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SEQ üzrə Hesabatın rolu 

• Bütün SEQ prosesi müddətində əldə olunan bütün 
nəticələr SEQ Hesabatında icmal şəklində öz əksini 
tapmalıdır. 

• Bu, müvafiq səlahiyyətli orqan və digər maraqlı 
tərəflərlə məsləhətləşmələr (adətən son mərhələdə) 
üçün əsas rolunu oynayır. 

 



Səmərəli SEQ hesabatı 

• O, oxunaqlı və anlaşıqlı olmalıdır. 

• Bütün mühüm məlumatları özündə əks etdirməlidir. 

• Aydın bir şəkildə nəticələri və tövsiyyələri icmal şəklində 
ifadə etməlidir. 

• SEQ-dən hasil olunan nəticələrin ilkin versiyada 
hazırlanan plan və ya proqrama əlavə edildiyi halda 
bunun necə edildiyini, hansı prosesləri keçdiyini özündə 
əhatə etməlidir. 

Yalnız belə SEQ Hesabatı müvafiq səlahiyyətli 
orqan və digər maraqlı tərəflərlə 
məsləhətləşmələri təmin edir. 



Praktik məsləhətlər 

SEQ Hesabatında aydın şəkildə təsvir olunmalıdır 

• Nə təklif olunub (yumşaldılma tədbirləri, monitorinq 
sxemləri, qərar qəbuledicilər tərəfindən təsdiqlənəcək 
şərtlər və s.) 

• Nəyə görə təklif edilib) (məsələn, müəyyən mənfi təsirləri 
minimum həddə çatdırmaq üçün) 

• Bu tədbirləri kim/ hansı müəssisələr və ya qurumlar həyata 
keçirməlidir (planlaşdırıcı agentlik, layihə təşəbbüskarı, ətraf 
mühit üzrə agentliklər, qərar qəbuledici qurumlar və s.) 

 

İcraat və ya qeyri-texniki icmalı da unutma! 

 



Praktik məsləhətlər 

• SEQ Hesabtını həddindən artıq mürəkkəbləşdirməyin: Əsas 
hissəsi qısa və aydın olmalıdır, təfərrüatlı təhlillər və 
məlumatlar əlavələrdə qeyd olunmalıdır. 

• Anlaşıqlı dildən istifadə edin: Məsələn, xüsusi izahları 
verilmədən texniki termin və qısaltmalardan istifadə 
etməməyə çalışın. 

• SEQ prosesi haqqında məlumat verin –onun strukturu, 
planlaşdırma prosesi ilə əlaqələrini, həyata keçirilmiş 
məsləhətləşmələr və bu məsləhətləşmələrin nəticələri, 
onların SEQ prosesində nəzərə alınması 

• Planın və ya proqramın son  Planın və ya proqramın son ilkin 
variantına artıq daxil edilmiş təklifləri aydın şəkildə 
göstərməyi unutma. 

• Qeyri-müəyyənlikləri və məlumat çatışmazlıqlarını göstərin. 



 SEQ Hesabatının məzmumu ( ilkin 
variantda ƏMTQ/SEQ üzrə Qanun) 

• Digər strateji sənədlər ilə əlaqələri, məzmumu və əsas məqsədləri 

• Beynəlxalq, milli və digər səviyyələrdə qəbul edilmiş Ətraf mühit və 
səhiyyə üzrə hədəflər və onların strateji sənədlərdə nəzərə 
alınması 

• Təbii ekosistemlərin cari vəziyyəti, təbii-iqtisadi sistemlər, strateji 
sənəddə əhatə olunmuş ərazilərin ətraf mühiti və mümkün 
əhəmiyyət dərəcədə  təsirlər 

• Strateji sənədin həyata keçirilmədiyi halda Ətraf mühit və 
səhiyyənin vəziyyəti və ehtimal olunan inkişafı  

• Strateji sənədin icrası ilə əlaqəli insan sağlamlığı və ətraf mühit ilə 
bağlı yarana biləcək problemlər, ətraf mühit və səhiyyəyə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsirlər 



SEQ Hesabatının məzmumu (ilkin formada 
hazırlanan ƏMTQ/SEQ üzrə Qanun) 

• nəzərdən keçirilən ərazidə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan təşkilat 
tərəfindən qabaqlayıcı və yumşaldılma tədbirlərinə dair  həyata keçirilən 
ətraf mühit üzrə siyasət və fəaliyyət planı  

• Alternativlərin seçimləri üçün əsasların, səbəblərin göstərilməsi, ətraf 
mühit üzrə səmərəlilik, qiymətləndirmə metodları, resurslar, texniki və 
qeyri-texniki qərarlar barədə məlumatlar və ya məlumat boşluqlarının 
təsviri 

• Strateji sənədin icrası və nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına dair  
monitorinq müddətində ətraf mühit və səhiyyə üzrə hədəflərin təminatı 

• Transsərhəd konteksdə ətraf mühitə ola biləcək mümkün təsirlər 

• Strateji sənədin qanunverici bazası  

• İctimai dinləmələr və müzakirələrin nəticələri 



Qrup müzakirəsi 

• İlkin versiyada hazırlanan ƏMTQ/SEQ üzrə Qanunda 
şərtləndirildiyi kimi SEQ Hesabatı strukturuna əsaslanaraq, 
Strategiya üçün SEQ Hesabatının sxemini/icmalını hazırlayın 

 

• Tapşırıq üzərində işləyərkən aşağıdakı elemetləri göstərin: 

• Strukturda hər hansı bir dəyişikliklər etmək təklifinizi 

• Əlavə punktların daxil edilməsini 

• Tələb olunan məlumatların təqdim olunma üsulu 
(mətn, cədvəl, şəkillər) 



Suallarınız və Şərhləriniz 

 

 

 

             Diqqətinizə görə minnətdaram! 


