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ÖN SÖZ

Avropa ittifaqı (Aİ) dünyada mövcud olan ən yüksək ekolojı standartlara 
məlikdir. Ətraf mühiti siyəsəti Aİ-də iqtisadiyyətin yaşılaşdırılmasına, 
təbiyətin qorunmasına və Aİ-də yaşayan insanların sağlamlığına və həyat 
keyfiyyətinin mühafizəsinə kömək edir.

Ətraf mühiti qorumaq və Aİ-nin qlobal bazarında mövcudluğunu qorumaq 
eyni zamanda baş verir, ətraf mühiti siyəsəti yeni iş yerlərinin yaradılmasında 
və investisiyalarının stimullaşdırılmasında əsas rol oynaya bilər. Ətrav 
mühiti yeniliklər ixrac edilə bilər, bu da Avropanı daha da rəqabətli edərək 
insanların həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına töhfə verəcək. 

Qlobal iştirakçı olaraq Aİ davamlı inkişafının təşviqinə yönələn beynəlxalq 
səylərində əsas rol oynayır. Ətraf mühiti sahəsində Aİ və Azərbaycan arasında 
olan əməkdaşlığın əsasları barəsində daha ətraflı məlumat almaq üçün 
http://eeas.europa.eu/delegations/azerbaijan/index_en.htm veb səhifəsinə 
müraciət edə bilərsiniz. Bu bröşürada Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən və 
Azərbaycanda ətraf mühiti sahəsində həyata keçirilən 6 layihəni özündə əks 
etdirir. Biz inanırıq ki, ölkədə ətraf mühitin durumunun yaxşılaşdırılmasında 
Aİ tərəfindən göstərilən səylər qlobal ekolojı çağırışlarının həllində 
Azərbaycana dəstək olacaq. 
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Clima East pilot layihəsinə dair qisa məlumat:

Müddət: 2013–2017

Maliyyələşdirilir: Avropa İttifaqı

Coğrafi Əhatə Dairəsi: Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, 
Moldova, Ukrayna, Ermənistan, Rusiya Federasiyası

İcraçı Təşkilatlar: UNDP

Azərbaycanda əsas tərəfdaşları: Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi, İsmayıllı rayonunun icra hakimiyyəti
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Yaxşı otlaq, yaxşı iqlim!

“İqlim dəyişmələrinə ekosistem əsaslı
yanaşma” - Clima East Pilot Layihəsi

Avropa İttifaqı (Aİ) tərəfindən maliyyələşdirilən Clima East Pilot 
Layihəsinin əsas məqsədi ölkədə karbon qazı ehtiyatının ölçülməsi işlərinin 
və otlaq sahələrinin monitorinqinin asanlaşdırmasına gətirib çıxardan 
dayanıqlı otlaq idarəçiliyi təcrübələrinin layihələşdirilməsi və tətbiqidir.

Layihənin gözlənilən nəticələri:

• Karbon/vegetasiya/torpaq rejimlərini daha aydın təsvir etmək 
məqsədi ilə İsmayıllı rayonunun otlaq torpaqlarında inventarlaşmaların 
aparılması;

• Seçilmiş otlaq torpaqlarının 3,000 ha ərazisində (bərpa işləri daxil 
olmaqla) davamlı torpaq idarəçiliyi modellərinin hazırlanıb tətbiq 
edilməsi;

• Əlavə vaxtda yayına biləcək CO2 emissiyalarında və karbon udma 
qabiliyyətində dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi üçün karbon 
dövriyyəsinin monitorinqi mexanizminin hazırlanması və tətbiq edilməsi.

Layihənin bütün komponentləri kənd təsərrüfatı siyasətini və torpaqların 
idarə olunmasına cavabdeh olan yerli icra orqanları, fermerlər və icmalar, 
və eyni zamanda ətraf mühit sahəsində çalışan dövlət qulluqçularının 
hədəf qrupu kimi imkanlarının inkişaf etdirilməsi elementləri üzərində 
qurulmuşdur.

Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçünwww.climaeast.eu vebsaytına 
müraciət edə bilərsiniz.
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FLEG II proqramına dair qisa məlumat:

Müddət: 2013–2016

Maliyyələşdirilir: Avropa İttifaqı

Coğrafi Əhatə Dairəsi: Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, 
Moldova, Ukrayna, Ermənistan

İcraçı Təşkilatlar: Dünya Bankı, Təbiətin Qorunması üzrə 
Beynəlxalq İttifaq (İUCN),  Dünya Vəhşi Təbiət Fondu 
(WWF)

Azərbaycanda əsas tərəfdaşları: Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi
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Gəlin meşlərimizi bərpa edək və qoruyaq!

FLEG II Proqramı

Nəhayət, bir neçə il davam edən müzakirələr və məsləhətləşmələr 
nəticəsində 2010-ci ildə“Avropa İttifaqının Qonşuluq Siyasəti Şərq Ölkələri 
və Rusiyanın Meşə Sektorunda Hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və icrasının 
gücləndirilməsi və İdarəetmə Sisteminin Təkmilləşdirilməsi” (ENPİ FLEG) 
Proqramının həyata keçirilməsinə start vermişdir. İki illik intensiv iş ərzində 
Proqramın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən işçi qrupu ölkədə meşələrə dair 
təhsilin inkişafına, meşə qanunverciliyinə və meşə sahələri olan regionlarında 
fasiləli meşə təcrübələrinin tədqiqatına dair bir çox analitik və praktiki məlumat 
toplamışdır. ENPİ FLEG Proqramının Azərbaycanda seçilmiş nəailiyyətlərindən 
biri - məktəbli gənc meşəçilər hərəkatının yaradılması və 2013-cü ildən 
genişləndirilməsi Proqramın əlavə 4 ilə uzandırılmasının əsas amillərdən biri 
olmuşdur. Proqramın səyləri nəticəsində Ekoloqiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi arasında əməkdaşlıq daha da 
güclənmişdir. MMəhs bu səmərəli əməkdaşlıq sayəsində Azərbaycanda orta və ali 
təhsil müəssisələri üçün meşələrin dayanıqlı idarəçiliyinə həsr olunmuş çoxsaylı 
dərsliklərin və metodik vəsaitlərin hazırlanması mümkün olmuşdur. 2013-cü 
ildən ENPI FLEG Proqramının varisi olan FLEG II Proqramı meşə sahəsində 
təhsilin gücləndiliməsi və gənc meşəçilər hərəkatının genişləndirilməsi ilə bağlı 
fəaliyyətlərini daha da möhkəmləndirmişdir. Proqram Azərbaycanın meşə 
sektorunda mövcud olan problemlərinin hərtərəfli təhlilini həyata keçirərək 
yeni meşə bərpa üsullarını, dövlət meşə fondunun torpaqlarında davamlı turizm 
və rekreasiyanın inkişafı və meşə funksionallığının tədqiqatına dair təklifləri irəli 
sürmüşdür. Daxilində QHT, alim və dövlət strukturlarının nümayəndələri olan 
Məşvərət Şurası Proqram barədə məlumatların daha effektiv yayılmasını təmin 
edir. Proqram Avropa İttifaqı tərəfindən maliyələşdirilir və Dünya Bankı, Dünya 
Vəhşi Təbiət Fondu (WWF) və Beynəlxaq Təbiəti Mühafizə İttifaqı (İUCN) 
tərəfindən həyata keçirilir.

Proqram yekun mərhələdədir və 2016-ci ilin dekabr ayında sona çatır. 
Proqram barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün www.enpi-fleg.az və 
www.enpi-fleg.org vebsaytlarına müraciət edə bilərsiniz.
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Azərbaycanın Cənub Regionunda Bərk Tullantıların İdarə 
edilməsinə dair Texniki və İqtisadi Araşdırmaya dair qisa 
məlumat:

Müddət: 2015–2016

Maliyyələşdirilir: Avropa İttifaqı

Coğrafi Əhatə Dairəsi: Azərbaycan

İcraçı Təşkilatlar: ICP, EPTA və ENVIROPLAN

Tərəfdaşları: İqtisadiyyət və Sənaye Nazirliyi
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Az tullantı, az çirklənmə - ehtiyatların artması!

Azərbaycanın Cənub Regionunda Bərk Tullantıların 
İdarə edilməsinə dair Texniki və İqtisadi Araşdırma

Avropa İttifaqının (Aİ) dəstəyi ilə 2012-ci ildə hazırlanan Lənkəran şəhəri 
üçün “15 illik Tullantı Strategiyası maliyyən etmişdir ki, bu ərazidə mövcud 
olan toplanma və kənarlaşdırma sistemlərinin səmərələşdirilməsi üçün ciddi 
işlər görülməlidir. Bu səbəbdən Aİ Lənkəran İqtisadi Regionunun təxminən 
900.000 sakini üçün yeni layihənin dəstəklənməsi sahəsində təşəbbüslərini 
davam etdirir

Regionun iqtisadi inkişafı və əhali artımı burada mövcud olan toplanma və 
kənarlaşdırma sistemlərinin tələb olunan ekoloji standartlara cavab verməməsi 
səbəbindən onlara neqativ təsir göstərmişdir. Beləliklə, İqtisadiyyat və Sənaye 
Nazirliyi Azərbaycanın Cənub Regionunda tullantıların regional qaydada 
idarə edilməsinin kompleks sisteminin yaradılması imkanı və üstünlüklərinin 
nəzərdən keçirilməsi üçün İlkin Texniki və İqtisadi Araşdırma və Regional 
İnvestisiya Planının işlənib hazırlanması barədə qərar qəbul etmişdir. Əsas 
məqsəd nəzərdə tutulmuş ərazidə səmərəliliyi araşdırmaqdır.

Layihədə iştirak edən bir sıra yerli və beynəlxalq mütəxəsisslər tərəfindən 
tullantıların regional qaydada idarə edilməsi üçün 4 ssenarini hazırlanmışdır. 

Bu layihə həm Lənkaran iqtisadi rayonu üçün ilkin regional tullantı strateg 
iyasının hazırlanması sahəsində, həm də ölkədə (Bakı şəhəri istisna olmaqla) 
Azərbaycan Respublikasının milli tullantı strategiyasına uyğun olan azsaylı  
layihələrdən dir. Belə ki, layihənin həyata keçirilməsi zamanı əldə olunan 
bütün nəticələr və məlumatlardan  milli tullantı strateqiyanın inkişafında 
istifadə olunacaqdır. Sözü gedən milli strateqiya Azərbaycanın digər rayonları 
üçün regional tullantı strateqiyasının işlənib hazırlanmasında əsas sənəd kimi 
istifadə olunacaq.

Proqram 2016-ci ilin iyun ayında yekunlaşıb.
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EaP Yaşıl Proqrama dair qisa məlumat:

Müddət: 2013–2016

Maliyyələşdirilir: Avropa İttifaqı, əlavə maliyyə dəstəyi Sloveniya höküməti və Avstriya İnkişaf Bankı

Coğrafi Əhatə Dairəsi: Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Ermənistan, Russiya Federasiyas

İcraçı Təşkilatlar: İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OESD), Birləşmit Millətlər Təşkilatının Avropa üçün 
İqtisadı Komissiyası (UNECE), Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühiti Proqramı (UNEP) və Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Sənaye İnkişaf Təşkilatı (UNİDO)

Əsas tərəfdaşlar: Hökümət strukturları və özəl sektoru
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Yaşıl sənəyelər, daha keyfiyyətli həyat!

Şərq Tərəfdaşlığı Ölkələrində Ətraf
Mühit və İnkişaf üçün Əməkdalıq – Yaşıl
İqtisadiyyat (EaP GREEN) Proqramı çərçivəsində
“Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz
İstehsal (RSDTİ)”
Nümayiş Layihələri Komponenti

EaP Yaşıl Proqramı Avropa İttifaqının (Aİ) Şərg Qonşuluğuna daxil 
olan altı ölkəyə - Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcustan, Moldova 
və Ukraynaya iqtisadi artımın ətraf mühitin deqradasiyasından və təbii 
ehtiyatlarının tükənməsindən ayrılması prosesində və bu ölkələrin yaşıl 
iqtisadiyyat ölkələrinə çevrilməsiinə  dəstək göstərir.

UNEP və UNİDO təşkilatlarının səlahiyyətində olan sözü gedən nümayiş 
layihələri qida, kimyəvi və tikinti istehsalat sahələrində daha təmiz və ehtiyat 
baxımından səmərəli hasilat üzrə metodun (RECP) tətbiq edilməsindən 
bəhs edir.

Azərbaycanda EaP Yaşıl Proqramı Azərbaycanda 2015-2020-ci illəri üçün 
Bərpa olunan Enerjı Mənbələri üzrə Milli Strategiyanın və ƏMTQ (Ətraf 
Mühitə Təsirin üzrə Qiymətləndirilməsi) sahəsində qanun layihəsinin 
hazırlanmasında müvafiq dövlət strukturlarına dəstək olur.

Proqram barəsində daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün http://www.
green-economies-eap.org/countries/azerbaijan/ veb sahəfələrinə müraciət 
edə bilərsiniz.
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BÇHƏMM layihəsinə dair qısa məlumat:

Müddət: 2012–2016

Maliyyələşdirilir: Avropa İttifaqı

Coğrafi Əhatə Dairəsi: Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Ermənistan

Tərəfdaşlar: Hulla&Co Human Dynamics KG (əsas); REC (Hungary); H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co.KG-
JBG; CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH; Crimean Republic Association Ekologiya I Mir (CRAEM); 
Ukrayna QHT-si “Mama-86”
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Yetərin qədər keyfiyyətli su!

Potensialın artırılması, təlimlərin keçirilməsi
və su qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi
yolu ilə transsərhəd çay hövzələrində
suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması

“Beynəlxalq Çay Hövzələrinin Ətraf Mühitinin Mühafizəsi Layihəsi” 
(BÇHƏMM) Avropa İttifaqının (Aİ) Qara Dəniz və Xəzər Dənizi 
hövzələrində Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarəçiliyinin (SEİİ), xüsusən 
də Aİ-nın Su Çərçivə Direktivinin (SÇD) icrası sahəsində həyata keçirdiyi 
işi davam etdirmək üçün tərtib olunmuş və Avropa İttifaqı tərəfindən 
maliyyələşdirilən layihədir. Layihənin məqsədi geniş Qara Dəniz regionun və 
Belarus Respublikası daxil olmaqla transsərhəd çaylarında suyun keyfiyyətini 
yaxşılaşdırmaq və potensialın artırılması və “işləyə-işləyə öyrənmək” 
yanaşmasını tətbiq etməklə su ehtiyatlarından dayanıqlı istifadəni təmin 
etməkdir. 

Çay Hövzəsinin İdarəçiliyi Planları (ÇHİP) nə deməkdir?
2014-cü ilin yanvarından başlayaraq beş iştirakçı ölkənin çay hövzələrində 

ÇHİP-nın hazırlanması prosesinə start verilmişdir. Azərbaycanda ÇHİP-nın 
hazırlanması üçün Orta Kür regionu pilot ərazi kimi seçilmişdir. Azərbaycan 
Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə hazırlanmış 
Çay Hövzəsinin İdarəçiliyi Planı (ÇHİP) –Aİ-nın Su Çərçivə Direktivi və 
Azərbaycanın müvafiq qanunvericiliyinə uyğundur. 

Layihə barəsində daha ətraflı məlumat almaq üçün www.blacksea-
riverbasins.net veb səhifəsində tapa bilərsiniz. 
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Toksik Məntəqələri Müəyyənetmə Proqramı 
(TMMP)

Toksik Məntəqələri Müəyyənetmə Proqramı (TMMP) Blaksmit İnstiutu, 
Sənaye inkişafı üzrə Birləşmiş Millətlərin Təşkilatı (YUNİDO), Dünya Bankı, 
Avropa Komissiyası, Asiya İnkişaf Bankı və İsveçrə Yaşıl Xaç Cəmiyyətinin 

Sumgayit Industrial Center in a NUTSHELL:

Duration: May 2014 – May 2015

Funded by: European Union, Azerbaijani Chemical State 
Company (Azerkimya) and Polygon state enterprise

Geographical coverage: Sumgayit area

Implementing Organizations: Blacksmith Institute for a 
Pure Earth, State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR), 
the Ministry of Ecology and Natural Resources

Affected population: 10.000 people
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Təmiz torpaq sağlam həyat deməkdir!

həyata keçirdiyi birgə fəaliyyətdir. Proqramın əsas məqsədi aşağı və orta 
gəlirli ölkələrdə insan sağlamlığına potensial təhlükə yaradan məntəqələrin 
qeydə alınması və qiymətləndirilməsidir. TMMP bu tip məntəqələrin 
inventarladırlımlasından daha çox, problemi işıqlandırmağa xidmət edir.

Sumgayıt Sənaye Mərkəzi layihəsi
40-dan çox zavod və fabriklərin yerləşdiyi Sumqayıt şəhəri Azərbaycanın 

ikinci sənaye mərkəzi kimi tanınır. Məhs ona görə də hal-hazırda şəhər 
çoxsaylı ekolojı problemləri ilə üzləşir. Aparılan tədqiqatlar müəyyən 
etmişdir ki, səmayeləşdirmə prosesinin mənfi təsirlərini azaldmaq üçün 
dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə baxmayaraq çirklənmiş 
torpaqlarda ağır metalların, onların arasında, cümlədən benzol, PCB və 
s.qatılığı yüksəkdir.

Sumqayıt Üzvi Zavodu təmizlənmə üçün texniki dəstəyə ehtiyacı olan 
sahə kimi müəyyən edilmişdir.

- ARDNŞ və Black Smit İnstitutu tərəfindən keçirilmiş 
əsaslı qiymətləndirmə işi nəticəsində ərazidə çoxsaylı 
çirkləndirici maddələr aşkar olunmuşdur. Problemləri 
aradan qaldırmaq məqsədi ilə çoxtərəfli işçi qrupu 
yaradılmışdır. 

Əsas fəaliyyətlər və nailiyyətlər
Sahədə bərpa işləri 2015-ci ilin fevral ayında başlanmışdır. Ümumilikdə 

600 m3 çirkli torpaq sahədən götürülərək xüsusi poliqona daşınmışdır. 
1000 m3-dən artıq təmiz torpaq 120-200 m ərazidə yerləşdirmişdir. 
Torpağı möhkəmləndirmək və eroziyanın qabağını almaq məqsədi ilə aprel 
və may aylarında sahədə böyük miqdarda ağac, kol və ot əkilmişdir. Xüsusi 
qurulmuş suvarma sistemi bitkilərin su təchizatını təmin edir. Layihə ölkədə 
çöxtərəfli layihələrin uğurla həyata keçirilməsinin möhtəşəm nümunəsidir. 
Əsas maraqlı tərəflər tərəfindən dəstəklənmiş sürətli təmizlənmə proseduru 
nəticəsində bir zaman çirkli və təhlükəli hesab olunan ərazi insanlar üçün 
təmiz istirahət zonasına çevrilmişdir. 





Layihələr üzrə bölgələrin siyahısı:

● Clima East pilot layihəsi 

● FLEG II

● Azərbaycanın Cənub Regionunda Bərk Tullantıların İdarə 
edilməsinə dair Texniki və İqtisadi Araşdırma

● EaP Yaşıl Proqramı

● «Beynəlxalq Çay Hövzələrinin Ətraf Mühitinin Mühafizəsi 
Layihəsi” (BÇHƏMM)

● Toksik Məntəqələri Müəyyənetmə Proqramı (TMMP)



LIST OF ONGOING REGIONAL PROJECTS
(UPDATE MAY 2015)

Project Title
Implementing 

Partner
Key Contacts

Shared Environmental Information 
Systems (SEIS)

European 
Environment 
Agency - EEA

Galina Hristova
(Galina.Hristova@eea.europa.eu)

Emerald Network II Council of Europe
Iva Obretenova

(Iva.OBRETENOVA@coe.int)

Clima East Policy: Supporting Climate 
Change Mitigation and Adaptation

HTSPE Ltd
Zsolt Lengyel

(Zsolt.Lengyel@climaeast.eu)

Importing Capacities to tackle obsolete 
pesticides and other unused hazardous 
chemicals

FAO
Thompson, Richard

(Richard.Thompson@fao.org)

Greening Economies in the Eastern 
Neighbourhood (EaP-GREEN)

OECD (UNDP/
UNIDO/UNECE)

Krzystof Michalak
(Krzystof.MICHALAK@oecd.org)

Support to the EU Water Initiative in 
Eastern Europe, Caucasus and Central 
Asia (EECCA)

OECD (+UNECE)
Krzystof Michalak

(Krzystof.MICHALAK@oecd.org)

PPRD II East-Programme for Prevention 
Preparedness and Response to natural and 
man-made Disasters

MWH
Sergei Anagnosti

(sergey.anagnosti@pprdeast2.eu)


