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Azərbaycanda ƏMTQ və SEQ üzrə qayda layihələrinin hazırlanmasına dair 
VİRTUAL MÜZAKİRƏ 

18 avqust 2020-ci il (Bakı vaxtı ilə 14:00 – 18:30) 
 

Ümumi məlumat   

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci ildə qəbul etdiyi “ “Ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi haqqında” Qanun və Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Qanuna 
əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında” Qanun ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) və strateji ekoloji qiymətləndirmə (SEQ) üçün 
təkmilləşdirilmiş hüquqi bazanı təmin edir. Bununla belə, bəzi sahələrin beynəlxalq 
standartlara, xüsusilə, “Transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi haqqında” Konvensiyaya (Espo Konvensiyası) və onun SEQ üzrə 
Protokoluna hələ də uyğunlaşdırılmasına ehtiyac qalmaqdadır. Azərbaycan həmin 
Konvensiya və Protokolla müqayisədə öz qanunvericiliyində mövcud çatışmazlıqların 
2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 
hazırlanmış ƏMTQ və SEQ-ə dair qayda layihələri vasitəsilə həll edilməsi 
niyyətindədir.  

Avropa İttifaqı (Aİ) tərəfindən maliyyələşdirilən EU4Environmentproqramı (2019 – 
2022) çərçivəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatınınn Avropa İqtisadi Komissiyası (BMT 
AİK/UNECE) Azərbaycana sözügedən normativ-hüquqi aktları – “Ətraf mühitə təsirin, 
o cümlədən transsərhəd təsirin qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydası və 
Müddəti”layihəsini və SEQ-in aparılması Qaydası” layihəsini qiymətləndirməkdə və 
onların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına dair tövsiyələr verməkdə kömək 
edir. 

Hazırki  dəyirmi masa müzakirələrinin əsasını qaydaların layihə variantlarının 
təqdimatı ilə yanaşı, qiymətləndirmənin nəticələri, o cümlədən normativ-hüquqi 
aktların tam şəkildə Espo Konvensiyasına və onun SEQ-ə dair Protokoluna 
uyğunlaşdırılmasına dair konkret tövsiyələr təşkil edəcək. Dəyirmi masa 
Azərbaycanda ƏMTQ-yə və SEQ üzrəqayda layihələrinin hazırlanması prosesinin 
tərkib hissəsi kimi UNECE və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi tərəfindən təşkil edilir.  

 

Görüşün məqsədləri  gözlənilən nəticələr  

• ƏMTQ-nin, o cümlədən transsərhəd kontekstində ƏMTQ-nin və SEQ-in həyata 
keçirilməsi üzrə prosedur sxemləri ilə bağlı qiymətləndirmənin nəticələrini və 
tövsiyələri müvafiq maraqlı tərəflərə və ictimaiyyətə təqdim etmək;  

• Qaydaların layihələrində nəzərdə tutulan ƏMTQ və SEQ-in həyata keçirilməsi 
üzrə yeni sxemləri və onların beynəlxalq hüquq  məsləhətçisinin 
qiymətləndirmə və tövsiyələri çərçivəsində  əsaslandırılmasını müvafiq 
maraqlı tərəflərə və ictimaiyyətə təqdim etmək; 

• Espo Konvensiyasına və onun SEQ- üzrə Protokoluna tam şəkildə 
uyğunlaşdırılması və Aİ-nin SEQ və ƏMTQ haqqında Direktivlərinə 
uzlaşdırılması üçün ƏMTQ-yə və SEQ-ə dair Qayda layihələrinin 
yekunlaşdırılmasına dəstək vermək.  



 

İştirakçılar 

Müxtəlif dövlət orqanlarının və təşkilatlarının, QHT-lərin və digər maraqlı tərəflərin 
40 nəfərə qədər nümayəndəsi.  

 

Faydalı məlumat  

İngilis və Azərbaycan dillərində sinxron tərcümə təmin ediləcək.  
 

Veb əsaslı videokonfransa qoşulmaq üçün lazımi məlumatlar Logistika sənədində 
verilmişdir.  

 

“EU4 Environment” proqramı haqqında 

“Avropa İttifaqı ətraf mühit naminə” (EU4Environment) proqramının məqsədi ətraf 
mühitlə bağlı tədbirə dəstək göstərmək, ekoloji inkişafın gücləndirilməsi üçün 
imkanları nümayiş etdirmək və aşkar etmək, həmçinin ekoloji risklərin və təsirlərin 
öhdəsindən daha səmərəli gəlmək üçün mexanizmlər müəyyənləşdirmək yolu ilə altı 
tərəfdaş ölkəyə - Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova Respublikası 
və Ukraynaya öz təbii sərvətlərini qoruyub saxlamaqda və ölkələrindəki əhalinin 
ekoloji rifahını yüksəltməkdə kömək etməkdir. 

Bu program Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir və təqribən 20 milyon avro 
büdcə ilə beş Tərəfdaş təşkilat – OECD, UNECE, UN Environment, UNIDO və Dünya 
Bankı tərəfindən həyata keçirilir. Proqram 2019-2022-ci illər ərzində icra ediləcəkdir.  

Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın: EU4Environment@oecd.org 

mailto:EU4Environment@oecd.org


 

GÜNDƏLİYİN LAYİHƏSİ 
 

18 avqust 2020-ci il, çərşənbə axşamı 
Vaxt (Bakı) Maddə  

14:00 - 14:15 Açılış nitqləri  

• Cənab Teymur Şəkərəliyev, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) Hüquq məsələləri şöbəsinin müdiri 

• Xanım Simona Gatti, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin 
nazir-müşaviri, Əməkdaşlıq üzrə Rəhbər  

• Cənab Leonid Kalaşnik, Ətraf mühit məsələləri üzrə məsul şəxs, BMT-nin 
Avropa İqtisadi Komissiyasının (BMT AİK/UNECE) EU4Environment proqram 
meneceri 

14:15 - 14:30 Müzakirəyə giriş  
Espo Konvensiyası üzrə milli əlaqələndirici, ETSN-nin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin 
Yaşıl inkişaf və innovasiyalar sektorunun müdiri xanım Aysel Rzayeva, Ətraf mühit 
məsələləri üzrə məsul şəxs, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının (BMT AİK/UNECE) 
EU4Environment proqram meneceri cənab Leonid Kalaşnik və BMT AİK-in beynəlxalq 
məsləhətçisi Dr. Jerzy Jendroska  

• Məqsədlər və Gündəlik  
 

14:30 - 15:00 ƏMTQ üzrə  Qayda layihəsi: ƏMTQ-nin həyata keçirilməsi üzrə milli sxemin təqdimatı  
Milli məsləhətçi xanım Banuçiçək Axundzadə 
 
ƏMTQ üzrəQayda layihəsi: transsərhəd kontekstində ƏMTQ-nin həyata keçirilməsi 
üzrə transsərhəd sxemin təqdimatı 
Milli məsləhətçi xanım Banuçiçək Axundzadə və Espo Konvensiyası üzrə milli 
əlaqələndirici xanım Aysel Rzayeva 
 

15:00 - 15:40 BMT AİK-in Espo Konvensiyası və digər tətbiq edilə bilən beynəlxalq standartlar 
əsasında Azərbaycanda ƏMTQ üzrə Qayda layihəsi: qiymətləndirmənin nəticə və 
tövsiyələri   
BMT AİK-in  beynəlxalq məsələhətçisi Dr. Jerzy Jendroska 
 

15:40-16:40 Təqdim olunan nəticələrə və tövsiyələrə (ƏMTQ) dair sual-cavab sessiyası  
Milli məsləhətçi xanım Banuçiçək Axundzadə  və BMT AİK-in  beynəlxalq məsləhətçisi 
Dr. Jerzy Jendroska tərəfindən həyata keçiriləcək  
 

16:40 - 16:50  Fasilə  
 

16:50 - 17:20 SEQ üzrə Qayda layihəsi: SEQ-in həyata keçirilməsi üzrə milli sxemin təqdimatı  
Milli məsləhətçi xanım Banuçiçək Axundzadə və Espo Konvensiyası üzrə milli 
əlaqələndirici xanım Aysel Rzayeva 
 

17:20 - 17:40 BMT AİK-in SEQ üzrə Protokolu və digər tətbiq edilə bilən beynəlxalq standartlar 
əsasında Azərbaycanda SEQ üzrə Qayda layihəsi: qiymətləndirmənin nəticə və 
tövsiyələri 
BMT AİK-in  beynəlxalq məsləhətçisi Dr. Jerzy Jendroska 
 

17:40 - 18:20 Təqdim olunan nəticələrə və tövsiyələrə (SEQ) dair sual-cavab sessiyası  
Milli məsləhətçi xanım Banuçiçək Axundzadə  və BMT AİK-in  beynəlxalq məsləhətçisi 
Dr. Jerzy Jendroska tərəfindən həyata keçiriləcək  
 

18:20- 18:30 Nəticələr və müzakirənin başa çatması  


