
 الفصل السادس عشر
 البيئة

 
 مستويات الحماية : ١-١٦المادة 

 
كل طرف في تحديد مستوياته الخاصة بالحماية البيئية على الصعيد          مـع مـراعاة حـق       

المحلـي وتحديد أولوياته في مجال التنمية البيئية، وفي اعتماد أو تعديل قوانينه وسياساته              

اساته البيئية مستويات عالية من الحماية      وفقـا لذلك، يكفل كل طرف أن توفر قوانينه وسي         

 .البيئية وتشجعها، وأن يعمل حثيثاً بشكل مستمر على تحسين هذه القوانين والسياسات
 

 تطبيق وتنفيذ القوانين البيئية : ٢-١٦المادة 
 
 الفعال لقوانينه البيئية من     التنفيذال يجـوز ألي طرف أن يحجم عن          )أ (  .١

متكررة، سواء بالفعل أو االمتناع، على نحو يؤثر        خالل ممارسة منهجية أو     

 .على التجارة بين الطرفين، وذلك بعد تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ
 

يقـر الطرفان أن كال منهما يحتفظ بحقه في ممارسة سلطة تقديرية             )ب (

 بشأن األمور المتعلقة بالتحقيق والمالحقة الجنائية والتنظيم ومراقبة االلتزام        

بالقوانين واألنظمة، وباتخاذ قراراته بشأن تخصيص الموارد لتنفيذ ما يتعلق          

وبناء على  .  متقدمة باألمور البيئية األخرى التي يقرر اعتبارها ذات أولوية       

من هذه  ) أ(ذلـك، يفهـم الطرفان أن أياً منهما يعتبر ملتزما بأحكام الفقرة             

القيام به يعكس ممارسة معقولة     المادة إذا ما كان قيامه بفعل أو امتناعه عن          

 .لسلطته التقديرية أو نتيجة التخاذ قرار بحسن نية بشأن تخصيص موارده
 
يقر الطرفان أنه من غير المالئم تشجيع التجارة أو االستثمار من خالل إضعاف أو               .٢

لذلك يلتزم كل طرف    تقلـيص الحماية التي تكفلها القوانين المحلية المتعلقة بالبيئة و         

 - يسعى جاهدا ليكفل عدم التخلي عن تطبيق هذه القوانين أو الحد من تطبيقها               بأن

 على نحو يضعف أو يقلص من الحماية التي تكفلها          -وال أن يعـرض أياً من ذلك        



 

أو لتشجيع إقامة، أو    هـذه القوانـين كوسـيلة لتشجيع التجارة مع الطرف اآلخر            

 .ليمهالحصول على، أو توسعة، أو إبقاء استثمار في إق
 

 أمور إجرائية : ٣-١٦المادة 
 
يكفل كل طرف أن تنص قوانينه على إجراءات قضائية أو شبه قضائية أو إدارية                .١

 .لفرض جزاءات على مخالفة قوانينه البيئية أو للتصدي لمثل تلك المخالفات

يجـب أن تكـون اإلجراءات المشار إليها عادلة ومنصفة وشفافة، وتكون              )أ(

إال حينما يقتضي حسن سير     (تسق مع العدالة الحسنة     مفـتوحة للجمهور وت   

 ).العدالة خالف ذلك
 
يكفـل كل طرف أن توفر قوانينه إجراءات مناسبة وفعالة أو جزاءات في               )ب(

 :حالة مخالفة قوانينه البيئية وفق ما يلي

تأخـذ فـي االعتبار طبيعة وجسامة المخالفة، وأية منفعة اقتصادية             .١

الفة، وحالته االقتصادية، وغير ذلك من      حققها المخالف من تلك المخ    

 العوامل ذات الصلة؛ و

 (Compliance Agreements)يجـوز أن تشمل اتفاقيات االلتزام   .٢

والغـرامات والحـبس وأوامـر المنع وإغالق المرافق وسداد تكلفة           

 .احتواء التلوث أو إزالة التلوث

ة السلطات المختصة   يكفـل كل طرف أن يكون لألشخاص المعنيين الحق في مطالب           .  ٢

التحقيق في أية مخالفات مزعومة لقوانينه البيئية، ويجب أن تعطي السلطات           لديـه ب  

 .المختصة هذه الطلبات االهتمام الكافي وفقا لقوانين هذا الطرف
 
يكفل كل طرف أن يوفر لألشخاص ذوي المصالح المعترف بها، وفقا  لقوانينه، بشأن     .  ٣

من )  ١(المناسبة لمباشرة اإلجراءات المشار لها في الفقرة        أية مسألة معينة اإلتاحة     

 .هذه المادة
 



 

يكفل كل طرف اإلتاحة المناسبة والفعالة التخاذ الوسائل العالجية، بموجب قوانينه،            .  ٤

 : والتي يجوز أن تشمل حقوقا مثل أي من اآلتي
 

مقاضـاة شـخص آخـر، يخـضع للـوالية القضائية لذلك الطرف، لمطالبته                )أ(

 .لتعويض وفقا للقوانين البيئية لذلك الطرفبا
 
 المطالـبة بفرض جزاءات أو اتخاذ إجراءات مثل فرض الغرامات المالية أو              )ب(

لتخفيف من العواقب المترتبة على مخالفة      اإلغالق العاجل أو استصدار أوامر ل     

 .لذلك الطرف القوانين البيئية
 

لمناسبة لتنفيذ القوانين البيئية لذلك     مطالـبة السلطات المختصة باتخاذ التدابير ا      ) ج  ( 

 .الطرف من أجل حماية البيئة أو لتفادي األضرار البيئية
 
المطالـبة باستـصدار أوامر قضائية زجرية، إذا لحق بشخص ما خسارة أو             ) د  ( 

ضـرر أو أذى، أو يحتمل أن يلحق به أي من ذلك، نتيجة سلوك شخص آخر                

بالمخالفة لقوانينه البيئية، أو نتيجة سلوك    يخضع للوالية القضائية لذلك الطرف و     

 . غير مشروع يضر بصحة اإلنسان أو بالبيئة
 

 تدابير لتعزيز األداء البيئي : ٤-١٦المادة 
 
 ةيـدرك الطرفان بأن من شأن الحوافز وغيرها من آليات العمل المرنة والتطوعي             .١

لمحافظة على هذه   المـساهمة فـي تحقيق مستويات عالية من الحماية البيئية وفي ا           

ولذلك يلتزم كل   . ٣-١٦المستويات، وبأن ذلك يكمل اإلجراءات الواردة في المادة         

طـرف، حيـثما يكون مناسبا ووفقا لقوانينه، بتشجيع  تنمية الحوافز وآليات العمل          

 :التطوعي، والتي يجوز أن تشتمل على أي من اآلتي
 

ــسر اإلجــراءات  - أ ــيات تي و التطوعـية لحمايـة البيئة أ     آل



 

 : تحسينها، مثل أي من اآلتي

الـشراكات التـي تـشمل قطـاع األعمـال أو الجماعات المحلية أو               .١

 . المنظمات غير الحكومية أو الجهات الحكومية أو المنظمات العلمية
 
 .الضوابط التطوعية لألداء البيئي .٢
 
تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الحكومية وذوي الشأن  .٣

ق بسبل تحقيق مستويات عالية من الحماية البيئية، والجمهور، فيما يتعل

والقيام طوعا بالتدقيق البيئي وبإصدار التقارير، وسبل تحسين فعالية 

استخدام الموارد أو تقليص التأثيرات البيئية، والمراقبة البيئية، وجمع 

 . البيانات المرجعية
 

، لتشجيع  حوافـز، تـشمل عندما يكون مناسبا اآلليات التي أساسها السوق           - ب

المحافظة على وإصالح وتعزيز وحماية الموارد الطبيعية والبيئة، ومن هذه          

الحوافـز تكـريم المرافق والمنشآت ذات األداء  البيئي المتميز، أو برامج             

تـبادل أو مقايضة التصاريح، أو احتساب أرصدة دائنة مقابل األداء البيئي            

 تحقيق األهداف البيئية    الجـيد، أو غيـر ذلك من الوسائل التي تساعد على          

 .بشكل فعال
 
 : يشجع كل طرف، حيثما يكون مناسبا ووفقا لقوانينه، ما يأتي .٢

 
 وضـع وتحـسين األهداف والمعايير المتعلقة باألداء والمستخدمة في تقييم             )أ(

 .األداء البيئي

األساليب المرنة التي تحقق األهداف وتستوفي المعايير، المشار إليها في البند             )ب(

من هذه  ) ١(مـن هـذه الفقرة ، بما في ذلك اآلليات المحددة في الفقرة              ) أ(

 .المادة
 



 

 الترتيبات المؤسساتية : ٥-١٦المادة 
 
باإلضـافة إلى ما قد يجري من مناقشات حول مسائل مرتبطة بالعمل بهذا الفصل               .١

اللجنة ، تنشئ   )إدارة االتفاقية (في اللجنة المشتركة المنشأة وفقاً للفصل الثامن عشر         

المـشتركة، بـناء علـى طلب أي من الطرفين، لجنة فرعية للشئون البيئية تضم               

وما لم يتفق   . مـسؤولين حكوميـين لمناقـشة المسائل المتعلقة بالعمل بهذا الفصل          

الطرفان على خالف ذلك، يجب أن تتضمن اجتماعات اللجنة الفرعية، جلسة يتاح            

 أجل مناقشة المسائل المرتبطة بالعمل      فيها ألعضاء اللجنة فرصة لقاء الجمهور من      

 .بهذا الفصل
 
يقوم الطرفان، حينما يقدران أن ذلك مناسبا، بإعداد تقارير مشتركة حول المسائل              .٢

المرتبطة بتطبيق هذا الفصل، ويلتزمان بإتاحة هذه التقارير للجمهور، إال إذا كانت            

 .هذه االتفاقية تسمح بخالف ذلك
 
ور أي قرار رسمي يتخذه الطرفان بشأن تطبيق هذا الفصل،          يجـب أن يعلن للجمه     .٣

 .ما لم يقرر الطرفان خالف ذلك
 

 إتاحة فرص المشاركة للجمهور   : ٦-١٦المادة 
 
إدراكـا من الطرفين بأن إتاحة الفرصة لمشاركة الجمهور من شأنها تمكين تبادل              .١

كون ذات اهتمام   أفـضل األسـاليب وتطوير طرق إبداعية بالنسبة للمسائل التي ت          

 أنظمة للتحاور مع    - أو اإلبقاء على     –لعمـوم الـناس، يلتـزم كل منهما باعتماد          

 : الجمهور لديه بشأن تطبيق هذا الفصل، ويشمل ذلك توفير الفرص لكل من اآلتي
 
اقتراح المسائل التي ستناقش في اجتماعات اللجنة المشتركة وفي اجتماعات اللجنة            - أ

 .٥-١٦ قد أنشئت طبقا للمادة  الفرعيةة، إذا كانت تلك اللجنةالفرعية للشؤون البيئي
 



 

التقديم، بشكل مستمر، لآلراء أو التوصيات أو المشورة بشأن المسائل المتصلة              - ب

على كل طرف إتاحة هذه اآلراء أو التوصيات أو          يجب  و.   هذا الفصل  بتطبيق

 .المشورة للطرف اآلخر وللجمهور
 

جتماع لجنة استشارية وطنية قائمة تضم ممثلين عن        لكل من الطرفين أن يدعو ال      - ٢

 لديه وأعضاء آخرين من جمهوره لتقديم المشورة         وقطاع األعمال  المنظمات البيئية 

 .لذلك الطرف بشأن تنفيذ أحكام هذا الفصل، عندما يكون ذلك مناسبا
 

 إجراء  طلبات للرد بإيجابية على     على كل طرف أن يبذل قصارى جهوده         يجب    -  ٣

 . لهذا الفصلهتتعلق بتنفيذ في إقليمه أشخاصمناقشات التي يتقدم بها ال
 

، ناسبا االعتبار، عندما يكون ذلك م       أن يأخذ في     كل من الطرفين    يجب على  - ٤

المالحظات والتوصيات التي يتلقاها من الجمهور والمتعلقة بأنشطة التعاون البيئي           

 حكومة البحرين وحكومة الواليات     التي تتم مباشرتها استنادا لمذكرة التفاهم بين       

 .٧-١٦المتحدة األمريكية بشأن التعاون البيئي المشار إليها في المادة 
 

 التعاون في مجال البيئة : ٧-١٦المادة 
 
يـدرك الطـرفان أهمية تعزيز القدرة على حماية البيئة وتشجيع التنمية المستدامة              .١

وبناء على ذلك   . ارية واالستثمارية بـشكل مـواٍز مع تعزيز العالقات الثنائية التج        

يـتفق الطـرفان علـى االضـطالع بنشاطات بيئية تعاونية طبقا لمذكرة تفاهم تم               

التوصـل لها بين الواليات المتحدة األمريكية والبحرين حول التعاون البيئي، ومن            

 .خالل المحافل األخرى
 

يذ أنشطة  يـسعى كل طرف أيضا إلتاحة فرص لمواطنيه للمشاركة في وضع وتنف            .٢

 من خالل الشراكة بين الجهات العامة       - على سبيل المثال     -بيئـية تعاونية، وذلك     

 .والخاصة



 

 
يدرك الطرفان أيضا األهمية المستمرة للتعاون البيئي الحالي والمستقبلي الذي يمكن            .٣

 .مباشرته خارج إطار هذه االتفاقية
 
للطرف اآلخر وللجمهور   يلتـزم كـل طـرف، وفقـا لما يراه مناسبا، بأن يوفر               .٤

المعلـومات المـتعلقة بتجـربته حـول تقييم التأثيرات البيئية اإليجابية أو السلبية              

 .لالتفاقيات والسياسات التجارية وأخذ تلك التأثيرات في االعتبار
 

 التشاور في مجال البيئة: ٨-١٦المادة 
 
أية مسألة تنشأ   يجوز ألي من الطرفين أن يطلب التشاور مع الطرف اآلخر بشأن             .١

فـي إطـار هـذا الفصل، ويجب أن يتم ذلك عن طريق تسليم طلب خطي لنقطة                 

وما لم يتفق الطرفان على     . االتـصال التـي يـسميها الطرف اآلخر لهذا الغرض         

يوماً من تاريخ تسليم الطلب من      ) ٣٠(خالف ذلك، يجب أن تبدأ المشاورات خالل        

 .قبل الطرف الذي طلب التشاور
 
لطرفان قصارى جهدهما للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين ولهما أن            يبذل ا  .٢

 .يطلبا مشورة أو مساعدة أي شخص أو جهة يعتبرانها مناسبة
 
إذا لم تنجح المشاورات في حل المسألة، فإنه يجوز ألي من الطرفين أن يطلب عقد    .٣

االتفاق على  وما لم يتم    . اجـتماع للجـنة الفرعية للشئون البيئية للنظر في المسألة         

يوما من تاريخ   ) ٣٠(خـالف ذلك، يجب أن تجتـمع هذه اللجـنة الفرعية خالل          

قيام أحد الطرفين بتسليم طلب خطي إلى نقطة االتصال التي يحددها الطرف اآلخر             

وإذا لم تكن اللجنة المشتركة قد قامت حتى تاريخ         . من هذه المادة  ) ١(طـبقا للفقرة    

ية، فإن على اللجنة المشتركة القيام بذلك خالل فترة         الطلـب بإنـشاء اللجنة الفرع     

وعلى اللجنة الفرعية أن تسعى لحل      . الثالثـين يـوما المشار إليها في هذه الفقرة        

ذلـك، عـند االقتـضاء، استـشارة خبراء         المـسألة على وجه السرعة ويشمل      



 

فيق حكوميين أو غير حكوميين أو اللجوء إلى أنظمة مثل المساعي الحميدة أو التو            

 .أو الوساطة

من ) أ(إذا اعتبـر أحـد الطـرفين أن الطرف اآلخر لم يوف بالتزاماته طبقا للبند            .٤

، فإن للطرف األول أن يطلب إجراء مشاورات وفقا         ٢-١٦من المادة   ) ٢(الفقـرة   

 ).المشاورات (٥-١٩للمادة 
 

في وقت  ) المشاورات( ٥-١٩ إذا طلـب أحد الطرفين التشاور طبقا للمادة         )أ(

من هذه المادة أو    ) ١( فيه الطرفان مشاورات حول المسألة وفقا للفقرة         يعقد

في ذات الوقت الذي تكون فيه اللجنة الفرعية تسعى لحل المسألة وفقا للفقرة             

. ، فـإن علـى الطرفين وقف جهودهما لحل المسألة بموجب هذه المادة            )٣(

 مباشرة  عدم) المشاورات( ٥-١٩ ويجـب حالما تبدأ مشاورات طبقا للمادة      

 .مشاورات طبقا لهذه المادة حول ذات المسألة

بعد ) المشاورات(٥-١٩ إذا طلب أحد الطرفين إجراء مشاورات طبقا للمادة         )ب(

 (ةيوما على تسليم طلب إجراء مشاورات طبقا للفقر       ) ٦٠(مضي أكثر من    

مـن هذه المادة، فإنه يجوز للطرفين أن يتفقا، في أي وقت، على إحالة              ) ١

ـ    اإلحالة إلى اللجنة    (٦-١٩ى اللجـنة المـشتركة طبقا للمادة        المـسألة إل

 ).المشتركة
 
 بشأن  ةال يجـوز ألي من الطرفين اللجوء آللية تسوية المنازعات وفقا لهذه االتفاقي             .٥

 .٢-١٦من المادة ) ٢(من الفقرة ) أ(أية مسألة تنشأ عن هذا الفصل خالفا للبند 
 

 يئية الصلة باالتفاقيات الب: ٩-١٦المادة 

يقـر الطـرفان بأن االتفاقيات البيئية متعددة األطراف التي يكون كالهما طرفا فيها تلعب               

دورا مهمـا في حماية البيئة على الصعيدين العالمي والمحلي، وبأن تطبيق هذه االتفاقيات              

وبناء على ذلك،   . من قبل كل منهما يعتبر ضروريا لتحقيق األهداف البيئية لهذه االتفاقيات          

سبل لتعزيز الدعم المتبادل لالتفاقيات البيئية      تـزم الطرفان باالستمرار في البحث عن       يل



 

ويلتزم . المـتعددة األطـراف والتفاقيات التجارة الدولية، التي يكون كل منهما طرفا فيها            

الطـرفان بالتـشاور بانتظام بشأن المفاوضات التي تتم في إطار منظمة التجارة العالمية              

 . البيئية المتعددة األطرافحول االتفاقيات
 

 تعاريف : ١٠-١٦المادة 
 

 :ألغراض هذا الفصل فإن عبارة

، أو أي نص في     )١(تعني أي من القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية        : القوانـين البيئية  

أي مـن ذلـك، ألي من الطرفين، والتي تهدف أساسا إلى حماية البيئة أو درء خطر عن                  

 :ن أو الحيوان أو النبات، وذلك من خالل أي من اآلتيحياة أو صحة اإلنسا
 

المـنع، أو الحد من، أو التحكم في، تصريف أو انبعاث  المواد الملوثة أو                 )أ(

 .المفسدة للبيئة
 

الـتحكم في المواد الكيميائية وأية مواد أخرى والنفايات الخطرة على البيئة              )ب(

 .والسامة لها، ونشر المعلومات المتعلقة بذلك
 

 حماية الحياة النباتية والفطرية والمحافظة عليهما، بما في ذلك األصناف             )  ج(  

 .المهددة باالنقراض، وبيئتها، ومناطق المحميات الطبيعية الخاصة
 

وذلك في المجاالت التي يمارس عليها الطرف السيادة أو حقوق السيادة أو الوالية،             

ت التنظيمية، أو أي نص في أي من        لكن ال تشمل أيا من القوانين أو اللوائح أو القرارا          

 .ذلك، يتعلق مباشرة بسالمة أو صحة العمال
 

                                                 
تنظيمية التي يتم قرارات ال، عبارة عن القوانين التي يسنها الكونجرس أو اللوائح أو ال ةبالنـسبة للـواليات المـتحد     (1)

 .تحادية إقرارها بناء على قانون يسنه الكونجرس ويمكن تنفيذها بإجراء من الحكومة اال
 


