
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dairəvi İqtisadiyyat praktikada: Abşeron-Xızı və Bakı İqtisadi Rayonları üçün 

sənaye tullantılarının xəritələşdirilməsi üzrə hesabatın təsdiqlənməsi 

ətrafında maraqlı tərəflərin məsləhətləşməsi   

 

Gündəlik 

 
Tarix: 6 Oktyabr 2022 

Vaxt: 14:00 – 16:30 (GMT+4),  

Format: Zoom vasitəsilə onlayn video konfrans 

Dil: Azərbaycan və İngilis (sinxron tərcümə ilə) 

 

Registration

https://unido-org.zoom.us/meeting/register/tZwsfu6spz8rG9beY3blLPRBp6kOpOjMv4G4


Moderator: xanım Asya Çələbova, Direktor, ACE Group Consultants, Milli İcraçı Tərəfdaşı 

Vaxt Bənd 
14:00-
14:20 

Açılış və salamlama  
 

xanım Aytəkin Quluzadə (TBC) 
İqtisadiyyat Nazirliyinin Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq şöbəsinin müdir müavini  

Mr. Faiq Mütəllimov 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji siyasət şöbəsinin müdiri  

Cənab Viktor Bojkov (TBC) 
Əməkdaşlıq şöbəsinin rəhbəri, Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı 
Nümayəndəliyi 

xanım Tatyana Çernyavskaya 
EU4Environment Layihə Meneceri, Dairəvi İqtisadiyyat və Ətraf Mühitin Mühafizəsi 
Departamenti, Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı  
 

14:20-
14:40 

Dairəvi iqtisadiyyat prinsiplərinin tətbiqi: Sənaye Tullantılarının Xəritələşdirilməsi praktiki alət kimi 
 
Panel müzakirəsi: Azərbaycanda uğurlu yaşıl strategiyanın elementləri kimi Dairəvi İqtisadiyyatın və 
sənaye tullantılarının idarə edilməsinin tətbiqi 
 
Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin təmsilçisi (TBC)  
 
Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin təmsilçisi (TBC) 
 
Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin təmsilçisi (TBC) 
 
Xızı rayon İcra Hakimiyyətinin təmsilçisi (TBC)  
 
Moderatorlar: Tofiq Həsənov, RSDTİ üzrə ekspert və cənab Yohanes Fresner, Baş texniki məsləhətçi 
 

14:40- 
15:00 

Abşeron-Xızı və Bakı İqtisadi Rayonları üzrə Sənaye Tullantılarının Xəritələşdirilməsi Hesabatı: əsas 
təsbitlər, nəticələr və öyrənilmiş dərslər 
cənab Henrik Toremark 
UNIDO-nun Beynəlxalq Dairəvi İqtisadiyyat Eksperti (SWECO International AB) 
 
Sənaye Tullantılarının Xəritələşdirilməsi çalışmasının təqdimatı  

15:00-
15:10 

 
Ətraf mühitin mühafizəsi iqtisadi Zonaların inkişaf strategiyasının tərkib hissəsi kimi  
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin nümayəndəsi 
 

 
15:10- 
15:30 

 
Müzakirələr 
Moderatorlar: cənab Tofiq Həsənov və Henrik Toremark 
 
Tullantıların xəritələşdirilməsi çalışması, onun icrası və əldə olunmuş nəticələrlə bağlı rəy və təkliflər. 
Abşeron-Xızı və Bakı İqtisadi Rayonlarında öyrənilmiş dərslər və  mövcud təsbitlərdən faydalanma və 
tövsiyələrin icrasına dair konkret yollar. 

 
15:30-
15:50 

 
Azərbaycanda Sənaye Tullantılarının xəritələşdirilməsi:  gələcək addımlar 
cənab Alastair Karruts və cənab Henrik Toremark 
 
STX-nin ölkənin digər regionlarında tətbiqi üçün mümkün növbəti addımlara dair tövsiyələrin təqdimatı. 
Regional (ŞT üzrə) STX bələdçi vəsait layihəsinin təqdimatı. 

 
15:50-
16:20 

 
Müzakirələr / rəy və təkliflər 
 
Moderatorlar: cənab Tofiq Həsənov və Henrik Toremark 



Azərbaycanın digər regionlarında STX çalışmalarının təkrarlanması ilə bağlı rəy və təkliflər: cari 
məsələlər və ilkin şərtlər, zəruri dəstək və mövcud maneələr (institusional, qanunvericilik, maliyyə və s.). 
STX bələdçisi və onun ölkədə və regional inkişafı haqqında düşüncələr. 

 
16:20-
16:30 

 
Bağlanış çıxışı 

cənab Yohanes Fresner, Baş texniki məsləhətçi, UNIDO  

 

İclasın məqsədləri və gözlənilən nəticələr 

İclas aşağıdakı əsas məqsədlərə diqqət yetirəcəkdir: 

• Dairəvi iqtisadiyyatın əsas prinsiplərini və üstünlüklərini Abşeron-Xızı və Bakı İqtisadi 
Rayonlarında sənaye tullantılarının xəritələşdirilməsində (STX) söz sahibi olan əsas maraqlı 
tərəflərə, o cümlədən hökumət nümayəndələrinə, dövlət orqanlarına, maliyyə institutlarına, 
sektor üzrə təşkilatlara və sənaye müəssisələrinə təqdim etmək 

• Abşeron-Xızı və Bakı İqtisadi Rayonlarını təmsil edən cəlb olunmuş maraqlı tərəflərdən rəy 
və təkliflər almaq məqsədilə tullantıların xəritələşdirilməsi çalışmasının nəticələrini müzakirə 
etmək. Müzakirə qismən bu çalışmanın nəticələrinə, qismən də sənaye tullantılarının 
xəritələşdirilməsi fəaliyyətləri ilə məşğul olmaq istəyən digər regionlara və ölkələrə fayda 
verməsi üçün prosesin optimallaşdırılması yollarna yönəldiləcəkdir. 

• Abşeron-Xızı və Bakı İqtisadi Rayonlarının sənaye müəssisələri üçün Dairəvi İqtisadiyyat və 
Sənaye Tullantılarının Xəritələşdirilməsi üzrə fayda və imkanları müzakirə etmək. 

Bu məsləhətləşmənin nəticələrinə Abşeron-Xızı və Bakı İqtisadi Rayonları üçün təsdiqlənmiş STX 
Hesabatı daxildir (burada yerləşən müəssisələr üçün Dİ təcrübələrinin tətbiqi üzrə tövsiyələrin 
icrasına dair təkliflərlə). Hesabat, həmçinin Azərbaycanın başqa regionlarında və digər Şərq 
Tərəfdaşlığı (ŞT) ölkələrində STX metodologiyasının tətbiqi ilə bağlı tövsiyələr verəcəkdir. Rəy və 
fikirlərin toplanması üçün ŞT regionunda STX-nin tətbiqi üzrə layihə bələdçisi də təqdim 
olunacaqdır. 

Praktiki məlumat 

Tədbir 6 Oktyabr 2022-ci il tarixdə, saat 14:00 - 16:30-da (Bakı vaxtı, GMT+4) 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/j/88197494112?pwd=b0pWNXdYZG5wbFFkREtyeTJlZkEwZz09 

Ümumi məlumat 

Tədbir Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən “EU4Environment” təşəbbüsünün “Dairəvi İqtisadiyyat və 
Yeni İnkişaf İmkanları” fəaliyyətləri çərçivəsində keçirilir. Onun məqsədi Dairəvi İqtisadiyyatın 
əsas prinsip və təcrübələrini təqdim etmək və əsas maraqlı tərəflərə tətbiq strategiyalarını 
müzakirə etmək imkanı yaratmaqdır. 

Tullantıların idarə edilməsi tullantıların əmələ gəlməsindən onların son utilizasiyasına qədər olan 
prosesi idarə etmək üçün tələb olunan fəaliyyət və tədbirlərdən ibarətdir. 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. Effektiv tullantıların idarə edilməsi sistemi artan biznes dəyəri 
yaradır. Bu isə istehsal sənayelərinin dayanıqlılığına və iqtisadi imkanların təşviqinə töhfə verir. 

 

https://unido-org.zoom.us/j/88197494112?pwd=b0pWNXdYZG5wbFFkREtyeTJlZkEwZz09


Tullantıların xəritələşdirilməsi fəaliyyətinin ümumi məqsədi resurs səmərəliliyini yaxşılaşdırmaq, 

habelə materialların və yan məhsulların iqtisadiyyatda dairəviliyini artırmaq üçün variantlar 

hazırlamaq məqsədilə istehsal müəssisələrinin yaratdığı tullantı axınlarını müəyyən etmək, 

qiymətləndirmək və xəritələşdirməkdir. 

Azərbaycanda ACE Group Consultants şirkəti EU4Environment təşəbbüsünün “Dairəvi İqtisadiyyat 

və Yeni Artım İmkanları” komponenti çərçivəsində Tapşırıq 3-ün “Dairəvi iqtisadiyyat və Tullantıların 

İdarə Olunması”  üzrə fəaliyyətlərin icrasında UNIDO-ya dəstək verir. Resurs Səmərəliliyi və Daha 

Təmiz İstehsal üzrə işlər bu kimi digər fəaliyyətləri əhatə edir:  

• RSDTİ klublarının şəbəkələşməsi və təşkilatlanması 

• RSDTİ klubları və sənayedə nümayişlər 

• Dairəvi iqtisadiyyat və tullantıların idarə olunması 

• RSDTİ haqqında məlumatlılıq və biliklərin idarə olunması, bacarıqların qurulması 

• Yaşıl məhsullar üçün vahid bazarın tətbiqi: Məhsulun ekoloji izi metodologiyası 

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 Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir və 2019-2023-cü illəri əhatə etməklə beş 
Tərəfdaş təşkilat –  OECD, UNECE, UNEP, UNIDO və Dünya Bankı tərəfindən icra olunur. Layihə 
haqqında əlavə məlumat üçün baxın: www.eu4environment.org  

 

 

 

http://www.eu4environment.org/

