
بسمه تعالي

حفاظت هیئت وزیران درجلسه مورخ .................... بنابر پیشنهاد مشترک شماره ..................... مورخ ................... سازمان 

قانون برنامه ششم  31قانون اساسي و بند الف ماده  831محیط زیست و سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد اصل 

( را با SEAتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران، آیین نامه ارزیابي راهبردی محیط زیستي)توسعه اق

 هدف تلفیق مالحظات محیط زیستي در برنامه های کالن توسعه کشور را به شرح زیر تصویب نمود.

"( طرحهای کالن توسعه کشورSEAآیین نامه ارزیابي راهبردی محیط زیستي)"

 عاریف و مفاهیم:: ت8ماده 

 سازمان : منظور سازمان حفاظت محیط زیست مي باشد.

راهبرد: به منظور بهره برداری مطلوب از فرصت های پیش روی کشور در دستگاه اجرایي ذیربط برای نیل به اهداف و 

 سیاست ها مي باشد.

، مقررات وسازوکارهای مشخص جهت سیاست)خط مشي(: نقشه راه برای رسیدن به اهداف معین با در نظر گرفتن الویتها

حصول به هدف است. سیاست ها به صورت مجموعه ای از معیارها و تدابیر قانوني، فني، اجرایي، پولي و مالي هستند که 

اتخاذ آن ها موجبات و تسهیالت الزم را برای تحقق اهداف برنامه فراهم مي کند و به منظور تحقق اهداف کیفي و کمي 

 نه تهیه         مي شوند. برنامه های ساال

برنامه: مجموعه اقداماتي است که برای دستیابي به اهداف مورد نظر باید انجام گیرد که شامل اهداف، پروژه ها، روش 

های انجام کار، زمان بندی و برآورد منابع مورد نیاز است و بر حسب طبقه بندی های فرابخشي، بخشي و استاني تنظیم 

 مي شود.

وسعه: سندی است که در آن شرایط مطلوب اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي مبتني بر اهداف کلي درچارچوب برنامه ت

محدودیت ها و منابع پیش بیني شده ترسیم گردیده و خط مشي ها و سیاست های مناسب برای تحقق آن در نظر 

 گرفته مي شود.

توجیهي فني، اقتصادی، مالي، اجتماعي، طرح:  مجموعه عملیات و خدمات مشخصي است که بر اساس مطالعات 

فرهنگي، محیط زیستي، پدافند غیرعامل تهیه و به مورد اجرا گذاشته مي شود و دارای هدف، حجم عملیات، اعتبارات، 

 سال شروع و خاتمه و محل اجرای مشخص مي باشد.

قیما در چارچوب سیاست ها و طرح کالن: طرحي است که در مجموع با اعتباری بیش از هزار میلیارد تومان و مست

 الزامات برنامه، اجرا مي گردد.

(: فرآیند نظام مند ارزیابي پیامدهای محیط زیستي سیاست ها ، برنامه ها وطرح SEAارزیابي راهبردی محیط زیستي)

ا های پیشنهادی به منظور ادغام مالحظات محیط زیستي درمراحل تصمیم گیری های کالن اقتصادی واجتماعي است.ب

چنین رویکردی ، ارزیابي راهبردی محیط زیست ،فرآیندی نظام مندوپویا برای ارزیابي کیفیت محیط زیست وپیامدهای 

محیطي ناشي از اتخاذ واعمال سیاست ها ، اهداف وبرنامه های توسعه ای است که درچارچوب سیاست گذاری ها ، طرح 

 ها وبرنامه ها تحقق مي یابند.
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به توانایي جامعه ، اکوسیستم یا هر سیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطالق پایداری زیست محیطي :

مي شود،بدون آن که درنتیجه تحلیل رفتن منابع یا تحمیل بار بیش از حد برآن ها به ضعف کشیده شودو در واقع موازنه 

 افزایش ظرفیتهای موجود محقق مي شود.ای بین ضرورتهای زیست محیطي ونیازهای توسعه است که با کاهش فشار و

شاخص ومعیارهای پایداری زیست محیطي :شاخصها ومعیارها معموالً ارزشیابي ادبي مي باشند که اطالعات کلیدی 

درمورد سیستم های طبیعي ، اجتماعي واقتصادی را ارائه مي دهند وبعنوان ابزاری برای سنجش پیشرفت به سوی 

 ف ملي ،منطقه ای ومحلي مي باشند.    توسعه پایدار درسطوح مختل

( قانون برنامه ششم توسعه ج .ا.ا مکلفند بر اساس شاخص ها، ضوابط و 8: دستگاههای اجرایي موضوع ماده )2ماده 

 "درمرحله تصویب برنامه ها وطرحهای کالن توسعه"معیارهای پایداری محیط زیست که توسط سازمان اعالم مي شود، 

( را مطابق با الگوی پیوست این آئین نامه به انجام رسانده و گزارش SEAاهبردی محیط زیستي)مطالعات ارزیابي ر

 ( این آیین نامه برسانند. 3مربوط را به تائید مرجع مورد اشاره درماده )

 سیاستها ، برنامه ها وطرحهای کالن توسعه منابع آب وفاضالب  -الف

 ونقل کشور سیاستها ، برنامه ها وطرحهای کالن حمل  -ب

 سیاستها ، برنامه ها وطرحهای کالن توسعه حوزه نفت وانرژی وصنایع وابسته  -ج

 سیاستها ، برنامه ها وطرحهای کالن ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی  -د

 سیاستها ، برنامه ها وطرحهای کالن گردشگری در استان های  شمالي کشور -ه

 ها وطرحهای کالن ایجاد و توسعه فعالیتهای معدني وصنایع معدني سیاستها ، برنامه  -و

 سیاستها ، برنامه ها وطرحهای کالن ایجاد و توسعه صنایع وشهرکهای صنعتي   -ز

 سیاستها ، برنامه ها وطرحهای کالن  ایجاد وتوسعه فعالیت های شیالت و آبزی پروری،دامپروری وکشاورزی  -ح

 طرحهای کالن و جامع مدیریت پسماند سیاستها ، برنامه ها و -ط

 

(، کمیته ای با SEA: مرجع تصمیم گیری در مورد گزارش های مطالعات ارزیابي راهبردی محیط زیستي)3ماده

مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت خانه های ذیربط عهده دار توسعه 

 مي باشد.  

( در کشور بر اساس دستورالعملي SEAت بر تهیه ، تصویب واجرای ارزیابي راهبردی محیط زیستي)نحوه نظار -تبصره

مي باشد که سازمان حفاظت محیط زیست موظف است پس از تصویب این آیین نامه ظرف حداکثر مدت سه ماه تهیه و 

 ابالغ نماید. 
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