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SEQ nədir? 
• SEQ  təklif olunmuş planların, proqramların və digər 

stratejik fəaliyyətlərin ətraf mühitə təsirlərini təhlil etməyi 
və nəticələrin qərar verməyə inteqrasiyasını öhdəsinə 
götürmüş sistematik və gözlənilən bir prosesdir. 
 

• SEQ protokolunda: 
• SEQ ətraf mühit hesabatının əhatə dairəsinin 

müəyyənləşdirilməsini və onun hazırlanmasını, ictimai 
iştirak və məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsini,ətraf  
mühit hesabatının və ictimai iştirak və məsləhətləşmələrin 
plan və ya proqram daxilində nəzərə alınmasını əhatə edən 
mümkün ətraf mühit (sağlamlıq daxil) təsirlərinin 
qiymətləndirilməsi mənasına gəlir(məqalə 2, abzas 6). 



SEQ-in əsas vəzifələri 

• Təklif olunmuş inkişafın sağlamlıq və ətraf mühit 
təsirlərini təhlil etmək 

• Mənfi təsirləri yüngülləşdirici tədbirlər təklif 
etmək 

• Maraqlı tərəflərin fikirlərini/töhvələrini plan 
şəklinə salmaq 

• Plan hazırlayanları, qərar verənləri və digər 
maraqlı tərəfləri mümkün təsirlər / məsələlər 
haqqında məlumatlandırmaq  



SEQ-ə niyə ehtiyac duyuruq?  

• Keyfiyyətli planlama sənədlərinin hazırlanmasını 
(bir başqa sözlə planlanmasını) və icrasını 
dəstəkləmək  

• Davamlılıq mülahizələrinin məlumatlandırıcı 
olmasını və planlama və qərar verməyə 
inteqrasiya olunmasını təmin etmək 

• İqtisadi planlamanın ətraf mühit öhdəlikləri və 
siyasəti (nümunə olaraq iqlim dəyişikliyi, havanın 
keyfiyyəti, biomüxtəlifliklə bağlı) ilə uyğun 
olmasını təmin etmək 



SEQ-ə niyə ehtiyac duyuruq?   
SEQ  Siyasi / Biznes anlamında əhəmiyyət kəsb edir: 

• Rəqabəti artırır və xərcləri potensial ölçüdə azaldır 

• Şəffaflığı artırır və tərəfdarlar/sərmayədarlar üçün riski 
azaldır, beləki SEQ layihə səviyyəsində daha yaxşı 
qərarların alınmasına şərait yaradabilər 

• Layihənin maliyyə təsdiqi üçün tələb olunan vaxtı 
azaldır 

• Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları ( ADB -Asiya İnkişaf 
Bankı, WB-Dünya Bankı, EBRD-Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankı və s.) tərəfindən qoyulan tələblərə 
uyğundur. 



 SEQ-in maliyyəti 
SEQ-in ilkin tətbiqləri zamanı əsas xərclər:  
• uyğun yanaşma və vasitələr sınaqdan keçirilir və inkişaf etdirilir 
• əsas məlumat toplusu tərtib edilir 

 

Növbəti SEQ-lər daha az maliyyətli 
• öncəki təcrübə əsasında qurulur 
• yalnız standart analitik iş və proses idarə olunması tələb oluna bilər 

 

Regional və yerli torpaqdan istifadə planlamasının SEQ-i adətən planlamanın 
maliyyətini 5-10% qədər artırmışdır (AB araştırması) 
Bəzi  yaxşı SEQ-lər maliyyəti bütün planlama maliyyətinin 5%-dən azı qədər 
artırmışdır 
 
 
SEQ-in maliyyəti  P/P icrasının maliyyəti ilə müqayisədə cüzidir !!! 



SEQ tətbiqi üçün rəhbər prinsiplər 

 

• Planlamaya cavabdeh olan orqan tərəfindən həyata 
keçirilir 

• Qərar vermə prosesində mümkün qədər tez tətbiq olunur 

• Əsas məsələlərə diqqət edilir 

• Alternativlərin mümkün hədləri qiymətləndirilir 

• Əsas maraqlı tərəflərin və ictimaiyyətin cəlb edilməsi üçün 
müvafiq imkanları təmin edir 

• Müvafiq və səmərəli təhlil metod və üsulları ilə həyata 
keçirilir 



SEQ tətbiqi üçün rəhbər prinsiplər  

Fərdi SEQ onun istiqaməti, planlama prosesi, sənədin strukturu, 
cəlb olunmuş dövlət orqanları və digər maraqlı tərəflər və s. 
nəzərə alınaraq qiymətləndirilmiş plan və proqrama 
uyğunlaşdırılmalıdır. 

 
SEQ bir çox məsələləri əhatə edə bilər  
• Ətraf mühit komponentlərinin qorunması (hava, torpaq, su, biomüxtəliflik...) 
• Ətraf mühitin idarə edilməsi (tullantı, enerji, daşqına nəzarət ...) 
• Insan sağlamlığı (əsasən ekoloji sağlamlıq determinantları) 
• Sosial aspektlər (rifah, yoxsulluq, (qeyri)məşğulluq ...) 
• Digər sektorlar və yanaşmalar (davamlı nəqliyyat, turizm, sahil ərazilərinin 

kompleks idarəçiliyi ...) 



SEQ və ƏMTQ (ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi) 

Planlama inkişaf müdaxilələrini təhlil və təklif edir                  x 
SEQ  planlama prosesinin fərdi nəticələrini yoxlayır və hər hansı 
zəruri düzəlişlər təklif edə bilər 

SEQ-in planlama ilə paralel həyata keçirilməsi daha optimaldır,  o 
halda ki  

• Aparıcı proses planlama prosesidir və 

• SEQ planlama prosesinin məntiq və mərhələlərinə uyğundur 

Beləliklə, hər iki proses etibarlı planlama sistemi çərçivəsində 
davamlı inkişaf üçün qarşılıqlı bir birini gücləndirən vasitələrdir 



SEQ və planlama  
SEQ mega-ƏMTQ değil, o, ƏMTQ-ləri təkrarlamamalıdir. 
O, layihə səviyyəsində qərar vermə yolu ilə səmərəli həlli 
mümkün olmayan narahatlıq doğuran strateji məsələləri 
mükəmməl şəkildə əhatə edir. 

 

SEQ növbəti ƏMTQ-lərə rəhbər olacaq şəkildə səmərəli 
ƏMTQ tətbiqini dəstəkləməlidir . Məsələn 
• ƏMTQ çərçivəsində ətraflı tədqiq ediləcək spesifik məsələləri 

müəyyənləşdirir 
• Geniş ərazi çərçivəsində optimal yer (və ya “qadağan olunmuş 

zonalar”) təklif edir 
• ƏMTQ çərçivəsində baxılacaq digər layihələrlə mümkün 

kumulyativ təsirləri vurğulayır 
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SEQ-in tətbiqinin əhatə dairəsi 

  
Çox sayıda stratejik sənədlər mövcüddur – planlar, proqramlar, 
strategiyalar, konsepsiyalar 
 
 SEQ onlardan yalnız bəzilərinə tətbiq olunmalıdır, bir başqa sözlə   
• Mümkün önəmli ekoloji təsirləri olan 
• İnzibati meyarlara cavab verən:   

• Dövlət orqanları tərəfindən hazırlanan və rəsmi qəbul olunan 
• Qanunverici, tənzimləyici və ya inzibati müddəalar ilə tələb 

olunan  
• ƏMTQ tələb etməsi güman edilən layihələrin gələcək inkişafı 

üçün razılıq çərçivələrinin müəyyən olunması...Bununla belə, 
SEQ Protokolu siyasət və qanunvericilik fəaliyəti üçün də SEQ 
tövsiyə edir!!! 



Tipik SEQ mərhələləri və təhlilləri 

• SEQ-ə ehtiyac var ya yox? Nəzərdən keçirmə 

• SEQ nəyə yönəlməlidir? 
Əhatə dairəsinin 

müəyyənləşdirilməsi 

• Plan olmadan cari vəziyyət və ehtimal olunan gələcək 
inkişaf nədir? 

Təməl təhlili 

• Plan ilə əlaqədar əhəmiyyətli təsirlər hansılardır? Təsir qiymətləndirməsi 

• Təsirlərin qarşısı necə alına bilər və ya təsirlər necə 
yüngülləşdiriləbilər? 

Yüngülləşdirici tədbirlər 

• Bütün nəticə və tövsiyələrin xülasəsi SEQ hesabatı 
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Suallar, şərhlər? 

                  Diqqətinizə görə təşəkkürlər! 


