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Azərbaycan Respublikasının Bərpa Olunan Enerji Sektorunda Ətraf Mühitə 

Təsirin Qiymətləndirilməsi qanun layihəsinin praktiki tətbiqi  
 

İlkin Seminar: SEQ üzrə əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi və ilkin analizlər  

3 – 4 Mart 2015 

Bakı, Azərbaycan 

Yekun Gündəlik 

 

1-ci gün,  03 Mart  2015  

 

09:00 – 09:30  Qeydiyyat 

 

09:30 – 10:00  Görüşün açılışı   

Açılış çıxışı,  Rasim Səttarzadə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

Ekologiya və Təbiəti Mühafizə Siyasəti Şöbəsinin rəhbəri 

Açılış çıxışı, Rəcəb Məmmədov, Alternativ və Bərpa Olunan Enerji üzrə 

Dövlət Agentliyinin Monitorinq Departamentinin direktoru  

 

İştirakçıların təqdim olunması 

 

10:00 – 10:15 Təqdimat: Strateji Ekoloji Qiymətləndirmə (SEQ) üzrə UNECE Protokolu 

və Şərqi Tərəfdaşlıq ölkələrində Yaşıl İqtisadiyyat (EaP GREEN) proqramı 

üzrə Azərbaycana dəstək barədə  

 Cristian Olarean, Espoo Konvensiyası və onun SEQ protokolu  üzrə 

UNECE katibliyi  

 

10:15 – 11:45 Təqdimat (20 dəq): SEQ-ə giriş   

 Tipik SEQ prosedurunun analitik və prosedur addımları  

Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 

 

Müzakirələr (10 dəq) 
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11:45 – 11:15 Təqdimat (20 dəq): Azərbaycanda pilot SEQ layihəsinin təqdimatı “ 2015-

2020-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan 

Enerji üzrə Milli Strategiyası üçün SEQ”  

 SEQ pilot layihəsi – yanaşma və metodologiya  

 Vaxt çərçivəsləri və milli tərəfdaşların rolu və gözləntilər   

Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

                                              Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 

 

Müzakirələr (10 dəq) 

 

11:15 – 11:30 Çay/kofe fasiləsi 

 

11:30 – 12:00 Təqdimat (20 dəq): “ 2015-2020-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasının 

Alternativ və Bərpa Olunan Enerji üzrə Milli Strategiyası”  

 Sənədin əsas xüsusiyyətləri, prioritetlər və tədbirlər, icra sxemi  

 Davamı kimi tədbir – Enerji üzrə Fəaliyyət Planı  

 Ramiz Kəlbiyev, Alternativ və Bərpa Olunan Enerji üzrə Dövlət Agentliyinin  

Alternativ və Bərpa Olunan Enerji departamentinin rəhbəri  

Müzakirələr (10 dəq) 

 

12:00 – 12:30 Təqdimat (20 dəq): SEQ prosedurunda əhatə dairəsinin müəyyəndilməsi – 

addımlar  

 Əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi mərhələsinin məqsədləri, istifadə 

ediləm metod və alətlər, gözlənilən nəticələr 

 Nümunələr  

 SEQ pilot layihəsi üçün əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi  

  

Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 

   Müzakirələr (10 dəq) 

 

12:30 – 13:30  Nahar fasiləsi 

 

13:30 – 14:15 Təqdimat (30 dəq): İlkin vəziyyət və araşdırmalar   
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 Azərbaycanda əsas ekoloji və sağlamlıq problemləri    

Fikrət Cəfərov, SEQ Pilot layihəsinin koordinatoru  

 Müzakirələr (15 dəq) 

 

14:15 – 16:30  Əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi üzrə konsultasiyalar 

 Qrup Müzakirələri: Tədbir iştirakçıla kiçik qruplara ayrılacaq və qrup 

müzakirələrinə beynəlxalq SEQ ekspertləri və yerli ekspertlər moderatorluq 

edəcəklər   

 SEQ pilot layihəsi tərəfindən ələ alınmalı olan əsas ekoloji və 

sağlamlıq məsələləri   

 Spesifik problemlərin və narahatçılıqların ilkin təsvirinin 

hazırlanması  

 Mövcud və zəruri digən məlumatların icmalı    

Fikrət Cəfərov, SEQ Pilot layihəsinin koordinatoru 

                                        Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 

 

16:30 – 17:00 Əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi üzrə konsultasiyaların yekunuI 

beynəlxalq ekspertlərin təqdimatında  

 

                                        Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 

 

17:00 Tədbirin 1-ci gününün yekunu 

 

 

2-ci gün, 4 Mart 2015  

 

09:00 – 09:30  Qeydiyyat 

 

09:30 – 10:00   Təqdimat (15 dəq): Əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi hesabatı   

 1-ci günün nəticələri 

 Əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi hesabatının ilkin strukturut  
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Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 

 

Müzakirələr (15 dəq) 

 

10:00 – 11:00 Təqdimat (30 dəq): SEQ üzrə ilkin analizlər – giriş   

 Məqsədlər, əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi prosesi ilə əlaqəsi, 

metod və alətlər, gözlənilən nəticələr   

 Nümunələr  

 

Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 

 

Qrup Müzakirələri (30 dəq): Tədbir iştirakçıla kiçik qruplara ayrılacaq və 

qrup müzakirələrinə beynəlxalq SEQ ekspertləri və yerli ekspertlər 

moderatorluq edəcəklər  

 SEQ pilot layihəsi çərçivəsində ediləcək analizlər barədə  

 Uyğun metod və alətlər 

 Mövcud məlumatların və prosesə cəlb ediləcək tərəfdaşların 

müəyyən edilməsi 

Fikrət Cəfərov, SEQ Pilot layihəsinin koordinatoru 

                                        Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 

 

11:00 – 11:15 Çay/kofe fasiləsi  

 

11:15 – 12:30 Təqdimat (30 dəq): SEQ prosesində maraqlı tərəfdaşlarla müzakirələr   

 SEQ üzrə effektif konsultasiyaların əsas prinsipləri  

 Nümunələr  

 

Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 

 

Qrup Müzakirələri (45 dəq): Tədbir iştirakçıla kiçik qruplara ayrılacaq və 

qrup müzakirələrinə beynəlxalq SEQ ekspertləri və yerli ekspertlər 

moderatorluq edəcəklər  
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 SEQ pilot layihəsinə müvafiq maraqlı tərəfdaşlaırn müəyyən 

edilməsi 

 SEQ pilot layihəsinə müvafiq maraqlı tərəfdaşlarla konsultasiyalar 

üçün təklif edilən dizayn 

Fikrət Cəfərov, SEQ Pilot layihəsinin koordinatoru 

Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 

 

12:30 – 13:30  Nahar fasiləsi 

 

 

13:30 – 14:30 Təqdimat (20 dəq): SEQ üzrə hesabatın hazırlanması  

 SEQ hesabatının məqsədi, yaxşı SEQ hesabatının əsas prinsipləri  

 Nümunələr  

                                         Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq consultant 

 

Qrup Müzakirələri (40 dəq): Tədbir iştirakçıla kiçik qruplara ayrılacaq və 

qrup müzakirələrinə beynəlxalq SEQ ekspertləri və yerli ekspertlər 

moderatorluq edəcəklər  

 SEQ pilot layihəsi üçün SEQ hesabatının ilkin strukturunun 

hazirlanması  

Fikrət Cəfərov, SEQ Pilot layihəsinin koordinatoru 

                                        Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 

14:30 – 14:45  Çay/kofe fasiləsi  

 

14:45 – 16:00 Təqdimat (45 dəq):SEQ pilot layihəsi üzrə gələcək işlərin planlanması   

 SEQ heyəti və digər tərəfdaşlardan gözlənilən işlər üzrə tələblər  

 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Alternativ və Bərpa Olunan 

Enerji üzrə Dövlət Agentliyi arasında əlaqələrin qurulması  

 ƏMSQ üzrə qanun layihəsinin qanuni tələbatları  

 SEQ pilot prosesində tapşırıqların və işlərin icmalı, məsuliyyətlərin 

bölgüsü   

                                        Marina Khotuleva, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant  

Martin Smutny, SEQ üzrə beynəlxalq konsultant 
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Müzakirələr (30 dəq) 

 

16:00 – 17:00 Müzakirələrin yekunu və seminarın bağlanışı  

Rasim Səttarzadə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekologiya və 

Təbiəti Mühafizə Siyasəti Şöbəsinin rəhbəri 

Rəcəb Məmmədov, Alternativ və Bərpa Olunan Enerji üzrə Dövlət 

Agentliyinin Monitorinq Departamentinin direktoru  

Cristian Olarean, Espoo Konvensiyası və onun SEQ protokolu  üzrə UNECE 

katibliyi 


