
 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanda Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən “EU4Environment” təşəbbüsü 

çərçivəsində Abşeron-Xızı İqtisadi Rayonu və Bakı İqtisadi Rayonunda 

yerləşən müəssisələr üçün Sənaye Tullantılarının Xəritələşdirilməsi (IWM) 

üzrə texniki tədbir 

 

 Gündəlik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarix: 24 Avqust, 2022 

 

Vaxt: 14:00 AM - 15:45 PM (Bakı vaxtı),  

 

Format: Zoom proqramı vasitəsilə onlayn video konfrans 

Dil: Azərbaycan və İngilis (sinxron tərcümə ilə) 
 

 

 

 

Qeydiyyat linki 

https://unido-org.zoom.us/meeting/register/tZAtd-2oqz0sGdfODgijt8SeaR_H6q7ov9o-


Gündəlik 

Moderator: xanım Asya Çələbova, ACE Group Consultants MMC-nin direktoru 

Vaxt (GMT+4) Bənd  

14:00-14:10 Salamlama  

Xanım Qabriela Kordoba, 

EU4Environment Resurs Səmərəliliyi Eksperti, Dairəvi İqtisadiyyat və Ətraf 
Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 
(UNIDO)  
 

xanım Asya Çələbova,  

Direktor, ACE Group Consultants MMC 

 

14:10-14:25 İstehsalat Tullantılarının Xəritələşdirilməsi: Ümumi icmal, məlumat toplama 

prosesi və qarşılaşılan çətinliklər 

cənab Tofiq Həsənov  

Aparıcı milli ekspert, ACE Group Consultants MMC 

 

14:25-14:50 

 

Tullantıların xəritələşdirilməsinin yekunu: nəticələr, faydalar və fokus 

sektorlarda istehsal müəssisələri üçün təklif olunan tədbirlər 

cənab Henrik Toremark 
Beynəlxalq Dairəvi İqtisadiyyat Eksperti, SWECO International AB 
 

14:50-15:05 Dairəvi iqtisadiyyat prinsipləri və Azərbaycanda tətbiq strategiyaları 

cənab Yaşar Kərimov, RSDTİ fəaliyyətlərinin Azərbaycanda milli koordinatoru 

 

15:05-15:30 Müzakirələr, suallar və cavablar sessiyası (bütün iştirakçılar) 

 

15:30-15:45 

 

Yekun qeydlər  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktiki məlumat 

Tədbir 24 avqust 2022-ci il tarixdə (Bakı vaxtı ilə 14:00 - 15:45) təşkil olunacaq. Tədbir Zoom 

platformasından istifadə etməklə onlayn formatda keçiriləcəkdir. Tədbir zamanı təqdimatlar 

olacaq və iştirakçılarla müzakirələr aparılacaqdır. Tədbir Azərbaycan və ingilis dillərində 

keçiriləcək və sinxron tərcümə təmin ediləcəkdir. 

Maraqlanan iştirakçılar görüşdə iştirak etmək üçün əvvəlcədən qeydiyyatdan keçməlidirlər: 

https://unido-org.zoom.us/meeting/register/tZAtd-2oqz0sGdfODgijt8SeaR_H6q7ov9o- 

Tədbirin məqsədləri 

Tədbir aşağıdakı əsas məqsədlərə diqqət yetirəcəkdir: 

➢ İstehsalat tullantılarının idarə edilməsi üzrə fəaliyyətin nəticələrini Abşeron-Xızı və Bakı 

iqtisadi rayonlarının nümayəndələrinə təqdim etmək; 

➢ Təsbitləri dəqiqləşdirmək və yekun nəticələrə çatmaq üçün tullantıların xəritələşdirilməsi 

fəaliyyətlərinin ilkin nəticələrini müzakirə etmək; 

➢ Seçilmiş fokus sektorlarında sənaye müəssisələri üçün tullantıların xəritələşdirilməsi ilə bağlı 

faydaları və yeni imkanları müzakirə etmək: 

o Tikinti materialları və komponentləri, o cümlədən sement və kinker istehsalçıları; 

o Metal əritmə və emal; 

o Tekstil məmulatlarının komponentləri; 

o Spirtli və spirtsiz içki istehsalçıları; 

İştirakçılar 

İştirakçı siyahısı Abşeron-Xızı İqtisadi Rayonu və Bakı İqtisadi Rayonunu təmsil edən müəssisələrin, o 

cümlədən istehsalat şirkətləri, yerli icra qurumları, elmi dairələrin nümayəndələri və müstəqil 

ekspertlər, həmçinin UNIDO və SWECO-nun nümayəndələrindən ibarətdir. 

Bu tədbirin təşkilatçıları UNIDO, ACE Group Consultants MMC and  SWECO şirkətidir. 

Ümumi məlumat  

Tullantıların xəritələşdirilməsi üzrə texniki tədbir Aİ-nın maliyyələşdirdiyi “EU4Environment” 

təşəbbüsü üzrə UNIDO-nun rəhbərliyi altında “Dairəvi İqtisadiyyat və Yeni Artım İmkanları” 

fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirilir. Burda məqsəd sənaye tullantılarının idarə edilməsi və 

tullantıların xəritələşdirilməsi fəaliyyətlərinin ilkin nəticələrini təqdim etmək və Abşeron-Xızı İqtisadi 

Rayonu və Bakı İqtisadi Rayonunda yerləşən müəssisələrin nümayəndələrinə gələcək planların 

işlənib hazırlanmasında və nəticələrin ümumiləşdirilməsində köməklik göstərilməsi üçün irad və 

təkliflərin bildirilməsi və lazımi töhfələrin verilməsinə imkan yaratmaqdır. 

 

Ənənəvi olaraq, tullantıların idarə edilməsi tullantıların əmələ gəlməsindən onların son 

utilizasiyasına qədər olan prosesi idarə etmək üçün tələb olunan fəaliyyətlərə aiddir. Bura 

tullantıların idarə edilməsi prosesinin və tullantılarla bağlı qanunların, texnologiyaların və iqtisadi 

mexanizmlərin monitorinqi və tənzimlənməsi fəaliyyətləri ilə yanaşı tullantıların toplanması, 

daşınması, təmizlənməsi və atılması daxildir. Bu yanaşmadan irəli gələrək dairəvi iqtisadiyyat 

prinsiplərinin tətbiqi dəyər zəncirindəki resurs boşluqlarını bağlamaq üçün tullantıların qarşısının 

alınmasına və məsuliyyətli istehsalına, təkrar istifadəsinə, təmirinə və təkrar emalına diqqət yetirən 

yeni idarəetmə modelini gətirməklə yeni sənayelər üçün daha çox imkanlar və iş yerləri açır, 

emissiyaları azaldır və resurslardan səmərəli istifadəni artırır. Effektiv tullantı idarəetmə sistemi 

https://unido-org.zoom.us/meeting/register/tZAtd-2oqz0sGdfODgijt8SeaR_H6q7ov9o-


istehsal sənayelərinin dayanıqlılığına və iqtisadi imkanların təşviqinə töhfə verərək biznesə əlavə 

dəyər qazandırır. 

Tullantıların xəritələşdirilməsi fəaliyyətinin ümumi məqsədi resurs səmərəliliyini yaxşılaşdırmaq 

üçün variantlar hazırlamaq məqsədilə istehsal müəssisələrinin yaratdığı tullantı axınlarını müəyyən 

etmək, qiymətləndirmək və xəritələşdirməkdir. 

Azərbaycanda EU4Environment təşəbbüsü çərçivəsində “Dairəvi İqtisadiyyat və Yeni Artım 

İmkanları” komponentinin icrasını təmin etmək məqsədilə UNIDO ACE Group Consultants MMC-nin 

lideri olduğu şirkətlər konsorsiumundan ibarət Milli İcraçı Tərəfdaşla müqavilə bağlamışdır. 

Ümumən, Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal üzrə işlər bu kimi digər fəaliyyətləri əhatə edir:  

• RSDTİ klublarına dəstək 

• Dairəvi iqtisadiyyat: Sənaye tullantılarının xəritələşdirilməsi  

• Milli ekspertlərə təlim verilməsi 

• Əlavə RSDTİ qiymətləndirməsi  

• Məlumatlılığı və bilik mübadiləsini gücləndirmək 

EU4Environment haqqında 

“Avropa İttifaqı Ətraf Mühit naminə” (EU4Environment) təşəbbüsü Avropa İttifaqının Şərq 
Tərəfdaşlığı ölkələrinə ətraf mühitlə əlaqəli fəaliyyətləri dəstəkləməklə, yaşıl inkişaf imkanlarını 
nümayiş etdirməklə və açmaqla, ekoloji risk və təsirlərin daha yaxşı idarə edəcək mexanizmləri 
müəyyənləşdirməklə öz təbii sərvətlərini qorumağa və əhalinin ekoloji rifahını yaxşılaşdırmağa 
kömək etmək məqsədilə həyata keçirilir.  

Bu təşəbbüs təqribən 20 milyon avroluq büdcə ilə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir və 
beş Tərəfdaş təşkilat tərəfindən icra olunur: OECD, UNECE, UNEP, UNIDO və Dünya Bankı.  

Layihə haqqında əlavə məlumat üçün baxın: www.eu4environment.org  

Azərbaycanda RSDTİ fəaliyyətləri haqqında əlavə məlumat üçün baxın: 
https://recp.aceconsultants.az/en 

 

 

 

 

http://www.eu4environment.org/
https://recp.aceconsultants.az/en

