қадамҳоеро пешниҳод мекунад, ки бояд аз ҷониби ҳукуматҳое 
анҷом дода шаванд, ки мехоҳанд ба Протокол ҳамроҳ шаванд.
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01 АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ ЧИСТ?

Ҳукуматҳо бо муайян кардани стратегияҳои рушд барои давлатҳо ва мин-
тақаҳо ояндаи ҷомеаҳоро ташаккул медиҳанд. Ин нақшаҳо ва барномаҳои 
ҳукуматӣ, сиёсатҳои соҳавӣ ва қонунгузорӣ барои қабул кардани қарорҳои 
оянда оид ба лоиҳаҳо дар чунин соҳаҳои гуногун ба монанди кишоварзӣ, 
энергетика, саноат, нақлиёт, рушди минтақавӣ, истифодаи замин, идоракунии 
партовҳо ё идоракунии об замина фароҳам меоранд. Ин ҳуҷҷатҳои стратегӣ 
ба қарорҳои оянда таъсири калон доранд, ки онҳо дар навбати худ ба ҳаёти 
одамон таъсир мерасонанд. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки мулоҳизаҳои вобаста ба 
муҳити зист ва саломатии одамон аз ҷумлаи омилҳои қабул кардани қарорҳо 
бошанд. Барои таъмин намудани ин, бисёр кишварҳо аз абзори банақшаги-
рии систематикӣ ва пешакӣ истифода мебаранд, ки «Арзёбии стратегии эко-
логӣ» ном дорад.

Арзёбии стратегии экологӣ — тартиби қадам ба қадам мебошад, ки мулоҳи-
заҳои муҳити зист ва тандурустии вобаста ба стратегияҳо, нақшаҳо ва барно-
маҳои рушди аз ҷониби ҳукуматҳо омодашударо таҳлил ва мубодила меку-
над. Ин мулоҳизаҳо дар машварат бо мақомоти дахлдор ва ҷомеа ҷамъоварӣ 
карда мешаванд, то ки шахсони тасмимгиранда тавонанд ҳамаи ҷиҳатҳои 
мусбат ва манфии ҳар варианти банақшагириро муқоиса намоянд. Ҳамин 
тавр, арзёбии стратегии экологӣ шаффофият ва эътимоди ҷомеаро ба раван-
ди қабул кардани қарорҳо беҳтар мекунад. Дар ниҳоят, «Арзёбии стратегии 
экологӣ» — абзоре мебошад, ки тавассути он ҳукуматҳо метавонанд интихоби 
дурусти рушди иқтисодиро таъмин намоянд, ки ҳамзамон ба саломатии инсон 
ва муҳити зист манфиат дорад.

ТАЪРИФИ АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ
Арзёбии стратегии экологӣ дар «Протоколи Комиссияи иқтисодии СММ 

барои Аврупо оид ба арзёбии стратегии экологӣ» чунин муайян шудааст: 
«...арзёбии таъсири эҳтимолӣ ба муҳити зист, аз ҷумла ба саломатии аҳолӣ, 
ки муайян кардани миқёси ҳисоботи экологӣ ва таҳияи он, иштироки ҷомеа ва 
баргузор намудани машваратҳо; ва дар назар гирифтани ҳисоботи экологӣ ва 
натиҷаҳои иштирок ва машваратҳои ҷомеаро дар нақша ё барнома дар бар 
мегирад» (Моддаи 2.6).
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02 ПРОТОКОЛИ КОМИССИЯИ ИҚТИСОДИИ СММ БАРОИ 
АВРУПО ОИД БА АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ ЧИСТ?

Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ — созишномаи байналмилла-
лие мебошад, ки уҳдадориҳои ҳуқуқӣ ва чорчӯби тартиботии баргузор на-
мудани «Арзёбии стратегии экологӣ»-ро дар кишварҳои узви он муайян ме-
кунад. Ҳар кишвари узви СММ метавонад ба Протокол ҳамроҳ шавад. Дар 
он талабот барои татбиқи «Арзёбии стратегии экологӣ», аз ҷумла, тала-
ботҳои тартиботӣ ё методологӣ пешниҳод карда шудаанд. Санадҳои роҳна-
моикунанда, ба монанди Дастурамали иттилоотӣ барои дастгирии татбиқи 
Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ (2011)² ва Дастурамали содда-
кардашудаи иттилоотӣ (2012)³ барои татбиқи амалии «Арзёбии стратегии 
экологӣ» маълумоти муфидро пешниҳод менамоянд.

Сарфи назар аз он ки музокирот оид ба Протокол дар чорчӯби 
Конвенсия оид ба арзёбии таъсир ба муҳити зист дар контексти фаромарзӣ 
дар соли 1991 (Конвенсияи Эспо) барои васеъ кардани доираи фарогирии 
Конвенсия баргузор карда шудаанд, Протокол санади ҳуқуқии алоҳида 
мебошад. Ин маънои онро дорад, ки ҳар кишвар метавонад ба Протокол 
ҳамроҳ шавад, ҳатто агар он кишвари узви Конвенсия набошад. Ғайр аз 
ин, бар хилофи Конвенсия, ки танҳо барои фаъолиятҳои пешниҳодшудае 

2001 
ДИРЕКТИВАИ ИТТИҲОДИЯИ 
АВРУПО ОИД БА АРЗЁБИИ 
СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ 
ҚАБУЛ КАРДА ШУД

1969 
ҚОНУН «ДАР БОРАИ СИЁСАТИ 
МИЛЛИИ ЭКОЛОГИИ ИМА» 
ҚАБУЛ КАРДА ШУД
Механизми арзёбии таъсир ба 
муҳити зист бори нахуст дар 
қонунгузории миллӣ дарҷ карда 
шудааст.

{ {

{ {

{ { {

1992 
Эъломияи Рио оид ба муҳити зист ва рушд: 
Арзёбии таъсир ба муҳити зист ҳамчун воситаи 
миллӣ барои фаъолиятҳои пешниҳодшавандае 
анҷом дода мешавад, ки эҳтимолан ба муҳити 
зист таъсири манфии назаррас мерасонанд ва 
бояд бо қарори мақомоти салоҳиятдори миллӣ 
тасдиқ карда шаванд (Принсипи 17).

1998 
Конвенсия оид ба дастрасӣ ба иттилоот, иштиро-
ки ҷомеа дар раванди қабул кардани қарорҳо ва 
дастрасӣ ба адолат дар масъалаҳои вобаста ба 
муҳити зист, ки дар шаҳри Орхуси Дания қабул 
карда шудааст, муқаррарот оид ба иштироки ҷо-
меаро дар арзёбии таъсир ба муҳити зист ҳатмӣ 
мекунад.

2002 
Дар Нақшаи Йоханнесбург оид ба иҷрои қарорҳо, 
ки дар Саммити ҷаҳонӣ дар бораи масъалаҳои руш-
ди устувор дар соли 2002 қабул карда шудааст, 
аҳамияти механизмҳои стратегӣ ва қабул кардани 
қарорҳои мутавозин ҳамчун пешшартҳои асосӣ ба-
рои иҷро намудани барномаи рӯз дар бахши рушди 
устувор таъкид карда шудааст.

2000 
СММ Ҳадафҳои рушди ҳазорсоларо қабул на-
муд, аз ҷумла Ҳадафи №7: «Ҳамгиросозии прин-
сипҳои рушди устувор ба сиёсатҳо ва барномаҳои 
кишвар ва баргардонидани талафоти захираҳои 
муҳити зист».

1999 
Конфронси сеюми вазирон оид ба муҳити зист ва 
тандурустӣ муқаррар намуд: «Мо арзёбии таъсир 
ба муҳити зистро анҷом медиҳем, ки ҳамаи наму-
дҳои таъсирро ба саломатӣ ва амнияти аҳолӣ пур-
ра фаро мегирад. Мо аз кишварҳо даъват мена-
моем, ки арзёбии стратегии таъсир ба муҳити зист 
ва саломатии аҳолиро дар сиёсатҳои соҳавӣ, нақ-
шаҳо, барномаҳо ва қоидаҳои умумии пешниҳод-
шаванда ҷорӣ намоянд ва/ё анҷом диҳанд. Мо 
ҳамчунин аз созмонҳои молиявии байналмилалӣ 
даъват менамоем, ки ин расмиётро татбиқ кунанд. 
Дар расмиёти дар ин банд тавсифшуда иштироки 
муносиби созмонҳои ғайридавлатӣ ва намояндаго-
ни ҷомеа таъмин карда хоҳад шуд».

2005 
Париж декларациясында донорлор менен өнөк-
төш өлкөлөр биргелешип төмөнкүлөрдү аткаруу-
га милдеттеништи: «айлана-чөйрөгө келтириле 
турган таасирди жана кызыкдар тараптар менен 
консультацияларды жүргүзуунү камтуу аркылуу 
долбоорлор боюнча жалпы процедураларын ба-
алоону өткөрүүнү күчөтүү; тармактык жана улут-
тук деңгээлде «стратегиялык экологиялык баало-
ону» өткөрүүнүн жалпы ыкмаларын иштеп чыгуу 
жана колдонуу».

1985 
ДИРЕКТИВАИ ИТТИҲОДИЯИ 
АВРУПО ОИД БА АРЗЁБИИ 
ТАЪСИР БА МУҲИТИ ЗИСТ 
ҚАБУЛ КАРДА ШУД

2010 
ПРОТОКОЛ ОИД БА 
АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ 
ЭКОЛОГӢ ЭЪТИБОРИ 
ҚОНУНӢ ПАЙДО КАРД

2014 
ПРОТОКОЛ ОИД БА АРЗЁБИИ 
СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ БАРОИ 
ҲАМРОҲ ШУДАНИ ҲАМАИ 
КИШВАРҲОИ УЗВИ СММ БОЗ АСТ.

2016–2030 
БАРНОМАИ РӮЗ ДАР БАХШИ 
РУШДИ УСТУВОР
Арзёбии стратегии экологӣ — 
абзоре мебошад, ки барои 
кумак ба ҷонибҳо дар расидан 
ба Ҳадафҳои рушди устувор 
пешбинӣ карда шудааст.

1991 
КОНВЕНСИЯ ОИД БА АРЗЁБИИ 
ТАЪСИР БА МУҲИТИ ЗИСТ 
ДАР КОНТЕКСТИ ФАРОМАРЗӢ 
ҚАБУЛ КАРДА ШУД

1997 
КОНВЕНСИЯ ОИД БА 
АРЗЁБИИ ТАЪСИР БА МУҲИТИ 
ЗИСТ ДАР КОНТЕКСТИ 
ФАРОМАРЗӢ ЭЪТИБОРИ 
ҚОНУНӢ ПАЙДО КАРД

{ {
2003 
ПРОТОКОЛ ОИД БА АРЗЁБИИ 
СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ ҚАБУЛ 
КАРДА ШУД
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татбиқ карда мешавад, ки эҳтимолан боиси таъсири манфии ҷиддӣ берун аз 
кишвар мешавад, Протокол асосан ба нақшаҳо ва барномаҳои дохилӣ тат-
биқ мешавад, ки оқибатҳои онҳо дар ҳудуди кишвар зоҳир мешаванд. Агар 
эҳтимолияти таъсири фаромарзӣ вуҷуд дошта бошад, Протокол ҳамчунин 
машваратҳои фаромарзиро пешбинӣ мекунад (моддаи 10).

Протокол ба Директиваи Иттиҳодияи Аврупо оид ба арзёбии стратегии 
экологӣ шабоҳат дорад4, вале он дорои баъзе хусусиятҳои фарқкунанда 
мебошад. Ҳамин тавр, дар баробари таъсир ба муҳити зист, дар Протокол 
диқати махсус ба оқибатҳо барои саломатии аҳолӣ дода мешавад. Дар 

 Ҷонибҳо
 Кишварҳое, ки 

Протоколро ба имзо расонидаанд

ИШТИРОККУНАНДАГОНИ 
ПРОТОКОЛ ОИД БА АРЗЁБИИ 
СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ

ДАЛЕЛҲОИ АСОСӢ

Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ:
– дар соли 2003 дар Киев қабул карда шудааст;
– аз соли 2010 инҷониб эътибори қонунӣ пайдо кардааст;
– барои ҳамаи кишварҳои узви СММ ҷиҳати ҳамроҳ шудан боз аст;
– 28 тараф дорад (то 30 марти соли 2016)5.
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натиҷаи машваратҳо бо Конвенсияи Комиссияи иқтисодии СММ барои 
Аврупо оид ба дастрасӣ ба иттилоот, иштироки ҷомеа дар раванди қабул 
кардани қарорҳо ва дастрасӣ ба адолати судӣ дар масъалаҳои вобаста 
ба муҳити зист (Конвенсияи Орхус), Протокол муқаррароти васеъ оид ба 
иштироки ҷомеаро дар баррасии масъалаҳои муҳим дар бар мегирад.

Ҷонибҳои Протокол онро ҳамчун воситаи асосии рушди устувор мешу-
моранд. Интизор меравад, ки татбиқи он ба кишварҳо дар ноил шудан ба 
Ҳадафҳои рушди устувор (ҲРУ) ва ҳадафҳои онҳо, ки дар Барномаи рушди 
устувор то 2030 муқаррар карда шудаанд, ки дар моҳи январи соли 2016 эъ-
тибори қонунӣ пайдо кард ва қарорҳои ҳукуматҳои кишварҳои узви СММ-ро 
дар тӯли 15 соли оянда ва пас аз он роҳнамоӣ хоҳад кард.
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03 АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ КАЙ ТАТБИҚ КАРДА 
МЕШАВАД?

Дар муқоиса бо арзёбии таъсири лоиҳаи алоҳида ба муҳити зист,
«Арзёбии стратегии экологӣ» барвақттар ба раванди қабул кардани қа-
рорҳо дахолат мекунад. Ин ба «Арзёбии стратегии экологӣ» имкон ме-
диҳад, ки оқибатҳои бозгаштнопазир ва хатоҳои гаронарзишро ба сабаби 
банақшагирии бад пешгирӣ намояд. Арзёбии стратегии экологӣ ҳамчунин 
дар марҳилаи банақшагирӣ ва таҳияи барномаҳое татбиқ карда мешавад, 
ки асоси лоиҳаҳои ояндаро ташкил медиҳанд, ки бояд мавриди арзёбии 
таъсир ба муҳити зист (АТМЗ) қарор дода шаванд. Ин ба бисёр амалҳои 
дигаре низ дахл дорад, ки метавонанд ба муҳити зист таъсир расонанд. Аз 
ин рӯ, «Арзёбии стратегии экологӣ» ҷиҳати пешгирӣ намудани оқибатҳои 
хавфнок барои муҳити зист нисбат ба АТМЗ самарабахштар мебошад. 
Мисол, «Арзёбии стратегии экологӣ» метавонад ба ташаккули сиёсати 
бештар устувори нақлиётӣ мусоидат намояд, дар ҳоле ки АТМЗ танҳо таъ-
сир ба муҳити зистро кам мекунад, ки ба сабаби сохтани роҳ ба вуҷуд 
омадааст.

Дар сатҳи амалӣ, расмиёти «Арзёбии стратегии экологӣ» бояд якҷо (ё 
каме бо таъхир) бо раванди таҳияи нақша ё барнома оғоз карда шаванд. 
Ин рӯйкард имкон медиҳад, ки хулосаҳои «Арзёбии стратегии экологӣ» дар 
нақша ё барнома ҳангоми таҳияи он ҳамгиро карда шавад ва ҳамин тавр 
баҳисобгирии муносиби натиҷаҳои «Арзёбии стратегии экологӣ» ҳангоми 
қабул кардани ҳуҷҷати стратегӣ ё ҳатто пеш аз қабули он таъмин карда 
мешавад.

 Арзёбии стратегии
  экологӣ

 Арзёбии таъсир
  ба муҳити зист

Сиёсатҳои
соҳавӣ,

стратегияҳо,
қонунгузорӣ

Нақшаҳо ва
барномаҳо 

(давлатӣ)

Лоиҳаҳо 
(давлатӣ ва хусусӣ)

Тавсияшаванда

Ҳатмӣ
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ТАЪРИХИ БА ВУҶУД ОМАДАНИ АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ ВА ПРОТОКОЛ 
ОИД БА АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ

Арзёбии стратегии экологӣ асосан дар натиҷаи густариши принсипҳои арзёбии таъсир 
ба муҳити зист ба вуҷуд омадааст, ки барои лоиҳаҳои алоҳида дар банақшагирии стра-
тегӣ дар сатҳҳои миллӣ ва маҳаллӣ татбиқ карда мешавад.

Арзёбии таъсир ба муҳити зист (АТМЗ) дар охири солҳои 1960 дар ИМА ҳамчун воси-
таи пешгӯии таъсири фаъолиятҳои банақшагирифташудаи саноатӣ ба муҳити зист ва 
муайян кардани имкониятҳо барои коҳиш додани таъсири манфӣ ва тақвияти таъсири 
мусбати ин фаъолиятҳо ҷорӣ карда шуд. Дар солҳои 1970 ва ибтидои солҳои 1980, 
АТМЗ дар бисёр кишварҳои дигар ба таври бештар васеъ истифода мешуд. Дар миёнаи 
солҳои 1980, АТМЗ дар саросари Аврупо ташаккул дода шуд. Кишварҳои Иттиҳодияи 
Аврупо Директиваи Комиссияи Аврупо оид ба АТМЗ-ро (85/337/EEC) қабул карданд ва 
кишварҳои Аврупои Шарқӣ, Қафқоз ва Осиёи Марказӣ6 нақшаҳои мушаххаси арзёбии 
таъсир ба муҳити зист (ОВОС)7 ва Экспертизаи давлатии экологиро таҳия карданд. Дар 
ибтидои солҳои 1990, расмиёти миллии монанд ба АТМЗ дар ҳамаи кишварҳои узви 
Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо татбиқ карда шуданд. Барои ҳалли мушки-
лоти экологии лоиҳаҳое, ки берун аз марзҳои миллӣ паҳн мешаванд, кишварҳо таҳти 
роҳбарии Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо музокирот баргузор намуданд ва 
Конвенсия оид ба арзёбии таъсир ба муҳити зист дар контексти фаромарзӣ ё Конвенсияи 
Эспоро таҳия намуданд. Конвенсия дар соли 1991 дар Эспо, Финландия ба имзо расида, 
дар соли 1997 эътибори қонунӣ пайдо кард. То аввали соли 2016, 45 давлат, аз ҷумла 
Иттиҳодияи Аврупо Конвенсияро ба тасвиб расониданд.

Дар охири солҳои 1970 ва ибтидои солҳои 1980, мақомоти ҳукуматии кишварҳои гуно-
гун ба хулосе омаданд, ки АТМЗ-и истифодашаванда дар сатҳи лоиҳаҳои алоҳида наме-
тавонад муҳити зистро ба таври кофӣ ҳифз намояд: қарорҳое, ки боиси таъсири манфӣ 
ба муҳити зист мешаванд (ё наметавонанд чунин таъсирро пешгирӣ намоянд), дар сатҳи 
нақшаҳо ё барномаҳо то таҳияи лоиҳаҳои мушаххас қабул карда шудаанд. Расмиёти 
арзёбии таъсир ба муҳити зист (АТМЗ) тавонистааст танҳо таъсири маҳдудро дар мин-
тақаи нисбатан хурди ҷуғрофӣ ҳал кунад. Ин ба таҳияи консепсияи «Арзёбии стратегии 
экологӣ» оварда расонид ва он ба рӯйкардҳое асос ёфтааст, ки дар банақшагирии мин-
тақавӣ ва ҳудудӣ истифода шудаанд.

Дар ибтидои соли 1990, муқаррарот дар бораи «Арзёбии стратегии экологӣ» ба қонун-
гузории Канада, Ҷумҳурии Чех, Дания, Британияи Кабир ва ИМА ворид карда шуданд. 
Онҳо уҳдадориҳои вобаста ба Арзёбии стратегии экологиро дар доираи «арзёбии усту-
ворӣ» муқаррар карданд. Дар соли 2001, Комиссияи Аврупо Директиваи Иттиҳодияи 
Аврупоро (2001/42/EC) оид ба арзёбии таъсири баъзе нақшаҳо ва барномаҳо ба 
муҳити зист (Директива оид ба арзёбии стратегии экологӣ номида мешавад) қабул кард. 
Кишварҳои узви Иттиҳодияи Аврупо дар он вақт бояд то соли 2004 Директива оид ба 
арзёбии стратегии экологиро ба қонунгузории худ ворид мекарданд.

Заминаи ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба «Арзёбии стратегии экологӣ» дар натиҷаи қа-
рорҳои Конфронси СММ оид ба муҳити зист ва рушд (Рио-де- Жанейро, Бразилия, 1992), 
аз ҷумла принсипҳои 4 ва 10-и Эъломияи Рио ва «Барномаи асри 21», инчунин натиҷаҳои 
Конфронси сеюми вазирон оид ба муҳити зист ва тандурустӣ (Лондон, 1999) ва Саммити 
ҷаҳонии СММ оид ба рушди устувор (Йоханнесбург, Африқои Ҷанубӣ, 2002) қабул кар-
да шуд. Дар натиҷа, Конвенсияи Эспо бо Протоколи Комиссияи иқтисодии СММ барои 
Аврупо оид ба арзёбии стратегии экологӣ такмил дода шуд, ки дар Киев (Украина) аз 
ҷониби 38 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Иттиҳодияи Аврупо дар моҳи майи соли 2003 ба 
имзо расид. Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ дар соли 2010 эътибори қонунӣ 
пайдо кард.
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04 АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ КАДОМ НАҚШАҲО, 
БАРНОМАҲО ВА ҲУҶҶАТҲОИ СТРАТЕГИРО ТАЛАБ МЕКУНАД?

Мутобиқи Протокол, «Арзёбии стратегии экологӣ» барои нақшаҳо ва бар-
номаҳои давлатӣ8 (моддаи 2.5) ва тағйир додани онҳо дар 13 бахши иқти-
сод ҳатмӣ мебошад, вақте ки ин нақшаҳо ва барномаҳо дар оянда додани 
иҷозатҳоро барои амалисозии лоиҳаҳо мушаххас пешбинӣ намоянд, ки 
тибқи қонунгузории кишвар баргузор намудани арзёбии таъсир ба муҳити 
зистро (АТМЗ) талаб мекунанд (моддаи 4.2).

Арзёбии стратегии экологӣ ба таври автоматӣ ба нақшаҳо ва барно-
маҳои дигари соҳаҳои иқтисод, инчунин барои нақшаҳо ва барномаҳое, 
ки истифодаи минтақаҳои хурдро дар сатҳи маҳаллӣ муайян мекунанд ва 
барои ворид намудани тағйироти хурд ба онҳо татбиқ карда намешавад. 
Дар ин ҳолат, зарурати баргузор намудани «Арзёбии стратегии экологӣ», 
аз ҷониби мақомоти давлатӣ муайян карда мешавад. Ин раванд арзёбии 
пешакӣ (скрининг) номида мешавад (моддаи 4.4). Агар амалисозии нақша 
ё барнома ё ворид намудани тағйироти хурд ба он оқибатҳои назаррасро 
барои муҳити зист, аз ҷумла саломатии аҳолӣ ба вуҷуд орад, «Арзёбии 
стратегии экологӣ» бояд баргузор карда шавад (моддаи 5.1).

Ду намуди нақшаҳо ва барномаҳо 
аз татбиқи «Арзёбии стратегии эко-
логӣ» озод карда мешаванд:
–  нақшаҳо ва барномаҳое, ки танҳо 

барои мудофиаи миллӣ ва ҳо-
латҳои фавқулодда робита доранд 
(моддаи 4.5);

–  нақшаҳо ва барномаҳои молиявӣ ё 
буҷетӣ (моддаи 4.5).

Талаботи Протокол оид ба арзёбии 
стратегии экологӣ ба нақшаҳо ва 
барномаҳое татбиқ карда мешаванд, 
ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ дар 
сатҳи миллӣ ва маҳаллӣ таҳия карда 
мешванд. Онҳо ба ҳуҷҷатҳои страте-
гии вуҷуддошта, ки аз ҷониби кишвар 
пеш аз ҳамроҳ шудан ба Протокол 
қабул карда шудаанд, татбиқ карда 
намешаванд, вале танҳо ба нақшаҳо 
ва барномаҳои нави пешниҳодшуда 
татбиқ карда мешаванд.

АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ 
ЭКОЛОГӢ БАРОИ 
НАҚШАҲО ВА БАРНОМАҲО 
ДАР СОҲАҲОЕ ЗЕРИН 
ҲАТМӢ МЕБОШАД:

• Кишоварзӣ
• Ҷангалпарварӣ
• Моҳигирӣ
• Энергетика
• Саноат, аз ҷумла истихроҷи 

маъдан
• Нақлиёт
• Рушди минтақавӣ
• Идоракунии партовҳо
• Идоракунии захираҳои об
• Телекоммуникатсия
• Туризм
• Банақшагирии шаҳр ва 

деҳот
• Истифодаи замин
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Банақшагирии рушди минтақаҳои
шаҳр ва деҳот  <200

Идоракунии захираҳои об  <50

Идоракунии партовҳо  <10

Рушди минтақавӣ
<100

Нақлиёт 
<5

Энергетика 
<5

МАҶОРИСТОН

Стратегияи миллии рушди
минтақаҳои деҳот*

Аз ҷумла: кишоварзӣ – 1, хоҷагии ҷангал – 1, моҳигирӣ – 1*

Банақшагирии рушди
минтақаҳои шаҳр ва деҳот

1 300***

Рушди минтақавӣ  
8

Нақлиёт 
5

Идоракунии захираҳои об
2

Идоракунии партовҳо
70

Энергетика
11

БОЛГАРИЯ

Идоракунии захираҳои об
2

Нақлиёт 4
Туризм 3

Рушди минтақавӣ  
11

Энергетика1Дигар 6**

Банақшагирии
рушди

минтақаҳои
шаҳр ва деҳот   

461

ҶУМҲУРИИ ЧЕХ

Шумораи расмиёти «Арзёбии стратегии экологӣ»,
ки дар солҳои 2010–2012 дар баъзе кишварҳо шурӯъ
карда шудаанд

**4 дар бахши ҳифзи ҳавои атмосфера ва 2 дар бахши ҳифзи табиат

***Банақшагирии рушди минтақаҳои шаҳр ва деҳот ё истифодаи замине, ки бояд мавриди
«Арзёбии стратегии экологӣ» қарор гиранд, асосан нақшаҳои муфассали истифодаи замини
минтақаҳои хурдро дар бар мегиранд. Бо вуҷуди ин, ин нақшаҳо барои таҳияи пешниҳодҳои
гуногуни сармоягузорӣ – истеҳсоли нерӯи барқ, сохтмони роҳҳо, лоиҳаҳо оид ба рушди шаҳрҳо,
лоиҳаҳои комплексҳои меҳмонхонаҳо ва шаҳракҳо барои истироҳат замина фароҳам меоранд.

САВОЛ 1:

Оё татбиқ намудани «Арзёбии стратегии экологӣ» танҳо 
ба ҳуҷҷатҳое ҳатмӣ мебошад, ки «нақша» ё «барнома» 
номида мешаванд?

ҶАВОБ:
Шумораи зиёди ҳуҷҷатҳои расмии стратегӣ дорои хусусиятҳои нақшаҳо, барномаҳо ва 
сиёсатҳое мебошанд, ки дар Протокол ва Директива оид ба арзёбии стратегии экологӣ 
муайян карда шудаанд ва аз ин рӯ, бояд мавриди «Арзёбии стратегии экологӣ» қарор 
гиранд. Аксари вақтҳо ин ҳуҷҷатҳо номҳои гуногун доранд, ба монанди «стратегияҳо», 
«консепсияҳо», «роҳнамоҳо» ё «шартҳо». На номи ҳуҷҷат, балки хусусият ва мундариҷаи 
ҳуҷҷат муайян мекунад, ки оё «Арзёбии стратегии экологӣ» бояд дар ҳар ҳолати мушах-
хас гузаронида шавад ё не. Протокол муайян мекунад, ки истилоҳи «нақшаҳо ва барно-
маҳо» он нақшаҳо ва барномаҳоро (ва ҳар гуна тағйиротро ба онҳо) дар бар мегирад, 
ки мутобиқи расмиёти/санадҳои қонунгузорӣ, танзимкунанда ё маъмурӣ талаб карда 
мешаванд ва бояд аз ҷониби мақоми идоракунӣ таҳия ва/ё қабул карда шаванд ё аз 
ҷониби мақоми идоракунӣ барои қабул кардан аз ҷониби парламент ё ҳукумат мутобиқи 
тартиботи расмӣ омода карда мешаванд (моддаи 2.5).

Манбаъ: Бознигарии аввали иҷрои Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ (солҳои 2010–2012)
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НАМУНАИ 1. НАҚШАҲО ВА БАРНОМАҲОЕ, КИ ДАР КИШВАРҲОИ ГУНОГУН 
МАВРИДИ АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ ҚАРОР МЕГИРАНД

АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ ДАР САТҲҲОИ ДАВЛАТӢ ВА МАҲАЛЛӢ
Дания: нақшаҳои ҳарсолаи сармоягузории Вазорати нақлиёт
Фаронса: нақшаҳо оид ба идоракунии ҷангалҳо (аз ҷумла ҷангалҳои хусусӣ)
Маҷористон: нақшаи ҳавасмандкунии сармоягузорӣ
Лаҳистон: барномаҳо оид ба бозсозии шаҳрҳо
Черногория: барномаи кашф ва истихроҷи гидрокарбон дар шелф

Манбаъ: профессор Ежи Ендроска (Лаҳистон)9

АРЗЁБИҲОИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИИ ФАРОМАРЗӢ
Олмон: нақшаи соҳавӣ оид ба истихроҷи ангишт дар Нохтен
Финляндия: нақшаи рушди ҳудудии Ҳанкивӣ дар робита бо сохтмони банақшагирифта-
шудаи нерӯгоҳи нави барқии атомӣ
Ҷумҳурии Чех: таҷдиди Консепсияи банақшагирии энергетикӣ барои минтақаи 
Либеретск

Манбаъ: Бознигарии аввали иҷрои Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ (солҳои 2010–2012)10 
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01.
Муайян кардани соҳаҳои фарогирӣ

04.
Қабул кардани қарор

05.
Мониторинг

Вақте муайян карда мешавад, ки нақша ё барномаи 
мушаххас  ба доираи татбиқи Протокол дохил 
мешавад, «Арзёбии стратегии экологӣ» барои он 
нақша ё барнома оғоз мешавад. Марҳилаи аввали 
«Арзёбии стратегии экологӣ» муайян кардани соҳаи 
фарогирӣ мебошад (моддаи 6). Вазифаи марҳилаи 
мазкур муайян кардани масъалаҳо ва мушкилоти 
вобаста ба муҳити зист ва саломатии аҳолӣ мебошад, 
ки мумкин аст ҳангоми амалисозии нақша ё барномаи 
баррасишаванда ба вуҷуд оянд. Саривақт муайян 
намудани доираи дақиқи татбиқи «Арзёбии стратегии 
экологӣ» имкон медиҳад, ки ба самтҳои муҳим диққат 
дода шуда, захираҳо ба таври самарабахш истифода 
шаванд. Машваратҳо бо мақомоти ҳифзи муҳити зист 
ва тандурустӣ, инчунин бо ҷомеаи дахлдори унсури 
муҳим барои муайян кардани соҳаҳои фарогирии 
«Арзёбии стратегии экологӣ» мебошанд.

Натиҷаҳои машварат ҳатмӣ намебошанд, вале 
мақомоти тасмимгиранда пеш аз қабул кардани 
қарори ниҳоӣ бояд ҳамаи фикру ақидаҳоро баррасӣ 
намоянд. Онҳо ҳамчунин бояд мақомоти ҳифзи муҳити 
зист, тандурустӣ ва ҷомеаро дар бораи қарори 
ниҳоии қабулшуда огоҳ созанд (моддаи 11).

Пас аз қабул кардани қарор, ҷонибҳо барои 
мониторинги оқибатҳои амалисозии нақша ё 
барномаи қабулшуда ва дастрас намудани натиҷаҳои 
мониторинг ба ҷомеа масъул мебошанд (моддаи 12).

02.
Ҳисобот дар бораи муҳити зист

Бо дарназардошти натиҷаҳои марҳилаи муайян намудани 
соҳаҳои фарогирӣ, коршиносон оқибатҳои эқтимолии 
амалисозии нақша ё барномаро барои муҳити зист ва 
саломатии аҳолӣ таҳлил менамоянд. Маълумоти 
ҷамъоваришуда барои андешидани чораҳо ҷиҳати коҳиш 
додани оқибатҳо ва эҷоди вариантҳои алтернативии 
банақшагирӣ истифода мешаванд, ки дар онҳо таъсирҳои 
манфӣ коҳиш дода шуда, таъсирҳои мусбат тақвият дода 
мешаванд. Ҳамаи бозёфтҳо бояд ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда, 
дар ҳисоботи экологӣ пешниҳод карда шаванд (моддаи 7). 
Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ иттилоотеро 
муайян мекунад, ки бояд ба ҳисобот дохил карда шавад. 
Ҳамин тавр, ҳисоботи экологӣ ба мақомоте, ки бояд дар 
бораи қабули нақша ё барнома қарор қабул кунанд, 
масалан, Вазорати энергетика ё Вазорати нақлиёт, иттилооти 
арзишмандеро пешниҳод мекунад, ки ба онҳо дар қабул 
кардани беҳтарин қарорҳо бо дарназардошти оқибатҳои 
эҳтимолӣ ба муҳити зист ва саломатии одамон кумак 
мерасонад.

Мақомоти
тандурустӣ

Мақомоти ҳифзи
муҳити зист 

Ҷомеа

Ҷонибҳои
зарардида

03.
Машваратҳо

Пеш аз қабул кардани ҳар гуна қарор, хулосаҳои 
ҳисоботи экологӣ бояд бо мақомоти масъул барои 
ҳифзи муҳити зист баррасӣ карда шаванд ва фикру 
андешаҳои ҷомеаи мавриди ҳадаф муайян карда 
шаванд (моддаҳои 8 ва 9). Ғайр аз ин, агар таъсири 
фаромарзӣ интизор равад, кишварҳои ҳамсоя бояд 
нигарониҳои худро дар ин замина мубодила кунанд 
(моддаи 10). Чунин машваратҳо дар «Арзёбии 
стратегии экологӣ» муҳим мебошанд ва дар тамоми 
раванди он татбиқ карда мешаванд, то ки натиҷаҳои 
то ҳадди имкон шаффоф ва фарогир ба даст оварда 
шаванд.

Муайян кардани зарурати
баргузор намудани
«Арзёбии стратегии экологӣ»

05 РАСМИЁТИ АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ, КИ ТАВАССУТИ 
КОМИССИЯИ ИҚТИСОДИИ СММ БАРОИ АВРУПО ОИД БА 
АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ МУҚАРРАР КАРДА ШУДААНД
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01.
Муайян кардани соҳаҳои фарогирӣ

04.
Қабул кардани қарор

05.
Мониторинг

Вақте муайян карда мешавад, ки нақша ё барномаи 
мушаххас  ба доираи татбиқи Протокол дохил 
мешавад, «Арзёбии стратегии экологӣ» барои он 
нақша ё барнома оғоз мешавад. Марҳилаи аввали 
«Арзёбии стратегии экологӣ» муайян кардани соҳаи 
фарогирӣ мебошад (моддаи 6). Вазифаи марҳилаи 
мазкур муайян кардани масъалаҳо ва мушкилоти 
вобаста ба муҳити зист ва саломатии аҳолӣ мебошад, 
ки мумкин аст ҳангоми амалисозии нақша ё барномаи 
баррасишаванда ба вуҷуд оянд. Саривақт муайян 
намудани доираи дақиқи татбиқи «Арзёбии стратегии 
экологӣ» имкон медиҳад, ки ба самтҳои муҳим диққат 
дода шуда, захираҳо ба таври самарабахш истифода 
шаванд. Машваратҳо бо мақомоти ҳифзи муҳити зист 
ва тандурустӣ, инчунин бо ҷомеаи дахлдори унсури 
муҳим барои муайян кардани соҳаҳои фарогирии 
«Арзёбии стратегии экологӣ» мебошанд.

Натиҷаҳои машварат ҳатмӣ намебошанд, вале 
мақомоти тасмимгиранда пеш аз қабул кардани 
қарори ниҳоӣ бояд ҳамаи фикру ақидаҳоро баррасӣ 
намоянд. Онҳо ҳамчунин бояд мақомоти ҳифзи муҳити 
зист, тандурустӣ ва ҷомеаро дар бораи қарори 
ниҳоии қабулшуда огоҳ созанд (моддаи 11).

Пас аз қабул кардани қарор, ҷонибҳо барои 
мониторинги оқибатҳои амалисозии нақша ё 
барномаи қабулшуда ва дастрас намудани натиҷаҳои 
мониторинг ба ҷомеа масъул мебошанд (моддаи 12).

02.
Ҳисобот дар бораи муҳити зист

Бо дарназардошти натиҷаҳои марҳилаи муайян намудани 
соҳаҳои фарогирӣ, коршиносон оқибатҳои эқтимолии 
амалисозии нақша ё барномаро барои муҳити зист ва 
саломатии аҳолӣ таҳлил менамоянд. Маълумоти 
ҷамъоваришуда барои андешидани чораҳо ҷиҳати коҳиш 
додани оқибатҳо ва эҷоди вариантҳои алтернативии 
банақшагирӣ истифода мешаванд, ки дар онҳо таъсирҳои 
манфӣ коҳиш дода шуда, таъсирҳои мусбат тақвият дода 
мешаванд. Ҳамаи бозёфтҳо бояд ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда, 
дар ҳисоботи экологӣ пешниҳод карда шаванд (моддаи 7). 
Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ иттилоотеро 
муайян мекунад, ки бояд ба ҳисобот дохил карда шавад. 
Ҳамин тавр, ҳисоботи экологӣ ба мақомоте, ки бояд дар 
бораи қабули нақша ё барнома қарор қабул кунанд, 
масалан, Вазорати энергетика ё Вазорати нақлиёт, иттилооти 
арзишмандеро пешниҳод мекунад, ки ба онҳо дар қабул 
кардани беҳтарин қарорҳо бо дарназардошти оқибатҳои 
эҳтимолӣ ба муҳити зист ва саломатии одамон кумак 
мерасонад.

Мақомоти
тандурустӣ

Мақомоти ҳифзи
муҳити зист 

Ҷомеа

Ҷонибҳои
зарардида

03.
Машваратҳо

Пеш аз қабул кардани ҳар гуна қарор, хулосаҳои 
ҳисоботи экологӣ бояд бо мақомоти масъул барои 
ҳифзи муҳити зист баррасӣ карда шаванд ва фикру 
андешаҳои ҷомеаи мавриди ҳадаф муайян карда 
шаванд (моддаҳои 8 ва 9). Ғайр аз ин, агар таъсири 
фаромарзӣ интизор равад, кишварҳои ҳамсоя бояд 
нигарониҳои худро дар ин замина мубодила кунанд 
(моддаи 10). Чунин машваратҳо дар «Арзёбии 
стратегии экологӣ» муҳим мебошанд ва дар тамоми 
раванди он татбиқ карда мешаванд, то ки натиҷаҳои 
то ҳадди имкон шаффоф ва фарогир ба даст оварда 
шаванд.

Муайян кардани зарурати
баргузор намудани
«Арзёбии стратегии экологӣ»
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06 АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ ЧӢ МАНФИАТҲО ДОРАД?

САВОЛ 2:

Баргузор намудани арзёбии стратегии экологӣ то чӣ андоза 
душвор аст?

ҶАВОБ:
Арзёбии стратегии экологӣ — таҳқиқи илмии тӯлонӣ ва мураккаб намебошад, вале он 
воситаи амалие аст, ки ҷиҳати баланд бардоштани сифати банақшагирии стратегӣ 
тавассути муайян кардани хатарҳои эҳтимолии вобаста ба татбиқи нақшаҳо ва бар-
номаҳо барои саломатии аҳолӣ ва муҳити зист пешбинӣ шудааст. Арзёбии стратегии 
экологӣ омӯзиши муфассали ҳамаи оқибатҳои эҳтимолиро дар назар надорад, аммо 
ба таҳиякунандагон имкон медиҳад, ки ба чанд ҷанбаи муҳимтарини нақша ё барно-
ма диққат диҳанд, ки он ҷо оқибатҳои бештар ҷиддӣ мумкин аст ба вуҷуд оянд. Чунин 
рӯйкард сатҳи самарабахшии арзёбии стратегии экологиро афзоиш дода, вақт ва 
маблағро сарфа мекунад. Ба андозаи касб намудани таҷрибаи амалӣ дар баргузор 
намудани «Арзёбии стратегии экологӣ» дар кишвар, он метавонад тадриҷан мутобиқи 
ҳаҷми дониши ҷамъшуда ва имкониятҳои мақомоти масъул барои гузаронидани он му-
раккабтар шавад.

НАМУНАИ 2: САҲМҲОИ АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ БАРОИ 
БАҲИСОБГИРИИ МУЛОҲИЗАҲОИ ЭКОЛОГӢ ҲАНГОМИ БАНАҚШАГИРИИ 
РУШДИ ИҚТИСОДӢ

Дар Булғористон, мутобиқи натиҷаҳои «Арзёбии стратегии экологӣ», ба лоиҳаи Нақшаи 
миллии амал оид ба манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия барои солҳои 2011–2020 
баъзе маҳдудиятҳо ва мамнӯъиятҳо ҷиҳати амалисозии лоиҳаҳо дар бахши манбаъҳои 
таҷдидшавандаи энергия дар минтақаҳои муайян ҷорӣ карда шуданд.

Ба ҳамин монанд, дар Дания расмиёти «Арзёбии стратегии экологӣ» боиси даст ка-
шидан аз иншооти нерӯгоҳи бодӣ ба сабаби эҳтимолияти сатҳи баланди садо шуд, ки 
сокинони гирду атрофро нороҳат хоҳад кард.

АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ САТҲИ БАЛАНДИ ҲИФЗИ МУҲИТИ 
ЗИСТРО ТАЪМИН МЕКУНАД

Арзёбии стратегии экологӣ ҷиҳати муайян намудани он имкон медиҳад, 
амалисозии вариантҳои пешниҳодшудаи рушд ба кадом оқибатҳо барои 
муҳити зист ва саломатии одамон оварда мерасонанд. Он ба мақомоти ма-
съул барои банақшагирӣ пешниҳодҳо оид ба кам кардани оқибатҳои ман-
фӣ пешкаш мекунад ва имкон медиҳад, ки вариантҳои алтернативии рушд 
баррасӣ карда шаванд. Бо ин маълумот, мақомоти масъул барои банақ-
шагирӣ метавонанд оқибатҳои баргаштнопазир ва ҷиддиро коҳиш диҳанд 
ё онҳоро пешгирӣ намоянд ва ҳамчунин минтақаҳои муҳофизатшаванда, 
макони сукунати намудҳои муҳим ва дигар маконҳои табиии арзишманди 
гуногунии биологиро ҳифз кунанд.
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Дар Маҷористон бар асоси хулосаҳои «Арзёбии стратегии экологӣ», мақомот лоиҳаи 
нақшаи рушди деҳаи Пилишенткерестро комилан рад карданд, то аз таъсири манфии 
он ба муҳити зист пешгирӣ кунанд, ки мумкин аст дар натиҷаи татбиқи лоиҳаҳои сох-
тмонии пешбинишуда ба вуҷуд ояд.

Дар Нидерландия, дар натиҷаи «Арзёбии стратегии экологӣ» ба лоиҳаи стратегияи 
миллии рушди лӯлаҳо (трубопровод) тағйирот ворид карда шуданд: баъзе хатҳои хо-
бонидани лӯлаҳо ба сабаби мулоҳизаҳои экологӣ аз нав дида баромада шуданд ё аз 
нақша хориҷ карда шуданд.

Мутобиқи натиҷаҳои Арзёбии стратегии экологӣ, дар Руминия ба нақшаи генералии 
ҳифз ва барқарорсозии соҳил барои ҳифзи минтақаи вуҷуддоштаи муҳофизатшаван-
даи «Натура-2000» тағйирот ворид карда шуданд.

Манбаъ: Бознигарии аввали иҷрои Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ (солҳои 2010–2012)11

САВОЛ 3:

СЭБ чындап эле бай өлкөлөргө гана ылайыктуу болгон эли-
талык жана кымбат куралбы?

ҶАВОБ:

Хароҷот барои гузаронидани «Арзёбии стратегии экологӣ» аз миқёс ва дараҷаи му-
раккабии таҳлил вобаста аст, ки дар навбати худ аз рӯи миқёси нақша ё барномаи 
мавриди арзёбӣ, шумораи вариантҳои баррасишаванда ва методологияи «Арзёбии 
стратегии экологӣ», ки дар ҳолати мушаххас истифода мешавад, муайян карда ме-
шаванд. Протоколи Арзёбии стратегии экологӣ методологияи ягонаро барои ҳамаи 
кишварҳо муқаррар намекунад. Ҷонибҳои Протокол имконият доранд, ки методҳои 
гузаронидани «Арзёбии стратегии экологӣ»-ро мустақилона интихоб намоянд, ки ба 
сатҳи тавоноиҳо ва шароити иқтисодии онҳо мувофиқ мебошанд. Ҳамин тавр, агар 
кишвар тавонад нақша ё барномаеро таҳия намояд, пас он метавонад арзёбии стра-
тегии экологии ин ҳуҷҷатро баргузор кунад.

Мутобиқи таҳқиқоти анҷомшуда дар Иттиҳодияи Аврупо, хароҷоти миёна ҷиҳати гу-
заронидани «Арзёбии стратегии экологӣ» аз 5 то 10 фоизи маблағҳои зарурӣ ба-
рои таҳияи нақша ё барномаро ташкил медиҳад. Дар айни замон, хароҷот барои 
«Арзёбии стратегии экологӣ» дар муқоиса бо хароҷоти татбиқи нақша ё барнома 
(яъне барои татбиқи ҳамаи чорабиниҳо ва лоиҳаҳои дар ҳуҷҷат пешбинишуда) ночиз 

АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ БА РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА 
САБЗ КАРДАНИ (ЭКОЛОГИЗАТСИЯИ) ИҚИСОД МУСОИДАТ МЕКУНАД

Арзёбии стратегии экологӣ ба банақшагирандагон имкон медиҳад, ки ҳа-
дафҳои экологиро (масалан, ҳифзи гуногунии биологӣ, баланд бардоштани 
сатҳи самарабахшии энергия ё коҳиш додани таъсир ба иқлим) бо ноил шу-
дан ба ҳадафҳои иқтисодӣ пайваст кунанд. Ҳамин тавр, «Арзёбии стратегии 
экологӣ» ба экологизатсияи иқтисод тавассути имконияти интихоб байни ва-
риантҳои гуногуни рушд ва ҷустуҷӯи роҳиҳалҳои муфидтарин барои рушди 
баъдии иқтисодӣ дар доираи қобилияти экосистема мусоидат мекунад.
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аст. Агар гузаронидани арзёбии стратегии экологӣ моделсозии гаронарзиш ё кор-
карди мураккаби додаҳоро (данные) талаб накунад, пас хароҷоти асосӣ асосан ба 
музди меҳнати мутахассисони «Арзёбии стратегии экологӣ» робита хоҳанд дошт, ки 
дар бисёр кишварҳо кормандони мақомоти банақшагирӣ мебошанд. Таҷриба нишон 
медиҳад, ки барои гузаронидани «Арзёбии стратегии экологӣ»-и хурди мунисипалӣ 
30 рӯзи корӣ кофӣ аст. Арзёбии стратегии экологии сатҳи миёна мумкин аст аз 50 то 
100 рӯзи кориро талаб кунад, дар ҳоле ки «Арзёбии стратегии экологӣ»- и мураккаб-
тар ва миқёси калон вобаста ба ҳаҷми иттилооти таҳлилшаванда аз 150 то 300 рӯзи 
кориро талаб мекунад.

Манбаъ: Комиссияи Аврупо. Арзёбии таъсир ба муҳити зист (АТМЗ): хароҷот ва манфиатҳо12

САВОЛ 4:

Оё «Арзёбии стратегии экологӣ» раванди банақшагириро 
суст мекунад?

ҶАВОБ:
Марҳилаҳои алоҳидаи раванди банақшагирӣ мантиқан бо марҳилаҳои муайяни 
«Арзёбии стратегии экологӣ» алоқаманд мебошанд. Аз ин рӯ, ҳамгиросозии «Арзёбии 
стратегии экологӣ» ба раванди банақшагирӣ нисбат ба татбиқи пайдарпайи ин раван-
дҳо бештар самарабахш мебошад. Рӯйкарди ҳамгирошуда вақтро сарфаҷӯӣ намуда, 
хароҷоти иловагиро кам мекунад. Таҳиякунандагони нақша ва татбиқкунандагони 
«Арзёбии стратегии экологӣ», масалан, ҳангоми пешниҳоди дархост барои додаҳо, 
ташкил намудани машваратҳо бо мақомоти давлатӣ ва ҷомеа, ҳангоми баррасии 
ҳуҷҷатҳои лоиҳаҳо ё ҷамъоварии фикру мулоҳизаҳои ҷавобӣ дар бораи онҳо мета-
вонанд талошҳоро дар ин замина муттаҳид созанд. Онҳо метавонанд ба ҳамдигар 

АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ БА БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ 
БАНАҚШАГИРӢ ВА ТАҲИЯИ БАРНОМАҲО МУСОИДАТ МЕКУНАД

Дар маҷмӯъ, «Арзёбии стратегии экологӣ» сифати умумии равандҳои банақ-
шагирӣ ва таҳияи барномаро беҳтар мекунад, зеро он афзалиятҳои онҳоро 
дақиқтар муайян мекунад, ба ҷиддӣ будани таҳлил мусоидат менамояд ва ба 
баррасӣ намудани вариантҳои алтернативӣ имкон медиҳад, ки дар бисёр ҳо-
латҳо на танҳо барои муҳити зист бештар мусоид мебошанд, балки ҳамчунин 
аз нигоҳи иқтисодӣ муфид ҳастанд. Арзёбии стратегии экологӣ таҳиякунанда-
гони нақшаҳо ва барномаҳоро ташвиқ мекунад, ки маҷмӯи пурраи оқибатҳо 
ва имкониятҳоро барои интихоби варианти бештар устувори рушд баррасӣ 
кунанд.

Ин манфиатҳои «Арзёбии стратегии экологӣ» махсусан барои кишварҳое 
муҳим мебошанд, ки дар онҳо расмиёти банақшагирӣ дар қонунгузорӣ ба 
расмият дароварда нашудаанд ва мантиқи ягонаро риоя намекунанд. Дар 
ин кишварҳо ҷорӣ намудани расмиёти ба хуби сохторбандишудаи «Арзёбии 
стратегии экологӣ» имкон медиҳад, ки раванди банақшагирӣ бештар ба тар-
тиб дароварда шавад ва дар ниҳоят сатҳи самарабахшии онро зиёд намояд.
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Омода кардани нақша
ё барнома

Арзёбии стратегии экологӣ, ки ба таври
параллелӣ бо таҳияи нақша ё барнома

гузаронида мешавад

Арзёбии стратегии экологӣ, ки пас аз таҳияи
нақша ё барнома гузаронида мешавад

(Арзёбии стратегии экологии ретроспективӣ)

Вақт

Муайян кардани соҳаҳои
фарогирии нақша ё барнома

Муайян кардани соҳаҳои
фарогири ҳисоботи экологӣ

Муайян кардани зарурати
«Арзёбии стратегии экологӣ»

Омода кардани лоиҳаи
нақша ё барнома

Таҳлил
Таҳия намудани алтернативаҳо

ва ғайра

Омода намудани ҳисоботи экологӣ
Таҳлил
Саҳмҳо дар таҳияи алтернативаҳо
Таҳияи чораҳо барои пешгирӣ, коҳиш
додан ё кам кардани оқибатҳои
зараровар

Қабул кардани қарорҳо дар
робита ба нақша ё барнома

Маводҳо барои дастгирии қабул
кардани қарорҳо, ки ҷиҳатҳои
 экологии (ва ҷиҳатҳое, ки бо
саломатии аҳолӣ робита доранд)
амалисозии нақша ё барнома

Мониторинги умумии
амалисозии нақша

ё барнома

Мониторинги оқибатҳои экологии
(ва оқибатҳое, ки ба саломатии
аҳолӣ робита доранд) амалисозии
нақша ё барномаи қабулшуда

Вақт

Муайян кардани соҳаҳои
фарогирии нақша ё барнома

Омода кардани лоиҳаи
нақша ё барнома

Таҳлил
Таҳияи алтернативаҳо

ва ғайра

Машваратҳо оид ба
лоиҳаи нақша ё барнома

Муайян кардани соҳаҳои фарогирии
ҳисоботи экологӣ

Муайян кардани зарурати гузаронидани
«Арзёбии стратегии экологӣ»

Омода кардани ҳисоботи экологӣ
Таҳлил
Саҳмҳо дар таҳияи алтернативаҳо
Таҳияи чораҳо барои пешгирӣ, қоҳиш
додан ё кам кардани оқибатҳои
зараровар

Машваратҳо оид ба нақша ё
барнома, аз ҷумла ҷанбаҳои
экологӣ (ва ҷанбаҳое, ки ба саломатии
аҳолӣ робита доранд)

Қабул кардани қарорҳо дар
робита ба нақша ё барнома

Мониторинги умумии амалисозии
нақша ва барнома

Маводҳо барои дастгирии қабул кардани
қарорҳо, ки ҷанбаҳои экологии (ва ҷанбаҳое,
ки ба саломатии аҳолӣ робита доранд) 
амалисозии нақша ё барномаро фаро
мегиранд

Мониторинги оқибатҳои экологии 
(ва оқибатҳое, ки ба саломатии аҳолӣ 
робита доранд) амалисозии нақша ё
барномаи қабулшуда

Раванди «Арзёбии
стратегии экологӣ»

Омода кардани нақша
ё барнома

Раванди «Арзёбии
стратегии экологӣ»

Муттаҳид кардани машваратҳо оид
ба лоиҳаи нақша ё барнома ва

ҳисоботи экологӣ
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аз натиҷаҳои мобайнии корашон хабар диҳанд ва раванди кори муштаракро тавре 
ташкил намоянд, ки дар вақти тартиб додани нақша ё барнома хулосаҳои «Арзёбии 
стратегии экологӣ» дар назар гирифта шаванд. Таҷриба нишон медиҳад, ки агар 
раванди банақшагирӣ тақрибан 1–2 солро дарбар гирад, ҳамгиросозии «Арзёбии 
стратегии экологӣ» тақрибан ҳаргиз боиси ба таъхир афтодани таҳияи нақша ё бар-
нома намешавад.

Маалымат булагы: БУУ ЕЭКтин СЭБ жөнүндөгү протоколун пайдалануу боюнча информациялык-маа-
лымдама колдонмосу (2011)13

НАМУНАИ 3: ҶУМҲУРИИ МОЛДОВА

Арзёбии стратегии экологии Нақшаи генералии рушди шаҳри Орхея ба таҳиякунан-
дагон имкон дод, ки мушкилоти асосии экологиро муайян намуда, дар бораи вазъи-
яти муҳити зист додаҳои иловагиро ба даст оранд. Дар чорчӯби «Арзёбии стратегии 
экологӣ» ҳамчунин харитаҳои ҳамаҷониба таҳия карда шудаанд, ки маълумот дар 
бораи фаъолиятҳои иқтисодии ҷорӣ ва имкониятҳои рушдро бо маълумот дар бораи 
сарҳади ҳудудҳои арзишманди табиӣ, ҳавзаҳои дарёҳо ва минтақаҳои муҳофизат-
шаванда, инчунин маълумот дар бораи ифлосшавии ҳаво ва об муттаҳид мекунанд. 
Ба туфайли итилооти мазкур сифати бахши экологии Нақшаи генералии рушди шаҳр 
хеле беҳтар гардид. Ғайр аз ин, «Арзёбии стратегии экологӣ» имкон дод, ки шабакаи 
роҳҳо оптимизатсия карда шуда, зарурати ҷорӣ намудани системаи муносиби идора-
кунии партовҳо асосдор карда шавад ва минтақаҳое муайян карда шаванд, ки он ҷо 
ҷойгир кардани иншооти идоракунии партовҳо номумкин аст. Бар асоси хулосаҳои 
ҳисоботи экологӣ, акнун маъмурияти шаҳр метавонад бо дархостҳои асосдор ҷиҳати 
ҷудо кардани маблағҳои зарурӣ барои беҳтар намудани сифати роҳҳо ва системаи 
идоракунии партовҳои шаҳр ба манбаъҳои маблағгузории давлатӣ ва ғайридавлатӣ 
муроҷиат намояд.

Муайян кардани холигоҳҳо дар додаҳо дар раванди «Арзёбии стратегии экологӣ» ба 
беҳтар кардани методҳои ҷамъоварӣ ва коркарди маълумоти оморӣ ҳам дар сатҳи 
маҳаллӣ ва ҳам дар сатҳи миллӣ мусоидат кард. Дар натиҷаи «Арзёбии стратегии 
экологӣ» додаҳо дар бораи сатҳи садо ва таъсири корҳо оид ба истихроҷи санг дар 
минтқаҳои атрофи шаҳр дастрас шуданд.

Манбаъ: Вазорати муҳити зисти Ҷумҳурии Молдова
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САВОЛ 5:

Оё ҳангоми гузаронидани «Арзёбии стратегии экологӣ» 
салоҳиятҳо оид ба қабул кардани қарорҳо аз мақомоти 
банақшагирӣ ба мақомоти ҳифзи муҳити зист мегузаранд?

ҶАВОБ:
Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ намудҳои нақшаҳо ва барномаҳоеро 
муайян мекунад, ки бояд мавриди арзёбии стратегии экологӣ қарор дода шаванд. 
Он ҳамчунин машваратҳои ҳатмиро бо мақомоти ҳифзи муҳити зист ва тандурустӣ 
пешбинӣ мекунад. Масъулияти тақсим намудани нақшҳо ва уҳдадориҳоиҳои мушах-
хас дар раванди арзёбии стратегии экологӣ дар байни мақомоти гуногуни давлатӣ 
ба ҳукумати кишвар дода мешавад. Дар бештари кишварҳое, ки ҷонибҳои Протокол 
мебошанд, мақомоти дахлдори банақшагирӣ барои гузаронидан ё ташкил намудани 
арзёбии стратегии экологӣ масъулияти асосӣ доранд, дар ҳоле ки мақомоти ҳифзи 
муҳити зист ва мақомоти тандурустии ҷамъиятӣ вазифаҳои ёрирасон ва/ё машвара-
тиро анҷом медиҳанд. Онҳо ҳамчунин сифати ҳуҷҷатҳои арзёбии стратегии экологи-
ро арзёбӣ мекунанд ва барои мақомоти банақшагирӣ тавсияҳо пешниҳод менамоянд, 
вале дар қабул кардани қарори ниҳоӣ оид ба нақша ё барнома дахолат намекунанд.

НАМУНАИ 4: ХОРВАТИЯ

Арзёбии стратегии экологии нақшаи ҳудудии Позега-Славония дар соли 2014 анҷом 
дода шуд. Таҳияи ҳисоботи экологӣ ду моҳ ва машваратҳои баъдӣ бо мақомоти ҳиф-
зи муҳити зист, мақомоти тандурустӣ ва ҷомеа чор моҳи дигарро дар бар гирифт. 
Иҷрокунандагони «Арзёбии стратегии экологӣ» ҳам бо таҳиякунандагони нақша ва 
ҳам бо мақомоти банақшагирӣ, ки омодагии худро барои пешниҳоди иттилооти за-
рурӣ ба коршиносони «Арзёбии стратегии экологӣ» изҳор доштанд, робитаи хуби 
корӣ барқарор намуданд. Технологияҳои системаҳои иттилоотии ҷуғрофӣ (GIS) ба-
рои арзёбии таъсири эҳтимолӣ ба муҳити зист ва саломатии аҳолӣ истифода шуданд. 
Дастаи иҷрокунандагони «Арзёбии стратегии экологӣ» меъёрҳоро барои ҷорӣ кар-
дани маҳдудиятҳо дар истифодаи замин таҳия намуд, ки мавҷуд будани минтақаҳои 
муҳофизатшавандаи санитарӣ, минтақаҳои ҳамвори осебпазир ба сел, минтақаҳои 

АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ БА ҚАБУЛ КАРДАНИ ҚАРОРҲОИ 
БЕШТАР САМАРАБАХШ МУСОИДАТ МЕКУНАД

Арзёбии стратегии экологӣ ба таҳиякунандагони нақша ва барнома имкон 
медиҳад, ки то қабул кардани қарори ниҳоӣ, яъне то даме ки интихоби ва-
риантҳо барои қабул кардани қарорҳо вуҷуд доранд, оқибатҳои эҳтимо-
лии онҳоро ба муҳити зист ва саломатии аҳолӣ дар назар гиранд. Арзёбии 
стратегии экологӣ ҳамчунин имкон медиҳад, то масъалаҳое баррасӣ карда 
шаванд, ки онҳо бояд дар оянда дар марҳилаҳо ва сатҳҳои гуногуни қабул 
кардани қарорҳо ҳал карда шаванд. Қабул кардани қарорҳои босифат ва 
ботартиб дар марҳилаи банақшагирӣ шумораи дархостҳоро барои аз нав 
дида баромадани қарорҳо ва баҳсҳо дар марҳилаи амалисозии нақшаҳо 
коҳиш медиҳад. Ин тарзи қабул кардани қарорҳо вақтро сарфаҷӯӣ мекунад 
ва ҳамин тавр камхарҷ мебошад.
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табиии махсус муҳофизатшаванда, заминҳои кишоварзӣ, ландшафтҳои арзишманд 
ва ғайраро дар бар мегиранд. Ин меъёрҳо ҳамчун асос барои арзёбӣ истифода шу-
даанд. Чораҳо оид ба коҳиш додани оқибатҳои номусоид вобаста ба макони иҷрои 
фаъолиятҳои банақшагирифташуда (дар дохил, берун ё дар наздикии минтақаҳои до-
рои маҳдудиятҳо) пешниҳод карда шуданд. Пас аз он, чанд вохӯрӣ барои муҳокимаи 
натиҷаҳои «Арзёбии стратегии экологӣ» бо таҳиякунандагони нақша ва мақомоти 
банақшагирӣ ташкил карда шуданд. Бештари тадбирҳои пешниҳодшуда ба варианти 
охирини нақша дохил карда шуданд. Дар ҳоли ҳозир, лоиҳаҳои мушаххас танҳо ба-
рои минтақаҳои озод аз маҳдудиятҳо таҳия карда мешаванд.

Манбаъ: Ивана Сарич, Dvocut Ecro Ltd. (мусоҳиба)

НАМУНАИ 5: ҶУМҲУРИИ ЧЕХ

Дар чорчӯби арзёбии стратегии экологии барномаи амали «Соҳибкорӣ ва инноват-
сия дар Ҷумҳурии Чех дар солҳои 2007–2014» нақшаи (схемаи) умумии мониторинги 
таъсир ба муҳити зист ва саломатии аҳолӣ пешниҳод карда шуд. Нақша 18 меъёри 
мушаххаси вобаста ба муҳити зист ва саломатии аҳолиро дар бар гирифт, ки бояд 
ҳангоми арзёбӣ ва интихоби лоиҳаҳо барои маблағгузорӣ дар чорчӯби барнома 
истифода мешуданд. Дар ҳуҷҷати ниҳоии «Арзёбии стратегии экологӣ», ки аз ҷони-
би Вазорати муҳити зист нашр карда шудааст, тавсия дода мешавад, ки ин меъёрҳо 
ба системаи умумии интихоб ва арзёбии лоиҳа дохил карда шаванд. Бо вуҷуди ин, 
Вазорати саноат ва савдо, ки барои таҳияи лоиҳаи барнома ва татбиқи баъдии он 
масъул мебошад, танҳо он меъёрҳоеро истифода кардааст, ки аз нигоҳи он барои 
лоиҳаҳои мавриди маблағгузорӣ дар чорчӯби барнома бештар мувофиқ мебошанд. 
Ҳарчанд пешниҳодҳои «Арзёбии стратегии экологӣ» пурра қабул карда нашуда бу-
данд, онҳо ба Вазорати саноат ва савдо дар таҳкими ҷузъҳои (компонетҳои) вобаста 
ба муҳити зист ва саломатии аҳолии барнома кумак карданд. Ҳамаи лоиҳаҳое, ки 
дар чорчӯби барнома маблағгузорӣ карда мешаванд, ба меъёрҳое ҷавобгӯ буданд, 
ки дар раванди «Арзёбии стратегии экологӣ» бодиққат таҳия карда шудаанд.

Манбаъ: Integra Consulting LTD
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АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ БА БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ 
ИДОРАКУНӢ МУСОИДАТ МЕКУНАД

Бо баланд бардоштани сатҳи шаффофият дар таҳияи нақшаҳо ва барно-
маҳо, «Арзёбии стратегии экологӣ» ба рушди идоракунии самарабахш ва 
тақвияти эътимоди ҷомеа ба механизмҳои расмии қабул кардани қарорҳо 
мусоидат мекунад. «Арзёбии стратегии экологӣ» тартиби возеҳи машваратҳо 
ва робитаи мутақобили байни мақомоти асосии марказӣ ва маҳаллии ба-
нақшагирӣ, бизнес ва ҷомеаи шаҳрвандиро пешбинӣ мекунад. Ҳамин тавр, 
«Арзёбии стратегии экологӣ» ба қабул кардани қарорҳои бештар огоҳона 
ва боэътимод мусоидат мекунад, ки ба экологизатсияи иқтисод нигаронида 
шудаанд. Ҳамзамон, «Арзёбии стратегии экологӣ» ба эҷоди фазои мусоид ба 
фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат менамояд.

САВОЛ 6:

Арзёбии стратегии экологӣ — абзори идоракунии давлат 
аст, ки барои ҷомеаи васеъ манфиат надорад?

ҶАВОБ:
Иштироки ҷомеа яке аз унсурҳои марказии «Арзёбии стратегии экологӣ» мебошад. 
Илова бар ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилооти муайян, Протокол оид ба арзёбии стратегии 
экологӣ ҳуқуқи иштироки ҷомеаро дар муайян кардани соҳаҳои фарогирии «Арзёбии 
стратегии экологӣ» ва муҳокимаи лоиҳаи ҳисоботи экологӣ пешбинӣ мекунад. Барои 
баланд бардоштани сатҳи самарабахшии раванд, Протокол аз мақомоти банақша-
гирӣ талаб мекунад, ки тавсифи мухтасари нақша ё барномаи пешниҳодшавандаро 
барои доираи васеъи одамоне омода намоянд, ки онҳо таҷрибаи махсус надоранд. 
Барои осон кардани фаҳмиш, дар он иттилоот дар бораи фаъолияти банақшагириф-
ташаванда, вариантҳои пешниҳодшаванда ва оқибатҳои эҳтимолии ҳар кадоми онҳо 
дар шакли дастрас пешниҳод карда мешавад. Мутобиқи Протокол оид ба «Арзёбии 
стратегии экологӣ», муқаррарот дар бораи иштироки ҷомеа бояд ба қонунгузории 
миллӣ ворид карда шаванд.

НАМУНАИ 6: СЛОВАКИЯ

Арзёбии стратегии экологии Сиёсати энергетикии Словакия, ки дар соли 2000 қабул 
карда шудааст, дар марҳилаи барвақти таҳияи ин ҳуҷҷат оғоз карда шуд. Вазорати 
иқтисод тавсифи мухтасари сиёсати энергетикии пешниҳодшавандаро барои дарёф-
ти назарҳои созмонҳои ғайритиҷоратӣ ва каме дертар ҳуҷҷати дигареро барои бар-
расӣ дар парламент омода кард. Матни пурраи лоиҳаи сиёсати энергетикӣ дар сайти 
расмӣ нашр карда шуда, барои шиносоӣ дар муассисаҳои ҳукуматӣ дастрас буд. 
Эълони расмӣ дар бораи лоиҳа ва қабули назарҳою эродҳо ба он дар маҷаллаи 
«Ахбори иқтисодӣ» нашр карда шуд. Муҳлати баррасӣ ва пешниходи назарҳо оид ба 
соҳаҳои фарогирии «Арзёбии стратегии экологӣ» ду моҳ буд. Дар маҷмӯъ бештар аз 
400 фикру мулоҳизаҳои ҷавобӣ ба даст оварда шуданд.

Манбаъ: Тавсияҳо оид ба ташкили иштироки ҷомеа дар арзёбии стратегии экологӣ. Комиссияи иқтисодии 
СММ барои Аврупо, 2014
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НАМУНАИ 7: ИСПАНИЯ

Дар натиҷаи иштироки ҷомеа дар таҳияи Барномаи рушди устувори минтақаҳои деҳот 
дар Испания таҳиякунандагони барнома тақрибан 700 фикру мулоҳизаҳои ҷавобӣ ва 
тақрибан 1200 пешниҳод оид ба такмили барнома дарёфт намуданд. Тақрибан 46 фо-
изи пешниҳодҳои гирифташуда чорабиниҳо дар чорчӯби барнома «Арзёбии страте-
гии экологӣ» ва стратегияҳои рушди минтақаҳои деҳот буданд; 85 фоизи пешниҳодҳои 
мазкур аз ҷониби таҳиякунандагон қабул карда шуданд. Онҳо тозакунии ҳатмии обҳои 
пасмонда барои минтақаҳои табиии махсус муҳофизатшаванда, иҷрои ҳатмии як қа-
тор талаботи экологӣ ва кафолати иштироки ҷомеа дар қабул кардани қарорҳо дар 
сатҳҳои маҳаллӣ ва минтақавиро дар бар гирифтанд.

Манабаъ: Тавсияҳо оид ба ташкили иштироки ҷомеа дар арзёбии стратегии муҳити зист. Комиссияи 
иқтисодии СММ барои Аврупо, 2014
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АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ АЗ ХАТОҲОИ ГАРОНАРЗИШ ПЕШГИРӢ 
МЕКУНАД

«Арзёбии стратегии экологӣ» имкон медиҳад, ки имкониятҳои рушди аз нигоҳи 
экологӣ ноустувор саривақт пешгирӣ карда шавад. Ин ба кишварҳо кумак 
мекунад, ки аз хатоҳои гаронарзиши банақшагирӣ пешгирӣ кунанд, ки оқи-
батҳои эҳтимолии рушд барои муҳити зист ва саломатии аҳолиро дар назар 
намегиранд. Ҳамин тавр, баргузор намудани «Арзёбии стратегии экологӣ» 
эҳтимолияти хароҷотро барои ҷуброни гаронарзиши осеб ё ислоҳ кардани 
хатоҳо, ба монанди кӯчонидан ё азнавсозии иншооти сохташуда коҳиш ме-
диҳад. Дар ниҳоят, «Арзёбии стратегии экологӣ» барои сарфаҷӯӣ намудани 
вақт ва маблағҳо мусоидат мекунад.

НАМУНАИ 8: ОЗАРБОЙҶОН

Расмиёти «Арзёбии стратегии экологӣ» ба лоиҳаи Стратегияи миллӣ оид ба истифодаи 
манбаъҳои алтернативӣ ва таҷдидшавандаи энергия дар Ҷумҳурии Озарбойҷон ба-
рои солҳои 2015–2020 татбиқ карда шуд. Дар маҷмӯъ, стратегия хусусияти нисбатан 
умумӣ дошта, танҳо афзалиятҳои асосии манбаъҳои таҷдидшавандаи энергияро би-
дуни мушаххас кардани хусусияти лоиҳаҳои эҳтимолӣ ё макони ҷойгиркунии иншоот 
муайян мекунад. Бо вуҷуди ин, дар ҷараёни «Арзёбии стратегии экологӣ» минтақаҳое 
ошкор карда шуданд, ки дар онҳо амалисозии лоиҳаҳои муайян номатлуб аст, зеро 
он метавонад ба роҳҳои муҳоҷирати парандагон таъсири манфӣ расонад ё ба обҳои 
соҳилии акваторияҳои осебпазир зарар расонад. Ҳамин тавр, банақшагирии баъдӣ 
дар бахши манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия ва таҳияи лоиҳаҳои мушаххас мум-
кин аст ба соҳаҳое равона карда шавад, ки он ҷо хатари таъсири манфии назаррас 
ба муҳити зист вуҷуд надорад.

Манбаъ: Вазорати экология ва захираҳои табиии Ҷумҳурии Озарбойҷон

НАМУНАИ 9: БАҲРИ АРАЛ

Фоҷиаи баҳри Арал — мисоли равшани он аст, ки таҳияи нақшаҳо ва барномаҳо би-
дуни дар назар гирифтани оқибатҳои эҳтимолӣ ба муҳити зист, тарзи ҳаёти одамон ва 
саломатии онҳо ба чӣ оварда расонида метавонад. Ҳамагӣ чанд даҳсола пеш баҳри 
Арал чаҳорумин кӯли калонтарин дар ҷаҳон бо набототу ҳайвоноти ғанӣ, моҳигирии 
рушдкарда ва шумораи зиёди аҳолӣ буд. Имрӯз он замини бесамари таркшуда аз 
ҷониби одамон бо инфрасохтори обёрии партофташуда ва киштиҳои зангзада, пе-
ститсидҳо, нуриҳои минералӣ ва дигар маводи химиявии партофташуда мебошад. 
Дар ибтидои солҳои 60-уми асри гузашта Ҳукумати Шӯравӣ тасмим гирифт, ки оби ду 
дарё — Омударё дар ҷануб ва Сирдарё дар шарқ, ки ба баҳри Арал ҷорӣ мешуданд, 
ҷиҳати обёрии биёбонҳо барои кишти шолӣ ва дигар зироатҳо, харбуза ва пахта ин-
тиқол диҳад. Дар натиҷа саноати моҳипарварии баҳри Арал, ки дар давраи рушди он 
тақрибан 40 ҳазор нафар дар он кор мекарданд ва аз рӯи баъзе арзёбиҳо, он аз шаш 
як ҳиссаи тамоми сайди моҳиро дар Иттиҳоди Шӯравӣ ташкил медод, тамоман хароб 
гардид ва собиқ шаҳракҳои моҳигирӣ дар соҳилҳои баҳри хушкшуда ба қабристони 
киштиҳо табдил ёфтаанд. «Арзёбии стратегии экологӣ» дар пешгирии чунин хатоҳои 
маргбори банақшагирӣ тавассути арзёбии оқибатҳои экологии фаъолиятҳои банақ-
шагирифташуда ва пешниҳоди вариантҳои алтернативии рушд кумак мекунад.
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Ҳатмӣ

Тавсияшаванда

Протокол оид ба
арзёбии стратегии
экологӣ

Эспо Конвенциясы

 Арзёбии стратегии экологӣ 
- аз ҷониби мақомоти давлатие
   гузаронида мешавад, ки барои
   таҳияи нақша/барнома масъул
   мебошанд

 Арзёбии таъсир ба
   муҳити зист (АТМЗ)   
- аз ҷониби шахси воқеӣ,
   ширкатҳои хусусӣ ё мақомоти давлатӣ
   гузаронида мешавад, ки барои лоиҳаҳои
   инфрасохторӣ ва лоиҳаҳо барои рушд
   масъул мебошанд

Сиёсатҳо,
стратегияҳо,
қонунгузорӣ

Нақшаҳо ва
барномаҳо

(давлатӣ)

Лоиҳаҳо 
(давлатӣ ва хусусӣ)

АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ РАВАНДИ АРЗЁБИИ ТАЪСИР БА 
МУҲИТИ ЗИСТРО ТАҚВИЯТ МЕДИҲАД

Муайян кардани мушкилоти вобаста ба муҳити зист ва саломатии аҳолӣ 
дар сатҳи стратегӣ, ки дар натиҷаи татбиқи нақшаҳо ва барномаҳои таҳи-
яшаванда ба вуҷуд меоянд, метавонанд ба тақвият додани арзёбии таъсир 
ба муҳити зист (АТМЗ) дар сатҳи лоиҳа мусоидат кунанд. Дар чорчӯби 
«Арзёбии стратегии экологӣ» мумкин аст таъсирҳое таҳлил карда шаванд, 
ки ҳангоми баррасии лоиҳаҳои мушаххас фаро гирифтан ва арзёбӣ кар-
дани онҳо душвор аст. Ҳамчунин, «Арзёбии стратегии экологӣ» метавонад 
имконияти оқибатҳои назарраси маҷмӯии (кумулятивии) рушди банақшаги-
рифташавандаро саривақт муайян намояд. Ҳамин тавр, «Арзёбии стратегии 
экологӣ» имкон медиҳад, ки таъсири маҷмӯии чанд лоиҳаи банақшагириф-
ташаванда дар назар гирифта шавад, ки ҳар кадоми онҳо дар алоҳидагӣ 
барои гузаронидани АТМЗ кофӣ намебошад.

САВОЛ 7:

Оё арзёбии стратегии экологӣ корҳоеро такрор менамояд, 
ки дар доираи арзёбии таъсир ба муҳити зист анҷом дода 
мешаванд?

ҶАВОБ:
АТМЗ ва «Арзёбии стратегии экологӣ» — механизмҳои арзёбии экологӣ мебошанд, 
ки барои пешгирии ҳар гуна оқибатҳои манфии эҳтимолии рушди иқтисодӣ ба муҳити 
зист ва саломатии инсон истифода мешаванд. Бо вуҷуди ин, онҳо ҳам аз рӯи намуди 
фаъолияте, ки ба он онҳо татбиқ карда мешаванд ва ҳам аз рӯи соҳаҳои фарогирӣ аз 
якдигар бисёр фарқ мекунанд.

«Арзёбии стратегии экологӣ» нисбат ба АТМЗ дар марҳилаҳои хеле барвақттари ра-
ванди қабул кардани қарорҳо гузаронида мешавад ва он ба нақшаҳо ва барномаҳои 
давлатӣ, инчунин қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ диққат медиҳад. АТМЗ нисбат ба 
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лоиҳаҳое татбиқ карда мешавад, ки дар доираи нақшаҳо ва барномаҳои тасдиқшуда 
амалӣ карда мешаванд. АТМЗ бо таъсири физикии лоиҳаи мушаххас ба ҳолати муҳити 
зист робита дорад. «Арзёбии стратегии экологӣ» муайян мекунад, ки оё татбиқи нақша 
ё барномаи пешниҳодшуда барои ноил шудан ба ҳадафҳои дахлдори экологии аз ҷо-
ниби давлат қабулшуда мусоидат мекунад ё монеъ мешавад. Ғайр аз ин, «Арзёбии стра-
тегии экологӣ» метавонад таъсири маҷмӯии чанд лоиҳаи алоҳидаро дар марҳилаҳои 
аввали банақшагирӣ дар назар гирад.

Татбиқи самарабахши «Арзёбии стратегии экологӣ» нисбат ба нақшаҳо ва барномаҳо 
лоиҳаҳои ояндаи АТМЗ-ро тавассути муайян кардани маконҳое, ки барои намуди му-
айяни фаъолият бештар мувофиқ мебошанд, кам кардани шумораи вариантҳои эҳти-
молӣ ва муайян кардани мушкилоти мушаххасе, ки бояд дар ҷараёни АТМЗ баррасӣ 
карда шаванд, оптимизатсия мекунад. Ҳамин тавр, «Арзёбии стратегии экологӣ» имкон 
медиҳад, ки соҳаи фарогирии АТМЗ ба таври маҳдудтар ва дақиқтар муайян карда ша-
вад, ки дар маҷмӯъ боиси бештар самарабахш шудани раванди банақшагирӣ мешавад 
ва ҳаҷми камтари меҳнатро талаб мекунад. Тафовути байни вазифаҳои «Арзёбии стра-
тегии экологӣ» ва АТМЗ бояд ҳангоми муайян кардани соҳаҳои фарогирии «Арзёбии 
стратегии экологӣ» ҷиҳати роҳ надодан ба такрори корҳо дар назар гирифта шавад.

НАМУНАИ 10: ИНДОНЕЗИЯ

Арзёбии стратегии экологии Нақшаи генералии миллӣ оид ба суръатбахшӣ ва густари-
ши рушди иқтисодии Индонезия барои солҳои 2011–2025 ба арзёбии таъсири маҷмӯии 
чорабиниҳои сершумори дар нақша пешбинишуда дар заминаи фишори вуҷуддошта ба 
муҳити зист нигаронида шудааст. Ба таври мисол, дар ҷараёни «Арзёбии стратегии эко-
логӣ» арзёбии ҳаҷми умумии партовҳои моддаҳои ифлоскунанда аз корхонаҳои наве 
гузаронида шуд, ки бояд дар минтақаи Ҷакартаи Бузург сохта мешуданд. Натиҷаҳои 
таққиқот нишон доданд, ки амалисозии нақша боиси партовҳои иловагии монооксиди 
карбон, оксидҳои нитроген ва сулфур, инчунин моддаҳо дар шакли зарраҳои сахт ме-
шавад, ки метавонанд мушкилоти минтақаеро боз ҳам тақвият диҳанд, ки он аллакай 
аз ифлосшавии ҳаво сахт таъсир дидааст. Бар асоси ин бозёфтҳо, «Арзёбии стратегии 
экологӣ» тавсия дод, ки шумораи корхонаҳои саноатии пешбининамудаи нақша дар 
баъзе минтақаҳо кам карда шавад, баъзе лоиҳаҳо берун аз минтақаҳои сераҳолӣ кӯ-
чонида шаванд ва тавсияҳои мушаххас оид ба гузаронидани арзёбии таъсир ба муҳити 
зисти лоиҳаҳои мушаххас, аз ҷумла, моделсозии сифати ҳаво таҳия карда шаванд.

Манбаъ: DHI Water & Environment and Integra Consulting Ltd., 2015
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АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ БА РУШДИ ДИПЛОМАТИЯИ ЭКОЛОГӢ 
ВА КОҲИШ ДОДАНИ ХАВФИ НИЗОЪҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
МУСОИДАТ МЕКУНАД

«Арзёбии стратегии экологӣ» ба кишварҳо платформаи универсалиро барои 
ҳамкориҳои минтақавӣ оид ба масъалаҳои мураккаби вобаста ба истифодаи 
муштараки минтақаҳои табиии махсус муҳофизатшаванда, ҷараёнҳои об ва 
роҳҳои нақлиётӣ, инчунин ифлосшавии фаромарзӣ пешниҳод мекунад.

Дар ҳолатҳое, ки татбиқи нақша ё барнома метавонад дар берун аз ҳудуди 
кишвар ба таъсири ҷиддии экологӣ ё саломатӣ оварда расонад, Протокол 
оид ба арзёбии стратегии экологӣ тартиби возеҳи мубодилаи иттилоот ва 
машваратҳоро бо кишварҳои ҳамсарҳад ва дигар кишварҳои зарардида 
пешбинӣ менамояд. Муколамаи байни ҳукуматҳои кишварҳое, ки нақшаҳо 
ва лоиҳаҳои рушдро таҳия мекунанд ва ҳукуматҳои кишварҳое, ки шаҳрван-
дони онҳо метавонанд аз таъсири манфии интиқоли фаромарзии моддаҳои 
ифлоскунанда ё камшавии захираҳои табиӣ зарар дидаанд, ба пешгирии ни-
зоъҳои байналмилалӣ, аз ҷумла низоъҳои вобаста ба истифодабарии захи-
раҳо мусоидат мекунанд. Аз ин рӯ, «Арзёбии стратегии экологӣ» метавонад 
ба суботи минтақавӣ ва глобалӣ мусоидат кунад.

Ғайр аз ин, машваратҳои фаромарзӣ дар раванди «Арзёбии стратегии эко-
логӣ» сармоягузорони лоиҳаҳои алоҳидаи ба нақша ё стратегияи рушд до-
хилшударо аз эътирозҳои эҳтимолии оянда аз ҷониби мақомоти давлатӣ, ҷо-
меа ё кишвари эҳтимолан аз оқибатҳои фаъолияти объекти мазкур осебдида 
муҳофизат мекунад. Ҳамин тавр, «Арзёбии стратегии экологӣ»-и фаромарзӣ 
аз таъхир ва зарарҳо дар татбиқи баъдии лоиҳаҳо пешгирӣ мекунад.

САВОЛ 8:

Оё як тарафи Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ 
метавонад ба тарафи дигар барои таҳияи барномаҳо, нақ-
шаҳо ва лоиҳаҳое монеъ шавад, ки аҳамияти стратегӣ до-
ранд ва имкониятеро барои фишори сиёсӣ ё иқтисодӣ эҷод 
намояд?

ҶАВОБ:
Протокол оид ба арзёбии стратегии экологӣ ба тарафҳои зарардида додани ҳуқуқи 
веторо барои таҳия ва татбиқи нақшаҳо ва барномаҳо аз ҷониби дигар кишварҳо 
пешбинӣ намекунад. Ҳукумати кишваре, ки нақша ё барномаро таҳия менамояд, дар 
бораи амалисозии он мустақилона қарор қабул мекунад. Протокол танҳо баргузор 
намудани машваратҳоро бо кишварҳое талаб мекунад, ки мумкин аст бо қарорҳои 
банақшагирифташаванда осеб бинанд. Ба ин кишварҳо бояд имкон дода шавад, ки 
нигарониҳои худро баён кунанд ва онҳоро бо ҳукумате муҳокима намоянд, ки нақша 
ё барномаро таҳия мекунад, то ки ин нигарониҳоро якҷо бартараф намоянд. Дар 
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сурати зарурат фикру мулоҳизаҳо ва пешниҳодҳое, ки дар натиҷаи машварат баён 
карда шудаанд, бояд дар раванди қабул кардани қарорҳо дар назар гирифта ша-
ванд. Бо вуҷуди ин, мувофиқи Протокол, онҳо ҳатмӣ намебошанд.

НАМУНАИ 11: ЛАҲИСТОН

Дар соли 2007 мақомоти идоракунии воеводствои Любушский ба таҷдиди нақшаи 
рушди минтақавӣ ва истифодаи замин оғоз карданд.

Воеводствои Любушский дар наздикии сарҳади Олмон ҷойгир аст. Минтақа дорои 
манзараҳои (ландшафтҳои) арзишманди табиӣ, захираҳои табиӣ (махсусан энер-
гетикӣ), ҷангалҳои васеъ ва заминҳои кишоварзӣ мебошад. Воеводство бо роҳҳои 
нақлиётӣ бо Олмон ва дигар минтақаҳои Полша пайваст аст; дарёи Одер (долони 
экологии Аврупо) аз ҳудуди он мегузарад.

Лаҳистон эътироф кард, ки амалисозии нақша метавонад ба оқибатҳои ҷиддии фа-
ромарзӣ барои муҳити зист ва саломатии аҳолӣ дар Олмон оварда расонад. Дар 
натиҷаи гузарондани «Арзёбии стратегии экологӣ»-и фаромарзӣ, мақомоти ваколат-
дори Лаҳистон аз ҷомеаи Олмон 1099 эрод ва ду изҳороти расмии заминҳои феде-
ралии Бранденбург ва Саксонияро дарёфт намуданд, ки назарҳои мунитсипалитетҳо 
ва дигар мақомоти манфиатдори Олмонро дар бар мегирифтанд. Тавсифи мухтасар 
дар бораи дар назар гирифтани эродҳо ва пешниҳодҳо аз Олмон ба нақшаи тасдиқ-
шуда дохил карда шуд. Олмон аз ҳуҷҷатҳои «Арзёбии стратегии экологӣ» комилан 
қаноатманд буд ва ягон савол ё шарҳи иловагиро пешниҳод накард.

Манбаъ: Варақаи иттилоотии Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо (UNECE). Банақшагирии рушди 
минтақавӣ дар сатҳи маҳаллӣ, воеводствои Любушский (Лаҳистон), ки бо Олмон (Бранденбург ва 
Саксония) ҳаммарз мебошад)14
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АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ АЗ БАРХӮРДИ МАНФИАТҲОИ 
БАЙНИСОҲАВӢ ПЕШГИРӢ МЕКУНАД

Арзёбии стратегии экологӣ метавонад барои пешгирӣ аз ихтилофоти эҳти-
молӣ дар байни нақшаҳои рушди соҳаҳои гуногуни иқтисоди кишвар ку-
мак расонад. Дар марҳилаҳои барвақти банақшагирӣ, «Арзёбии стратегии 
экологӣ» имкон медиҳад, ки робитаи нақша ё барномаи пешниҳодшаванда 
бо нақшаҳо ё барномаҳои дигар таҳлил карда шавад ва роҳиҳалҳои ал-
тернативӣ барои пешгирӣ аз бархӯрди манфиатҳои байнисоҳавӣ пешниҳод 
карда шаванд.

АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ ҲАМЧУН АБЗОР БАРОИ 
МУТОБИҚШАВӢ БА ТАҒЙИРЁБИИ ИҚЛИМ

«Арзёбии стратегии экологӣ» метавонад як абзори самарабахш барои 
коҳиш додани сатҳи таъсир ба иқлим ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим 
бошад. «Арзёбии стратегии экологӣ» имконияти беназиреро барои дар на-
зар гирифтани омилҳое фароҳам меорад, ки дар раванди банақшагирӣ ба 
иқлим таъсир мерасонанд. Дар робита ба ин, «Арзёбии стратегии экологӣ» 
махсусан дар таҳияи нақшаҳои рушди минтақавӣ, рушди минтақаҳои шаҳр 
ва деҳот, инчунин рушди вобаста ба истифодаи замин муфид аст15.

НАМУНАИ 12: НОРВЕГИЯ

Раёсати захираҳои об ва энергетикаи Норвегия арзёбии стратегии экологии сохтмо-
ни нерӯгоҳҳои бодии баҳриро баргузор намуд. Вазифаи асосии «Арзёбии стратегии 
экологӣ» аз он иборат буд, ки ба ҳукумати кишвар иттилооти бештар комилро барои 
муайян кардани он пешниҳод намояд, ки кадоме аз 15 минтақаи пешакӣ муайяншуда 
ҷиҳати қабули дархостҳо барои додани иҷозатнома ба фаъолияти онҳо интихоб кар-
да шавад. «Арзёбии стратегии экологӣ» ба арзёбии ҳамаҷонибаи таъсири иншооти 
банақшагирифташуда ба муҳити зист, таҳлили манфиатҳои соҳибкорон ва ҷомеа, ин-
чунин асосдоркунии техникӣ-иқтисодии мувофиқ будани ҳар кадоме аз 15 акваторияи 
интихобшуда барои иҷрои вазифаҳои гузошташуда асос ёфтааст. Панҷ минтақаи аз 
ҷониби Раёсат пешниҳодшуда имкон медиҳанд, ки турбинаҳои бодии ҳам дар қаъри 
об ҷойгиркардашуда ва ҳам турбинаҳои шинокунанда истифода шаванд. Ин мин-
тақаҳо бар асоси шароити хуби техникӣ ва иқтисодӣ, дурнамои воқеии иқтидорҳои 
мавриди баҳрабардорӣ то соли 2025 ва ҳассосияти камтар ба таъсироти номатлуб 
нисбат ба дигар минтақаҳои баррасишаванда интихоб шудаанд. Илова бар ин, дар 
минтақаҳои интихобшуда бархӯрди манфиатҳои вобаста ба истифодаи захираҳои 
баҳрӣ аз ҷониби истифодабарандагони гуногуни вуҷуддошта ё эҳтимолӣ, ба монанди 
саноати моҳигирӣ ва нафт-саноати истихроҷи газ, фаъолиятҳои фароғатӣ ва туризм 
камтар мушоҳида мешавад.

Маалымат булагы: Деңиз изилдөөлөрүн жүргүзүү институту, Норвегия
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АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ БА ЭҶОДИ ҶОЙҲОИ КОРӢ ВА КОҲИШ 
ДОДАНИ САТҲИ БЕКОРӢ КУМАК МЕКУНАД

Қабул ва татбиқ намудани системаи «Арзёбии стратегии экологӣ» барои мутахас-
сисони бахши муҳити зист ва тандурустӣ ва коршиносони ҳам бахши идоракунии 
давлатӣ ва ҳам бахши хусусӣ ҷойҳои корӣ эҷод мекунад. Дар бештари мавридҳо, 
кишвар дорои таҷрибаи кофӣ барои гузаронидани арзёбиҳои таъсир ба муҳити 
зист ва саломатии аҳолӣ мебошад. Бо вуҷуди ин, барои татбиқи амалии «Арзёбии 
стратегии экологӣ», кишварҳо ҳамчунин ба мутахассисоне ниёз доранд, ки онҳо 
чӣ гуна ташкил кардани равандҳои ин арзёбӣ ва истифода намудани кадом аб-
зорҳои таҳлилиро барои ҳар бахши мушаххас медонанд.

Дар чорчӯби Протокол, котиботи Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо та-
лош мекунад, ки машваратҳои ҳуқуқӣ ва дастгирии техникиро ҷиҳати кумак ба 
кишварҳо дар ташкил ва татбиқи системаҳои миллии худ оид ба «Арзёбии страте-
гии экологӣ» бо мақсади ҳамроҳ шудани ҷонибҳои бештар ба Протокол пешниҳод 
намояд. Воситаи беҳтарини баланд бардоштани сатҳи тавоноӣ барои «Арзёбии 
стратегии экологӣ» ин татбиқи амали он аст: Бо ин мақсад, арзёбиҳои озмоишии 
стратегии экологӣ ва курсҳои омӯзишӣ ҳамчун имкониятҳои омӯзишӣ ташкил кар-
да мешаванд. Гурӯҳҳои асосии мавриди ҳадаф мақомоти ҳукуматӣ, муассисаҳои 
ҳифзи муҳити зист, коршиносон ва ҳар шахсоне мебошанд, ки дар гузаронидани 
арзёбии стратегии экологӣ иштирок мекунанд.

НАМУНАИ 13: НИДЕРЛАНДИЯ

Идоракунии захираҳои об дар рушди иҷтимоию иқтисодии Нидерландия ҳамеша нақ-
ши муҳим дошт, зеро тақрибан 25 фоизи ҳудуди кишвар, ки дар онҳо 50 фоизи аҳолӣ 
зиндагӣ мекунанд, аз сатҳи баҳр паст ҷойгир аст. Барномаи давлатии «Фазо барои 
дарё», ки дар Нидерландия аз соли 2010 татбиқ карда мешавад, барои ҳифзи ду мил-
лион сокини ҳавзаи дарёи Рейн аз баланд шудани сатҳи оби вобаста ба тағйирёбии 
иқлим пешбинӣ шудааст. Барнома системаи тадбирҳоеро дар бар мегирад, ки дар 
даҳсолаҳои охир на танҳо барои фазои иловагӣ ҷиҳати ҷоришавии озоди дарёи Рейн 
ва ҳимоя аз обхезиҳо, балки ҳамчунин баланд бардоштани сифати муҳити зист дар 
ҳавзаи дарё ва тақвияти аҳамияти дарё ҳамчун долони экологӣ пешбинӣ шудаанд. 
Арзёбии стратегии экологии барномаи «Фазо барои дарё» барои мавридҳои зерин 
имкон дод:

– пайдо кардани маконҳои алтернативӣ барои татбиқи тақрибан 30 лоиҳа;
– муқоиса намудани афзалиятҳо ва камбудиҳои вариантҳои гуногуни роҳиҳалҳо;
– интихоб намудани вариантҳои афзалиятдор бар асоси муҳокимаи онҳо бо одамон 

ва созмонҳое, ки ҳангоми татбиқи Барнома манфиатҳои онҳо осеб дидаанд;
– пешниҳод намудани иттилоот ба ҷонибҳои манфиатдор барои дарёфти роҳиҳалҳои 

муфид.

Арзёбии стратегии экологӣ рӯйкарди маҷмӯӣ барои муайян кардани имкониятҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва хароҷоти вариантҳои гуногуни мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқ-
лимро нишон дод ва барои иштироки ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор дар қабул кар-
дани қарорҳо шароит фароҳам овард, ки он бояд ба дастгирии лоиҳаҳои оянда аз 
ҷониби ҷомеа, махсусан дар минтақаҳое мусоидат намояд, ки сокинон ба он ҷо кӯ-
чонида мешаванд.

Манбаъ: Барномаи Нидерландия “Фазо барои дарё»16
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07 ЧӢ ГУНА КИШВАР МЕТАВОНАД БА ПРОТОКОЛ ОИД БА 
АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГӢ ҲАМРОҲ ШАВАД?

Протокол барои ҳамаи кишварҳои узви СММ боз аст. Дар баробари ин, 
барои ҳамроҳ шудан ба Протокол, шарт нест, ки кишвар узви Конвенсияи 
Эспо бошад.

Барои омодагӣ ба татбиқи Протокол ҳукумати кишвар бояд чораҳои зару-
риро дар бахши қонунгузорӣ ва танзимкунӣ андешад ва дигар чорабиниҳо-
ро анҷом диҳад, то ки муқаррароти Протокол дар чорчӯби низоми ба таври 
дақиқ муайяншуда ва шаффоф татбиқ карда шавад.

Барои тарафи Протокол шудан, кишвари имзокунандаи Протокол ҳуҷҷат 
дар бораи ба тасвиб расонидан тасдиқ, қабул ё тасдиқи онро ба депозитари-
яи Протокол — Дабири кулли СММ дар Ню-Йорк мефиристад. Дар ҳолатҳои 
дигар, ҳуҷҷати ҳамроҳшавӣ ба Протокол бояд ба депозитария фиристода 
шавад. Тартиби ҳамроҳшавӣ барои ҳамаи кишварҳои узви СММ яксон мебо-
шад, новобаста аз он ки онҳо узви Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо 
ҳастанд ё не.

САВОЛ 9:

Оё татбиқ намудани «Арзёбии стратегии экологӣ» бидуни 
ҳамроҳ шудан ба Протокол оид ба арзёбии стратегии эко-
логӣ беҳтар аст?

ҶАВОБ:
Бо эҷод намудани системаи миллии «Арзёбии стратегии экологӣ» бидуни ҳамроҳ шу-
дан ба Протокол, кишвар аз бартариҳои зиёди иштирок дар ин механизми байналми-
лалӣ маҳрум мешавад. Протокол оид ба «Арзёбии стратегии экологӣ» системаи яго-
наи ҳуқуқӣ ва созмониро эҷод мекунад, ки дар чорчӯби он ҷонибҳои он ва ҷонибҳои 
манфиатдор якдигарро дастгирӣ мекунанд ва барои ҳифзи муҳити зист ва саломатии 
аҳолӣ ба таври муштарак кор мекунанд. Ҷаласаҳои мақомоти роҳбарикунанда ва 
фаръии Протокол барои ҳамкорӣ ва мубодилаи иттилооту ва таҷриба дар байни ҷо-
нибҳо замина фароҳам меоранд. Ҳисоботи доимии ҷонибҳо оид ба иҷрои Протокол 
маводҳои муфиди иттилоотиро эҷод мекунад. Мақомоти кории Протокол хидматрасо-
ниҳои машваратиро пешниҳод менамоянд ва барои кумак оид ба риояи муқаррароти 
Протокол ё аз тарафи ҷониби дигар иҷро намудани уҳдадориҳои пешбининамудаи 
Протокол мумкин аст ба Кумита оид ба татбиқи Протокол муроҷиат карда шавад. 
Нақшаҳои корӣ дар чорчӯби Протокол ҳамчунин имкониятҳоро барои баланд бар-
доштани сатҳи тавоноӣ тавассути иштирок дар фаъолиятҳои аз ҷониби донорон ма-
блағгузоришаванда ба монанди лоиҳаҳои озмоишӣ (пилотӣ) ё курсҳои омӯзишӣ оид 
ба татбиқи «Арзёбии стратегии экологӣ» таъмин мекунанд.

Протокол ба дониш ва таҷрибаҳои ҷамъшудаи Комиссияи иқтисодии СММ барои 
Аврупо, ки самарабахшии фаъолияти он собит шудааст, асос ёфтааст. Стандартҳои 
муштараки расмиёти «Арзёбии стратегии экологӣ» системаи ягонаи самарабахш ба-
рои мубодилаи иттилоот ва таҷриба дар байни кишварҳои шарикро эҷод мекунанд. 
Чунин системаи боэътимод барои сармоягузориҳо шароити мусоид фароҳам меорад 
ва мутобиқат ба стандартҳои байналмилалии «Арзёбии стратегии экологӣ» аксари 
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Кумитаи татбиқкунанда Бюро

Комиссия оид ба дархостҳо
(доимӣ нест)

Котибот

дастгирӣ карда мешавад аз ҷониби

Ҷаласаи Ҷонибҳои 
Конвенсия (ҶТ)

Ҷаласаи Ҷонибҳои 
Конвенсия, ки ҳамчун 
ҷаласаи Ҷонибҳои 
Протокол амал мекунад

Гурӯҳи корӣ оид ба арзё-
бии таъсир ба муҳити зист 
(АТМЗ) ва «Арзёбии стра-
тегии экологӣ»

Сохтори созмонии Конвенсияи Эспо

вақтҳо шарти зарурӣ барои гирифтани қарз ё грантҳо аз созмонҳои байналмилалии 
молиявӣ мебошад. 

Агар кишвар системаи миллии арзёбии стратегии экологиро эҷод намояд, ки воқеан 
ба талаботи Протокол ҷавобгӯ мебошад, вале кишвар дар айни замон узви созишно-
ма набошад, он дар доираи Протокол ҳуқуқи овоздиҳиро надорад ва наметавонад аз 
имкониятҳои пешниҳодшавандаи он истифода барад. Бо ҳамроҳ шудан ба Протокол, 
кишвар уҳдадории худро барои риояи стандартҳои дар сатҳи байналмилалӣ эъти-
рофшудаи «Арзёбии стратегии экологӣ», инчунин дастгирии принсипҳои вобаста ба 
демократияи экологӣ ва идоракунии хубро нишон медиҳад.

Протокол оид ба «Арзёбии стратегии экологӣ» ба қонунгузории дахлдори Иттиҳодияи 
Аврупо мувофиқат мекунад. Аз ин рӯ, мавҷуд будани қонунгузорие, ки ба муқарраро-
ти Протокол мувофиқат мекунад, ба кишварҳое, ки Созишнома оид ба ассотсиатсия 
бо Иттиҳодияи Аврупоро имзо кардаанд ё имзо кардан мехоҳанд, барои ҷавобгӯ 
будан ба талаботи Иттиҳодияи Аврупо кумак мерасонад.
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САВОЛ 10:

Оё барои кишварҳои Аврупои Шарқӣ, Қафқоз ва Осиёи 
Марказӣ паҳн кардани амали системаҳои вуҷуддошта оид 
ба арзёбии экологии асосёфта ба механизмҳои арзёбии 
таъсир ба муҳити зист (АТМЗ) ва экспертизаи давлатии эко-
логӣ (ЭДЭ) ба нақшаҳо ва барномаҳо ҷиҳати мувофиқат ба 
муқаррароти Протокол кофӣ аст?

ҶАВОБ:
Системаҳои анъанавии арзёбии таъсир ба муҳити зист (АТМЗ) ва экспертизаи дав-
латии экологӣ (ЭДЭ) ба стандартҳои байналмилалии «Арзёбии стратегии экологӣ» 
ба таври кофӣ мувофиқат намекунанд ва имкон намедиҳад, ки талаботи Протокол 
оид ба арзёбии стратегии экологӣ ба таври самарабахш татбиқ карда шавад. Дар 
байни системаҳои АТМЗ/ЭДЭ ва системаи арзёбии стратегии экологӣ, ки ба муқар-
рароти Протокол асос ёфтааст, фарқият вуҷуд дорад. Арзёбии экологӣ дар чорчӯби 
системаи АТМЗ/ЭДЭ ба риояи стандартҳои вуҷуддоштаи миллии техникӣ дар бах-
ши муҳити зист дар кишвар диққат медиҳад, дар ҳоле ки масъалаҳое, ки тавассути 
стандартҳо ба таври возеҳ танзим карда намешаванд, ба ҳадафҳои арзёбӣ дахл на-
доранд. Арзёбии экологӣ дар чорчӯби системаи «Арзёбии стратегии экологӣ» дорои 
хусусияти пешгирикунанда мебошад ва таҳлили ҳар гуна таъсирҳои назаррас (ҳатто 
агар онҳо ба стандартҳои давлатӣ дар бахши муҳити зист дохил карда нашуда бо-
шанд), инчунин таҳияи роҳҳои алтернативӣ ва чораҳои кам кардани таъсирро талаб 
мекунад. Ғайр аз ин, арзёбии экологии нақшаҳо ва барномаҳо дар чорчӯби системаи 
АТМЗ/ЭДЭ аз ҷониби мақомоти ҳифзи муҳити зист анҷом дода мешавад, дар ҳолате, 
ки «Арзёбии стратегии экологӣ» аз ҷониби мақомоти соҳавие анҷом дода мешавад, 
ки онҳо барои таҳияи нақша ё барномаи дахлдор масъул мебошанд.

Манбаъ: Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо: Роҳнамои амалӣ оид ба ислоҳоти сохторҳои ҳуқуқӣ ва 
институтсионалӣ дар робита ба татбиқи тартиби арзёбии стратегии экологӣ мутобиқи Протоколи Комиссияи 
иқтисодии СММ барои Аврупо оид ба арзёбии стратегии экологӣ (2016)
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Арзёбии стратегии экологӣ Арзёбии таъсир ба 
муҳити зист (АТМЗ) ва 
экспертизаи давлатии 
экологӣ (ЭДЭ)

Бале Арзёбии пешакӣ Не

Бале Муайян кардани соҳаҳои 
фарогирӣ

Не

Бале Ҳисоботи экологӣ Не

Бале Иштироки ҷомеа Бале

Бале Машваратҳо бо 
мақомоти ҳифзи муҳити 
зист ва мақомоти 
тандурустӣ

Бале
Танҳо бар асоси лоиҳаи 
нақша ё барнома

Бале Машваратҳои 
фаромарзӣ

Не 
ЭДЭ ё тасдиқи мақомоти 
ҳифзи муҳити зист ва 
мақомоти тандурустӣ

Бале Ҳамгиросозии натиҷаҳои 
машваратҳо ва тавсияҳои 
ҳисоботи экологӣ ба 
варианти ниҳоии нақша ё 
барнома

Не

Бале Мониторинг Не
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фаромарзӣ. СММ. Силсилаи созишномаҳо, Ҷ. XXVII, №34028). Дастрас аст аз тариқи http://
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf

2 Дастрас аст аз тариқи http://www.unece.org/index.php?id=27379
3 Дастрас аст аз тариқи http://www.unece.org/index.php?id=30823
4 Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assess- 
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9 Аз тариқи онлайн дастрас аст: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015/
Jan_semi- nar_Moscow._Russia_EIA_and_SEA/SEA_elements.pdf
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Publications/2015/ECE. MP.EIA.SEA._REVTA_TYPO3_ENG.pdf
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12 Аз тариқи онлайн дастрас аст: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/
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13 Дастрас аст аз тариқи http://www.unece.org/index.php?id=27379
14 Дастрас аст аз тариқи http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-studies-and-reports/eia- 

costs- benefit-en.htm
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Ихтисораҳо

АСЭ: Арзёбии стратегии экологӣ
АТМЗ (ОВОС): Арзёбии таъсир ба муҳити зист, ки дар кишварҳои Аврупои Шарқӣ, 
Қафқоз ва Осиёи Марказӣ паҳн шудааст
Конвенсияи Эспо: Конвенсия оид ба арзёбии таъсир ба муҳити зист дар контексти 
фаромарзӣ
ЭДЭ: Экспертизаи давлатии экологӣ
EaP: Мушорикати шарқии Иттиҳодияи Аврупо
EaP GREEN: Барномаи «Иқтисодҳои сабзшаванда дар кишварҳои мушорикати шарқӣ»
GIS: Системаи иттилоотии ҷуғрофӣ
UNECE: Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо
UNEP: Барномаи СММ оид ба муҳити зист
UNIDO: Созмони СММ оид ба рушди саноат
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Факс: +41 22 917 0107
Почтаи электронӣ: eia.conv@unece.org
Сайт: www.unece.org/env/eia
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Факс: +41(0)22 917 05 05
Почтаи электронӣ: info.ece@unece.org
Сайт: http://www.unece.org
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