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TOPLANTININ PROTOKOLU
Məәrkəәzi Kür Hövzəә Rayonu – Çay Hövzəәsinin İdarəәçiliyi Planının layihəәsi üzrəә İctimai
Məәsləәhəәtləәşməә Görüşü
Məәrkəәzi Kür Hövzəә Rayonunun gəәləәcəәyini formalaşdıraraq
23 Aprel, 2015
Məәkan: VEGO Hotel – Görüş Zalı
Cavad xan küçəәsi 38, AZ 2000,
Gəәncəә, Azəәrbaycan
Telefon: +994222640182
Gündəәlik
Məәrkəәzi Kür çayı Hövzəәsi Rayonunun İctimai Məәsləәhəәtləәşməә iclasının Gündəәliyi protokola əәlavəә
edilmişdir (ƏӘlavəә 1).
İştirakçılar
Görüş İştirakçılarının Siyahısı protokola əәlavəә edilmişdir (ƏӘlavəә 2).
Məәqsəәd:
•

Məәrkəәzi Kür çayı pilot hövzəәsi üçün Çay Hövzəәsinin İdarəәçiliyi Planının (ÇHİP) layihəәsinin vəә
planlaşdırılmış Təәdbirləәr Proqramının təәqdim olunması;

•

Çay Hövzəәsinin İdarəәçiliyi Planının (ÇHİP) layihəәsinəә , o cümləәdəәn planlaşdırılmış təәdbirləәrəә dair
müzakirəә aparmaq vəә iradların, rəәyləәrin vəә təәklifləәrin alınması;

•

İctimaiyyəәtin iştirakını təәşviq etməәk vəә ÇHİP-in yekunlaşdırılmasına dəәstəәk verməәk.

Müzakirəәləәrin qısa icmalı

GİRİŞ SESSİYASI
Məәtanəәt xanım Avazova, Azəәrbaycan Respublikası Ekologiya vəә Təәbii Səәrvəәtləәr Nazirliyinin Milli
Ekoloji Monitorinq Departamentinin Rəәis Müavini iclası açıq elan etdi. Giriş nitqindəә xanım Avazova
iclasın əәsas məәqsəәdini, xüsusəәn dəә CHİP-ləәrin layihəәləәrini müzakirəә etməәk , irad vəә təәklifləәrin toplanması
olduğunu vurğuladı.
Cəәnab Tim Törner, Beynəәlxalq Çay Hövzəәləәrinin Ekoloji Mühafizəәsi Layihəәsinin (EPIRB) Komanda
Rəәhbəәri bəәyan etdi ki, bu, Azəәrbaycanda hazırda işləәnib hazırlanan ilk müasir Çay Hövzəәsinin

İdarəәçiliyi Planıdır (ÇHİP). Plan milli məәsləәhəәtçiləәr təәrəәfindəәn beynəәlxalq ekspertləәrin təәlimat vəә
tövsiyəәləәri əәsasında hazırlanmışdır. Bu, layihəә planı, vəә eləәcəә dəә milli plan hesab edilməәldir vəә
buna görəә dəә Ekologiya vəә Təәbii Səәrvəәtləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn təәsdiq olunmuşdur. O, həәmçinin
qeyd etdi ki, planın hazırkı versiyası sadəәcəә layihəәdir, bütün maraqlı təәrəәfləәrin ona öz töhfəәsini
verməәsi lazımdır vəә bugünkü görüşün dəә məәqsəәdi bundan ibarəәtdir. Həәmçinin cəәnab Törner
iştirakçılara məәhsuldar müzakirəәləәr arzuladı.
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Açılış nitqindəәn sonra iştirakçıların təәqdim edilməәsinəә keçildi.

I. İNFORMASİYA SESSİYASI: MƏӘNZƏӘRƏӘNİ FORMALAŞDIRMAQ
İclasın birinci sessiyası Çay Hövzəәsinin İdarəәçiliyi Planının (ÇHİP) layihəәsinin hazırlanmasına dair

baza informasiya vəә həәmçinin ÇHİP-in layihəәsinin təәqdim olunması iləә bağlı idi. Sessiyaya
Məәtanəәt xanım Avazova səәdrlik edirdi.
İlk olaraq, xanım Avazova bugünkü iclasın gündəәliyini bir daha təәkrar olaraq iştirakçıların nəәzəәrinəә
çatdırdı vəә müxtəәlif sessiyaların vaxt bölgüsü haqqında məәlumat verdi.
Xanım Maqdolna Tot Naqi, Regional Ekoloji Məәrkəәzin nümayəәndəәsi vurğuladı ki, bu, Çay Hövzəәsinin

İdarəәçiliyi Planının (ÇHİP) layihəәsinin müzakirəә edilməәsi üçün ilk şans vəә prosesin başlanğıcıdır.
Bu iclasdan əәlavəә, həәmçinin təәqdim olunan səәnəәdləәrləә əәlaqəәdar yazılı rəәyləәri Ekologiya vəә Təәbii
Səәrvəәtləәr Nazirliyinin ayrıca elektron poçt ünvanına elektron şəәkildəә göndəәrməәk imkanı da var.
Rəәyləәr avqustun sonuna kimi göndəәrilməәlidir, daha sonra bütün rəәyləәr hamısı nəәzəәrəә alınacaqdır.
Bundan başqa o, iştirakçılardan Çay Hövzəәsinin İdarəәçiliyi Planının (ÇHİP) layihəәsinəә dair
məәlumatın vəә məәsləәhəәtləәşməә imkanının yayılmasını xahiş etdi ki, bu məәlumat mümkün qəәdəәr çox
şəәxsəә çatdırılsın.
Cəәnab Tim Törner Beynəәlxalq Çay Hövzəәləәrinin Ekoloji Mühafizəәsi Layihəәsinəә (EPIRB) dair qısa icmal
vəә layihəәnin əәsas fəәaliyyəәtləәri, indiyəә qəәdəәr əәldəә edilmiş nəәticəәləәr vəә eləәcəә dəә 2015-ci il üzrəә planlaşdırılma
təәdbirləәr haqqında məәlumat verdi. (ƏӘtraflı məәlumat üçün ƏӘlavəә 3-əә baxın)
Cəәnab RafiqVerdiyev, Beynəәlxalq Çay Hövzəәləәrinin Ekoloji Mühafizəәsi Layihəәsinin (EPIRB) Ölkəә üzrəә
Su İdarəәçiliyi eksperti Avropa İttifaqının Su Çəәrçivəә Direktivi (SÇD) yanaşmasına, o cümləәdəәn digəәrləәri
iləә yanaşı, çay hövzəәsinin idarəәçiliyinin planlaşdırılmasında görüləәn elementar təәdbirləәrəә dair qısa əәsas
məәlumat verdi. (ƏӘtraflı məәlumat üçün ƏӘlavəә 3-əә baxın)
Cəәnab Vəәfadar İsmayılov, Layihəә Meneceri, SADİQ Konsaltiqn şirkəәtinin eksperti Məәrkəәzi Kür Hövzəәsi
Rayonunun ÇHİP-in layihəәsinəә dair qısa icmal məәlumat verəәrəәk, əәsas diqqəәti plan layihəәsinin strukturu vəә
onda əәks olunmuş məәsəәləәləәrəә, planın işləәnib hazırlanması üçün təәtbiq olunan metodologiyaya, həәmçinin
hövzəәdəә mövcud olan suların hazırkı statusu, müəәyyəәnləәşdirilmiş ekoloji məәqsəәdləәr vəә sair məәsəәləәləәrəә
yönəәltdi. (ƏӘtraflı məәlumat üçün ƏӘlavəә 3-əә baxın)
Məәtanəәt xanım Avazova SÇD təәsnifat sisteminin ekoloji məәqsəәdləәrinin əәsas əәhatəә dairəәsini vəә
üstünlükləәrini qısa şəәkildəә izah etdi. Həәmçinin o qeyd etdi ki, hazırda istifadəә olunan monitorinq
metodologiyaları, xüsusəәn dəә kimyəәvi monitorinq kifayəәt deyildir vəә su statusuna dair tam məәnzəәrəәnin əәldəә
olunması üçün hidro-morfoloji qiyməәtləәndirməә vəә sair kimi əәlavəә dəәyəәrləәndirməәləәrəә ehtiyac vardır.
Sual vəә cavab sessiyasında cəәnab Sahib Həәsəәnzadəә ÇHİP-in vaxt müddəәti iləә əәlaqəәdar SÇD-nin təәləәbləәri,
eləәcəә dəә planı təәsdiqləәyəәn/qəәbul edəәn səәlahiyyəәtli qurumla maraqlandı.
Cəәnab Rafiq Verdiyev SÇD-nin hazırda Avropa İttifaqı ölkəәləәrindəә həәyata keçirilməә prosesinəә vəә Avropa
İttifaqının SÇD təәrəәfindəәn təәləәb olunan 6 illik dövri planlaşdırmaya istinad etdi. Azəәrbaycana gəәldikdəә,
birinci icra müddəәti 2016-2022-ci illəәr olacaqdır, hansı ki bundan sonra birinci icra ilinin nəәzəәrdəәn
keçirilməәsindəәn sonra yeni Təәdbirləәr Proqramı (TP) işləәnib hazırlanacaqdır. Ekologiya vəә Təәbii Səәrvəәtləәr
Nazirliyi (ETSN) planın yoxlanması üçün səәlahiyyəәtli qurum olacaqdır.
Avropa İttifaqının təәcrübəәsinəә dair cəәnab Tim Törner əәlavəә etdi ki, çay hövzəәsinin idarəәçiliyinin
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planlaşdırılması uzun müddəәtli prosesdir, plan həәr 6 ildəәn bir nəәzəәrdəәn keçirilir vəә risk altında olan su
hövzəәləәrinin statusu yeniləәnir. ƏӘsas məәqsəәd su obyektləәrinin qoyulmuş ekoloji məәqsəәdləәrəә cavab
verməәsindəәn əәmin olmaqdır, hansı ki bunun üçün monitorinq sisteminin mövcud olması əәsas vacib
məәsəәləәdir. Bununla əәlaqəәdar həәləә dəә tam qəәrarın qəәbul edilməәdiyi əәsas məәsəәləәləәrdəәn biri hansı növ
monitorinq standartlarının təәtbiq olunmasıdır. Aİ SÇD-nin monitorinq sisteminəә keçid növbəәti 6 il əәrzindəә
mümkündür, lakin bunun üçün həәləә çox iş görülməәlidir.
Azəәrbaycanda ÇHİP-in yekun təәsdiq edilməәsi ETSN-in səәlahiyyəәtindəәdir, lakin şübhəәsiz ki, bütün
aidiyyəәti maraqlı təәrəәfləәr vəә iştirakçılarla tam məәsləәhəәtləәşməә təәmin edilməәli vəә həәmçinin planın icra ediləә
bilməәsinəә nail olmaq lazımdır. Bundan əәlavəә, planın icrasının bütün əәsas maraqlı təәrəәfləәrləә
müəәyyəәnləәşdirilməәsi vəә razılaşdırılması çox vacibdir, çünki onların hamısının bunda səәlahiyyəәti olacaqdır.
Məәtanəәt xanım Avazova təәsdiqləәdi ki, bütün planlar vəә siyasəәt/strategiya səәnəәdləәri digəәr müvafiq dövləәt
qurumları iləә məәsləәhəәtləәşməәdəәn sonra təәsdiq olunur.
İştirakçılar planın çox məәqsəәdyönlü vəә vacib olduğunu qeyd etdiləәr. Onlar kiçik çaylar üçün hövzəә
yanaşmasının vaxtında, vəә həәtta bir qəәdəәr gecikmiş yanaşma olduğunu hesab etdiləәr. Orta Kürdəә yerləәşəәn
Korçay çayının vəә eləәcəә dəә bu çaya qanuni vəә qanunsuz balıqçılıq təәsəәrrüfatlarının təәsirinin (misal üçün,
Sovet İttifaqı zamanında Korçay çayında balıqçılıq üçün bir çox kiçik rezervuarlar yaradılmışdı) ÇHİP-dəә
əәks etdirilməәsi təәklif olundu. Həәmçinin mühafizəә olunan əәraziləәrləә bağlı boşluqlar barəәdəә dəә işarəә edildi,
çünki Korçayda 5000 hektarlıq mühafizəә olunan sahəә mövcuddur.
Bundan başqa Dünya Bankının dəәstəәyi iləә kiçik vəә orta şəәhəәr vəә qəәsəәbəәləәrdəә çirkab sularının idarəәçiliyinəә
yönəәlmiş proqram barəәdəә dəә məәlumat paylaşıldı vəә onun da nəәticəәləәrinin bu işdəә nəәzəәrəә alınması təәklif
olundu.
Cəәnab Rafiq Verdiyev diqqəәti əәsas vəә əәlavəә yardımçı təәdbirləәrin sayı vəә prioritetləәşdirilməәsinəә, eləәcəә dəә
balıqçılıqla əәlaqəәdar təәdbirləәrəә yönəәltdi. Böyük qəәsəәbəәləәrdəә çirkab sularının təәmizləәnməәsinəә yönəәləәn pilot
layihəәləәr təәklif olundu, daha kiçik yaşayış məәskəәnləәri üçün isəә buna ehtiyacın olmadığı bildirildi. Bütün
bunlar əәlavəә təәdbirləәr hesab olunur.
Fövqəәladəә Hallar Nazirliyinin nümayəәndəәsi qeyd etdi ki, Kür çayının idarəәçiliyi, həәmçinin risk altında olan
su hövzəәləәrinin müəәyyəәnləәşdirilməәsi yüksəәk əәhəәmiyyəәtəә malikdir, çünki onlar ölkəә iqtisadiyyatında vəә
əәhalinin təәhlükəәsizliyindəә mühüm rol oynayır. Bundan başqa, qonşu ölkəәləәrdəәki mümkün riskləәr haqqında
da narahatlıq ifadəә olundu. Monitorinqin bu elementləәri izləәyəә bilməәsi təәklif olundu. ƏӘlavəә edildi ki, su
təәchizatı vəә çirkab sularına dair yeni qanun layihəәsi hazırlanır vəә iştirakçılar EPIRB layihəәsinin
komandasından öz düşüncəәləәrini dəә bildirməәyi xahiş etdiləәr, hansı ki bura Aİ SÇD-nin təәləәbləәri daxildir.
Yekun təәklif monitorinqin tezliyi barəәdəә oldu vəә təәklif edildi ki, onun sayı artırılsın vəә ildəә 4 dəәfəәdəәn az
olmayaraq keçirilsin. Pestisidləәrəә gəәldikdəә, 6 ildəәn bir bir dəәfəә məәlumat toplanması bu haqda vəәziyyəәti əәks
etdirəәn məәlumat vermir. Eyni təәklif qrunt sularına dair dəә verildi, daha doğrusu fəәsilləәrin dəәyişməәsi
nəәticəәsindəә qrunt sularına təәsirin dəәyişməәsi səәbəәbindəәn nümunəәləәrin daha tez-tez götürülməәsi təәklif olundu.
EPIRB layihəәsinin çox faydalı nəәticəәləәri mövcuddur, lakin layihəәnin icrası müddəәtindəә bu boşluqlar aradan
qaldırılarsa, çox yaxşı olar.
Məәtanəәt xanım Avazova vurğuladı ki, pilot layihəә müddəәtindəә pestisidləәrəә dair monitorinq yalnız bir dəәfəә
keçirilmişdir vəә 1980-ci illəәrdəәn bəәri pestisidləәrin istifadəәsi qadağan olunmuşdur. Bütün böyük çaylarda
fəәal monitorinq şəәbəәkəәsi vardır. Son illəәrdəә bu elementləәr qeydəә alınmadığına görəә, onların monitorinq
tezliyinin azaldılmasına qəәrar verilmişdir. Həәmçinin birgəә sahəәvi təәqdiqat zamanı bəәzi pestisidləәrin təәrkibi
ölçməә avadanlığının həәssaslıq dairəәsindəәn kəәnar olmuşdur ki, bu da onların çox kiçik cəәmləәşməәləәrdəә
mövcud olmasını göstəәrir. Müəәyyəәn dövrdəәn sonra bu elementləәr təәkrar olaraq yoxlanılacaq vəә ümidvarıq
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ki, eyni nəәticəәləәr əәldəә ediləәcəәkdir.
İştirakçılar qeyd etdiləәr ki, bəәzi yerləәrdəә buraxılmış çirkab-kanalizasiya sularından kəәnd təәsəәrrüfatı
məәqsəәdləәri üçün təәkrar istifadəә olunur. Həәmçinin əәlavəә olundu ki, hövzəәdəә müəәyyəәn yerləәr var ki, orada
həәləә dəә qadağan edilmiş pestisidləәrdəәn (məәsəәləәn, DDT) istifadəә olunur.
Cəәnab Tim Törner bildirdi ki, monitorinq çox bahadır vəә monitorinq proqramları eləә layihəәləәndirilməәlidir
ki, onlar xəәrc baxımından səәməәrəәli olsun vəә problemləәri müəәyyəәnləәşdirməәk üçün ehtiyac olan sayda
monitorinqləәr aparılsın. Monitorinqin üç səәviyyəәsi vardır: Təәtqiqat monitorinqi (ümumi monitorinq),
əәməәliyyat monitorinqi (risk altında olan, yaxud pis statusa vəә ya yaxşı statusdan aşağı statusa malik su
hövzəәləәrinin monitorinqinin aparılması) vəә araşdırma monitorinqi proqramı. Təәtqiqat monitorinqinin
tezliyi 1-2 ildir vəә o yalnız su hövzəәləәrinin yaxşı vəә ya daha yüksəәk statusda olmasına əәmin olmaq üçün
həәyata keçrilir. ƏӘməәliyyat monitorinqi - əәgəәr onu keçirməәk mümkündürsəә - ildəә 4 dəәfəә baş verməәlidir vəә
ona həәmçinin ekoloji, kimyəәvi vəә hidro-morfoloji monitorinq dəә daxildir.
Pestisidləәr vəә digəәr üzvi maddəәləәrləә əәlaqəәdar problem bu cür təәhlilin aparılması üçün potensialla bağlıdır,
çünki beləә təәhlil çox mürəәkkəәb vəә bahadır vəә hazırda laboratoriyaların beləә potensialı yoxdur. Buna görəә
dəә təәkcəә DDT-ni deyil həәmçinin dəә bütün pestisidləәrin monitorinqini keçirməәk üçün bu məәsəәləәləәr növbəәti 6
il müddəәtindəә formalaşdırılmalıdır. Adəәtəәn pestisidləәr yaz vəә payızda monitorinq edilir, çünki onlar
torpaqdan yuyulur. Pestisidləәr çöküntüləәrdəә ilişib qalır, beləәlikləә dəә çöküntüləәrin monitorinqini aparmaqla
pestisidləәrdəәn istifadəә tarixçəәsini əәldəә etməәk olar. Qrunt sularının monitorinqinəә münasibəәtdəә biz gündəәlik
monitorinq zamanı qrunt sularının keyfiyyəәti deyil, onların səәviyyəәsi (kəәmiyyəәti) haqqında danışırıq.
Fasiləәsiz məәlumatlarla təәmin edəәn avtomatlaşdırılmış məәlumat qeydiyyatçıları əәldəә edilməәlidir. Bunu
Gürcüstanda həәyata keçiribləәr vəә Azəәrbacanda da həәyata keçirməәk mümkündür.
Fövqəәladəә Hallar Nazirliyinin nümayəәndəәsi qeyd etdi ki, əәhalinin sağlamlığı vəә təәhlükəәsizliyinin risk
altında olduğu təәqdirdəә xəәrcləәr məәhdudlaşdırıcı faktor olmamalıdır. ƏӘhalinin təәhlükəәsizliyinin təәmin
edilməәsi hökuməәtin əәsas vəәzifəәsidir. Pestisidləәrin monitorinqi iləә əәlaqəәdar ÇHİP-əә beləә bir qeyd daxil
edilməәlidir ki, laboratoriyaların qurulmasına vəә yaxud genişləәndirilməәsinəә vəә eləәcəә dəә zəәruri avadanlıqla
təәchiz olunmasına ehtiyac vardır. Bu, hökuməәtəә zəәruri ehtiyatlar mövcud olan kimi təәləәb olunan
investisiyaları yatırmağa imkan verəәr.
İştirakçılar ÇHİP-dəә qeyd olunan pilot layihəәləәrləә maraqlandılar vəә həәmçinin Azəәrbaycanın digəәr çay
hövzəәləәrindəә dəә çay hövzəәləәrinin idarəәçiliyi planlarının həәyata keçirilməәsinəә dair həәr hansı planın mövcud
olub olmamasını sorğu etdiləәr. Həәmçinin təәklif edildi ki, daha spesifik yanaşma olsun vəә qrunt suyu
terminologiyası su təәbəәqəәsi anlayışından fəәrqləәndirilsin, çünki fermerləәr vəә bəәləәdiyyəәləәrin nümayəәndəәləәri
iləә əәlaqəәdar bu, səәthəә yaxın yerləәşəәn vəә çirkləәnməәyəә daha həәsas olan qrunt sularına istinad edir, su təәchizatı
üçün isəә artezian sularından istifadəә olunur. Qrunt sularıın monitorinqi ölkəәdəә uzun illəәrdəәn bəәri aparılır vəә
bu regionda 52 monitorinq stansiyası mövcuddur ki, onların 26-sı qrunt sularının, 26-sı isəә su hövzəәləәrinin
monitorinqini aparır. Mövcud monitorinq quyularının inventarını hazırlamaq vəә mümkün olduqda onların
yenidəәn qurulması, mümkün olmadıqda isəә yeni quyuların təәşkil edilməәsi təәklif olundu. 7 yerdəә su status
yaxşı olmuşdur, lakin yaddan çıxarmaq olmaz ki, səәth suları qrunt sularını qidalandırır vəә bunlar da risk
altında olduğundan qrunt sularının statusuna da risk təәşkil edirləәr. Yekun olaraq, quyuların sayının
artırılması nəәzəәrəә alına biləәr vəә transsəәrhəәd çayları iləә əәlaqəәdar da bunun haqqında düşünülməәlidir.
Cəәnab Rafiq Verdiyev qeyd etdi ki, qeyd olunan təәdbirləәr EPIRB layihəәsinin çəәrçivəәsindəә
maliyyəәləәşdirilməәyəәcəәkdir. Bunlar ümumi şəәkildəә təәklif olunur vəә bu siyahı nəәzəәrdəәn keçiriləә vəә
genişləәndiriləә biləәr. Beləәlikləә dəә, bu təәklifləәr plana daxil ediləә biləәr vəә onların həәyata keçirilməәsi digəәr
müxtəәlif maliyyəәləәşməә məәnbəәləәri hesabına təәmin olunacaqdır.
Cəәnab Tim Törner aydınlaşdırdı ki, mövcud layihəә çəәrçivəәsindəә pilot layihəәləәrin həәyata keçirilməәsi,
xüsusəәn dəә səәth vəә qrunt suları üçün monitorinq sistemləәrinin vəә proqramının dəәstəәkləәnməәsi məәqsəәdiləә
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fəәaliyyəәtləәr üçün məәhdud vəәsait qalmışdır. EPIRB layihəәsinin davam etdirilməәsi vəә genişləәndirilməәsi iləә hansı ki 2016-cı ildəә başlalayacqdır vəә hazırda Brüsseldəә təәsdiqləәnməәk üçün müzakirəә olunur – təәkcəә
Məәrkəәzi Kür hövzəәsindəә deyil, eləәcəә dəә digəәr pilot hövzəәləәrindəә monitorinq sistemləәrinin dəәstəәkləәnməәsi
üçün daha çox vəәsait mövcud olacaqdır. Bu vəәsaitləәr qanunvericilik üçün deyil, monitorinq sistemləәrinin
təәkmilləәşdirilməәsi üçün daha praktik olacaqdır, çünki qanunvericilik məәsəәləәləәri iləә digəәr layihəә məәşğul
olacaqdır. Avropa İttifaqı da istəәniləәn bu tipli ideyaları bəәyəәnir vəә dəәstəәkləәyir.
Məәtanəәt xanım Avazova bütün rəәyləәrəә vəә təәklifləәrəә görəә təәşəәkkürünü bildirdi vəә qrunt sularının
monitorinqi iləә əәlaqəәdar təәkmilləәşdirməәləәrəә olan ehtiyaclarla razılaşdığını qeyd etdi. Bəәzi riskləәrin
proqnozlaşdırılması üçün qrunt sularının keyfiyyəәtinəә dair etibarlı məәlumata ehtiyac vardır. Qrunt sularının
monitorinqi quyularının sayı ölkəә səәviyyəәsindəә azalmışdır. Su Strategiyasına dair iş davam etdirilir vəә
bunun üçün qrut sularının monitorinqi quyularının sayı vacibdir.
Cəәnab Rafiq Verdiyev iştirakçılardan bütün rəәyləәrini həәm dəә yazılı formada göndəәrməәyi xahiş etdi.
Cəәnab Rafiq Verdiyev təәklif olunan əәsas vəә əәlavəә təәdbirləәrəә, həәmçinin onların prioritetləәşdirilməәsinəә
yönəәlmiş təәqdimatla çıxış etdi. (ƏӘtraflı məәlumat üçün ƏӘlavəә 3-əә baxın)

II. İŞÇİ SESSİYA
Xanım İmola Koszta, Regional Ekoloji Məәrkəәzin nümayəәndəәsi İşçi Qrupun (İQ) müzakirəәsini təәqdim etdi
vəә qrupların aşağıdakı bölgüyəә uyğun olaraq çalışmasını müəәyyəәnləәşdirdi:
İşçi Qrup (İQ) 1 ƏӘsas Təәdbirləәrəә diqqəәti yönəәldəәrəәk aşağıdakı suallara cavab verməәlidir:
1. Siz planda müəәyyəәnləәşdiriləәn həәdəәfləәr/məәqsəәdləәr vəә təәkmilləәşdirməә səәviyyəәsi iləә razılaşırsınızmı?
2. Nəәzəәrəә alınmayan həәr hansı digəәr mühüm əәsas təәdbirləәr varmı?
3. Siz əәsas təәdbirləәrin prioritetləәşdirilməәsi iləә razılaşırsınızmı? ƏӘgəәr razılaşmırsınızsa, nəәyi
dəәyişəәrdiniz, zəәhməәt olmasa əәsaslandırın.
4. Siz vəә yaxud sizin təәşkilatınız bu təәdbirləәrdəәn vəә ya təәşəәbbüsləәrdəәn hansının həәyata keçirilməәsinəә
köməәklik göstəәrəә biləәr?
5. Təәdbirləәr Proqramının maliyyəәləәşdirilməәsini təәmin etməәk üçün nəәyi təәklif edəәrdiniz?
İşçi Qrup (İQ) 2 ƏӘlavəә Təәdbirləәr üzrəә işləәməәkləә aşağıdakı sualları nəәzəәrdəәn keçirmişdir:
1. Siz planda müəәyyəәnləәşdiriləәn həәdəәfləәr/məәqsəәdləәr vəә təәkmilləәşdirməә səәviyyəәsi iləә razılaşırsınızmı?
2. Nəәzəәrəә alınmayan həәr hansı digəәr mühüm əәlavəә təәdbirləәr varmı?
3. Siz əәlavəә təәdbirləәrin prioritetləәşdirilməәsi iləә razılaşırsınızmı? ƏӘgəәr razılaşmırsınızsa, nəәyi
dəәyişəәrdiniz, zəәhməәt olmasa əәsaslandırın.
4. Siz vəә yaxud sizin təәşkilatınız bu təәdbirləәrdəәn vəә ya təәşəәbbüsləәrdəәn hansının həәyata keçirilməәsinəә
köməәklik göstəәrəә biləәr?
5. Təәdbirləәr Proqramının maliyyəәləәşdirilməәsini təәmin etməәk üçün nəәyi təәklif edəәrdiniz?

III. ÜMUMİ ANLAYIŞI FORMALAŞDIRMAQ
İşçi Qrupu 1-dəәn təәyin edilmiş məәruzəәçi plenar iclasa əәsas təәdbirləәrəә dair müzakirəәləәrin nəәticəәləәri haqqında
hesabat verdi. İşçi qrupun üzvləәri bütün əәsas təәdbirləәri nəәzəәrdəәn keçirmiş vəә bütün təәdbirləәrəә dair öz
razılıqlarını ifadəә edəәrəәk onların əәhəәmiyyəәtini vacibliyini vurğulamışlar. Bundan əәlavəә, onlar bəәzi
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təәdbirləәrləә əәlaqəәdar təәklifləәrini vəә tövsiyəәləәrini göstəәrmişləәr:
• Qanunverici baza iləә əәlaqəәdar təәdbirləәr: həәr bir çay hövzəәsi üzrəә koordinasiya şurasının
yaradılmasının vacibliyi vəә prosesdəә ictimaiyyəәtin iştirakının artırılmasına olan ehtiyac
göstəәrilmişdir;
• Mövcud, inşa edilmiş vəә planlaşdırılmış çirkab sularının təәmizləәnməәsi qurğularının texniki vəә
əәməәliyyat xüsusiyyəәtləәrinin qiyməәtləәndirilməәsi zamanı ictimaiyyəәtin iştirakı vacibdir;
• Təәdbirləәrin texniki vəә içməәli su üzrəә bölgüsü vəә keyfiyyəәtin idarəәçiliyi sisteminəә əәsaslanan
müvafiq tarif sisteminin işləәnib hazırlanması
• Özəәl sektorun (yüksəәk maliyyəә potensialına malik şirkəәtləәrin) çay hövzəәsinin idarəәçiliyi
dövriyyəәsinəә cəәlb olunması;
• Transsəәrhəәd əәraziləәrləә əәlaqəәdar daşqınlarla bağlı çayların yuxarı axınında yerləәşəәn ölkəәləәrləә
əәməәkdaşlığın vacibliyi;
• Sudan istifadəә üçün limitləәrin təәtbiqinin vəә normadan artıq istifadəәyəә görəә daxil olan gəәlirləәrdəәn
çay hövzəәsinin idarəәçiliyinin təәkmilləәşdirilməәsindəә istifadəәnin vacibliyi;
• Biomüxtəәlifliyin qorunması məәsəәləәləәrini diqqəәtdəә saxlayaraq su ehtiyatlarından istifadəә üzrəә
lisenziya sisteminin potensial təәtbiqi;
• Su sızmaları vəә su keyfiyyəәti üzəәrindəә ictimai nəәzarəәtin yüksəәk əәhəәmiyyəәti;
• Ekosistemin ödəәniş xidməәtləәri mexanizmləәrinin təәtbiqi;
• Gəәncləәrin vəә məәktəәbli uşaqların vəә ümumiyyəәtləә bütün ictimaiyyəәtin ekoloji monitorinq prosesindəә
iştirakı;
• Hövzəәnin ehtiyatlarından istifadəә edəәn benefisiarlardan daxil olan maliyyəә dəәstəәyi;
• Yağış suları iləә becəәrməә (dəәmyəә əәkinçiliyi);
• Kəәnd təәsəәrrüfatı səәməәrəәləәrinin maliyyəә töhfəәsi.
İşçi Qrupu (İQ) 2-dəәn təәyin olunmuş məәruzəәçi plenar iclasa müzakirəәnin əәsas nəәticəәləәrinəә dair qısa
düzəәlişləәr vəә həәmçinin üç yeni təәdbirin təәklif edilməәsi iləә icmal verdi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hövzəә planlarının ciddi şəәkildəә təәtbiqi vəә ölkəә əәrazisinin hövzəә regionlarına bölünməәsi vəә həәr bir
hövzəә rayonu üçün inzibati vahidləәrin yaradılması;
Su təәchizatı vəә çirkab suları haqqında qanun layihəәsini yaradılmış işçi qrupa nəәzəәrdəәn keçirilməәk
üçün təәqdim etməәk;
Zəәrurəәt yarandıqda təәdbirləәr planlarını nəәzəәrdəәn keçirməәk vəә onlara düzəәliş etməәk;
Daşqın riskinin erkəәn xəәbəәrdarlıq sisteminin təәkmilləәşdirilməәsi;
Daşqın riski sahəәləәrinin vəә GİS xəәritəәləәşdirməәnin müəәyyəәnləәşdirilməәsi;
Subasar əәraziləәrdəә torpaqdan istifadəәyəә dair mövcud qaydaların təәkmilləәşdirilməәsi;
Formalaşan su fondunun maliyyəә məәnbəәləәrindəәn mühafizəә təәdbirləәri üçün istifadəә etməәk;
Mövcud qrunt sularının monitorinqi məәntəәqəәləәrinəә nəәzarəәt vəә həәr hansı uyğun gəәlməәyəәn
məәntəәqəәnin təәmir edilməәsi;
Səәth suyunun risk altında olduğu əәraziləәrdəә yeni qrunt sularının monitorinqi stansiyalarının
yaradılması;
İçməәlu su məәnbəәləәrinin qorunması üçün Avropa İttifaqının müvafiq direktivləәrinəә uyğun şəәkildəә
mühafizəә olunan əәraziləәrin təәdqiqinin/qiyməәtləәndirməәsinin təәşkili;
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•
•

Təәdbirləәrin siyahısında adları qeyd olunan müvafiq qurumların iqtisadi vəә maliyyəә təәdbirləәri iləә
əәlaqəәdar çıxarılması;
Maarifləәndirməә vəә təәhsilləә əәlaqəәdar terminologiyanı potensialın formalaşdırılması iləә əәlaqəәdar
terminologiya iləә əәvəәzləәməәk.

Sual vəә cavablar sessiyası zamanı Sovet İttifaqı dövründəәn sonra müəәyyəәnləәşdirilmiş yeni sanitariya
standartlarının/içməәli su normalarının statusuna dair sual edildi vəә onun qəәbul edilib edilməәməәsi soruşuldu.
Bundan əәlavəә, ekoloji axın üzrəә kriteriyalar, eləәcəә dəә daşqınların proqnozlaşdırılması vəә modelləәşdirilməәsi
üçün istifadəә olunan metodologiya/yanaşma iləә maraqlandılar.
Cəәnab RafiqVerdiyev cavab verdi ki, sanitariya standartlarına dair məәsəәləә Avropa İttifaqının direktivləәrinəә
uyğun olaraq vəә eləәcəә dəә EPIRB layihəәsi çəәrçivəәsindəә davam etdirilir. Ekologiya vəә Təәbii Səәrvəәtləәr
Nazirliyindəә bu standartların işləәnib hazırlanması üçün xüsusi Komissiya yaradılmışdır. Ekoloji axına
gəәldikdəә, bununla bağlı elmi təәdqiqat vəә əәsaslandırma hazırlanır. Daşqın məәsəәləәləәri Fövqəәladəә Hallar
Nazirliyinin səәlahiyyəәtləәri çəәrçivəәsindəә həәll olunur.
Məәtanəәt xanım Avazova bütün qaldırılan məәsəәləәləәrin vacib olduğunu təәsdiqləәdi. 1987-ci ildəә Nazirləәr
Kabineti qəәrar qəәbul etmişdir ki, bu qəәrara əәsasəәn yeni standartların qəәbul edilməәsinəә qəәdəәr bütün Sovet
standartları qüvvəәdəәdir. Bu gün Avropa İttifaqı direktivləәrinin prinsipləәrinəә müvafiq olaraq standartlar
yenidəәn nəәzəәrdəәn keçirilməәlidir vəә bu iş su, torpaq, hava vəә sair üzrəә alt-qrupa malik Birgəә Texniki Komitəә
təәrəәfindəәn davam etdirilir. ƏӘgəәr ETSN Nazirləәr Kabinetinin təәrkib hissəәsidirsəә, o zaman bəәzi standartları
qəәbul etməәk səәlahiyyəәtinəә dəә malikdir. Ekoloji axınla əәlaqəәdar müəәyyəәn hesablama metodundan istifadəә
olunur.
Cəәnab Tim Törner qeyd etdi ki, ekoloji standartlar məәsəәləәsi təәdricəәn həәll edilməәli olan kompleks məәsəәləәdir
vəә planlaşdırma çalışması üçün maneəәçilik törəәtməәməәldir. Avropa İttifaqının SÇD-dəә təәsnifat sistemi
ekoloji statusa əәsaslanır vəә o, Aİ SÇD-dəә standartlar hesab olunan vəә Azəәrbaycandakı standartlardan çox
da fəәrqləәnməәyəәn prioritet çirkləәndirici maddəәləәrəә baxır. Ekoloji axına gəәldikdəә, çaylardan davamlı su
məәnbəәləәrinin
əәldəә olunmasını vəә su balansı baxımında mövcud olan su barəәdəә həәdləәrin
müəәyyəәnləәşdirilməәsini təәmin etməәk məәqsəәdiləә hansı metodologiyadan istifadəә etməәyəә dair qəәrar verilməәsi
olduqca vacibdir. ƏӘn müasir beynəәlxalq metodlar nəәzəәrdəәn keçirilməәli vəә Azəәrbaycanda müxtəәlif növ
çaylar üçün metodologiya seçilməәlidir. Bunların sanitariya deyil, ekoloji axınlar olması vacibdir. Su
ehtiyatlarının qiyməәtləәndirilməәsinəә ehtiyac vardır, çünki o sistemləәrin nəәticəәləәrini müəәyyəәnləәşdirməәk üçün
əәsasdır.
ƏӘlavəә olundu ki, Sovet İttifaqı dönəәmindəәn bəәri evakuasiya vəә mülki müdafiəә iləә əәlaqəәdar müəәyyəәn planlar
mövcuddur. Təәklif olunan hidro-morfoloji layihəә daşqın modelləәşdirilməәsinin təәrkib hissəәsidir vəә o,
mövcud planları zəәnginləәşdirəә biləәr. Həәr bir böyük su anbarında təәbii fəәlakəәtləәr baş verdikdəә daşqın
riskləәrinin idarəәçiliyi modelləәşdirməәyəә əәsaslanır. Qeyd olundu ki, Kür çayı hövzəәsindəә əәn böyük su anbarı
olan Mingəәçevir su anbarında su səәviyyəәsinin, suyun buraxılma sürəәtinin axma vəә su səәrfiyyatına əәsaslanan
modeli həәr il mövcuddur. Su anbarından buraxılan suyun Xəәzəәr Dəәnizinəә çatması üçün 6-7 gün lazımdır.
Məәtanəәt xanım Avazova əәlavəә etdi ki, misal üçün, Holland metodologiyasının təәtbiqi mümkündür, yalnız o
halda ki, çaylar Niderlandın çayları iləә eyni tipologiyaya malik olsunlar.
ƏӘn sonda, iqlim dəәyişiklikləәrinin su su etiyatlarına təәsirinin qiyməәtləәndirilməәsinəә dair təәdbirin plana daxil
edilməәsi təәklif olundu. Azəәrbaycanda UNFCCC-yəә Üçüncü Milli Kommunikasiya hesabatı yekunlaşmaq
üzrəәdir vəә bu hesabat həәmçinin iqlim dəәyişiklikləәrinin sulara təәsirini dəә əәhatəә edəәcəәkdir.
Cəәnab Tim Törner canlı vəә məәhsuldar müzakirəәləәrəә görəә iştirakçılara təәşəәkkür etdi. Su funksiyalarının
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Beynəәlxalq Çay Hövzəәləәrinin Ekoloji Mühafizəәsi
Layihəәsi (EPIRBP)
Müqaviləә № ENPI/2011/279-666
Avropa İttifaqı təәrəәfindəәn maliyyəәləәşdirilir vəә Hulla& CO. Human Dynamics şirkəәtinin rəәhbəәrlik etdiyi Konsorsium təәrəәfindəәn həәyata keçirilir

hamısı bir forumda müzakirəә edildi vəә bu bizim su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarəә edilməәsi
adlandırdığımız məәsəәləәdəә əәsasdır. Hazırlanmış ÇHİP-in layihəәsi yaxşı səәnəәddir vəә plana daxil ediləәcəәk bir
sıra yeni elementləәr dəә var. Yarım-hövzəәləәrdəәn birinəә daha əәtraflı şəәkildəә baxılmalıdır vəә həәmçinin
monitorinq proqramı da nəәzəәrdəәn keçirilməәlidir. Bundan başqa, əәsas vəә əәlavəә təәdbirləәrəә daxil edilməәk üçün
əәlavəә təәklifləәr alınmışdır. Bu, sadəәcəә prosesin başlanğıcıdır vəә 2015-ci ilin avqustuna qəәdəәr yazılı rəәyləәrin
təәqdim olunması üçün vaxt mümkün olacaqdır. Avqustdan sonra səәnəәd bu görüşdəә alınmış rəәyləәr vəә yazılı
rəәy vəә təәklifləәr əәsasında nəәzəәrdəәn keçiriləәcəәk vəә eləәcəә dəә təәdqiqatların nəәticəәləәri vəә həәyata keçiriləәn pilot
layihəәləәr vasitəәsiləә müvafiq düzəәliş ediləәcəәkdir. Bu səәnəәdin qısa icmalı həәmçinin plan layihəәsinin daha
məәşhur variantı kimi hazırlanacaqdır. Sentyabr-oktyabr aylarında yekun layihəә hazır olacaqdır ki, o da öz
növbəәsindəә əәnəәnəәvi planlaşdırmanın təәsdiqləәnməәsi prosedurundan keçəә biləәr. Bu ilin sonu - gəәləәn ilin
əәvvəәlindəә Azəәrbaycanın ilk təәsdiqləәnmiş Çay Hövzəәsinin İdarəәçiliyi Planı olacaqdır. Təәsdiq olunduqdan
sonra, maliyyəә vəәsaitləәrinin cəәlb olunması prosesinəә başlanıla biləәr. ÇHİP-əә daxil edilmiş aydın məәqsəәdli
təәdbirləәr donor vəәsaitləәrinin cəәlb olunmasında əәsasdır. O, iştirakçılardan bu həәrəәkəәtliliyin, müzakirəәləәrin
davam etdirilməәsini vəә ÇHİP-in mümkün qəәdəәr peşəәkar olması üçün öz rəәyləәrini göndəәrməәləәrini xahiş etdi.
Cəәnab Rafiq Verdiyev rəәyləәrin göndəәrilməәsi üçün elektron poçt ünvanını
mabdulhasanov@gmail.com , həәmçinin surəәti rafig2000@mail.ru poçt ünvanına göndəәrilməәkləә.

göstəәrdi:

Məәtanəәt xanım Avazova əәlavəә etdi ki, ETSN Azəәrbaycan üçün ilk ÇHİP-in layihəәsini məәqbul hesab edir vəә
onun müxtəәlif hissəәləәri üzrəә hesabatların İngilis dilindəәn Azəәrbaycan dilinəә təәrcüməә edilməәsinəә ehtiyac
yoxdur.
Xanım Maqdolna Tot Nagi dəә gəәrgin iş vəә müzakirəәləәrin nəәticəәsi üçün iştirakçılara təәşəәkkürünü bildirdi. O,
iştirakçıları öz rəәyləәrini göndəәrməәyəә, həәmçinin bu proses haqqında xəәbəәr vəә məәlumatları öz şəәbəәkəәləәrindəә
vəә marqlı təәrəәfləәr arasında yaymağa səәsləәdi. O, planın həәyata keçirilməәsinəә dair gəәləәcəәkdəә əәlavəә
məәsləәhəәtləәşməә görüşləәrinin olacağına ümidvar olduğunu qeyd etdi. Təәdbirləәrin siyahısı ictimaiyyəәtin
iştirakı mexanizmləәrinin, misal üçün Çay Hövzəәsi Şuralarının yaradılması iləә dəәstəәkləәnəә biləәr. Görüşün
protokolu hazırlanacaq vəә iştirakçılar arasında paylaşılacaqdır vəә layihəәnin veb səәhifəәsindəә dəә
yerləәşdiriləәcəәkdir.
Xanım Imolahazırkı görüşü ictimai məәsləәhəәtləәşməә prosesi üçün çox yaşı bir başlanğıc kimi dəәyəәrləәndirdi
vəә həәmçinin iştirakçıları öz yazılı rəәy vəә təәklifləәrini göndəәrməәyəә vəә proses barəәdəә məәlumatı öz
şəәbəәkəәləәrindəә yaymağa səәsləәdi.
Xanım Məәtanəәt Avazova iştirakçıların verdikləәri töhfəәyəә görəә onlara vəә eləәcəә dəә layihəәnin “lokomotivi”
Rafiq Verdiyevəә öz təәşəәkkürünü bildirdi.
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