Bakı ƏӘtraf Mühit Məәktəәbi I
“Dayanıqlı inkişaf vəә əәtraf mühit üzrəә göstəәriciləәr”
Bakı, ADA Universiteti
13-18 iyun, 2016
GÜNDƏӘLİK
13 iyun, bazar ertəәsi
14:00 – 14.20

Qeydiyyat

14:20 – 15:00

Rəәsmi açılış nitqləәri:
Cəәnab Hafiz Paşayev, ADA Universitetinin rektoru,
Azəәrbaycan Respublikası Xarici İşləәr Nazirinin müavini
Cəәnab Elnur Soltanov, ADA Universiteti,
Xəәzəәr Enerji vəә ƏӘtraf Mühit Məәrkəәzinin rəәhbəәri

TƏӘLİMƏӘ GİRİŞ
Ilk modul əәtraf mühit siyasəәti vəә iqtisadi inkişafın qarşılıqlı
əәlaqəәsi, təәbii resursların səәməәrəәli istifadəәsi üzrəә müasir strategiya
vəә modelləәr, həәmçinin dayanıqlı inkişafın indikatorları vəә bu
indikatorların milli siyasəәtdəә təәtbiqi mövzularını əәhatəә edir.
15:00 – 16.00

ƏӘtraf mühitin mühafizəәsi, iqtisadiyyat vəә dayanıqlı inkişaf
konsepsiyası.
Dr. Gülçöhrəә ƏӘliyeva, Baş müəәllim, Qafqaz Universiteti

16.00 – 16.20

Kofe/çay fasiləәsi.

14 iyun, çəәrşəәnbəә axşamı

ƏӘTRAF MÜHİT HÜQUQU VƏӘ SİYASƏӘTİ
Bu modul əәtraf mühit hüququ vəә siyasəәti formalaşdırılarkəәn nəәzəәrəә
alınmalı olan əәsas prinsipləәr, faktorlar habeləә uğurlu modelləәr vəә
bu sahəәdəә əәsas tendensiyalar haqqında məәlumat verir.
14:00 – 15:00

ƏӘtraf mühit siyasəәti: Bazis prinsipləәr vəә modelləәr.
Dr. Fəәrhad Muxtarov, Baş müəәllim, ADA Universiteti

15:00 – 15:20

Kofe/çay fasiləәsi

15:20 – 16:20

ƏӘtraf mühit hüququ: Milli qanunyaradıcılığı vəә ekoloji
standartlaşdırma.
Sadiqəә Mehdizadəә, Proqram direktoru, ADA Universiteti,
Xəәzəәr Enerji vəә ƏӘtraf Mühit Məәrkəәzi

16 iyun, cüməә axşamı

TULLANTILARIN İDARƏӘÇİLİYİ
Modul məәişəәt tullantılarının menecmenti, bu sahəәdəәki əәsas
problemləәr vəә vahid idarəәçilik strategiyası, bu strategiyanın
iqtisadi-ekoloji üstünlükləәrini vəә yerli ehtiyaclara təәtbiqi
imkanlarını təәhlil edir.
11:20 – 12:20

Məәişəәt tullantılarının vahid idarəәçiliyi modelinin təәtbiqi:
Tendensiyalar, problemləәr vəә çözüm yolları
Dr. Alexei Atudorei, beynəәlxalq ekspert, Dünya Bankı

12:20 – 13:40

Nahar fasiləәsi

16 iyun, cüməә axşamı

SU İDARƏӘÇİLİYİ
Su idarəәçiliyi, həәmçinin içməәli su təәminatı iləә bağlı əәsas milli
problemləәr vəә bu problemləәrin iqtisadi səәməәrli yollarla həәll
edilməәsi bu modulun əәsas müzakirəә mövzusudur.
14:00 – 15:00

Bakı şəәhəәrindəә su idarəәçiliyi: Iqtisadi qiyməәtləәndirməә
Dr. Rövşəәn Abbasov, Coğrafiya vəә ƏӘtraf Mühit Departamenin
rəәhbəәri, Xəәzəәr Universiteti

15:00 – 15:20

Kofe/çay fasiləәsi

17 iyun, cüməә

ENERJİ SƏӘMƏӘRƏӘLİLİYİ
Bu modul enerji səәməәrəәliliyi siyasəәtinin iqtisadiyyatın müxtəәlif
sahəәləәrindəә təәtbiqi, bu siyasəәtin iqlim dəәyişikliyi, hava çirkləәnməәsi
kimi təәhlükəәli ekoloji problemləәrin önləәnməәsindəә vəә milli enerji
təәhlükəәsizliyinin qorunmasında rolunu əәhatəә edir.
14:00 – 15:00

Enerji səәməәrəәliliyi siyasəәtinin ekoloji vəә iqtisadi aspektləәri
Ramiz Babayev, elmi təәdqiqatçı, ƏӘtraf Mühit üzrəә Qiyməәtləәndirməә
vəә İdarəәçilik Məәrkəәzi, Liverpul Universiteti

15:00 – 15:20

Kofe/çay fasiləәsi

15:20 – 16:20

Şəәhəәrsalma vəә tikinti fəәaliyyəәti üzrəә Abşeron yarımadasında
enerji səәməәrəәliliyi siyasəәtinin təәtbiq imkanları
Dr. Fəәqan ƏӘliyev, Beynəәlxalq Ekoenerji Akademiyasının Prezidenti

18 iyun, şəәnbəә
HAVA KEYFİYYƏӘTİ
Bu modul hava çirkləәnməәsinin insan sağlamlığı vəә əәtraf mühitəә
vurduğu ağır ziyan, doğurduğu iqtisadi itkiləәr, həәmçinin hava
çirkləәnməәsini azaltmaq vəә hava keyfiyyəәtinin yaxşılaşdırılması üzrəә
uğurlu idarəәçilik model vəә strategiyalarını ehtiva edir.
14:00 – 15:30

Hava keyfiyyəәti: Statisionar məәnbəәləәr vəә nəәqliyyatın dayanıqlı
idarəәçiliyi üzrəә əәsas modelləәr
Valts Vilnitis, beynəәlxalq ekspert, Avropa İttifaqı

15:30 – 16:00

Kofe/çay fasiləәsi

16:00 – 17:30

Yekun müzakirəәləәr
İştirakçıların təәlimi qiyməәtləәndirməәsi
Sertifikatların təәqdimatı

17:30 – 19:00

Vida şam yeməәyi

	
  

