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Beynəlxalq öhdəliklər

• “Transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında”
Konvensiyaya UNECE-nin 2003-cü il tarixli “Strateji ekoloji qiymətləndirmə haqqında”
Protokolu (SEQ-ə dair Protokol)

• UNECE-nin “Ətraf mühitə dair məlumat almaq, qərarların qəbul edilməsində iştirak və
ədalət məhkəməsinin açıqlığı haqqında” 1998-ci il tarixli Konvensiyası (Orxus
Konvensiyası)
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SEQ Konsepsiyası

Ətraf mühit və sağlamlıqla bağlı problemlərin strateji planlaşdırmaya və qərar qəbuletməyə
daxil edilməsi üçün hamılıqla qəbul edilmiş sənəddir. Aşağıdakıları dəstəkləyir:

• dayanıqlı inkişaf
• ekoloji baxımdan təmiz iqtisadiyyata keçid
• planlaşdırma və qərar qəbuletmənin hesabatlılığı
• Şəffaflıq
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SEQ və ƏMTQ

• Prosedur oxşarlıqları
• Qiymətləndirmənin həcmi:

• ƏMTQ-də fiziki təsir, SEQ-də isə ətraf mühitlə bağlı vəzifələrə nail olunması
• Əhatə dairəsinin daha geniş, dəqiq məlumatların isə daha az olması

• SEQ lisenziya vermə prosesi deyil
• Ətraf mühit və səhiyyə orqanlarının SEQ-də rolu
• ƏMTQ-də layihə təklif edən, SEQ-də isə planlaşdırma orqanları
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SEQ və ənənəvi ƏMTQ/eskpertiza sistemi: əsas problemlər

• SEQ nədir
• SEQ-ə cavabdeh kimdir?
• Həcmin müəyyənləşdirilməsi
• SEQ-ə dair hesabatın rolu
• İctimaiyyətin iştirakı
• SEQ-in nəticələrini kim “nəzərə almalıdır”
• SEQ və ekspertiza
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SEQ-ə dair Protokolda SEQ-in tərifi

• “Strateji ekoloji qiymətləndirmə” dedikdə,
• ətraf mühitə, o cümlədən sağlamlığa mümkün təsirlərin qiymətləndirilməsi nəzərdə

tutulur.
• Belə qiymətləndirmə aşağıdakıları əhatə edir:

• ətraf mühitə dair hesabatın həcminin və hazırlanmasının qərarlaşdırılması,
• ictimaiyyətin iştirakının və məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi,
• Ətraf mühitə dair hesabatın, həmçinin ictimaiyyətin iştirakının və müzakirələrin

nəticələrinin plan və ya proqramda nəzərə alınması.
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SEQ prosedurundan keçməli olan strateji sənədlər

• Ətraf mühitə mühüm təsir göstərə biləcək strateji sənədlər

• Praktikada:
• torpaqlardan istifadənin planlaşdırılması üzrə milli və regional inkişaf sənədləri (məsələn,

2050-ci ilədək Milli İnkişaf Strategiyası)
• sektoral sənədlər (məsələn, Nəqliyyata dair siyasət və ya Energetika siyasəti)
• resurslardan istifadə üzrə sənədlər (məsələn, Dağ-mədən işlərinə dair Strategiya)
• torpaqlardan istifadənin planlaşdırılması üzrə sənədlər (məsələn, Baş planlar, zonalaşdırma

planları)
• Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə sənədlər (məsələn, İqlim dəyişmələri üzrə Tədbirlər Planı)
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SEQ prosedurundan keçməli olan strateji sənədlər - cd

• Milli müdafiə, mülki müdafiə, maliyyə və büdcə sahəsindəki strateji sənədlərə yanaşma (SEQ-ə
dair Protokolun 4.5-ci Maddəsi əsasında 3.2-ci Maddə)

• Mövcud strateji sənədlərə dəyişikliklərə yanaşma – SEQ-ə dair Protokola 3 saylı Əlavə əsasında
3.4.2-ci Maddədə ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi meyarlarından istifadə edilməsi
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