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Gündəәlik
3-cü Milli Məәşvəәrəәt Şurasının görüşünün vəә Maraqlı Təәrəәfləәrləә Məәsləәhəәtləәşməә görüşünün gündəәliyi
protokola əәlavəә edilmişdir (ƏӘlavəә 1).
İştirakçılar
Görüşdəә imzalanmış İştirakçıların Siyahısı ptorkola əәlavəә edilmişdir (ƏӘlavəә 2).
Səәnəәdləәrin Xülasəәsi
Salamlama – Açılış qeydləәri
Cəәnab Rasim Səәttarzadəә, Ekologiya vəә Təәbii Səәrvəәtləәr Nazirliyinin Ekoloji Siyasəәt Şöbəәsinin
müdiri iştirakçıları səәmimiyyəәtləә salamladı vəә bildirdi ki, Azəәrbaycan Respublikası Avropa İttifaqı iləә
genişləәndirilmiş əәməәkdaşlığı nəәzəәrdəә tutur. ƏӘməәkdaşlıq üçün prioritet sahəәləәr Azəәrbaycan Hökuməәti vəә
Avropa Komissiyası təәrəәfindəәn Avropa Qonşuluq vəә Təәrəәfdaşlıq Aləәtinəә əәsasəәn Ölkəә Strategiyası
Səәnəәdindəә razılaşdırılmışdır. Qarşıqlı şəәkildəә razılaşdırılmış Avropa İttifaqı/Azəәrbaycan Fəәaliyyəәt Planı
Azəәrbaycanın birgəә razılaşdırılmış prioritetləәri beynəәlxalq vəә Avropa normalarına vəә prinsipləәrinəә uyğun
şəәkildəә həәyata keçirməәk öhdəәliyini nümayiş etdirir. Plan əәsas ekoloji sektorlar, o cümləәdəәn su idarəәçiliyi
üzrəә prioritet təәdbirləәri müəәyyəәn etmişdir. Avropa İttifaqında su ekologiyasının qorunmasını əәhatəә edəәn
əәn mühüm qanunverici hissəә Su Çəәrçivəә Direktividir.
BMT-nin Minilliyin İnkişaf Məәqsəәdləәrinəә çatmağı dəәstəәkləәməәk üçün Avropa İttifaqının Su Təәşəәbbüsünün
Aİ ŞAQMA ST MSD (Avropa İttifaqının Şəәrqi Avropa, Qafqaz vəә Məәrkəәzi Asiyada Su Təәşəәbbüsləәri üzrəә
Milli Dialoqu) komponentinəә əәsasəәn Şəәrqi Avropa, Qafqaz vəә Məәrkəәzi Asiya ölkəәləәrindəә Milli Siyasi
Dialoqlara (MSD) start verilmişdir. BMT AÜİK katibliyi ŞAQMA ölkəәləәrindəә su ehtiyatlarının
inteqrasiyalı idarəәçiliyi (SEİİ) üzrəә Milli Siyasi Dialoqların həәyata keçirilməәsindəә strateji təәrəәfdaş kimi
çıxış edir. 2010-cu ildəә BMT AÜİK Azəәrbaycan vəә bir sıra ŞAQMA ölkəәləәrindəә Milli Siyasi Dialoqlara
başlamışdır. SEİİ-nin MSD-ın İdarəәetməә Komitəәsi yaradılmış vəә SEİİ üzrəә MSD haqqında 2010-cu ilin
sentyabrında Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. İdarəәetməә Komitəәsinəә Ekologiya vəә Təәbii Səәrvəәtləәr
Nazirliyinin, Fövqəәladəә Hallar Nazirliyinin, Səәhiyyəә Nazirliyinin, Meliorasiya vəә Su Təәsəәrrüfatı ASCnin, Azəәrsu ASC-nin, Milli Elmləәr Akademiyasının, Bakı Dövləәt Universitetinin, QHT-ləәrin vəә digəәr
milli qurumların nümayəәndəәləәri daxildir.
Azəәrbaycanda SEİİ üzrəә MSD əәsas diqqəәti Avropa İttifaqının Su Çəәrçivəә Direktivinəә vəә BMT AÜİK-nin
Transsəәrhəәd Su axınlarının vəә Beynəәlxalq Gölləәrin Mühafizəәsi vəә onlardan İstifadəәyəә dair
Konvensiyasına (Su Konvensiyası) vəә onun Su vəә Sağlamlıq üzrəә Protokoluna, eləәcəә dəә digəәr BMT vəә
Avropa İttifaqı aləәtləәrindəә müəәyəәnləәşdirilmiş prinsipləәrəә əәsasəәn su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarəәçiliyi
üzrəә hökuməәt strategiyasının işləәnib hazırlanmasına yönəәldir. Konvensiyanın təәrəәfi kimi Azəәrbaycan
həәmin konvensiyaya əәsasəәn təәləәbləәrin yerinəә yetirilməәsindəә fəәal əәməәkdaşlıq edir.

Strategiya beynəәlxalq su hüququnun vəә Avropa İttifaqının Su Çəәrçivəә Direktivinin (SÇD) prinsipləәrinəә
əәsaslnır.
Azəәrbaycan Hökuməәti iri həәcmli investisiyalar vəә Dövləәt Proqramlarında əәks olunmuş siyasi fəәaliyyəәtləәr
vəә təәdbirləәr vasitəәsiləә ölkəәnin su ehtiyatlarının idarəәçiliyinəә vəә qorunmasına prioritet sektor kimi yüksəәk
diqqəәt ayırır. Hazırda Azəәrbaycan özünün su ehtiyatlarının beynəәlxalq standartlara uyğun şəәkildəә idarəә
edilməәsi üçün BMT-nin Avropa üzrəә İqtisadi Komissiyası (BMT AÜİK), İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq vəә İnkişaf
Təәşkilatı (AİƏӘİ), BÇHƏӘMM layihəәsi vəә digəәr beynəәlxalq təәşkilatlarla sıx əәməәkdaşlıq edir.
Xanım Tatyana Yefimova, AİƏӘİ-nin Ekoloji Direktorluğunun rəәsmisi dəә həәmçinin iştirakçıları AİƏӘİ
adından salamladı vəә bildirdi ki, AİƏӘİ Azəәrbaycanla sıx əәməәkdaşlıq edir vəә son illəәrdəә su ehtiyatlarının
idarəәçiliyi, o cümləәdəәn su sektoru iləә əәlaqəәdar iqtisadi aləәtləәr üzrəә bir sıra fəәaliyyəәtləәri dəәstəәkləәmişdir vəә
gəәləәcəәkdəә dəә bu əәməәkdaşlıq su siyasəәtinin vəә su ehtiyatlarının idarəәçiliyinin gücləәndirilməәsinəә yönəәlmiş
konkret təәdbirləәrin dəәstəәkləәnməәsi vasitəәsiləә davam etdiriləәcəәkdir.
Daha sonra xanım Annukka Lipponen, BMT AÜİK Su Konvensiyası Katibliyinin Ekoloji
mütəәxəәssisi məәlumat verdi ki, BMT AÜİK Azəәrbaycanda vəә bir sıra ŞAQMA ölkəәləәrindəә Milli Siyasi
Dialoqlara başladıqdan sonra bu sahəәdəә bir çox irəәliləәyişləәr, o cümləәdəәn Milli Su Strategiyasının işləәnib
hazırlanması, transsəәrhəәd pilot çay hövzəәsindəә Nexusun həәyata keçirilməәsi vəә Gürcüstan vəә Azəәrbaycan
arasında su ehtiyatlarına dair Sazişin hazırlanması vəә bir sıra digəәr fəәaliyyəәtləәr müşahidəә olunmuşdur. O,
həәmçinin qeyd etdi ki, BMT AÜİK bundan sonra da Azəәrbaycanla su idarəәçiliyi sahəәsindəә vəә Gürcüstanla
su sektorunda əәməәkdaşlığa dair məәsəәləәləәr üzrəә əәməәkdaşlıq edəәcəәkdir.
Cəәnab Zurab Cinçaradze, BÇHƏӘMM Layihəәsinin Qrup Rəәhbəәrinin müavini giriş nitqindəә
iştirakçıları salamladı vəә Azəәrbaycanda prioritet su məәsəәləәləәri vəә problemləәrinəә dair birgəә müzakirəәləәrin
aparılması üçün bir imkan kimi birgəә Milli Siyasi Dialoq vəә Milli Məәşvəәrəәt Komitəәsinin görüşləәrinin
keçirilməәsinin yüksəәk əәhəәmiyyəәtini vurğuladı vəә BÇHƏӘMM layihəәsinin bu prosesdəәki rolundan bəәhs
etdi.
Cəәnab Mütəәllim ƏӘbdülhəәsəәnov, Ekologiya vəә Təәbii Səәrvəәtləәr Nazirliyinin Ekoloji siyasəәt şöbəәsinin
sektor müdiri iştirakçıları Avropa İttifaqının su məәsəәləәləәri üzrəә MSD vəә BÇHƏӘMM layihəәsinin MMKnin birgəә iclasının məәqsəәdləәri barəәdəә məәlumatlandırdı vəә gündəәlik layihəәsini onların diqqəәtinəә təәqdim
etdi.
İclasın gündəәliyinin qəәbul edilməәsindəәn sonra söz sırası iştirakçıları Azəәrbaycanda BMT AÜİK vəә Asiya
İnkişaf Bankının (AİB) dəәstəәyi iləә hazırlanmış 2 su stratetgiyası ahqqında məәlumatlandırmaq üçün cəәnab
Sahib Həәsəәnzadəәyəә vəә cəәnab Rafiq Verdiyevəә verildi.
Cəәnab Rafiq Verdiyev ilk öncəә iştirakçılara məәlumat verdi ki, BMT AÜİK-nin dəәstəәyi iləә hazırlanmış Su
Strategiyasının layihəәsi həәm beynəәlxalq vəә həәm dəә Avropa İttifaqı səәviyyəәsindəә standartlara vəә
məәqsəәdləәrəә cavab verməәk üçün Azəәrbaycanda su ehtiyatlarının idarəәçiliyi vəә suyun mühafizəәsi, eləәcəә dəә
su təәchizatı vəә kanalizasiya sistemləәrinin inkişaf etdirilməәsi məәqsəәdini daşıyır. Strategiya qısa müddəәtli (6
il), orta müddəәtli (18 il) vəә uzun müddəәtli həәdəәfləәrəә bölünmüş məәqsəәdləәrdəәn ibarəәtdir. Strategiya təәklif
edir ki, regional inzibati idarəәetməә hövzəә əәraziləәrinəә əәsaslanmalıdır.
Strategiya ayrıca vəә daha əәtraflı Təәdbirləәr Planı iləә dəәstəәkləәnəәcəәkdir, hansı ki öz növbəәsindəә Strategiyanın
icrasını asanlaşdıracaqdır.
Hazırkı Strategiya səәnəәdi aşağıdakı məәsəәləәləәr üzəәrindəә cəәmləәşmişdir:
-

Su ehtiyatlarının vəә su eko-sistemləәrinin mühafizəәsinin gücləәndirilməәsi
Su ehtiyatlarından istifadəәdəә dayanıqlılıq vəә səәməәrəәliliyin təәmin edilməәsi

-

Müxtəәlif su istifadəәçiləәrinin, o cümləәdəәn bütün vəәtəәndaşlara su təәchizatı vəә kanalizasiya
sistemləәrinin təәkmilləәşdirilməәsi həәmçinin suvarma suyu təәchizatının ehtiyaclarının ödəәnilməәsi
Ehtiyac duyulan proqram vəә layihəәləәrin müəәyyəәnləәşdirilməәsi
Suyun mühafzəәsinin vəә su ehtiyatlarından dayanıqlı istifadəәnin asanlaşdırılması
Su ehtiyatlarının idarəәçiliyinin həәdəәfləәrinin, institusional təәkmilləәşdirməәləәrin vəә Strategiyanın
həәyata keçirilməәsi üçün təәləәb olunan hüquqi çəәrçivəәnin yaradılmasının məәqsəәdləәrini
müəәyyəәnləәşdirməәk
Suya qəәnaəәt vəә xəәrcləәrin bəәrpasını təәşviq etməәk
Transsəәrhəәd əәməәkdaşlığı təәkmilləәşdirməәk
Maraqlı təәrəәfləәrin suyun mühafizəәsi vəә idarəәçiliyinin planlaşdırılmasında iştirakını
genişləәndirməәk
Qurumlar, regional təәşkilatlar vəә vəәtəәndaşlar arasında ünsiyyəәti genişləәndirməәk
Milli vəә regional səәviyyəәdəә potensialların genişləәndirilməәsi

Azəәrbaycandakı su ehtiyatları müxtəәlif ehtiyacları vəә maraqları ödəәməәk üçün yetəәrli olmadığına görəә
Strategiya bu səәbəәbdəәn təәmiz su kanalizasiya xidməәtləәrinəә çıxış, nöqtəәvi məәnbəә çirkləәnməәləәrinin
azaldılması vəә transsəәrhəәd çay axınları üzrəә əәməәkdaşlığın qurulması kimi aydın prioritetləәr
müəәyyəәnləәşdirir. Suyun təәhlükəәsizliyi, iqlim dəәyişiklikləәrinəә adaptasiya vəә daşqın riskləәrinin idarəәçiliyi
məәsəәləәləәri dəә strategiyada vurğulanır.
Su ehtiyatlarından ekoloji dayanqılı istifadəә əәsas olacaqdır, hansı ki su ehtiyatlarının uzun müddəәtli
iqtisadi istifadəәsi dəә bunun üzəәrindəә qurulur.
Daha sonra cəәnab Verdiyev qeyd etdi ki, Azəәrbaycanın suvarma vəә dgəәr məәqsəәdləәr üçün suyu təәchiz
etməәkdəәn ötrü məәhdud su ehtiyatları vardır vəә buna görəә dəә Su Ehtiyatları Dövləәt Agentliyi Asiya İnkişaf
Bankından əәsas diqqəәti kəәnd təәsəәrrüfatı vəә irriqasiya məәqsəәdləәri üçün sudan istifadəәyəә yönəәltməәkləә
strategiya layihəәsini yeniləәməәkdəә köməәklik göstəәrilməәsini xahiş etmişdir.
Sonra cəәnab Sahib Həәsəәnzadəә iştirakçılara qısaca olaraq AİB-in köməәkliyi vəә dəәstəәyi iləә hazırlanmış su
strategiyasının layihəәsi barəәdəә məәlumat verdi. O bildirdi ki, bu səәnəәddəә həәmçinin su idarəәçiliyi üzrəә
hüquqi vəә institusional bazanın vəә qurumlar arasındakı əәməәkdaşlığın genişləәndirilməәsinin vacibliyi əәsas
prioritet kimi nəәzəәrdəәn keçirilir. Həәmçinin bu sahəәdəә irriqasiya infrastrukturunun təәkmilləәşdirilməәsi,
bitkiləәr üçün daha dəәqiq su təәləәbi normalarının təәtbiqi, müasir suvarma metodlarından istifadəә vəә Sudan
İstifadəә edəәnləәr Birlikləәrinin potensialının gücləәndirilməәsi vasitəәsiləә sudan irriqasiyada səәməәrəәli istifadəә
üzrəә bir sıra təәklifləәr mövcuddur.
Müzakirəәləәr zamanı qəәrara alındı ki həәr iki səәnəәdi birləәşdirməәk üçün ekspertləәr qrupu yaradılsın vəә
yekunlaşdırılmış strategiya əәsasında həәyata keçirməә (təәdbirləәr) planı işləәnib hazırlansın vəә təәsdiq olunmaq
üçün hökuməәtəә təәqdim edilsin.
Cəәnab Zurab Jinxaradze iştirakçları 6 ölkəәnin hamısında həәr bir layihəә komponentləәri üzrəә həәyata
keçiriləәn layihəә fəәaliyyəәtləәri vəә növbəәti aylarda planlaşdırılan təәdbirləәr barəәdəә məәlumatlandırdı. O qeyd
etdi ki, “Beynəәlxalq Çay Hövzəәləәrinin Ekoloji Mühafizəәsi” layihəәsi özünün icra planına uyğun olaraq
layihəә ölkəәləәrinin əәsas benefisiarları vəә bütün maraqlı təәrəәfləәrləә sıx əәməәkdaşlıq şəәraitindəә həәyata keçirilir
vəә özünün Qara Dəәniz regionunun vəә Belarusun transsəәrhəәd çay hövzəәləәrindəә su keyfiyyəәtinin
yaxşılaşdırılmasına dair əәsas məәqsəәdi üzrəә mühüm rol oynamışdır.
Cəәnab Jinxaradze daha sonra çay hövzəәsinin idarəәçiliyi planlarının layihəәləәrinin əәsas benefisiarlarla
birlikdəә hazırlanması vəә bütün maraqlı təәrəәfləәrin həәmin səәnəәdləәr üzrəә ictimai məәsləәhəәtləәşməәləәri dəә daxil
olmaqla Mart 2015-Avqust 2015 aralığındakı növbəәti dövr üçün planlaşdırılan fəәaliyyəәtləәri təәqdim etdi.
Birinci ictimai Məәsləәhəәtləәşməә 23 aprel 2015-ci il tarixindəә Gəәncəә şəәhəәrindəә keçirilməәsi planlaşdırılır. O
həәmçinin, 2015-ci ilin mayında Gürcüstanda təәşkil olunacaq regional hidro-bioloji təәlim haqqında da
qeyd etdi. Növbəәti 5-ci təәrəәqqi hesabatı bütün əәtraflı məәlumatları iləә birlikdəә gəәləәn həәftəә maraqlı təәrəәfləәrəә
göndəәriləәcəәkdir. Bütün müvafiq informasiyanı vəә hesabatları layihəәnin veb səәhifəәsindəәn yükləәməәk olar:
http://www.blacksea-riverbasins.net/en/downloads.

Cəәnab Rafiq Verdiyev, Beynəәlxalq Çay Hövzəәləәrinin Ekoloji Mühafizəәsi Layihəәsinin (BÇHƏӘMM) Ölkəә
üzrəә Su İdarəәçiliyi Eksperti Milli Məәşvəәrəәt Komitəәsinin 2 sentyabr 2014-cü il tarixindəәki sonuncu
görüşündəәn ötəәn hesabat dövrü əәrzindəә təәfsilatlı nəәticəәləәr vəә spesifik layihəә fəәaliyyəәtləәri vəә eləәcəә dəә
layihəәnin Azəәrbaycandakı icrasının vəәziyyəәtinəә dair əәtraflı məәlumat təәqdim etdi. O, iştirakçıları layihəә
təәrəәfindəәn işləәnib hazırlanmış səәth vəә qrunt suları üzrəә Su Monitorinqi Proqramları, eləәcəә dəә Məәrkəәzi Kür
Çayı pilot əәrazisi üçün Çay Hövzəәsinin İdarəәçiliyi Planının (ÇHİP) layihəәsinin hazırlanması vəә pilot çay
hövzəәsindəә qarşıdan gəәləәn Birgəә Sahəәvi Təәdqiqatlar vəә çatışmayan monitorinq məәlumatının əәldəә
olunması üçün “məәlumat boşluğunun doldurulması” çalışması barəәdəә məәlumatlandırdı.
Cəәnab Rafiq Verdiyev həәmçinin iştirakçılara məәlumat verdi ki, BÇHƏӘMM layihəәsinin dəәstəәyi iləә
Azəәrbaycanda benefisiar təәşkilatlarla sıx əәməәkdaşlıq vəә koordinasiya şəәraitindəә aşağıdakı layihəәləәr uğurla
həәyata keçirilmişdir:
• Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarəәçiliyi (SEİİ) konsepsiyası vəә prinsipləәrinin təәtbiqi vəә SÇD-nin
vəә Şəәhəәr Çirkab Sularının Təәmizləәnməәsi Direktivinin təәləәbləәrinəә uyğunlaşdırma vəә təәtbiqi üçün
Su Məәcəәlləәsinəә dəәstəәk məәqsəәdiləә ikinci dəәrəәcəәli qanunvericilik aktlarının hazırlanmasına yardım
• Ekoloji axınların vəә Ekoloji Keyfiyyəәt Məәqsəәdləәrinin müəәyyəәnləәşdirilməәsi vasitəәsiləә SEİİ-ni vəә
SÇD-nin konsepsiya vəә məәqsəәdləәrini nümayiş etdirəәrəәk, seçilmiş transssəәrhəәd çay qollarında su
ehtiyatlarının təәdqiqatları.
Qeyd olundu ki, BÇHƏӘMM layihəәsi Azəәrbaycanda hövzəә yanaşmasının təәtbiqi üçün mexanizm, o
cümləәdəәn hövzəә rayonlarının yaradılması vəә bu pilot layihəәləәrin həәyata keçirilməәsi nəәticəәsindəә həәr bir hövzəә
rayonunda hövzəә yanaşmasının təәtbiqi üçün səәlahiyyəәtli qurumların müəәyyəәnləәşdirilməәsi üzrəә təәklifləәr
işləәyib hazırlamışdır. Bu təәklifləәr Milli Məәşvəәrəәt Komitəәsinin üzvləәri təәrəәfindəәn nəәzəәrdəәn keçirildikdəәn vəә
təәsdiqləәndikdəәn sonra Azəәrbaycanda qəәbul edilməәsi üçün benefisiar təәşkilata təәqdim olunacaqdır.
Rafiq Verdiyevin məәlumatına əәsasəәn, 2015-ci ilin aprel ayından başlayaraq aşağıdakı məәsəәləәləәr üzrəә digəәr
pilot layihəәnin icrasına başlanması planlaşdırılır:
•

Çirkləәnməәnin əәsasının müəәyyəәnləәşdirilməәsi üçün Kürün yuxarı hövzəәsindəә araşdırıcı monitorinq.
Yuxarı Kür bir çox problemləәrəә (nöqtəәvi məәnbəә vəә duffuziyalı çirkləәnməә) malik mürəәkkəәb
hövzəәdir, hansı ki layihəәnin dəәstəәkləәdiyi boşluqların doldurulması üzrəә Birgəә Sahəәvi Təәdqiqatlar
çəәrçivəәsindəә tam şəәkildəә araşdırıla bilmir. Təәklif ediləәn pilot layihəә əәsas məәlumat boşluqlarını
dolduracaq vəә ÇHİP-nın prioritetləәşdirilməәsini gücləәndirəәcəәk vəә ona yardım edəәcəәkdir.

Su vəә Sağlamlıq üzrəә Protokola əәsasəәn milli həәdəәfləәrin müəәyyəәnləәşdirilməәsi üzrəә planlaşdırılmış proses
barəәdəә məәlumat BMT AÜİK Su Konvensiyası Katibliyinin Ekoloji mütəәxəәssisi xanım Annukka Lipponen
vəә Azəәrbaycan Respublikası Səәhiyyəә Nazirliyinin Respublika Gigiyena vəә Epidemiologiya Məәrkəәzinin
nümayəәndəәsi Leylaxanım Tağızadəә təәrəәfindəәn təәqdim edildi.
Xanım Lipponen BMT AÜİK Su Konvensiyasının Su vəә Sağlamlıq üzrəә Protokolu barəәdəә danışdı.
Bununla beləә protokol milli səәviyyəәdəә fəәaliyyəәt göstəәrəәcəәk bir vasitəә kimi təәrtib olunmuşdur. Protokola
Təәrəәf kimi üzv olmaq təәləәb edilmir. BMT AÜİK regionundan kəәnar ölkəәləәr üçün açıq deyildir. Bu
Protokol həәr kəәs üçün adekvat vəә yetəәrli miqdarda təәhlükəәsiz içməәli suyun vəә kanalizasiya xidməәtləәrinin
əәldəә edilməәsi vəә içməәli su məәnbəәyi kimi istifadəә olunan suyu səәməәrəәli şəәkildəә qorumaq üçün spesifik
olaraq qəәbul edilmiş ilk beləә səәnəәddir. Protokol inkişaf problemləәri iləә sıx şəәkildəә əәlaqəәləәndirilmişdir,
Minilliyin İnkişaf Məәqsəәdləәri üçün aləәt rolunu oynayır vəә onun dayanıqlı inkişafı vəә Dayanıqlı İnkişaf
Məәqsəәdləәrini bundan sonra da dəәstəәkləәyəәcəәyi gözləәnilir. Protokol ekoloji vəә sağlamlıq təәrəәfləәrini bir
araya gəәtirir vəә qlobal vəә həәrtəәrəәfli yanaşma təәqdim edir.
Xanım Lipponen qeyd etdi ki, ölkəәləәr təәrəәfindəәn 2 il əәrzindəә Su Ehyitatları Direktivinəә qarşı (SED)
içməәlu suyun qorunmasının yüksəәk səәviyyəәsinəә çatmaq üçün həәdəәfləәr qoyulmalıdır. SED-dəә həәr hansı
qəәfil pisləәşməәləәr vəә insidentləәrin müəәyyəәnləәşdirilməәsi üçün 3 il əәzrindəә müşahidəә vəә cavab sistemləәri
yaradılmalıdır vəә ictimaiyyəәtəә məәlumat verilməәlidir – yalnız müşahidəә təәrəәqqiyəә nail olunduğunu sübut
edəә biləәr.

Protokol həәdəәfləәr vəә həәdəәf üçün tarixləәrin müəәyyəәnləәşdirilməәsini, həәdəәfləәrəә nail olmaq üçün təәdbirləәrin
təәyin edilməәsini, onların icrasının monitorinqini vəә zəәruri olduqda bu təәdbirləәrəә düzəәliş edilməәsini təәləәb
edir.
Ölkəә həәdəәfləәri: Su təәchizatı vəә kanalizasiya (keyfiyyəәt, təәkmilləәşdirilmiş çıxış, sistemin fəәaliyyəәti, çirkab
suları vəә lilin buraxılması); Su idarəәçiliyi (resursların keyfiyyəәti, rekreasiya suları, akvaməәdəәniyyəәt (su
məәdəәniyyəәti)); Sağlamlığın mühafizəәsi (pisləәşməәləәr, xəәstəәlik səәviyyəәsi).
Müəәyyəәn olunmuş tarixləәr: Təәrəәfləәr həәmçinin: 1) milli koordinasiya mexanizmləәri yaradırlar, 2) su
idarəәçiliyi planları işləәyib hazırlayır, içməәli su keyfiyyəәti standartlarının icrası üçün çəәrçivəә
formalaşdırırlar.
Təәrəәqqinin nəәzəәrdəәn keçirilməәsi: 1) Təәrəәfləәr həәdəәfləәrəә doğu irəәliləәyiş üzrəә məәlumat toplayır vəә onu
qiyməәtləәndirir, 2) Təәrəәfləәr məәlumat toplanması vəә qiyməәtləәndirilməәsinin nəәticəәləәrini dəәrc edir, 3) Təәrəәfləәr
təәrəәqqini nəәzəәrdəәn keçirir, 4) Təәrəәfləәr Katiblik vasitəәsiləә MOP-a xülasəә hesabatları təәqdim edirləәr.
Çay hövzəәsi səәviyyəәsindəә həәdəәfləәrin sahilyanı ölkəәləәrləә müzakirəәsi vəә razılaşdırılması lazımdır. Milli vəә
yerli həәdəәfləәr transsəәrhəәd məәqsəәdləәri nəәzəәrəә almalıdır.
“Azəәrbaycanda çoxməәqsəәdli su anbarları: su siyasəәti məәqsəәdləәrinəә nail olaraq onların istismarını
daha dayanıqlı etməәk” mövzusunda sessiyada AİƏӘİ-nin nümayəәndəәsi Tatyana Yefimova təәrəәfindəәn
yeni layihəә təәqdim olundu, hansı ki aşağıdakı aspektləәrin nəәzəәrəә alınması vəә həәlli məәqsəәdini daşıyır:
(i)
Su anbarlarından çoxsaylı istifadəәləәr arasında rəәqabəәti necəә azaltmaq;
(ii)
Su ehtiyatlarının koordinasiyalı idarəәçiliyinəә imkan yaratmaq üçün müvafiq idarəәetməәni necəә
təәşkil etməәk, vəә
(iii)
Bu cür çoxməәqsəәdli anbarların istismarının maliyyəә vəә eləәcəә dəә iqtisadi məәsəәləәləәrini necəә həәll
etməәk
MSD prosesi vasitəәsiləә qarşılıqlı faydalanmaq, Azəәrbaycanda texniki yardım layihəәləәri sessiyasında
xanım Annukka Lipponen, BMT AÜİK nümayəәndəәsi vəә xanım Lusiya de Ştrasser, İsveçin KTH Kral
Texnologiyalar İnstitutunun məәsləәhəәtçisi Alazan/Qanıx hövzəәsindəә su-əәrzaq-enerji-ekosistemləәr silsiləәsinin
pilot qiyməәtləәndirməәsinəә dair BMT AÜİK layihəәsi barəәdəә təәqdimat etdiləәr.
Qeyd olundu ki, silsiləә yanaşması aşağıdakılar kimi spesifik suallara cavab verməәyəә köməәk edir:
•

Biz təәbii ehtiyatların (ekosistemləәrin) mövcudluğuna təәhlükəә törəәtməәdəәn ümumi inkişaf
ehtiyaclarımızı (əәrzaq, su, enerji) dayanıqlı şəәkildəә necəә qarşılaya biləәrik?

•

Hansı texnologiyalar vəә onların hansı kombinasiyası vəә konfiqurasiyaları əәn yaxşı şəәkildəә köməәk
edəә biləәr

•

Hansı siyasəәtləәr bunu məәqsəәdəәuyğun vəә iqtisadi baxımdan məәntiqli edəәcəәk – vəә bununla da
gəәləәcəәk gəәrginlikləәri vəә təәzyiqləәri azaldacaq?

•

Bəәs əәgəәr biz heç nəә etməәsəәk, nəә baş verəәcəәk?

•

İqlim dəәyişiklikləәrinin Nexus sisteminəә gəәləәcəәk mümkün təәsirləәri hansılardır vəә biz hansı gəәləәcəәk
çəәtinlikləәrləә üzləәşəәcəәyik?

Vəә xüusəәn dəә:
•

Transsəәrhəәd sistemləәrdəә eyni resursları bölüşəәn qurumların fəәaliyyəәtini necəә uyğunlaşdırmalı?

•

Sahilboyu ölkəәləәrləә əәməәkdaşlıq üzrəә imkanları necəә yaratmalı?

Təәqdimatda
həәmçinin
Alazan/Qanıx
hövzəәsindəә
su-əәrzaq-enerji-ekosistemləәr
silsiləәsinin
qiyməәtləәndirilməәsinəә dair hesabatın layihəәsi vəә bu cür silsiləәnin Gürcüstan vəә Azəәrbaycanın inkişaf vəә
regional siyasəәtləәrinəә gəәləәcəәkdəә daxil edilməәsinin yolları da müzakirəә olundu.

Xüsusi olaraq qəәrara alındı ki, Nexus yeni qrupun layihəәsinin hazırlanması vasitəәsiləә yeni su strategiyasına
da daxil edilməәlidir vəә həәmçinin icra planı nexus məәsəәləәləәrini dəә nəәzəәrəә almalıdır.
Sonuncu sessiyada Azəәrbaycanda 2015-ci il vəә daha sonrakı dövr üzrəә MSD fəәaliyyəәtləәri müzakirəә edildi.
Sessiyada əәsas diqqəәt Azəәrbaycanda 2015-ci il vəә daha sonrakı dövr üzrəә MSD fəәaliyyəәtləәrinin əәsas
istiqaməәtləәrinin anlayışına verildi. AİƏӘİ vəә BMT AÜİK təәrəәfindəәn 2016-2019-cu illəәrdəә Avropa İttifaqının
Şəәrqi Avropa, Qafqaz vəә Məәrkəәzi Asiyada Su Təәşəәbbüsləәri üzrəә Milli Siyasi Dialoqu işləәrinin üçməәrhəәləәli
prioritetləәri birgəә təәqdim edildi.
Xülasəә Görüş iştirakçıları təәrəәfindəәn digəәr məәsəәləәləәrləә yanaşı, gəәləәcəәk fəәaliyyəәtləәr üçün aşağıdakılar barəәdəә
qəәrara gəәlindi:
• Azəәrbaycanın Su Strategiyasının yekunlaşdırılması, onun icrası üçün təәdbirləәr planının işləәnib
hazırlanması vəә hökuməәt təәrəәfindəәn təәsdiqləәnməәsi;
• Su vəә Sağlamlıq üzrəә Protokola əәsasəәn milli həәdəәfləәrin müəәyyəәnləәşdirilməәsi vəә həәyata keçirilməәsi;
• BÇHƏӘMM layihəәsi təәrəәfindəәn işləәnib hazırlanmış Azəәrbaycanda hövzəә yanaşmasının təәtbiqi üçün
mexanizmin, o cümləәdəәn hövzəә rayonlarının yaradılması vəә vəә bu pilot layihəәləәrin həәyata
keçirilməәsi nəәticəәsindəә həәr bir hövzəә rayonunda hövzəә yanaşmasının təәtbiqi üçün səәlahiyyəәtli
qurumların müəәyyəәnləәşdirilməәsi üzrəә təәklifləәrin təәsdiq olunmasının tövsiyəә edilməәsi.

