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İzahlar 

• “İctimaiyyət” dedikdə bir və ya daha çox fiziki və 
ya hüquqi şəxs və milli qanunvericilik və ya 
təcrübəyə uyğun olaraq, onların birləşmələri, 
təşkilatları, qrupları nəzərdə tutulur. 

• Əlaqəli ictimaiyyət dedikdə ətraf mühitlə bağlı 
qərarla əlaqədar təsirə məruz qala biləcək və ya 
qərarda maraqlı olan şəxslər nəzərdə tutulur; bu 
izahdan belə aydın olur ki, milli qanunun 
tələblərinə uyğun olaraq, ətraf mühitin 
mühafizəsi ilə məşğul olan qeyri-hökumət 
təşkilatları da maraqlı tərəf hesab olunmalıdır. 
 



SEQ Protokolunun tələbləri 

• Plan və proqramların Strateji ekoloji qiymətləndirməsində 
(SEQ) bütün seçimlərin olduğu vaxtda ictimai iştirak üçüm 
erkən, səmərəli və vaxtında imkanların yaradılması;  

• İlkin versiyada hazırlanan plan və ya proqram, ətraf mühit 
üzrə hesabatən vaxtında ictimaiyyətə çatdırılması; 

• Əlaqəli ictimaiyyətin müəyyən edilməsi; 
• Protokol ictimaiyyətlə məsləhətləşmə və məlumatlandırma 

forması barəsində olduqca praktikdir; 
• İlkin qiymətləndirmə prosesində ictimai iştirakın olması 

tövsiyyə edilir. 



SEQ Protokolunun tələbləri (2) 

• Müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları (QHT-lər) da daxil 
olmaqla, əlaqəli ictimaiyyətin ilkin versiyada hazırlanan 
plan/proqram və ya ətraf mühit üzrə hesabat barədə 
münasib vaxt çərçivəsində rəy və fikirlərini bildirmək 
imkanı yaratmaq; 

• Əlaqəli ictimaiyyətin nümayəndələri düzgün şəkildə 
təyin olunmalıdır, onlar təsadüfi seçilmiş şəxslər 
olmamalıdır; 

• İctimaiyyətin məlumatlandırılması və əlaqəli 
ictimaiyyətlə məsləhətləşmə üzrə təşkilati məsələlərin 
həll olunması və ictimaiyyətə təfərrüatlı şəkildə 
bildirilməsi mütləqdir. 



Maraqlı tərəflərə təqdim olunacaq 
məlumatlar (Əlavə V) 

1. Təklif olunan plan və ya proqram və onun mahiyyəti 
2. Onun qəbulu üçün məsuliyyə daşıyan səlahiyyətli qurum/orqan. 
3. Nəzərdə tutulan prosedur, o cümlədən: 

(a) Prosedurun başlaması; 
(b) İctimaiyyətin iştirakı üçün imkanlar; 
(c) Nəzərdə tutulan ictimai dinləmənin keçiriləcəyi  vaxt və məkan;  
(d)   Məlumatın əldə edilə biləcəyi səlahiyyətli orqan və ictimaiyyət 

tərəfindən yoxlanış üçün verilən müvafiq məlumat; 
(e) Sual və şərhlərin təqdim olunacağı səlahiyyətli orqan və sual, 

şərhlərin təqdim olunması üçün müəyyənləşdirilmiş vaxt; 
(f) Təklif olunan plan və ya proqramla əlaqədar ətraf mühit, o cümlədən 

səhiyyə üzrə müvafiq məlumatlar 

4. Transsərhəd qiymətləndirmə prosedurundan keçməsi ehtimalı 
olan  təklif olunan plan və ya proqram  

 



SEQ  üzrə Direktiv (1) 

• Planın/ proqramın qəbulundan və ya 
qanunvericilik proseduruna təqdim 
edilməsindən əvvəl səlahiyyətli orqanlara və 
ictimaiyyətə vaxtında və səmərəli şəkildə 
imkan yaradırmalıdır ki, onlar ilkin versiyada 
hazırlanan plan və ya proqram və ətraf mühit 
üzrə olan hesabat haqqında rəylərini 
bildirsinlər. 



SEQ üzrə Direktiv (2) 

Üzv Dövlətlər etməlidir:  
• Məsləhətləşmələrin aparılacağı  səlahiyyətli orqanları təyin 

etmək, onların ətraf mühit üzrə məsuliyyətlərini, plan və 
proqramların icrası ilə vəzifələrinin əlaqədarlığını 
göstərmək; 

• İctmaiyyəti, bu Direktiv çərçivəsində qərar qəbulunda 
maraqlı olan, plan/proqramın icrası ilə təsirə məruz qalan 
və ya təsirə məruz qalma ehtimalı olan ictimaiyyəti, ətraf 
mühitin mühafizəsi ilə məşğul olan qeyri-hökumət 
təşkilatları və digər əlaqədar təşkilatları müəyyən etmək;  

• Səlahiyyətli orqanlar və ictimaiyyət ilə  məsləhətləşmə və  
məlumatlandırma üzrə təşkilati məsələləri müəyyən etmək. 



Səmərəli ictimai iştirakın prinsipləri 

• SEQ ictimaiyyətin fəal iştirakını nəzərdə tutur; ictimai 
iştirak isə özlüyündə iştirak xarakterli bir vasitədir. 

• Ən azından SEQ Hesabatının nəzərdən keçirildiyi 
müddətdə ictimaiyyətin iştirakı məcburidir. 

• SEQ prosesinin əhatə dairəsinin müəyyən olunması 
müddətində də ictimaiyyət səmərəli şəkildə prosesə öz 
töhfəsini verə bilər. 

• SEQ prosesində ictimai iştirak sadəcə insanların 
ziddiyyətli fikirlər ifadə etməsi demək deyil, bu daha 
çox məsələlərin, çətinliklərin daha səmərəli həll 
edilməsinə yönəlmiş bir vasitədir. 



İctimai iştirakla əlaqəli praktik təşkilati 
məsələlər 

•  Maraqlı tərəflərin müəyyən edilməsi erkən 
SEQ mərhələlərində (araşdırma, əhatə 
dairəsinin təyini) baş tutmalıdır. 

• İctimai iştirak üçün metodlar iştirakçıların 
bacarıq və tələblərinə uyğun seçilməlidir. 

• Maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmə planı SEQ-in 
ilkin mərhələsində hazırlanmalıdır. 

• Tələb olunduqda potensialın artırılması üzrə 
zəruri tədbirlərin görülməsi. 

 



İctimai iştirakın faydaları 

• Daha optimal qərarlar qəbul edilir və onlar 
ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənir, çünki bütün 
mümkün aspektlər və yanaşmalar nəzərə 
alınmışdır. 

• SEQ-i və qərar qəbulu prosesini dəstəkləmək 
məqsədi ilə mühüm məlumatlar əldə 
edilmişdir(məsələn, plan/proqramın icrası və ya 
müəyyən ərazidə yaşamaqla təsirə məruz qalmış 
qruplardan). 

• Plan/proqramın icrası üçün ictimaiyyətdən daha 
güclü dəstək alınması təmin olunur. 



İctimai iştirak mexanizmləri 

• Məlumatlar üzrə materiallar, təqdimatlar 

• İctimaiyyətin məlumatlandırılması üçün 
nəzərdə tutulmuş mərkəzlər və qaynar xətt 

• İnternet üzərindən məsləhətləşmələr 

• İctimai toplantılar, dəyirmi masa iclasları, 
ictimai dinləmələr 

• Seminarlar 

• Məsləhətləşmə komitələri 



Müzakirə ediləcək məsələlər 

İctimai iştirakın planlaşdırılması: 
•  Maraqlı tərəflərin müəyyənləşdirilməsi: Pilot 

layihənin maraqlı tərəfləri kimdir? 
• İctimai iştirakın əsas metodları 

 


