Sənaye tullantılarının xəritələnməsi üzrə maraqlı tərəflərin ilkin əlaqələndirmə iclası
Azərbaycanda EU4Environment layihəsi çərçivəsində "Dairəvi iqtisadiyyat və yeni inkişaf
imkanları" komponenti üzrə tədbir
Gündəlik

Tarix: 16 noyabr 2021
Vaxt: 15:00 - 17:00 (Bakı vaxtı),
Format: Zoom platforması vasitəsi video konfrans

Qeydiyyat linki

Konfransın dili: Azərbaycan dili (ingilis dilinə sinxron tərcümə ilə)
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Gündəlik
Moderator: Cənab Yaşar Kərimov, RSDTİ fəaliyyətinin Azərbaycandakı Milli Koordinatoru
Vaxt
15:00-15:15

Bənd
Salamlama və açılış nitqi
Xanım Aytəkin Quluzadə (TBC)
İqtisadiyyat Nazirliyinin Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq
şöbəsinin müdir müavini
Cənab Faiq Mütəllimov (TBC)
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Su Ehtiyatlarından İstifadənin Tənzimlənməsi
sektorunun müdiri
Cənab Viktor Bojkov (TBC)
Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin Əməkdaşlıq şöbəsinin
rəhbəri
Cənab Rainer Freund
Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin Proqram Meneceri

15:15-15:20

15:20-15:30

15:30-15:50

15:50-16:10

Xanım Tatyana Çernyavskaya
BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatı Ətraf Mühit və Enerji İdarəsi, EU4Environment
layihəsinin layihə meneceri
EU4Environment layihəsinin və onun komponentlərinin təqdimatı
Cənab Kamran Rzayev, “EU4Environment” layihəsinin Azərbaycandakı milli fəaliyyət
koordinatoru
Nəticə 2: EU4Environment Layihəsi çərçivəsində dairəvi iqtisadiyyat və yeni inkişaf
imkanları
Cənab Yaşar Kərimov, RSDTİ fəaliyyətinin Azərbaycandakı milli koordinatoru
Dairəvi iqtisadiyyat ilə bağlı yeni böyümə imkanlarının yaradılması: sənaye tullantılarının
xəritələnməsi metodologiyası
Cənab Alastair Carruth, dairəvi İqtisadiyyat üzrə eksperti, SWECO (İsveç)
Azərbaycanda pilot rayonların və müəssisələrin seçilməsi ilə bağlı hesabatın nəticələrinin
təqdimatı
Cənab Tofiq Həsənov, Sənaye tullantılarının idarə edilməsi üzrə ekspert, ACE Group
Consultants, BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatının milli icraçı tərəfdaşı

16:10-16:30

Sual və Cavablar/Yekun qeydlər
Bütün iştirakçılar
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Praktik məlumatlar
Maraqlanan iştirakçılar iclasda iştirak etmək üçün aşağıdakı link vasitəsilə əvvəlcədən qeydiyyatdan
keçməlidirlər:
https://zoom.us/meeting/register/tJ0tde6gpzssE9WvMcyoE8PHGOakFaLB9N0g
İclasın məqsədləri
Tədbir dörd əsas məqsədə yönəlib:
•

Azərbaycanda “EU4Environment” layihəsinin “dairəvi iqtisadiyyat və yeni inkişaf İmkanları”
Komponenti haqqında iştirakçılar və əsas maraqlı tərəflər arasında məlumatlılığın artırılması və
onun faydalarının nümayiş etdirilməsi;

•

Azərbaycanda dairəvi iqtisadiyyatla bağlı yeni imkanların müzakirəsi: tullantıların idarə
edilməsinin təkmilləşdirilməsi üçün sənaye tullantılarının xəritələnməsi;
Pilot rayonların və müəssisələrin seçilməsi ilə bağlı hesabatdan əldə olunan nəticələrin təqdim
edilməsi;
Sənaye tullantılarının xəritələnməsi fəaliyyətləri üçün metodologiya və iş planının təqdim edilməsi.

•
•

Gözlənilən nəticələr
•

Hazırlanmış metodologiya və iş planı ilə bağlı razılaşma, və

•

Sənaye tullantılarının xəritələnməsi fəaliyyəti üçün rayonların və müəssisələrin təsdiq edilməsi.

İştirakçılar
İclasda İqtisadiyyat Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (“EU4Environment” layihəsinin milli
koordinatorları kimi), Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Sənayenin İnkişafı Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, o
cümlədən şirkətlərin, təşkilatların, assosiasiyaların, QHT-lərin, maliyyə institutlarının, akademik və elmitədqiqat institutlarının nümayəndələri daxil olmaqla dövlət qurumlarından 50-yə qədər iştirakçı iştirak
edəcək.
İclas yaşıl inkişaf, dairəvi iqtisadiyyat, resursların səmərəliliyi, daha təmiz istehsal, sənayenin inkişafı və
ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri ilə maraqlanan və onlarla bağlı olan hər kəs üçün açıqdır.
Giriş
Avropa İttifaqı Azərbaycanın sənaye tullantılarının xəritələnməsi üzrə maraqlı tərəflərin 16noyabr 2021-ci il
tarixində keçiriləcək ilk onlayn iclasına ev sahibliyi etməsini dəstəkləyir. Tədbir EU4Environment
layihəsinin "Nəticə 2 - Dairəvi iqtisadiyyat və yeni inkişaf imkanları” komponentinə aiddir və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Sənayenin İnkişafı Təşkilatının (UNIDO) resurs səmərəliliyi və daha təmiz istehsal
(RSDTİ) layihəsinin Azərbaycanda və digər ŞT ölkələrində kiçik və orta müəssisələr (KOM) arasında
yayılması ilə bağlı fəaliyyətinin bir hissəsidir. Layihənin məqsədi KOM-ların RSDTİ-dən və biznes
əməliyyatlarında innovativ yanaşmalardan istifadə etmək bacarıqlarının təkmilləşdirilməsidir.
Azərbaycanda 35-ə yaxın müəssisəyə biznes modellərinə yenidən baxılmasında yardım göstərilməsi
planlaşdırılır. Həmçinin seçilmiş nümunəvi şirkətlərdə qiymətləndirmə apararkən yerli ekspertlərə RSDTİ
metodologiyası və təcrübələri üzrə təlim keçiriləcəkdir. RSDTİ metodologiyasının tətbiqi məhsuldarlığın,
məhsulun keyfiyyətinin və Azərbaycanın KOM-larının rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına kömək edəcək.
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BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatı Azərbaycanda bundan əvvəl AB tərəfindən maliyyələşdirilən EaP
GREEN Proqramı (2013-2017) nəticəsində əldə olunan nailiyyətlərə əsaslanaraq (bu proqramda iştirakçı
KOM-lar BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatının RSDTİ yanaşmasının səmərəliliyini nümayiş etdirərək,
resurs, enerji və su istehlakında qənaətə nail olmuşdurlar) KOM-ların resurs səmərəliliyi və daha təmiz
istehsala (RSDTİ) keçidini təmin etmək üçün milli potensialı təşviq etməyə və inkişaf etdirməyə davam
edir. Bundan əlavə, BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatı müəssisələr, hökumət və vətəndaş cəmiyyəti
arasında dairəvi iqtisadiyyatın imkanları və faydaları haqqında məlumatlılığın artırılması üçün sənaye
tullantılarının xəritələnməsi vasitəsi ilə dairəvi dəyər zəncirlərinin yaradılmasını dəstəkləyə bilən
imkanları müəyyən edir Layihənin məqsədi dairəvi iqtisadiyyat prinsiplərinin tətbiqi vasitəsi kimi sənaye
fəaliyyətlərindən tullantı mənbələrinin qiymətləndirilməsi və təkrar emal variantlarının (tullantıdan
mənbəyə) müəyyən edilməsidir. Beləliklə, dairəvi iqtisadiyyat təcrübələri pilot əsasda sənaye “tullantı
xəritələrindən” istifadə edilərək tətbiq ediləcək. Bu tədbirin məqsədi (i) AŞ-nin konsepsiyaları və
prinsipləri haqqında məlumatlılığın artırılması; (ii) istehsal fəaliyyətlərindən yaranan tullantı mənbələrinin
qiymətləndirilməsi; (iii) təkrar emal variantlarının müəyyən edilməsi; və (iv) iki pilot rayonda tullantı
xəritələrinin hazırlanmasıdır.
Tullantıların xəritələnməsi coğrafi ərazi daxilində tullantıların bölüşdürülməsi və idarə olunmasını
kəmiyyət qiymətləndirilməsi və nümayiş etdirilməsi üçün geniş yayılmış üsuldur. Tullantıların
xəritələnməsini həyata keçirməyin bir çox üsulu var və dünyada tullantıların əsas istehsalçılarını və bu cür
tullantıların sonradan necə idarə edildiyini və ya resurs “dövrələri” vasitəsilə iqtisadiyyata geri
qaytarıldığını müəyyən edən qabaqcıl nümunələr mövcuddur. Beləliklə, sənaye tullantılarının
xəritələnməsinin ümumi məqsədi resurs səmərəliliyinin artırılması variantlarını inkişaf etdirmək üçün
istehsal müəssisələrinin tullantı axınlarını müəyyən etmək, qiymətləndirmək və xəritələməkdir. Bura
tullantıların idarə edilməsi prosesinin və tullantılarla bağlı qanunvericiliyin, texnologiyaların və iqtisadi
mexanizmlərin monitorinqi və tənzimlənməsi ilə birlikdə tullantıların toplanması, daşınması, emalı və
utilizasiyası daxildir. Tullantıların səmərəli idarə edilməsi sistemi artan biznes dəyəri yaradır. Bu, istehsal
sektorlarının davamlılığına və iqtisadi imkanların təşviqinə töhfə verir.
Azərbaycanda Milli İcraçı Tərəfdaş (MİT) kimi ACE Group Consultants EU4Environment layihəsinin "Nəticə
2" komponentinin həyata keçirilməsində BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatına köməklik göstərir. Bu
komponent çərçivəsində onun Resurs səmərəliliyi və daha təmiz istehsal (RSDTİ) üzrə fəaliyyəti
aşağıdakıları əhatə edir:






RSDTİ şəbəkələrinin yaradılması və onun institutlaşdırılması
RSDTİ klubları və sənaye nümayişləri
Dairəvi iqtisadiyyat və sənaye tullantılarının idarə olunması
RSDTİ barədə maarifləndirmə və biliklərin idarə edilməsi, eləcə də potensialın yaradılması
AB-nin yaşıl məhsullar üçün vahid bazarının tətbiqi: Məhsulun ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi
metodologiyası (PEF)

EU4Environment layihəsi haqqında
"Ətraf Mühit üzrə Avropa İttifaqı" (EU4Environment) layihəsi ətraf mühitlə əlaqəli fəaliyyətə dəstək
verilməsi, daha yaşıl inkişaf üçün imkanların nümayiş və inkişaf etdirilməsi və ekoloji riskləri və təsirləri
daha yaxşı idarə etmək üçün mexanizmlərin qurulması ilə altı tərəfdaş ölkəyə: Ermənistan, Azərbaycan,
Belarusiya, Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukraynaya təbiət kapitalını qoruyub saxlamağa və
insanların ekoloji rifahını artırmağa kömək etmək məqsədi daşıyır.
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Layihə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir və beş tərəfdaş təşkilat tərəfindən həyata keçirilir: İƏİT,
BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası, BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı, BMT-nin Sənayenin İnkişafı
Təşkilatı Dünya Bankı (layihənin büdcəsi təxminən 20 milyon avrodur).
Tədbir barədə daha ətraflı məlumat üçün: www.eu4environment.org saytını ziyarət edin
Azərbaycanda RSDTİ barədə daha ətraflı məlumat üçün www.recpaz.wordpress.com saytını ziyarət edin

