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GİRİŞ SÖZÜ

Son 150 il ərzində, əsasən, insanların fəaliyyəti nəticəsində, 
baş verən iqlim dəyişmələri haqqında artıq elmi razılıq əldə 
edilmişdir. Atmosfer hava temperaturunun qlobal artımı 
müşahidə olunur, yağıntıların normadan artıq düşməsi 
gözlənilməz olur, dənizin səviyyəsi artır. Bu tendensiyalar 
gözlənildiyi kimi, yaxındakı onilliklər ərzində davam 
edəcək. İqlimin istiləşməsi daha tez-tez və intensiv olan 
təbii fəlakətlər və ekstremal hava şəraitləri ilə də bağlıdır. 
Statistik məlumatlar göstərir ki, son yüzillikdə iqlim ilə bağlı 
fəlakətlərin sayı xeyli artmışdır və onlar hal-hazırda ildə 250 
mln-dan çox insana təsir göstərir. 

İqlim dəyişmələrinin nəticələri və havaların ekstremal 
görüntüləri yəqin ki, böyük olacaqdır. Bütün dünyada, iqlim 
dəyişmələrinin neqativ nəticələri ilə bağlı artan narahatlıq 
cəmiyyətə, iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarına (kənd 
təsərrüfatı, su və s.) təsir göstərə bilər. İqlim dəyişmələrinin 
ən ağır nəticələri, cəmiyyətin ən yoxsul təbəqələri tərəfindən 
daha çox hiss olunacaq. Bu insanların yarana biləcək 
fəlakətlərə hazır olması və iqlim dəyişmələri ilə bağlı yeni 
çağırışlar ilə bacara bilməsi üçün imkanları məhduddur. 

İqlim dəyişmələrinin nəticələrini yumşaltmaq üçün istixana 
qazlarının havaya atılmasının azalması yolu ilə həyata 
keçirilməsi səylərinə baxmayaraq, bu tullamalar hələ 
də davam etdirilir. Qlobal tullamaların azalması ilə bağlı 
beynəlxalq sazişə əsasən götürülən öhdəçiliklərə nail 
olmamadığınagörə, Yer kürəsi yaxın onilliklərdə də iqlimin 
istiləşməsinin təsirinə məruz qalacaqdır.

İqlim dəyişmələrinin qarşısında yumşaltma tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi hələ kifayət qədər deyil. Ona görə 
də cəmiyyət proqnoz edilən iqlim dəyişmələri ilə bağlı 
uyğunlaşma tədbirləri qəbul etməlidir. Eyni zamanda iqlim 
dəyişmələri üzrə hər bir səviyyədə risklərin idarə edilməsi 
üçün, gələcəyin qeyri-müəyyənliyi qarşısında, cəmiyyət öz 
potensialını artırmalıdır. 

Vətəndaş Cəmiyyəti, iqlim dəyişmələri ilə bağlı risklərin 
azalması üzrə qərar çıxardan şəxs-lərlə dialoqun 
aparılmasında, ictimaiyyətin diqqətinin bu məsələyə 
cəlb edilməsində və bununla əlaqədar olaraq onların 
maariflənməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Şərq Tərəfdaşlığı 
çərçivəsində həyata keçirilən altı ölkənin “Şərq İqlim 
Forumu” layihəsi Vətəndaş Cəmiyyətinin potensialının 
gücləndirilməsinə yönəldilmişdir. Vətəndaş Cəmiyyəti 
bu sahədə qərar çıxardan şəxslərlə qarşılıqlı əlaqələrin 
yaradılması və dəyişən iqlim qarşısında ölkələrdə rast olunan 
çağırışlara reaksiya edilməsi üçün gəncləri və icmaları 
səfərbər etməlidir. 

Beləliklə, layihənin ən vacib olan məqsədlərindən 
biri Vətəndaş Cəmiyyətini təmsil edən milli təşkilatlar 
tərəfindən hər bir ölkədə əsas iqlim risklərinin və zəifliyin 
qiymətləndirilməsi, həmçinin Vətəndaş Cəmiyyəti və 
qərar çıxardan şəxslər üçün iqlim dəy-işmələri qarşısında 
uyğunlaşma üzrə mümkün olan yanaşmalar ilə bağlı 
tövsiyələrin hazırlanmasıdır. Məhz bu məqsəd üçün 
“İqlim dəyişmələri qarşısın-da zəifliyin milli səviyyədə 
qiymətləndirilməsi” haqqında hesabat təqdim edilir.
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METODOLOGİYA VƏ İŞLƏYIB-HAZIRLAMA

Bu hesabat iqlim dəyişmələri üzrə mövcud olan ədəbiyyat, 
respublikamızda və xaricdə olan internet saytlarından 
əldə edilmiş məlumatların ümumiləşdirilməsi nəticəsində 
hazırlanmışdır. 

Lazım olan məlumatlar respublikanın aparıcı nazirliklərinin 
(Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət 
Neft Şirkəti, Azərbaycan Sənaye və Energetika Nazirliyi)  
mütəxəssisləri tərəfindən konsultansiyalar zamanı alınmışdır. 

Bu tədqiqat elmi hesabat deyil, o iqlim dəyişmələri sahəsində 
olan materialların ümumiləşdirilməsidir. 

Bu hesabat və hazırlanan tövsiyələr qərar çıxaran yüksək 
vəzifəli şəxslərə, qeyri-formal liderlərə və Vətəndaş 
Cəmiyyətinin təşkilatlarına onların fəaliyyətində kömək 
göstərəcəkdir.
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XÜLASƏ

Hesabatda Azərbaycan Respublikasının fiziki-coğrafi, təbii 
və su ehtiyatlarından, iqlim və onun əsas ünsürləri haqqında 
qısa məlumat verilmişdir. 

Son 20 ildə respublikamızda təbii risklərdən və baş verən 
fəlakətlər qeyd edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında 
iqlim dəyişmələrinin tendensiyaları və gələcək iqlim 
dəyişikliyi məsələləri araşdırılmışdır. Müxtəlif modellər 
əsasında Azərbaycan ərazisinin gələcək iqlim dəyişmələri 
qiymətləndirilmişdir. 

İqlim dəyişkənliyi qarşısında zəiflilik məsələləri göstərilmişdir. 
İqlim dəyişkənliyinin sektorlarının (su ehtiyatları, kənd 
təsərrüfatı, Xəzəryanı ərazilər və insan sağlamlığıdır) təsirləri 
araşdırılmışdır. 

İqlim və risklərin monitorinqi və respublikada aparılan bu 
sahədə tədqiqat işlərinin nəticələri, regional iqlim dəyişkənliyi 
və fəlakət riskinin azaltma təşəbbüsləri qeyd edilmişdir.

İqlim dəyişkənliyi problemin həllində Vətəndaş Cəmiyyətinin 
və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rolu; elm, dövlət və 
Vətəndaş Cəmiyyəti arasında bilgi paylaşmanın əhəmiyyəti 
göstərilmişdir.

Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, Azərbaycan 
Respublikası iqlim dəyişmələri və təbii fəlakətlər qarşısında 
zəifdir. Buna görə də qərar çıxaran yüksək vəzifəli şəxslər, 
qeyri-formal liderlər və Vətəndaş Vəmiyyətinin təşkilatları 
iqlim dəyişmələrə adaptasiya sahəsində razılaşdırılmış səylər 
sərf etməlidirlər ki, gələcəkdə də respublikamız inkişaf etsin 
və çiçəklənsin.
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1 AZƏRBAYCAN 
RESPUBLİKASINDA İQLİM 
DƏYİŞMƏLƏR

1.1 İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ VƏ TƏBİİ FƏLAKƏTLƏR

1.1.1 Hazırki iqlim
Azərbaycan Respublikası 28 may 1918-ci ildə yaranmış və 
1991-ci ildə yenidən müstəqilliyini  qazanmışdır. Azərbaycan 
Respublikasının dövlət strukturu prezident üsul-idarəsidir. 
1992-ci ildə BMT və ATƏT-ə daxil olub, 2001-ci ildən Avropa 
Şurasının üzvüdür.

Ərazi 86.6 min kv.km., əhalinin sayı 9383,7 min nəfər 
(01.04.2013) təşkil edir [5]. Ölkənin paytaxtı Bakı şəhəridir. 
Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazın şərqində yerləşir. 
Onun ərazisi şimaldan cənuba Baş Qafqaz sıra dağlarından 
Kiçik Qafqaz və Talış dağlarına qədər uzanır. Ərazisi şimaldan 
cənuba 400 km, qərbdən şərqə isə 500 km məsafədə 

Şəkil 1.1 Azərbaycan Respublikasının fiziki xəritəsi [23].
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uzanaraq, 38º 25′-41º 55′ şimal enliklər və 44º 50′ – 50º 51′ 
şərq uzunluqları arasında yerləşir(bax şəkil 1.1).

Azərbaycan Respublikası öz coğrafi vəziyyətinə görə 
dünya iqtisadiyyatında və beynəlxalq əlaqələrin 
möhkəmləndirməsində əhəmiyyətli rol oynayır.

Azərbaycan Respublikası şimalda Rusiya ilə 289 km, 
şimalqərbdə Gürcüstanla 340 km, qərbdə Ermənistanla 
766 km, cənub-qərbdə Türkiyə ilə 11 km və cənubda İranla 
618km həmsərhəddir. Ölkənin şərq hissəsi Xəzər dənizinin 
suları ilə 825 km məsafədə yuyulur [9].

Şəkil 1.2. Bazardüzü dağı

Dünyada iqlim dəyişmələri ilə bağlı gedən dəyişikliklər 
təbii ki, Azərbaycan Respublikasına da öz təsirini göstərir. 
Azərbaycan Respublikası öz iqlim müxtəlifliyi ilə fərqlənir. 
Aparılan araşdırmalara görə, dünyada məlum olan 11 iqlim 
tipindən, respublikamızda aşağıda qeyd edilən 8 iqlim tipi 
vardır: [1,10,22]:

I. Ölkədə ən çox rast gələn yarımsəhra və quru çöl 
iqlim tipidir. Bu iqlim tipi respublika ərazisinin 50%-dən 
çoxunu əhatə edir: Kür-Araz çökəkliklərini; Xəzəryanı 
zonanı - Samur çayından Qızılağac körfəzinədək; Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Arazboyu düzənliklərini; Lənkəran 
zonasında olan qapalı dağ çökəkliklərini. Buərazidə illik 
yağıntı mümkün buxarlamanın 15-50%-ni təşkil edir. Yayı 
isti, bəzi günlər havanın temperaturu 40°C-dən yuxarı olur, 
qışı soyuq olur.

II. Böyük Qafqazın cənub yamacının alçaq dağlıq yerlərdə 
qışı quraq keçən mülayim-isti iqlim müşahidə olunur. 
Bu zonada illik yağıntı mümkün buxarlanmanın 50-100%-
ni təşkil edir. Yayı mülayim-isti keçir, qışı yumşaq və az 
yağıntılıdır.

III. Azərbaycan Respublikasının əsasən, Lənkəran zonası 
yayı quraq keçən mülayim-isti iqlimi ilə fərqlənir. Bu 
zonada illik yağıntı mümkün buxarlanmanın 100-150%-ni 

və bundan da artıq olur. Yayı mülayim-isti və quraq, payızı 
çox yağıntılı, qışı isə yumşaq, olur.

İV. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında 1000-2700 
m hündürlükdə və Kiçik Qafqazın orta və yüksək dağlıq 
1400-2700 m hündürlükdə qışı quraq keçən soyuq 
iqlim müşahidə olunur. Burada illik yağıntı mümkün 
buxarlanmanın 75-100%-ni təşkil edir. Burada yay sərin, qış 
bir qədər sərt olur..

V. Azərbaycan Respublikasında yalnız Naxçıvan MR-nın 
orta və yüksək dağlıq zonasında 1000-3000 m hündürlükdə 
yayı quraq keçən soyuq iqlim müşahidə olunur. Burada 
illik yağıntı mümkün buxarlanmanın 50-dən 100%-nə 
qədərdir. Yayı sərin, qışı soyuq və qarlı olur.

VI. Böyük Qafqazın cənub 600-1500 m hündürlükdə və 
şimalşərq 200-500 m hündürlükdə yamaclarındakı dağ meşələri 
zonasında yağıntısı bərabər paylanan mülayim-isti iqlim 
müşahidə olunur. Burada illik yağıntı mümkün buxarlanmanın 
cənub yamacda 75-100%-i, şimal-şərq yamacda 50-100%-ni 
təşkil edir. Yayı mülayim-isti, qışı yumşaqdır.

VII. Yalnız Böyük Qafqazın cənub yamacında 1500-
2700 m hündürlükdə bütün fəsillərdə bol yağıntılı 
soyuq iqlim müşahidə olunur. Yuxarı dağ meşə və alp 
zonalarında müşahidə edilir. Burada illik yağıntı mümkün 
buxarlanmadan150-200% artəqdır. Yayı sərin, qışı soyuqdur.

VIII. Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqazın 2700 m-dən, Naxçıvan 
MR-nın isə 3200 m-dən yüksək ərazilərində dağlıq 
tundra iqlimi müşahidə edilir. Burada yağıntı mümkün 
buxarlanmadan100-200%-dən artıqdır. Yay və qış soyuq 
olur. Ölkədə hava temperaturu regionlardan və onlarda 
olan relyefdən asılıdır. Xəzər dənizi də hava temperaturunun 
formalaşmasına öz təsirini göstərir, sahilboyu regionlarda yay 
aylarında hava temperaturu nisbətən aşağı düşür, qışda isə 
qalxır.

Ölkənin mərkəzi regionlarında (Kür-Araz zonası, Abşeron 
yarımadası) və Lənkəran zonasında havanın orta illik 
temperaturu 14-15˚C təşkil edir. Ölkənin dağ regionlarında 
hava temperaturu azalır: 2000 m hündürlükdə - 4,0-
5,0˚C, 3000 m hündürlükdə isə 1,0-2,0˚C təşkil edir. 
Respublikamızda müşahidə edilən hava temperature 
mütləq maksimum +46˚C təşkil edir. Mütləq minimum isə 
Naxçıvan MR-nın ərazisində qeydə alınmışdır (-32˚C).

Ölkə ərazisində atmosfer yağıntılarının paylanması 
regionlardan asılı olaraq dəyişilir. Respublikamızda hava 
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yağıntıların miqdarı mövsümdən, regionun relyefindən və 
Xəzər dənizinin yaxınlığından asılıdır. Ölkədə ən az orta illik 
yağıntı Abşeronun cənub zonasında və Qobustanda 150-
200 mm-dən az müşahidə olunur. 

Ölkənin bir çox regionlarının ərazisində (Kür-Araz və Samur-
Dəvəçi zonalarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında) illik 
yağıntıların miqdarı 300 mm-dən aşağıdır. Respublikamızın 
ərazisində yağıntıların miqdarı Xəzərdən qərbə və dağlar 
istiqamətində artması müşahidə olunur.

Böyük və Kiçik Qafqazda 2600-2800 m, Naxçıvan MR-da 
2600-3000 m, Talışda 200-600 m-dək yağıntılar artır, sonra 
isə tədricən azalır. Böyük Qafqazın cənub yamacında illik 
yağıntıların maksimum miqdarı 1400-1600 mm, şimal-şərq 
yamacında 800 mm, Kiçik Qafqaz və Naxçıvan MR-da 800-
900 mm, Talış dağlarında isə 1700-1800 mm təşkil edir.

1.1.2 Təbii risklər və fəlakətlər
Ölkə ərazisində iqlim göstəricilərinin xeyli fərqlənməsi ilə 
əlaqədar regionlarda mikroiqlim göstəricilərinin dəyişməsi 
də cürbəcür olur. Mikroiqlimin dəyişməsi təbii və antropogen 
səbəblərdən baş verir.

İstinin təsiri və quraqlıq
Son illərdə yayın çox isti, qışın isə xeyli mülayim keçməsi Yer 
kürəsində iqlim dəy-işmələri ilə bağlıdır. 

Yay aylarında havanın xeyli isti olması regionlarda və əsasən iri 
şəhərlərdə insanların sağlamlığına və onların iş qabiliyyətinə 
ciddi təsir göstərir. Yay aylarında güclü istilər kənd təsərrüfatına 
ciddi zərər vurur. İqlim dəyişmələri ilə bağlı qişdan salamat 
çıxan gəmiricilər yaz və yay aylarında əkinlərə xeyli zərər 
verirlər. Ona görə də kənd təsərrüfatında meliorasiya və 
bitkilərin qorunması üzrə tədbirlər keçirilməlidir.

Xəzərin səviyyəsinin qalmasının təsiri
Azərbaycanın Xəzər sahilləri boyu yerləşmiş bölgələrində 
dənizin səviyyəsinin qalxması ilə bağlı əhəmiyyətli dəyişkənlik 
müşahidə olunur. Bunlar qismən iqlimdəki tərəddüdlər 
nəticəsində çaylardan dənizə axan su kütləsinin dəyişmələri, 
qismən də dənizin yerləşdiyi çökəkliyin həcminin dəyişmələrilə 
izah olunur. 1998-ci ildən 2005-ci ilədək dənizin səviyyəsi zəif 
sürətlə artmaqdadır. Xəzərin səviyyəsinin qalxması ilə həm sahil 
zonasını su basır, həm də sahil zonasında yeraltı suların səviyyəsi 
qalxır, bataqlaşma və şoranlaşma prosesləri gedir [10]. 

Şəkil 1.3. Azərbaycan Respublikasının iqlim xəritəsi [2]
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Şəkil 1.4. Kür çayının məcrasından çıxması nəticəsində yaşayışməntəqələrini 
su basmışdır [10]

Su basmanın təsiri
İqlim dəyişmələri ilə əlaqədar axır 20 ildə respublikamızın 
regionlarında sel və daşqınların güclənməsi müşahidə 
olunur. Bu da yağış normaların artması ilə bağlıdır. 
Ölkəmizdə sellərin artması yaz vaxtlarında qarların əriməsi 
nəticəsində əmələ gələn suların böyük miqdarda birdən-
birə çayları axıması ilə bağlıdır. Bu da son onilliklərdə 
meşələrin qırılması, əkin sahələrin artması, təzə yaşayış 
qəsəbələrin salınması nəticəsində torpaqların suyu 
saxlama qabiliyyəti xeyli aşağı düşüb. Buna görə də yaz 
aylarında qar tez zaman əriyir, əmələ gələn sular yağış 
suları ilə birlikdə sürətlə çaylara axır. Re-spublikamızda 
su axınları, əsasən, ən böyük çay olan Kürə axır. Tez 
bir zamanda suların birdən-birə axması Aşağı Kürün 
daşmasına, kəndlərin və qəsəbələrin su basmasına səbəb 
olur (Şəkil 1.4). Vəziyyət onunla çətinləşir ki, Kürün apardığı 
lilin bir hissəsi çayın aşağılarında çöküb qalmış və nəticədə 
çay dayazlaşmışdır. 2003 və 2010-cu illərdə Kür və Araz 
çaylarının daşması nəticəsində çoxlu kəndlər dağılmış,əkin 
sahələri və malqara tələf olmuşdur.

Zəlzələlər
Son illərdə zəlzələlərin sayı çoxalmışdır. 2012-ci ildə Zaqata-
la rayonunda qeyd edilən 7 ballıq zəlzələ nəticəsində xeyli 
dağıntılar olmuşdur (şəkil 2.5). Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırıqları ilə daşqınlar və zəlzələ nəticəsində zərər çəkmiş 
ailələrə kömək göstərildi. Bundan başqa, zərər çəkmiş evlər 
və binalar dövlət hesabına təmir edildi. Su basmış yerlərdən 
köçürülən insanlar üçün dövlət hesabına müasir evlər tikilmiş 
və onlar yaşayış yerləri ilə təmin edilmişdir. Azərbaycan 
Respublikasında ötən iyirmi ildəki müşahidə olunan 
fəlakətlər üzrə məlumat Cədvəl 1.1 – 1.3-də verilmişdir [7]. 
Bu fəlakətlərdən Bakı şəhərində 25 noyabr 2000-ci ildə baş 
verən zəlzələni qeyd etmək olar. Bu zəlzələnin nəticəsində 
31 insan həlak olmuşdur.

Şəkil 1.5. Zaqatala rayonunda baş verən zəlzələ

1990-2013-cü illər ərzində Azərbaycan ərazisində baş vermiş ən 
 maştablı təbii fəlakətlər, həlak olanların sayına görə [7]

Cədvəl 2.1

Fəlakət Tarix Həlak olanların 
sayı

Zəlzələ 25 noyabr 2000 31
Daşqın 5 iyun 1997 11
Yer sürüşməsi Dekabr 2000 11
Daşqın 5 oktyabr 1995  5
Minimal 
temperatur Fevral 2012  5

Daşqın 4 may 2010  3
Zəlzələ 9 iyul 1998  1
Zəlzələ 4 iyun 1999  1

1990-2013-cü illər ərzində Azərbaycan ərazisində baş vermiş ən 
maştablı təbii fəlakətlər, ziyan çəkənlərin sayına görə [7]

Cədvəl 2.2

Fəlakət Tarix Ziyan 
çəkənlərin sayı

Daşqın 15 iyun 1995 1,650,000
Zəlzələ 9 iyul 1998 700,01
Daşqın 5 iyun 1997 75
Daşqın 4 may2010 70
Daşqın 16 aprel 2003 31,5
Zəlzələ 7 may 2012 15,55
Zəlzələ 4 iyun 1999 9,17
Zəlzələ 18 may 2012 6,949
Daşqın 5 oktyabr1995 6
Daşqın 21 sentyabr 2009 5
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1990-2013-cü illər ərzində Azərbaycan ərazisində baş vermiş ən 
maştablı təbii fəlakətlər, maddi ziyana görə [7]

Cədvəl 2.3

Fəlakət Tarix
Maddi ziyan, 
min ABŞ 
dolları

Quraqlıq Oktyabr 2000 100
Daşqın 16 aprel 2003 55
Daşqın 5 iyun 1997 25
Zəlzələ 25 noyabr 2000 10
Daşqın 15 iyun 1995 6,7
Daşqın 21 iyun 1995 5,5
Zəlzələ 4 iyun 1999 5
Daşqın 5 oktyabr 1995 4

Bu fəlakətlərdən Bakı şəhərində 25 noyabr 2000-ci ildə baş 
verən zəlzələni qeyd etmək olar. Bu zəlzələnin nəticəsində 
31 insan həlak olmuşdur.

1.1.3. İqlim tendensiyaları və gələcək iqlim 
dəyişmələri
İqlim dəyişmələri ilə bağlı Azərbaycanın ərazisində 100 illik 
ərzində aparılan müşahidələrin analizi göstərmişdir ki, bu 
dövründə ölkədə havanın temperature 0,5-0,6˚C artmışdır. 
1961-1990-ci illərdə isə temperature artımı daha intensiv 
artması:0,3-0,6˚C müşahidə olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır 
ki, ölkənin müxtəlif regionlarda istiləşmənin dərəcəsi fərqlənirdi. 
Məsələn, Böyük Qafqaz, Kür-Araz ovalığında temperatur 0,50-
0,65˚C artmışdır. Kiçik Qafqazın dağlıq ərazilərində isə bu 
artımı0,14-0,20˚C təşkil edirdi. 100 il ərzində müşahidə olunan 
hava temperaturun artımı yağıntıların düşməsinə də təsir 
göstərmişdir. Azərbaycan ərazisində gələcək iqlim dəyişmələri 
qiymətləndirilmişdir. Bu müxtəlif modellərin 
istifadəsi nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Bu modellərin istifadəsi göstərmişdir 
ki, atmosferdə CO2 miqdarının iki dəfə 
artması ilə əlaqədar əsrin sonunda aşağıda 
qeyd edilən hadisələr gözlənilir:
• orta illik temperaturu 2 ˚C arta bilər;
• qış yağıntıları 15-21%, yaz və payız 

yağıntıları rayonlarından asılı olaraq 
9-17% artacaq, yay yağıntıları isə 40% 
qədər azala bilər;

• su resursların 5,7-7,7 km3 azalması 
gözlənirlir, eyni zamanda su 
çatışmazlığının bu əsrin ortalarında 5 
km -dən(bugünkü qiyməti) 9,5-11,5 
km3 qədər artacaq;

• istilik resursları 700-1200 ˚C artması gözlənilir,eyni 
zamanda hava temperaturun yüksək olan günlərin sayı 
artacaq və 25-45 gün təşkil edəcək;

• isti və mülayim qurşaqların sahəsi daha geniş olacaq, 
soyuq qurşağın sahəsin azalması gözlənilir, illik 
buxarlanma 35 % (180-540 mm) artması gözlənilir, 
isti dövrlərdə 120-470 mm,yayda isə 200-290 mm 
olmalıdır;

• rütubətli zonalar 100-200 m,bəzi yerlərdə 400-500 
m yüksəkliklərə qalxaraq, əksər ərazilərdə bioiqlim 
potensialı rayonlardan asılı olaraq 5-20 % artması 
gözlənilir, Talışda isə 7 % azalacaq, dağlıq və dağətəyi 
regionların bioiqlim potensialının artımı hiss olunacaq, 
quru-bozqır və yarımsəhra ərazilərdə isə çox cuzi 
olacaq,

• yarımsəhra və quru çöl iqlim zonası daha geniş 
olacaq,hüdudları 100-200m, bəzi yerlərdə 400 m 
yüksəkliklərə irəliləyəcək. Ölkədə səhralaşma prosesi 
sürətlənəcək Müasir Kür-Araz ovalığının, cənubi 
Abşeronun və Naxçıvan Arazsahili düzənliklərin

• yarımsəhra sahələrinin əksər hissəsi səhra iqlim tipinə 
çevriləcək.Yarımsəhra və səhra iqlim tipinin hakim 
olduğu ərazilərin ümumi sahəsi 30,5-43,5 km2 olub 
ölkə ərazisinin 35-50% -ni təşkil edəcək.

BMT-nin iqlim dəyişmələri haqqında Çərçivə Konvensiyası 
üzrə ikinci Milli hesabatına [9] əsasən istifadə edilən PRECİS 
modelinin senarisinə görə 2021-2050-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında orta illik temperaturların artması 1,5-
1,6˚C təşkil edəcək (şəkil 1.6). Sahilboyu ərazilərdə və 
NaxçıvanMR-nın qərb bölgələrində bu artım 1,7˚C təşkil 
edir. Alınmış nəticələrə görə temperatur artması bu əsrin 
birinci yarısında hər on ildə təqribən 0,3˚C ola bilər. 

Şəkil 1.6. Regionda orta illik temperaturların artması (2021-2050 illərlə 1961-1990-cı illərin fərqi) [9].
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Yağıntılar 2021-2050-ci illərdə 1961-1990-ci illərə nisbətən 
ölkə ərazisində, o cümlədən Kür-Araz hövzəsində və başqa 
regionlarında 5%-ə qədər azalması gözlənilir.

1.1.4. İqlim dəyişmələrin təbii risklər və 
fəlakətlərə təsirləri
BTM-nin iqlim dəyişmələri haqqında Çərçivə Konvensiyası üzrə 
Birinci Milli Hesabatında iqlim dəyişmələrin biomüxtəlifliyə 
təsiri məsələlərə baxılmış və bu sahədə proqnozlar verilmişdir:
• meşələrin yuxarı iqlim sərhədi Böyük və Kiçik Qafqazda 

550-950 m qalxa bilər. Talışda isə meşələrin yuxarı iqlim 
sərhədi 100-200 m aşağı düşəcək. Meşələlərin aşağı 
iqlim sərhədi 50-200m yuxarı qalxacaq:

• palıd meşələrinin sahəsi 3,0-3,5 % fısdıq meşələrinin 
sahəsi 15% azala bilər, vələs meşələrin sahəsi 19 % 
artması proqnozlaşdırılır.Sərtyarpaqlı ağac cinslərinin 
(vələs,fısdıq,palıd, göyrüş və.s) ümumi sahəsi 17 min 
ha, yumşaqyarpaqlı (çökə, qovaq, qızılağac və.s) 
ağac cinslərinin ümumi sahəsi isə 4 min ha (20%) kol 
bitkilərinin sahəsi 13-14 min ha (70%) azalma ehtimalı 
vardır. Ümumilikdə meşə sahəsi 7,6 min ha azala bilər.

Xəzər dənizinin Azərbaycan hissəsində olan əsas sənaye 
balıqlarının çoxalmasına ciddi təsiri olmayacaq. İqlim 
dəyişmələrin Azərbaycana təsiri artıq görünür: Xəzər 
dənizinin səviyyəsi artması, buzlaqların əriməsi,çayların 
daşması,sellərin təsiri, mövsümlərə uyğun olmayan 
temperatur anomaliyaları və.s bunu sübut edir.

Xəzərin səviyyəsi 1978-1995-ci illərdə xeyli artması nəticəsində 
(şəkil 1.8)Azərbaycanın sahil ərazilərinin bəzi hissələri su 
altında qalmışdır. 2000-ci ildə aparılmış araşdırmalar göstərdi 
ki, sahil ərazilərin 485 km2 sahəsi su basmışdır.

Aparılan hesablamaların nəticəsində məlum 
olmuşdur ki, iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar Xəzər 
hövzəsinin rütubəliyi arta bilər, bu isə yaxın 
illərdə onun səviyyəsinin 26,0-25,0 intervalında 
dəyişə bilər. Aparılmış hesablamalar nəticəsində 
məlum olmuşdur ki, Xəzər dənizinin səviyyəsinin 
150 sm əlavə qalxması sahil ərazilərinin 87,7 
min ha sahəsinin su altında qala bilər. 

2030- cu ildə isə 136,2 min ha su altında qala 
bilər və bu ölkənin ümumi sahəsinin 1,6%-ni 
təşkil edəcəkdir. 2003-cü ildə Xəzər dənizinin 
səviyyəsi dünya okeanı səviyyəsindən 26,75 
km aşağı olmuşdur. 

İqlim dəyişmələri ilə bağlı istilik resursların və 
isti olan günlərinin sayının artması nəticəsində 

Azərbaycanın buzlaqlarının əriməsi baş verir. Axırıncı 43 il ərzində 
Aərbaycanın ən yüksək zirvələrdən biri olan Tufan dağının 
buzlaqları və ən yüksək dağ gölü olan Tufan gölünün ətrafındakı 
qar örtüyü xeyli ərimişdir (bax şəkil 3.1) İqlim dəyişmələri 
nəticəsində göllərin su tutumuna buzlaqların əriməsi ilə bağlı su 
axının artması və buxarlanma prosesinin intensivləşməsi təsir edir.

Buzlaqların əriməsi nəticəsində vegetasiya dövrü bir aya 
qədər uzana bilər. Qlobal istiləşmənin təsiri ilə əlaqədar orta 
sutkalıq temperaturun 5˚C artması nəticəsində illik ağıntıların 
artması ya azalması baş verə bilər. Bu da vegetasiya 
dövrünün dəyişməsinə heyvanların aktivlik dövrlərinin və 
nəsil sayının azalmasına səbəb ola bilər.

Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, isti günlərin sayı bir ay 
artması nəticəsində kritik temperaturun müşahidə edilməsinə 
ehtimalı artırır. Bunun nəticəsində ərazilərdə yarımsəhra 
iqlimin üstünlüyü müşahidə olacaq. kritik temperaturun 
yüksəlmə ehtimalını artırır. Bu isə öz növbəsində ərazidə 
yarımsəhra ekosisteminin inkişafına səbəb olur.

Şəkil 1.8. Müxtəlif illərdə Xəzər dənizinin indiki ilə müqayisədə səviyyəsi [10].

Şəkil 1.7. yağıntı dəyişikliyi (2021-2050-ci illər dövründə 1961-1990-cı illər ilə müqayisədə %-lə.) [9]
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1.2. İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ QARŞISINDA ZƏİFLİLİK

1.2.1. Hazırki zəiflilik
Son iki onilliklərdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
güclü sel və daşqınlar ölkəmizin tarixində görünməmiş 
fəsadlar törətdi, onlarla yaşayış məntəqəsini, kənd və 
qəsəbələrini dağıtdı, minlərlə hektar əkin sahəsini məhv etdi.

Fövqəladə halların təhlili göstərir ki, böyük dağıntılar və 
təlafat əsasən dayanıqlığı zəif olan sahələrdə baş verir.

Fəqət 2010-cu ilin may ayından başlayan güclü sel və 
daşqınlar nəticəsində 3500-dən çox fərdi ev su altında 
qaldı, çoxlu ictimai bina, yollar, körpülər dağıldı, regionların 
infrastrukturu sıradan çıxdı [16].

Ağdaş rayonunda (iyun 1999-cu il) və Bakı şəhərində 
(noyabr 2000-ci il) zəlzələlərinin nəticələri buna əyani 
sübutdur. Hər iki zəlzələ Rixter cədvəlilə 7 bal gücündə 
idi. Ağdaş rayonunda olan zəlzələsi binaların davamsızlığı 
üzündən çox böyük dağıntılar törətdi: 178 fərdi yaşayış evi,

29 ictimai bina, o cümlədən 4 məktəb, bir uşaq bağçası, 3 
xəstəxana yerlə-yeksan oldu, 20 minə yaxın fərdi və yüzlərlə 
ictimai bina zədələndi. Bakıda isə heç bir dağıntı olmadı, 
bəzi köhnə zəif binalarda çatlar əmələ gəldi.

2010-cu ilin daşqınlarında dağılan 3500 yaşayış evinin 70% 
çiy kərpiclə tikilmiş binalar idi [16].

Müşahidələr göstərir ki, qeyd edilən ekstrimləri qarşısında 
ən çox zəif olan qruplar sel, daşqın, torpaqların sürüşmələri 
və seysmik zonalarda köhnə evlərdə yaşayan az təminatlı 
əhalidir.

Məsələn, 2010-cu ildəki son dərəcə güclü-təhlükəli sel, 
daşqın və torpaq sürüşməsi nəticəsində 7424 ailə qəza 
zonalarından vaxtında çıxarıldı.

Ən ağrılı, zəif yerimiz – binaların, xüsusilə məktəb, uşaq 
tərbiyə ocaqları və xəstəxanaların dayanıqsızlığıdır. 
Fəlakət zamanı böyük tələfatlar da məhz köməyə daha 
çox ehtiyacı olan bu kontingent arasında baş verir. Bütün 
dünyanı narahat edən bu məsələ MDB ölkələri, o cümlədən 
Azərbaycan üçün də çox ciddi problemdir. SSRİ dönəmində 
yerli təbii-coğrafi şəraiti nəzərə alınmadan bir tipli layihələr 
əsasında tikilən 4500-dən çox məktəb, yüzlərlə uşaq 
bağçası, körpələr evi və xəstəxana binaları fövqəladə hallar 
zamanı ciddi təhlükə mənbəyi kimi həmişə qorxu narahatlıq 

doğurur. Müstəqilliyimizin ilk illərində imkansızlıq üzündən 
bu problemin həlli ilə əsaslı məşğul ola bilmədik.

İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə bu sahəyə vəsait qoyuluşu 
ildən ilə artırıldı. Son bir neçə il ərzində dövlət vəsaiti və 
Heydər Əliyev fondu hesabına 2 min yeni məktəb və uşaq 
bağçaları, yüzlərlə xəstəxana və tibb mərkəzləri tikilib 
istifadəyə verilmiş, köhnə binaların böyük əksəriyyətində 
əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmışdır. 

1.2.2. Gələcək zəiflilik
Azərbaycan Respublikasının iqlim dəyişmələri qarşısında bir 
necə zəif olan qruplar vardır:
• Bir milliondan çox qaçqın və məcburi köçkünlər, 

Dağlıq Qarabağda silahlı toqquşmada zərərçəkənlər; 
Respublikamızda onların yaşayış vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması üçün lazım olan tədbirlər həyata 
keçirilir: regionlarda yeni qəsəbələr tikilir, onlarla 
binalar yaşamaq üçün təhvil verilib. Ona baxmayaraq, 
hələ qaçqınların bir çox hissəsi həyata uyğunlaşmamış 
evlərdə yaşayır. Daimi iş yerləri ilə təmin olunmayıb.

• Əlillər, o cümlədən yuxarıda göstərilən silahlı 
toqquşmada olan əlillər;

• Yoxsul və iş ilə təmin olunmayan insanlar; 
Azərbaycan Dövləti daima bu insanların problemləri ilə 
məşğul olur. Respublikamızda regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı üzrə bir neçə dövlət proqramları həyata keçirilir.

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
və Sənaye Nazirliyinin məlumatına görə son onillikdə 
respublikamızda yoxsulluq 49,0 %-dan 9,1 %-ə qədər 
azalmışdır.
• Yaşlı nəsil, hansıki iqlim dəyişmələri qarşısında zəifdir;
• Xroniki müxtəlif xəstəliklər olan xəstələr;
• Zəif qruplar, hansıki fəlakət zonalara yaxın (su basması, 

sel, zəlzələ və.s), o cümlədən
Xəzər dənizinin sahil boyu ərazilərində yaşayan insanlar: 
Urbanizasiya prosesləri ilə əlaqədar gənc nəsil böyük 
şəhərlərə köçür və kənd yaşayış məntəqələrində əhalinin 
qocalma prosesi gedir, gələcəkdə onlar iqlim dəyişmələri 
qarşısında zəif olacaqlar. Gələcəkdə 2030-cu ilə qədər Xəzər 
dənizinin səviyyəsinin qalxması ilə proqnozlara əsasən sahil 
boyu yaşayan insanlar subasması zonasında ola bilərlər və 
iqlim dəyişmələri qarşısında zəif olacaqlar.
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2. İQLİM 
DƏYİŞMƏLƏRİNİN 
SEKTORLARINA 
TƏSİRLƏRİ
Layihə üzrə yaranan milli şəbəkə üzvləri tərəfindən 
müzakirələr aparılmışdır. Onların nəticəsində seçilib və 
razılaşdırılan sektorlar: su ehtiyatları, kənd təsərrüfatı, 
Xəzəryanı ərazilər və insan sağlamlığıdır.

İqlim dəyişmələrinə həssaslığm qiymətləndirilməsi və onlara 
qarşı uyğunlaşma tədbirləri yuxarda qeyd edilən sektorlar 
üzrə Azərbaycan Respublikasının I və II Milli Məlumatlar 
əsasında hazırlanmışdır [8, 9]. 

2.1. SU EHTİYATLARI

2.1.1. Azərbaycan Respublikanın su 
ehtiyatlarının müasir vəziyyəti
Ölkənin su ehtiyatları ˜ 39 km3-dir o cümlədən səth suları 
-29,3 km3, yeraltı suları-8,8-9,0 km3, buzlaqların suyu -0,06-
0,08 km3-dir. Son onilliklərdə səth sularıcürbəcür məqsədlər 
üçün istifadə olunur. Yeraltı sular isə hələ nisbətən az 
miqdarda istifadə olunur. 

Bundan başqa respublikada müxtəlif su obyektlər vardır; 
göllər, gursululuqlar, su anbarları, buzlaqlar və.s Bu su 

obyektlərdən, iqlim dəyişmələrin təsiri nəticəsində yaranan 

su qıtlığının aradan qaldırılmasında və uyğunlaşma 
tədbirlərin həyata keçirlməsində, istifadə olar. [4,9]

Səth suları: Ölkənin səth su ehtiyatlarının yalnız 25-30% -i 
respublikanın daxilində formalaşır. Azərbaycan dünyada ən 
az su resurlarına malik olan ölkələrdən biridir. Burada hər 
kvadrat kilometrə 85-100 min m3 su ehtiyatı vardır, bu da il 
ərzində adambaşına 1000 m3 su təşkil edir.

Su ehtiyatları respublikanın iqtisadiyyatında əhəmiyyətli 
rol oynayır. Məsələn, yalnız kənd təsərrüfatında suvarma 
üçün ildə 10-12 km3 istifadə olunur. Su ehtiyatların qıtlığı, 
regionlar və fəsillər üzrə qeyri-bərabər paylanması çox vaxt 
sudan istifadə problemlər meydana çıxır. 

Bitkilərin vegetasiya dövründə su qıtlığı hiss olunur.Bu vaxt 

çayların illik su axınının ərazidən asılı olaraq cəmi 5-20% 
-I təşkil edir. Azsulu vaxtlarda su qıtlığı müşahidə edirsə, 
çoxsulu vaxtlarda daşqın və sellər özünü göstərirlər.

Ölkənin ərazisi dünyada daha çox sel baş verən 
ərazilərdən biridir. Bu da ölkənin yarısını əhatə edən Böyük 
və Kiçik Qafqaz dağ sistemlərindən sellərin formalaşması 
nəticəsində baş verir. Sellər ən çox Böyük Qafqazın Cənub 
yamacında və Naxçıvan MR-in yüksək dağlıq ərazilərində 
müşahidə olunur.

Sellərin baş verməsi nəticəsində respublikanın iqtisadiyyatına 
ildə 18-25 mln ABŞ dolları həcmində ziyan olur. 

İqlim dəyişmələri ilə əlaqədar gələcəkdə daşqın və sellər 
ciddi təhlükə yarada bilərlər. 

Buzlaqlar: Ölkənin buzlaqları əsasən Böyük Qafqazda 
Qusarçayın hövzəsində yerləşirlər (şəkil 2.1.) 100 ildən artıq 
aparılan müşahidələrin nəticəsində məlum olmuşdur ki, 
qeyd edilən müddətində buzlaqların sahəsi 4,9 km2-dan 

km2-a, qədər azalmışdır. Hal-hazırda onların aşağı sərhədi 
dəniz səviyyəsindən 3500 m hündürlükdən keçir.
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Yeraltı sular: Respublikanın Böyük və Kiçik Qafqazın 
dağətəyi yerlərdə,düzən ərazilərdə, Talışda və Naxçıvanda 
formalaşırlar. Onların həcmi gündə 24 mln m3 ya ildə 8,8 

km3 təşkil edir. Onlardan yalnız gündə 5 mln m3 və ya ümumi 
ehtiyatların 20% dən istifadə olunur. Bu araşdırmalar göstərir 
ki, su qıtlığı olan dövründə bu sulardan geniş istifadəsi 
mümkündür.

2.1.2. İqlim dəyişmələrin təsirləri və 
həssaslıqlar
İqlim Dəyişmələri üzrə Milli Mərkəzin tərəfindən keçirilmiş 
tədqiqatlar və müasir modeli əsasında 2021-2050 və 2071-
2100-cü illər üçün aparılmış hesablamalar göstərir ki, təbii su 
ehtiyyatları tədricən azalır və ölkə ərazisində su çatışmazlığı 
yaranır və bu tendensiya gələcəkdə də davam edəcək. 
Məlumdur ki, müasir şəraitdə su çatışmazlığının böyük 
hissəsi su sistemlərində baş verən itkilər hesabına formalaşır 
[9]. Bu itkilərin qarşısı alınmasa, gələcəkdə vəziyyət daha da 
kəskinləşə bilər.

Belə ki, 2021-2050-ci illərdə su ehtiyatların ciddi dəyişmələrin 
baş verməsi ehtimalı vardır. Araz çayında axının azalması 
respublikanın şərqində Xəzərə axıdılan çayların axının 
artması hesabına əvəz oluna bilər. 

Aparılmış hesablamalar və verilən proqnozlar 
nəticəsindəməlum oldu ki, 2071-2100-cü illərdə su 
ehtiyatlarının həcmi 10%-ə qədər aşağı düşəcək və 26,3 

km3 təşkil edəcək. Tələbat olan suyun çatışmazlığının 
miqdarı 2021-2050-ci illərdə, yəni birinci dövrdə - 4,0 
km3, 2071-2100-cü illərdə, yəni ikinci dövrdə - 7,5 km3 
təşkil edəcək. Bu da hesabat aparılan dövrdən 1,5-3,0 dəfə 
artıqdır. Ölkə ərazisində verilən proqnozlarla əlaqədar 
əhalinin 1,5-2,0 dəfə artımı nəticəsində bir adama düşən 
suyun həcmi xeyli azalacaq. Yağıntıların azalmasını və 
nəticədə axımın 15-20% azalmasının göstərən modellər 
də baxılmalıdır. Bunu regionda mütəxəssislər tərəfindən 
aparılan yağıntı və axımın çoxillik gedişindəki trendin təhlili 
də göstərir.

İndi olduğu kimi, gələcəkdə də ən həssas sahələr kənd 
təsərrüfatı, hidroenergetika və əhalinin su təchizatı olacaq:
• Suvarma normalarını nəzərə almaqla aparılan 

proqnozlar göstərmişdir ki, su ehtiyatlarının azalması 
nəticəsində 200-300 min hektarda yerləşən və suvarılan 
torpaqlarda tələbat olan suyun miqdarı azalacaq. 
Bununla əlaqədar kənd təsərrüfatı məhsulunun 
azalması baş verə bilər;

• Çaylarda suyun çatışmazlığı HES-ların işinə də təsir 
göstərəcək və elektrik enerjisinin hazırlanması 20% 
aşağı düşəcək;

• Artan şirin su qıtlığı tədqiq edilən dövrlərdə daha da 
kəskinləşəcək və bu zaman adam başına düşən

• Suyun miqdarı 1.5 dəfə azalacaq və 650m3 təşkil 
edəcək. Mövcud suların çirklənməsi vəziyyəti daha da 
gərginləşdirəcək.

Şəkil 2.1. Qusarçay hövzəsində yerləşən buzlaqların peykdən görünüşü [9]
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2.1.3. Tövsiyələr və uyğunlaşma tədbirləri
Qlobal istiləşmənin su ehtiyatlarında mənfi təsirini azalması 
üçün aşağıda qeyd edilən tətbirlər həyata keçirlməlidir.
• su obyektlərində su itkilərin müəyyən edilməsi və 

azaldılması;
• əlavə su resursların müəyyən edilməsi və istifadəsi;
• müxtəlif sudan istifadə zamanı dövriyyəvi sistemlərin 

yaradılması və istifadəsi;
• çaylarda axının təmzinlənməsi;
• sellərdən mühafizə sisteminin yaradılması və 

mühəndisqoruyucu tədbirlərin keçirilməsi ;
• dağ çaylarda HES -in yaradılması və yeni su anbarlarının 

tikilməsi
• istifadə edilən irriqasiya kanallarında kiçik HES –in 

yaradılması;
• çaylarda və kanallarda lillərdən və çöküntülərdən 

təmizləyici tədbirlərin həyata keçirilməsi;
• su problemləri ilə bağlı QHT-lərin bu tədbirlərdə iştirakı 

və.s
Su ehtiyatlarının idarə edilməsi ölkə üçün vacib 
problemlərindən biridir. Ona görə də qeyd etmək lazımdır 
ki, suların axını çoxsulu və azsulu illərdə normadan 30% - 
ə qədər fərqlənə bilər. Belə illərdə axım fərqinin həcmi 20 
km3 su təşkil edə bilər. Bununla əlaqədar su ehtiyatlarının 

uzun-müddətli hidroloji proqnozlarının verilməsi vacib 
məsələlərdən biridir.

Aparıcı mütəxəssislərin tərəfindən aparılan hesablamalara 
görə uyğunlaşma tədbirlərin həyata keçirlməsi nəticəsindəsu 
təminatı problemlərini 90-95% həll etmək olar [9].

2.1.4. Kür çayında su basması
Xəzərin səviyyə tərəddüdündən asılı olaraq qrunt suların 
səviyyəsinin qalxması 1993- cü ildən sonra Kür çayında 
daşqınlar vaxtlarda mənsəbdən 200 km-ə qədər məsafədə 
ətraf ərazilərin subaşmasına səbəb olmuşdur. Qeyd edilən 
daşqınlar nəticəsində Kürün sahil zonasında yerləşən 
Salyan, Neftçala, Sabirabad rayonlarının sahilboyu yaşayış 
məntəqələri və Şirvan şəhərinin sahilboyu əraziləri su altında 
qalmışdır.Bunun nəticəsində bu ərazilərdə ölkə üçün vacib 
olan təsərrüfat obyektlərinə, fermer təsərrüfatlarına, yaşayış 
evlərinə ciddi ziyan olmuşdur (şəkil 3.2) İnsanların təhlükədən 
qorunması üçün lazım olan tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Şəkil 2.2. 2003-cü ildə Salyan rayonu ərazisində Kür çayında müşahidə olunan daşqın [9]

2.2. KƏND TƏSƏRRÜFATI

2.2.1. Azərbaycan Respublikasının kənd 
təsərrüfatının müasir vəziyyəti
Ölkədə mövcud olan 8660 min ha ümumi sahənin 4756 
min ha və ya 55%-i kənd təsərrüfatma yararlı torpaqlardır. 
Bunların da 1796 min ha əkin yeri, 221 min ha çoxillik 
əkinlər və 2694 min ha biçənək və otlaqlar təşkil edir [9]. 
Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 30%-i (1429 min ha) 
suvarılır. Əkinlərin 90%-ni dənli bitkilər, çoxillik əkinlərin 
50%-ni bağlar təşkil edir.

Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın iqlim şəraitindən ən çox 
asılı olan sahəsidir. İqlim şəraitinin azacıq dəyişməsi kənd 
təsərrüfatıistehsalına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə 
bilər.

Subtropik qurşağın şimal qurtaracağında yerləşən 
Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsi yüksək isti ehtiyatları, 
mülayim qış şəraiti və eyni zamanda yay mövsümündə 

rütubət çatişmazlığı, davamlı quraqlıqlar və ağ yellərin tez-
tez təkrarlanması ilə səciyyələnir.

Məlumdur ki, iqlimin kənd təsərrüfatına təsiri ərazilərin 
aqroiqlim şəraiti və ehtiyatları vasitəsilə həyata keçirilir. 
Buna görə də onların gözlənilən dəyişmələrinin 
qiymətləndirilməsi vacibdir. İqlim dəyişmələrinin 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarhğına təsiri 
qiymətləndirilən zaman gələcəkdə mümkün ola biləcək 
sort dəyişmələri nəzərə alınmamışdır.

2021-2050-ci illər üçün aparılmış hesablamalar göstərir ki, 
havanın orta sutkalıq temperaturunun 10°C-dən artıq olan 
dövrün davamiyyətinin 10-35 gün artması gözlənilir.

Bu dəyişmələrin nəticəsində isti qurşaqları həmin dövrdə 
150-350 mdağlara doğru irəliləyə bilər.
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Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası ərazisinin böyük 
hissəsi isti ehtiyyatları ilə yaxşı təmin olunan ölkədir. Lakin 
atmosfer yağıntıları miqdarının yetərincə olmaması və il 
ərzində qeyri-bərabər paylanması, kənd təsərrüfatında 
xeyli problemlər yaradır. Bunun nəticəsidir ki, ölkədə istehsal 
olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 85-90%-i suvarılan 
torpaqların payına düşür. Hesablamalar göstərir ki, mümkün 
buxarlanma 15%-ə qədər arta bilər. Lakin yağıntıların eyni 
zamanda 10-20% artması nəticəsində vegetasiya dövründə 
rütubət çatışmazlığı (iqlim suvarma norması) baza dövrünə 
nisbətən 85-260 mm azala bilər.

İqlim dəyişmələrinin kənd təsərrüfatma təsiri təhlil edilərkən 
dəniz sahili ərazilərdə də yağmurlarm artmasının 40%-
dən artıq olmadığı qəbul edilə bilər. Bu zaman hava 
temperaturunun artmasına uyğun olaraq mümkün 
buxarlanma da artaraq ölkə ərazisinində illik iqlim suvarma 
normasının miqdarmı baza dövrünə nisbətən 40-180 mm, 
veqetasiya dövründə isə 20-100 mm-dək artıracaqdır.

2.2.2. İqlim dəyişkənliyinin kənd 
təsərrüfatı sahələrinə təsirləri və 
zavallılıqlar
Pambıq. Pambıq ölkənin aparıcı kənd təsərrüfatı 
bitkilərindən biridir. Lakin son illərdə pambıq altında olan 
sahələr xeyli azalmışdır. Məsələn, 1985-ci illə müqaisədə 
2006-cı ildə pambıq tarlalarının sahəsi 3 dəfə azalaraq 102,8 
min ha təşkil etmişdir. Məhsuldarlıq isə 2 dəfə azalaraq 13 
sent/ha olmuşdur.

2021-2050-ci illərdə veqetasiya qövründə isti ehtiyatlarının 
450°C-dək və havanın tem-peraturu 10°C-dən yüksək 
olan dövrün davamiyyətinin 10-15 gün artması bu sahəyə 
müsbət təsir göstərə bilər. Belə ki, hazirda becərilən 
ortayetişən sortlar daha keyfiyyətli uzunlifli gecyetişən 
sortlarla əvəz edilə bilər.Vegetasiya dövründə rütubət 
catışmazlığınin azalması məhsuldarlığın artmasına kömək 
edəcəkdir.

Payızlıq buğda. 2021-2050-ci illərdə iqlimin istiləşməsi 
nəticəsində taxılçılığm ənənəvi rayonlarında bitkilərin 
mümkün vegetasiya dövrünün ( hava temperaturunun 
5°-dən yüksək olan dövrün davamiyyəti) davamiyyətinin 
uzanması və eyni zamanda bitkilərin faktiki vegetasiya 
dövrünün 10-15gün azalması gözlənilir. Bu da daha geniş 
sahələrdə buğdanı istehsal etməyə imkan verəcək. Digər 
tərəfdən taxılçılığın ənənəvi rayonlarında taxılın tez yığılması 
bu sahələrdən təkrar əkin nəticəsində (yem, bostan bitkiləri, 
göyərti və s.) ildə 2-3 məhsul yığmaq və bununla da 
əkinçiliyin səmərəliyini artırmağa imkan verəcək.

Üzüm. Baza dövründə vegetasiya dövrünün termik 
şəraitinə uyğun olaraq üzümçülüyun yuxarı sərhəddi 1100-
1300 m yüksəkliklərindən keçsə də, kütləvi şəkildə sənaye 
əhəmiyyətli üzümlüklər 800-900m-lik yüksəkliklərədək 
salınmışdır. Qarşıda duran hər iki dövrdə iqlimin istiləşməsi 
üzümçülüyün arealını dağlara doğru genişləndirməyə 
imkan yaradacaq.

2021-2050-ci illərdə sənaye əhəmiyyətli üzümlüklərin 
sərhədləri regiondan asılı olaraq 200-450m dağlara doğru 
yüksələ bilər.

Atmosfer yağıntılarının artması nəticəsində məhsuldarlığın 
da artmasını gözləmək olar. 

Qışlaqlar. Baxmayaraq ki gözlənilən iqlim dəyişmələri 
qışlaqlar üçün kifayət qədər əlverişli olacaq, onların sahəsi 
nəinki genişlənə, hətta azala bilər. Bunun da əsas səbəbləri 
bu ərazilərdə torpaq eroziyasının inkişafı və torpaqların 
əkinçilikdə istifadə üçün mənimsənilməsidir.

Hazırda ölkəərazisində olan qişlaqların məhsuldarlığı təbii 
rütubətlənməşəraitindən asılıdır. Bu səbəbdən gələcəyin 
də məhsuldarlığını gözlənilən atmosfer yağıntılarının təsiri 
altında dəyişməsi təhlil edilmişdir.

Yağıntıların artması nəticəsində qışlaqların məhsuldarlığı bir 
qədər arta bilər. 

Yaylaqlar. İqlimin istiləşməsi nəticəsində yaylaqların sahəsinin 
genişlənməsinə imkan yaranacaq. Lakin bu ərazilərdə 
dəəlverişli torpaqların məhdud olması iləəlaqədar, bu bir o 
qədər də çox olmayacaq. Rütubətli, bəzi yerlərdə isə ifrat 
rütubətli şəraitdə olan bu ərazilərdə yağıntıların gözlənilən 
artımı məhsuldarlığın artmasına az təsir göstərə bilər. Lakin 
onlara antropogen yüklənmə azalmasa, yağıntıların artması 
nəticəsində burada müşahidə olunan eroziya prosesi daha 
da şiddətlənə bilər.

2.2.3. Tövsiyələr
Gözlənilən iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirini yumşaltmaq 
üçün aşağıdakı uyğunlaşma tədbirləri görülməlidir:
• ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini artırmaq məqsədilə 

payızlıq buğdanın quraqlığa dayanıqlı və yüksək 
məhsuldarlığı olan sortların seleksiya, introduksiya və 
təsərrüfata tədbiqi üzrə işlərin davam etdirilməsi;

• pambığın istisevər, quraqlığa dayanıqlı və yüksək 
məhsuldarlığa malik olan sortlarının seleksiya, 
introduksiya və təsərrüfata tətbiqi üzrə aparılan işlərin 
davam etdirilməsi;
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• üzümlüklərin ənənəvi rayonlarda bərpası və yeni 
üzümlüklərin dağ terraslarında salınması ilə onların 
sahəsinin artırılması;

• çay plantasiyalarının ənənəvi rayonlarda bərpası və 
digər əlverişli ərazilərdə yeni bağların salınması;

• torpaqların şoranlaşma və eroziyası, quraqlıq və ağ 
yellərə qarşı aparılan meliorasiya tədbirlərinin davam 
etdirilməsi və genişləndirilməsi;

• suvarılan ərazilərdə suya qənaət edən texnologiyaların 
tətbiq edilməsi;

• kənd təsərrüfatı məhsulları emal edən müəssisələrin 
rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının artırılması 
məqsədilə dövlət yardımı proqramlarının hazırlanması 
və həyata keçirilməsi;

• kənd yerlərində tez xarab olan məhsullar üçün kiçik 
emal müəssisələrinin yaradılması;

• kənd təsərrüfatı məhsulunun mövcud saxlama 
sisteminin (anbar, soyuducu və s.) təkmilləşdirilməsi və 
genişləndirilməsi.

2.3. SAHILYANI ƏRAZILƏR

2.3.1. Sahilyanı ərazilərin müasir vəziyyəti
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunun sahil xəttinin 
uzunluğu 850 km-dir, dəniz səviyyəsinin kəskin qalxması 
zaman isə 738,1 km təşkil etmişdir (bax şəkil 2.1., 2.8.). 
Hazırda dəniz sahilində Respublikanın 10 inzibati rayonunun 
(həmçinin Abşeron yarımadası) ərazisi yerləşir və qeyri-rəsmi 
məlumatlara görə burada 4 milyon əhali məskünlaşmışdır. 
Ölkənin ən böyük şəhərləri - Bakı, Sumqayıt və sənaye 
potensialının 75%-dən çoxu Xəzər sahili ərazidə yerləşmişdir.

Xəzər dənizinin ən mühüm problemi onun səviyyəsinin 
dəyişməsi iləəlaqədar Xəzərətrafı ərazilərdə baş verən 
hadisələrdir. Səviyyənin tərəddüdlərinin ən əsas səbəbi isə 
dənizin bilavasitə su toplama hövzəsində baş verən iqlim 
prosessləridir.

Xəzər dənizinin səviyyəsi üzrə mövcud olan məlumatların 
(arxeoloji, tarixi, əsri, çoxil-lik) təhlili göstərir ki, dənizin 
səviyyəsi son 3,5 min il ərzində -20.00 mBS ilə -34.00 mBS 
(mütləq hündürlüklər) arasında dəyişmişdir.

Səviyyə tərəddüdləri üzrə çoxsaylı uzunmüddətli 
proqnozların təhlili göstərir ki, onların heç biri səviyyənin 
dəqiq proqnozunu verə bilmir. Instrumental müşahidələrdən 
(1830-cu ildən) alinmış məlumatlara əsasən dəniz səviyyəsi 
-25.00 və -30.00 mBS intervalında dəyişmişdir. 

Bu səbəbdən yuxardakı səviyyə qiymətlərini (-25.00 və 
-30.00 mBS) dənizin yaxın gələcəkdə dəən yuxarı və aşağı 
səviyyə durumu kimi qəbul etmək olar. Qrafikdə dənizin «0» 
səviyyəsi olaraq - 28.00 mBS götürülmüşdür ( bu kəmiyyət 
01.1.1961-ci ildən SSRI-də Xəzər dənizi üçün «sıfır « səviyyə 
olaraq qəbul edilmişdir).

2.3.2. İqlim dəyişmələrinin sahilyanı 
ərazilərə təsiri
Xəzər dənizinin səviyyəsinin 1978-ci ildən bu günə qədər 
davam edən ümümi qalxması nəticəsində ölkə üzrə 
subasma sahəsi təqribən 500 km2 təşkil edir və 50 yaşayış 
məntəqəsi, 250 sənaye müəsisəsi, 60 km avtomobil yolları, 
10 km dəmir yolu xətti, 40 min ha qış otlaq əraziləri, 10 
min ha suvarılan torpaqlar, 200 min nəfərlik kurort-sanator 
və digər rekreasiya obyektləri su basmaya məruz qalmışdır. 
Təqribi hesablamalara görə təsərrüfat obyektlərinə dəyən 
ziyanın miqdarı 2-2,5 milyard ABŞ dolları intervalında 
qivmətləndirilir. 

Dəniz səviyyəsinin qalxması təkcə iqtisadiyyata deyil, həm 
də demoqrafik və sosial proseslərə də təsir göstərmişdir. 
Ən xoşagəlməz vəziyyət Abşeron yarımadasının sahilyanı 
ərazilərində yaranmışdır. Burada yaşayış məntəqələrinin, 
sənaye müəssisələrinin və neft mədənlərinin su basması 
nəticəsində dənizin təkrar çirklənməsi baş vermişdir. Bu 
isə d ənizdə bioloji ehtiyyatların azalmasına və ayrı-ayrı 
biosenozlərin tənəzzülünə səbəb olmuşdur. Gələcəkdə 
dəniz səviyyəsinin gözlənilən qalxması bu problemləri 
daha da kəskinkəşdirə bilər. Dəniz səviyyəsinin qalxması çay 
mənsəblərində və dənizsahili ərazilərdə yerləşən balıqların 
kürü tökmə yerləri kəskin azalda bilər. İqlim dəyişmələri 
nəticəsində dəniz suyunun qızması balıqların kürütökmə 
mövsümünün daha tez başlaması ilə nəticələnə bilər. Lakin 
balıqların uyğunlaşma imkanlarını nəzərə alaraq güman 
etmək olar ki, bu o qədər də təhlükəli olmayacaq.

Hesablamalar göstərir ki, əgər dəniz səviyyəsi maksimal 
həddə (- 25.00 mBS) çatarsa, əlavə olaraq 825,1 km2 sahil 
ərazisi su altında qala bilər.
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2.3.3. Tövsiyələr və uyğunlaşma tədbirləri
Xəzər dənizi səviyyəsinin maksimal artımı (-25.0mBS) 
nəticəsində ölkə təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə dəymiş 
ziyanın miqdarı təqribən 4,1 mlrd. ABŞ dolları təşkil edə 
bilər. Bunun qarşısını almaq məqsədilə subasma ehtimalı 
olan ərazilərdə aşağadakı prinsiplərə əsaslanan uyğunlaşma 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi tövsiyyə edilir:

 1. Sahil zonasında əsaslı tikintilərin aparılması yol 
verilməzdir, mövcud təsərrüfat sahələrinin fəaliyyəti 
məhdudlaşdırılmalıdır. Mürəkkəb və bahalı müdafiə 
qurğularının tikilməsi yalnız mövcud olan mühüm 
(vacib) obyektlər üçün özünü doğrulda bilər.

 2. Dəniz səviyyəsinin hazırki yüksəlmə dövründə sahilyanı 
zonada uyğunlaşma tədbirlərinin 2 əsas istiqaməti 
bunlardır:
• sənaye, rekreasiya və digər obyektlərin, yaşayış 

məntəqələrinin təhlükəsiz ərazilərə köçürülməsi;
• sahil zonasında mühafizə qurğularının tikilməsi. 

Bu zaman obyektlərin lokal və ya bütün ərazinin 

tam müdafiəsi təmin edilməlidir. İqtisadi cəhətdən 
bu tədbirlərdən ən səmərəlisi yaşayış məntəqələri 
üçün lokal mühafizə qurğularının yaradılmasıdır.

 3. Sahil zonasının mühəndis müdafiəsi konsepsiyası 
aşağadakı prinsiplərəəsaslanmalıdır:
• bütün müdafiə tədbirləri «ən az məsrəflərlə 

maksimum ziyanların qarşısının alınması»nın təmin 
edilməli və eyni zamanda bu mühafizə qurğuları 
və kons-truksiyaları yüksək dayanıqlı və etibarlı 
olmalıdır;

• müdafiə tədbirləri kompleks xarakter daşımalı - 
dənizdən və subasma ərazilərindən daxil olan 
çirkab maddələrdən qorunmanı təmin etməlidir.

 
Bu gün də böyük itkilərin qarşısını almaqdan ötrü təsərrüfat 
sahələri obyektlərinin təhlükəsiz yerə köçürülməsi, 
sahilqoruyucu qurğuların tikilməsi, saxlanılan obyekt və yaşayış 
məntəqələrinin qorunması üçün lokal mühafizə qurğularının 
yaradılması vəətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi vacib məsələ olaraq qalmaqdadır.

2.4.  ƏHALININ SAğLAMLIğI

2.4.1. Əhalinin sağlamlığının vəziyyəti
Ölkə üzrə əhali daha çox tənəffüs orqanları xəstəliklərinə, 
qan dövranı sistemi, yolxucu və parazitar xəstəliklərə məruz 
qalır. Ölümün əsas səbəbləri içərisində isə qan dövranı 
sistemi xəstəlikləri birinci yerdə durur və bu səbəbdən 
ölənlərin sayı davamlı olaraq artmaqdadır. Müşahidə edilən 
iqlim dəyişmələri insanın sağlamlığına, onun yaşayışına 
həm iqlimin istiləşməsi ilə, həm də müxtəlif təhlükəli 
hidrometeoroloji hadisələr (daşqın, sel, tufan və s.) vasitəsilə 
təsir göstərə bilər.

2.4.2. İqlim dəyişmələrinin əhalinin 
sağlamlığına təsirləri və zavallılıqları
Kəskin istilər və insan səhhəti. Son illər Azərbaycanda yay 
aylarında güclü istilərin müşahidə edilməsi adi hala çevrilib. 
Bakı və digər böyük şəhərlərdə mövcud olan «istilik 
zonaları» onları daha da kəskinləşdirir. Kəskin yay istilərinin 
Bakı şəhərində 2003-2006-cı illərdəəhalinin xəstələnməsi 
və ölüm hallarına təsirinin tədqiqi zamanı müəyyən olundu 
ki, aprel-sentyabr aylarında havanın orta temperaturunun 
1,50C artması əhalinin bütün səbəblərdən təcili tibbi 
yardıma olan müraciətlərinin sayı 21,6%, həmçinin qan 
dövranı sistemi xəstəlikləri üzrə müraciətlər 34,1%, 

tənəffüs orqanları xəstəlikləri 22,8% vəəsəb xəstəliklərinin 
sayı 19,9% artıb. Bir sıra Avropa ölkələrinin paytaxtları ilə 
müqaisədə anomal isti yay aylarında Bakı şəhərindəəlavə 
ölüm halları çox deyil (3,4%), bu da uzun sürən isti yay 
şəraitinə yerli əhalinin uyğunlaşma xüsusiyyətləri ilə 
bağlıdır. Lakin bəzi xəstəliklər üzrə bu göstərici daha yüksək 
olub. Miokard infarktmdan ölənlərin sayı 26,3%, insultdan 
- 55,6% çox olmuşdur. Olkə ərazisinin çox hissəsində 
arid iqlim şəraitinin olmasma, yay istilərinə yerli əhalinin 
daha yaxşı uyğunlaşmasına baxmayaraq, güclü istilərə 
uyğunlaşma tədbirlərinin həyata keçirilmədiyi təqdirdə 
iqlimin gözlənilən istiləşməsi nəticəsində əhali arasında, 
xüsusilə böyük şəhərlərdə xəstəliklərin və ilk növbədə 
qan dövranı sistemi xəstəliklərinin, tənəffüs orqanları, 
əsəb xəstəliklərinin 2021-2050-ci illərdə təqribən yuxarıda 
göstərilən miqdarda, 2071-2100-cü illərdə isə daha çox 
artacağını gözləmək olar. Gələcəkdə risk qrupu sayılan yaşlı 
əhalinin sayının artması və şəhərlərdə «istilik zonalarının» 
mövcud olması kəskinistilərin mənfi təsir effektini daha 
da artıra bilər. Həmçinin əlavə ölüm hallarının, xüsusən 
də bəzi qan dövram sistemi xəstəliklərindən (miokard 
infarktı, insult və s.) olan ölüm hallarının çoxalması ehtimalı 
yüksəkdir. 
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2.4.3. Tövsiyələr və uyğunlaşma tədbirləri
Güclü istilərin təsirlərinə uyğunlaşma tədbirləri:
• müvafiq səhiyyə sistemlərinin hazırlıq səviyyəsinin 

yüksəldilməsi;
• yaşayış məntəqələrinin və tikintilərin layihələşdirilməsi 

zamam mövcud «istilik adaları» effektinin və gözlənilən 
iqlim dəyişmələrinin nəzərə alınması;

• şəhərlərin sürətlə yaşıllaşdırılması və şəhər ətrafında 
yaşıllıq massivlərinin salınması;

• binalarda, nəqliyyatda havanm sərinləşdirilməsi 
sistemlərinin qurulması;

• binaları ətraf mühitin təsirindən daha yaxşı izolyasiya 
etmək üçün müvafiq tikinti standartlarının qəbul 
edilməsi və tətbiqi;

• güclü istilər barədə xəbərdarlıq sisteminin 
yaxşılaşdırılması, istilərə qarşı tədbirlər planlarının 
hazırlanması;

• kütləvi informasiya vasitələrilə əhalinin güclü istilərə 
uyğun həyat tərzi (aktivlik səviyyəsi, qidalanma, geyim 
və s.) və istivurma, günvurma hallarında ilk tibbi yardım 
barədə əhalinin maarifləndirilməsi;

• QHT tərəfindən bu sahədə maarifləndirici işlərin 
aparılması.
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3. İQLİM 
DƏYİŞKƏNLİYİNƏ 
BAXILMASI

3.1. İQLIM DƏYIŞKƏNLIYI BARƏDƏ ÖLKƏDƏ MƏLUMATLILIQ

Ətraf mühitin qorunması, iqlim dəyişmələrinə təsirin 
yumşaldılması sahəsində həyata keçirilən əsas fəaliyyətlərdən 
biri və bəlkə dəən vacibi əhalinin məlumatlandırılması və 
maarifləndirilməsidir. Azərbaycanda bu sahədə müəyyən 
işlər görülmüş və görülməkdədir [8, 9].

I Milli Məlumatların hazırlanmasından bu vaxta qədər 
bir sıra beynəlxalq təşkilatlar müxtəlif proqramlar vasitəsi 
ilə Azərbaycanın ekoloji problemləri, o cümlədən iqlim 
dəyişmələri sahəsində çalışan adamların məlumatlandirılması 
və maarifləndirilməsində yaxından iştirak etmişlər. Bunlardan 
Kanadanın Beynəlxalq Inkişaf Agentliyinin Xəzəryanı ölkələr 
üçün keçirdiyi proqramı, TACIS-in Qafqaz ölkələri və Moldovaya 
Kioto Protokolunun öhdəliklərindən irəli gələn vəzifələrin yerinə 
yetirilməsində texniki dəstək layihələrini misal göstərmək olar. 
Həmin layihələrin nəticələri ETSN-in vebsaytında yerləşdirilmişdir.

Olkədə məktəbəqədər, orta, orta ixtisas və ali təhsil sistemləri 
mövcuddur ki, bunlardan da orta və ali məktəblərdə 

ekologiya fənləri keçilir. Bakı Dövlət Universitetinin 
coğrafiya fakültəsində iqlimşünaslıq və iqlim dəyişmələrinin 
elmi əsasları üzrə kadrlar yetişdirilir. Digər universitet və 
institutlarda, xüsusən də texniki universitet və institutlarda 
isəətraf mühitin qorunması üzrə fənlər keçilir.

Son zamanlar iqlim dəyişmələri problemlərinin yüksək 
beynəlxalq səviyyələrdə müzakirə edilməsi Azərbaycanda 
da bu sahəyə marağı artırmışdır. Demək olar ki, ölkənin 
bütün kütləvi informasiya vasitələrinin proqramlarında 
iqlim dəyişmələri problemi hər dəfə işıqlandırılır. ETSN-
nin bu sahədə çalışan mütəxəssisləri, QHT nümayəndələri 
problemin həlli ilə bağlı və maraqlı təkliflərlə içtimaiyyət 
qarşısında çıxışlar edirlər.

Son zamanlar iqlim dəyişmələri haqqında əhalinin öz 
aralarında apardıqları söhbətlərdə bu sahəyə maraqlarının 
artması ictimaiyyətin və KİV-in əhalinin məlumatlandırılması 
və maarifləndirilməsində rolunun artdığını göstərir [10].

3.2. İQLIM DƏYIŞIKLIYI VƏ FƏLAKƏT RISKININ AZALMASI ÜZRƏ MILLI SIYASƏT 
ÇƏRÇIVƏLƏRI

3.2.1. İqlim dəyişikliyi
Azərbaycan Respublikası 1995-ci ildə İqlim Dəyişmələri 
üzrə Çərçivə Konvensiyasını ratifikasiya etdikdən 
sonra qlobal iqlim dəyişmələrinin gözlənilən təsirinin 
yumşaldılmasına yönəlmiş milli və regional proqramlarm 
hazırlanması, həyata keçirilməsi və nəşr edilərək 
ictimaiyyətə çatdırılması kimi öhdəliklər götürmüşdür. 
1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

sərəncamı ilə Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsi üçün İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət Komissiyası 
yaradılmışdır. Komissiyanın tərkibinə bütün əlaqədar 
təşkilatlar və nazirliklər daxil edilmişdir. 2000-ci ildə Kioto 
Protokolu ratifikasiya edilmişdir. Konvensiya sahəsində 
fəaliyyətlərin koordinasiya edilməsi məqsədilə Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tərkibində İqlim Dəyişmələri 
və Ozon Mərkəzi yaradılmışdır.
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Azərbaycanın bu sahədə birinci addımı BMT-nin İnkişaf 
Proqramın və Qlobal Ekologiya Fondunun maliyyə və 
texniki yardımı ilə hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasının 
Birinci Milli Məlumatları” layihəsi olmuşdur.

Layihənin ikinci fazası olan «İqtisadiyyatın prioritet 
sahələrində iqlim dəyişmələri üzrə potensialın artırılmsı» 
layihəsində İEYQ-nin azaldılmasına gətirə bilən tədbirlər 
qiymətləndirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasında Çərçivə Konvensiyaya və 
bununla əlaqədar digər beynəlxalq sənədlərə aid olan bir 
sıra, Dövlət proqramları və normativ aktlar qəbul edilmişdir 
ki, onların da bir çoxu iqlim dəyişmələrinin yumşaldılmasına 
yardımçı sənədlərdir (Cədvəl 4.1)

Respublikada qəbul edilmiş normativ sənədlər [9]
Cədvəl 4.1.

S/S Sənədlərin adı Q ə b u l 
edildiyi tarix

1. Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
1995-ci il yanvarın 10-da təsdiq 
edilmiş BMT-nin İDÇK-na uyğun 
Azərbaycan Respublikasının 
qəbul etdiyi öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsinin təmin edilməsinə dair 
tədbirlər haqqında

30.04.1997

2. Azərbaycan Respublikasının ekoloji 
cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi 
inkişafa dair Milli Proqramı

18.02.2003

3. Azərbaycanda meşələrin bərpası və 
meşəsalma üzrə Milli Proqram

2003

4. «Azərbaycan Respublikasında 
alternativ və bərpa olunan enerji 
mənbələrindən istifadə olunması 
üzrə» Dövlət Proqramı

Noyabr, 2004

5. 2005-2015-ci illər ərzində 
Azərbaycan Respublikasının yanacaq 
və enerji kompleksinin inkişafı üzrə 
dövlət proqramı

14.02.2005

6. «Azərbaycan Respublikasında ekoloji 
vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 
2006-2010-cu illər üçün Kompleks 
Tədbirlər Planı»nın təsdiq edilməsi 
haqqında Prezident Sərəncamı

21.09.2005

7. «Ətraf mühitin mühafizəsi ilə 
bağlı Azərbaycan Respublikasının 
qoşulduğu beynəlxalq konvensiya 
və sazişlərdən irəli gələn məsələlər 
sahəsindəəlavə tədbirlər haqqında» 
Prezident Sərəncamı

30.03.2006

Bundan əlavə, iqlim dəyişmələri sahəsində biliklərin 
artırılması, İEYQ-nin azaldılmasına gətirən layihələrin 
hazırlanması və həyata keçirilməsi istiqamətində potensialın 
gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Hökuməti ilə 
Danimarka və Almaniya hökumətləri arasında Əməkdaşlıq 
Memorandumları imzalanmış, Beynəlxalq və regional 
proqramlarda iştirak edilmişdir (Cədvəl 4.2).

Azərbaycan Respublikasının iştirak etdiyi beynəlxalq proqramlar [9]
Cədvəl 4.2.

Təşkilatlar Proqramlar
CIDA (Kanada) Xəzəryanı ölkələrdə İEYQ tullantılarının 

azalmaları üzrə təlim
proqramları (2004-2005)

EU TACIS Qafqaz Respublikaları və Moldovaya 
qlobal iqlim dəyişmələri üzrə 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsində 
texniki yardım (2004-2006)

UNDP İEYQ-ların invertarlaşmasının 
yaxşılaşdırılması üzrə imkanların
artırılması (2003-2005)

UNDP I və II Milli Məlumatlar hesabatının 
hazırlanması

ECON, NORSK 
Energy (Norveç)

Sənaye inkişafı və yoxsulluğun 
azaldılması sahəsində TİM imkanları
(2006-2007)

UNDP Azərbaycanda TİM potensialının 
gücləndirilməsi (2006-2008)

Kioto Protokolunun Təmiz İnkişaf Mexanizmində 
Azərbaycanın iştirakının güclən-dirilməsi üçün Respublika 
Prezidentinin 01 aprel 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Səlahiyyətli Orqan 
(MSO) təyin edilmişdir.

3.2.2. Fəlakət risklərin azaldılması
Fəlakət risklərin azaldılması  üçün milli və yerli səviyyədə 
insanların həyatının və yaşayış vasitələrinin təbii fəlakətlərin 
təsirindən qorumaq üçün öhdəliklər qəbul edilməli və 
yerinə yetirilməlidir.Bu problemi üzrə qərarın qəbul 
edilməsi prosesində cəmiyyətə və ətraf mühitə təsirinin 
qiymətləndirilməsi nəzərə alınmalıdır.Təbii risklərin 
azaldılması məqsədilə siyasət, qanunlar, planlar, proqramlar, 
layihələr hazırlanmalıdır və onların həyata keçirilməsi üçün 
resusrlar  ayrılmalıdır.

Azərbaycan Dövlətinin əhaliyə qayğısının adamların 
fövqəladə hallardan mühafizəsinin və əminamanlığının 
təşkil edilməsidir.
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Uzun illər pərakəndə halda respublikada Fövqəladə Hallar 
Komissiyası və Mülki Müdafiə Qərargahı tərəfindən idarə 
olunurdu.

2005-ci ildən respublikada vahid nazirlik sistemi – Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi yaradıldı. Hal-hazırda bu nazirlik Azərbaycan 
xalqının fövqəladə hallardan mühafizəsinin (fəlakətin idarə 
olunmasının, erkən xəbərdarlığına və s.) tam təminatla 
qarantıdır.

Ekoloji təhlükəsizliyin sahəsində Azərbaycan Respublikası 
beynəlxalq əməkdaşlıqda iştirak edir. Respublikamız bu 
sahədə 20 beynəlxalq konveksiyaya qoşulmuşdur. Bunlardan 
aşağıdakıları qeyd etmək olar:

• Böyük məsafələrdə havanın transsərhəd çirklənməsi 
Konvensiyası (Cenevrə,1979), ratifikasiya ili – 2002;

• Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin 
mühafizəsi və istifadəsi üzrə Konveksiya (Helsinki, 
1992), ratifikasiya ili – 2001;

• Sərhədlərarası konteksdə ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsinə dair Konveksiya (ESPOO, 1991), 
ratifikasiya ili – 1999.

3.2.3 Ətraf  mühitə  dair  qanunvericilik
Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində dövlətdaxili 
qanunvericiliyin beynəlxalq sənədlərə müvafiq formalaşması 
dövlətin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biridir. Bu 
zaman  hazırlanacaq qanunvericilik aktları, bir tərəfindən 
beynəlxalq-hüquqi tənzimetmənin dövlətdaxili hüquqi 
mexanizmlərini müəyyən edirsə, digər tərəfdən, ekoloji 
qanunvericiliyin inkişafını təmin etməlidir. Bu məsələlər 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin də 
tərkib hissəsini təşkil edir. 

Ünumilikda, ətraf mühit sahəsində Azərbaycan 
Respublikasının dövlətdaxili qanunvericiliyini bir neçə 
istiqamətdə təsnifləşdirmək olar:

 1. Ümumi məsələrlə əlaqədər qəbul edilmiş 
qanunvericilik:
• “Torpaq məcəlləsi” (1999-cu il);
• “Su məcəlləsi” (1997-ci il);
• “Meşə məcəlləsi” (1997-ci il) və s.

 2. Ətraf mühitin mühafizəsi və yerin təki haqqında 
qanunvericilik:
• “Ətraf mühitin mühafizəsi  haqqında” Qanunu 

(08.06.1999 il);
• “Ətraf mühitə dair informasya almaq haqqında” 

Qanunu (18.04.2002 il) və s.

 3. Meşələrin və suların mühafizəsi haqqında 
qanunvericilik:
• “Su təchizatı və tullantı suların haqqında” Qanunu 

(28.10.1999 il);
• “Meşə qanunvericiliyinin pozulması hallarının 

qarşısının alınması tədbirləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30.09.2004-cü il 
145 saylı Qərarı və s.

 4. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və 
heyvanlar aləmi haqqında qanunvericilik:
• “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və 

obyektləri haqqında” Qanunu (24.03.2000 il);
• “Heyvanlar aləmi haqqında” Qanunu (04.06.1999 

il) və s.
 5. Hidrometeorologiya fəaliyyəti, təbii fəlakətlər 

və atmosfer havasının mühafizəsi haqqında 
qanunvericilik:
• “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında” Qanunu 

(27.03.2001il);
• “Hidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında” Qanunu 

(17.04.1998il) və s.
 6. “Ekoloji təhlükəsizlik və maarifləndirmə haqqında” 

qanunvericilik:
• “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Qanunu 

(08.06.1999il);
• “Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi 

haqqında” Qanunu       (10.12.2002il) və s.
 7. Beynəlxalq sənədlərdən irəli gələn öhdəliklərin 

yerinə yetirilməsi sahəsində tədbirlərin 
götürülməsini nəzərdə tutan  qanunvericilik:
• “Bioloji müxtəliflik haqqında Konvensiyaya 

biotəhlükəsizliyə dair Kartahena Protokolunun 
icrasının təmin edilməsi haqqında ” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 23.03.2005-ci il 
sərəncamı və s.

 
“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanuna (08.06.1999il) görə, ekoloji təhlükəsizlik insanın 
və cəmiyyətin həyatı vacib maraqlarının, ətraf mühitin 
ona antropogenvətəbii təsirlər nəticəsində  yaranan 
təhlükələrdən qorunmasının təmin edilməsidir. 

Qanunda göstərilir ki, hər bir vətəndaş öz sağlamlığını 
ekoloji təhlükələrdən  (qəzalar, fəlakətlər və s.) qorumaq 
hüququna malikdir.  Qanunun 7-ci maddəsində göstərilir 
ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşların, əcnəbilərin və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ekoloji təhlükəsizliyi dövlət 
tərəfindən təmin edilir. Təhlükəli ekoloji vəziyyətin yaranması 
nəticəsində dəyən ziyana görə kompensasiya almaqda 
bütün şəxslər eyni hüquqlara malikdir.
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3.2.4 İqlim və riskin monitorinqi, tədqiqat 
və erkən xəbərdarlıq
Ümumdünya Meterologiya Təşkilatının (ÜMT) üzvü olan 
Azərbaycanda bütün ölkələrdəki kimi hidrometeoroloji 
müşahidələr aparılır, proqnozlar tərtib edilir, iqlim, aqroiqlim 
və su ehtiyatları qiymətləndirilir, onların dəyişmə tendensiyası 
izlənilir.

Meteoroloji, aqrometeoroloji, hidroloji və Xəzər 
dənizində müşahidələr ETSN-in Milli Hidrometeorologiya 
Departamenti, ətraf mühitin (torpaq, su və atmosfer havası) 
çirklənməsi haqqında müşahidələr isə Milli Monitorinq 
Departamenti tərəfindən aparılır. Bundan başqa “Dövlət 
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC tərəfindən ölkə ərazisində 
böyük və kiçik su anbarlarında hidroloji müşahidələr aparılır. 
“Azərsu” ASC tərəfindən içməli su mənbələrində ekoloji 
monitorinqlər həyata keçirilir. 

Azərbaycan ÜMT-nin üzvü olduqdan və bir sıra 
Konvensiyalara qoşulduqdan sonra müxtəlif beynəlxalq 
müşahidə sistemlərində iştirak etmək imkanı qazanmışdır. 
Belə ki, ölkənin 5 stansiyası Qlobal müşahidələr sisteminə, 
18 stansiyası isə bilavasitə iqlim üzərində qlobal müşahidələr 
sisteminə daxil edilmişdir. Qlobal yerüstü müşahidələr 
şəbəkəsinə Azərbaycandan bir stansiya-Astara (GJOS/GSN) 
daxildir.

Azərbaycan ərazisində yerüstü meteoroloji müşahidələr 
şəbəkəsi 78 stansiyaya əsaslanır ki, bunlardan da 12 stansiya 
Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazidə yerləşir və 
fəaliyyət göstərmir. Hazırda fəaliyyət göstərən 58 stansiyada 
aparılan müşahidələrin nəticələri əhalinin iqlim haqqmda 
məlumatlar əldə etməsinə və bu məlumatların işlənib 
hazırlanmasına xidmət edir.

Meteoroloji stansiyalarda aparılan bütün müşahidələr ÜMT-
nm «Ən yaxşı praktika» sənədlərinə əsaslanır.

Azərbaycanda iqlim dəyişmələri və riskin monitorinqi ilə 
bağlı yerüstü müşahidələrin potensialın gücləndirilməsi 
üçün Respublika Prezidentinin Sərəncamı ilə 
«Azərbaycan Respublikasında Hidrometeorologiyanın 
Milli İnkişaf Proqramı» təsdiq olunmuşdur. Proqramda 
hidrometeorologiya xidmətinin perspektivləri öz əksini 
tapmış, eyni zamanda iqlim və iqlim dəyişmələri sahəsində 
İqlim müşahidə sisteminin potensialının artırılması, qərar 
qəbul edən şəxslər üçün, habelə geniş əhali kütləsi üçün 
qlobal iqlimdə baş verən və baş verə biləcək dəyişikliklər, 
bununla bağlı problemlər barəsində məlumatlandırma 
sisteminin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Proqramda müşahidə sistemlərinin inkişaf etdirilməsinə 
xüsusi yer verilmiş, müşahidə şəbəkəsinin, müşahidələrin 
keyfiyyətinin standartlara uyğunluğunu təmin etmək 
məqsədi ilə yeni müasir tələblərə cavab verən cihaz və 
avadanlıqların alınması nəzərdə tutulmuşdur.

İqlim dəyişmələri və riskin monitorinqi ilə bağlı tədqiqat 
işləri Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya institutunda, Milli 
Aerokosmik Agentliyin Ekologiya institutunda və s. aparılır.

Hal-hazırda Azərbaycanda Təhlükəli Hidroloji Hadisələrə 
qabaqcadan xəbərdarlıq üzrə avtomatlaşdırılmış sistem 
qurulub.

Bu sahədə məlumatlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
tərəfindən verilib [13].

3.3. REGIONAL IQLIM DƏYIŞKƏNLIYI VƏ FƏLAKƏT RISKINI AZALTMA 
TƏŞƏBBÜSLƏRI

Azərbaycan Respublikası regionaliqlim dəyişkənliyi və 
fəlakət riskini azaltma sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqda 
iştirak edir. Məsələn, Hyoqo Fəaliyyət Proqramında (HFP) 
– təbii fəlakət riskinin azaldılması üçün BMT-yə üzv ölkələr 
tərəfindən 2015-ci ilədək qəbul edilmiş əsas vəsitədir.

Bu proqramın başlıca məqsədi təbii fəlakətlər zamanı 
itkini azaltmaq vasitəsilə ölkələrin və xalqların dayanıqlığını 

möhkəmləndirməkdir, ölkələrdə və icmalarda tələfatın 
sayını; sosial, iqtisadi və ekoloji zərərin həcmini azaltmaqdır.

Azərbaycan daxil olduğu fəlakət riskinin azaldılması üzrə 
BMT Beynəlxalq Strategiyasının (UNİSDR) Mərkəzi Asiya və 
Qafqaz subregional qrupu tərkibində Hyoqo Proqramının 
həyata keçirilməsində fəal iştirak edir. Qrupun 2010-cu 
ilin oktyabrında “Riskin azaldılması üzrə milli platforma” 
mövzusunda Bakıda keçirilən seminarda HFP üzrə ölkəmizdə 
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görülən işlər və əldə edilən nəticələr, eləcə də “Şəhərlərin 
təhlükəsizliyinin təminatı” ümumdünya kompaniyası 
və “Milyon təhlükəsiz məktəb və xəstəxana” təşəbbüsü 
sahəsində qazandığı nailiyyətlər müsbət qiymətləndirildi.

Bundan başqa Avropa İttifaqının TACİS Proqramı çərçivəsində 
“Qafqaz Respublikaları və Moldovaya qlobal iqlim dəyişmələri 
üzrə öhtəliklərin yerinə yetirilməsində texniki yardım” (2001-
2006) regional layihə həyata keçirilmişdir.

3.4 AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI VƏTƏNDAŞ CƏMIYYƏTI VƏ AZƏRBAYCAN 
QIZIL AYPARA CƏMIYYƏTININ ROLU.

3.4.1. Azərbaycan Respublikasının 
Vətəndaş Cəmiyyəti, iqlim dəyişikliyi və 
fəlakətlər.
Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti sektoru Milli QHT Forumun 
tərkibində birləşən 600-dən çox təşkilatdan ibarətdir.
Ümumiyyətlə, Vətəndaş Cəmiyyəti respublikanın ictimai 
həyatının müxtəlif sahələrindəfəaliyyət göstərir. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qeyd etdi ki, “...müasir 
dövrdə Vətəndaş Cəmiyyəti institutlarının lokal, regional və 
beynəlxalq miqyasda cərəyan edən proseslərə təsir imkanları 
xeyli artmışdır. Onlar sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında, 
xalqlar arasında əlaqələrin güclənməsində, habelə irimiqyaslı 
layihələrin həyata keçirilməsində özünəməxsus rol oynayırlar”. 
2007-ci ildən ölkədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 
Şurasının yaradılmasından sonra QHT-nın fəaliyyətində yeni 
mərhələ başlandı. Hal-hazırda ölkə QHT-lərinə dövlət dəstəyi 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
27 iyul 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının QHT-na dövlət dəstəyi Konsepsiyasına uyğun 
şəkildə həyata keçirilir.

2013-cü il ərzində Şura yerli və xarici QHT-lərinin layihələrini 
maliyyələşdirmək məqsədi ilə üç maliyyə yardımı müsabiqəsi 
keçirmişdir. Yerli QHT-lərin Şura tərəfindən dəstəklənmiş 
474 layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 3414632 manat vəsait 
ayrılmışdır.

Müsabiqələrdə insanhüquq və azadlıqları, əhalinin müxtəlif 
təbəqələrinin sosial problemləri, elm, təhsil, mədəniyyət 
məsələləri, ailə institutunun möhkəmləndirilməsi, gənclər, 
uşaq problemləri, səhiyyə, ekologiya və ətraf mühitin 
mühafizəsilə bağlı vacib mövzular yüzlərlə QHT tərəfindən 
prioritet seçilmişdir.QHT tərəfindən xarici ölkələrdə 21 tədbir, 
Bakı şəhərində 3 dəyirmi masa keçirilmişdir və 10 kitab nəşr 
edilmişdir və s. Onlarla QHT-lar respublikanın ətraf mühit 
qorunmasında, o cümlədən iqlim dəyişmələri sahəsində 
fəal iştirak edir. Onlardan tanınmış və böyük təcrübə olan 
Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasını, Azərbaycan Milli 

İnsan və Biosfer Komitəsini, “Fövqəl”Assosiasiyasını, İqtisadi 
Tədqiqatlar Mərkəzini, Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatını, “Ekoloji 
Sabitlik” İctimai Təşkilatını və başqalarının adını çəkmək olar. 

2010-cu ildə ATƏT-in, “Statoil” Şirkətinin və Avstriya 
hökümətinin maliyyələşdirdiyi Təhlükəsizlik və Ətraf 
Mühit üzrə Vətəndaş Fəaliyyəti Kiçik Qrantlar Proqramı 
çərçivəsində “İqlim dəyişikliyinin yaratdığı sosial-iqtisadi 
təhlükələr və risklərin idarə olunması” layihə həyata 
keçirilmişdir.İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən əsasən 
aparılan layihənin yekunlarına həsr olunmuş konfransda 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin, 
Ombudsman aparatının, Milli Məclisinin, Oxfam Hümanitar 
Təşkilatının, ATƏT-in, yerli QHT-larının mütəxəssisləri və KİV 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Tədbir nəticəsində iqlimdəyişkənliyi istiqamətində fəaliyyət 
göstərən Vətəndaş Cəmiyyətinin 14 təşkilatını səfərbər 
etmək üçün ölkədə “İqlim dəyişkənliyi və inkişaf”  QHT 
Alyansı təsis olunmuşdur.

Qeyri hökümət təşkilatlarından Beynəlxalq Ekoenergetika 
Akademiyasınınalternativ enerji mənbələrilə bağlı həyata 
keçirdiyi layihələri xüsusi qeyd etmək olar. Bu layihələrdə 
Azərbaycanın müxtəlif regionlaında kiçik su, külək və günəş 
elektrik stansiyalarının qurulması həyata keçirilmişdir. 

Respublikamızda aparılan bir çox irimiqyaslı layihələrin həyata 
keçirilməsində və onların yekunlarının müzakirələrində 
QHT-lərin nümayəndələri iştirak edirlər.

“Şərq iqlim Forumunun” layihəsində ondan çox QHT-lar 
həyata keçirilməsində fəal iştirak edir.

3.4.2. Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyətininrolu
AZQAC-ti həmişə ehtiyacı olan insanlara humanitar yardım, 
müxtəlif sosial tibbi xidmətlər göstərir. Eyni zamanda 
müxtəlif fəlakətlərdən zərərçəkmişlərə lazımı kömək verilir.
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Özünün fəaliyyət dairəsini daha da genişləndirərək, 
Cəmiyyət daha da təkmilləşərək Beynəlxalq Hərəkatın 
inkişafına öz töhfəsini vermişdir.

Müasir dövrümüzdə Cəmiyyətin daha da inkişaf etməsinə 
əsas səbəb Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin fəxri üzvü cənab 
İlham Əliyevin müvafiq fərman, sərəncamları olmuşdur. 
“Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında” Qanun və 
Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamları qəbul edilmişdir, 
“Qızıl Aypara Günü” təsis olunmuşdur.

Son illərdə Cəmiyyətin fəaliyyət istiqaməti çoxsahəli 
olmuşdur:

• Azərbaycan Respublikasında müxtəlif humanitar 
layihələrin həyata keçirilməsi;

 AzQAC-nin imkanlarını səfərbər etməklə, fəlakət və 
böhranlara daha hazırlıqlıolmaqla müxtəlif fəlakətdən 
(daşqın, sel, zəlzələ, yanğın və s.) zərər çəkən insanlara 
humanitar və psixoloji yardımları göstərmişdir.2012-
ci il ərzində AzQAC tərəfindən müxtəlif fəlakətlərdən 
zərər çəkmiş 4008 nəfərdən ibarət, ümumilikdə 824 
ailəyə 240863,73 manat məbləğində humanitar yardım 
göstərilmişdir (şəkil 4.1) [18].

Şəkil 3.1. 2012-ci ildə Qax şəhərində zəlzələdən zərərçəkənlərə humanitar
yardım [17].

• Sosial sahədə, insanların sağlamlığı və təhlükəsiz 
həyat sürməsi naminə maarifləndirmə işlərinin və 
səhiyyə xidmətlərinin gücləndirilməsi;

 İl ərzində sağlamlıqla bağlı maarifləndirmə 
fəaliyyətlərinə 21243 nəfər cəlb olunmuşdur (şəkil 4.2). 
Respublika Qan Bankının verdiyi məlumata görə 5000-
dən artıq insan könüllü təmənnasız qan verilmişdir,1044 
nəfər ilk yardım vərdişlərinə yiyələnmişdir, bu sahədə 
görüşlər, konfranslar və tədbirlər keçirilmişdir.

Şəkil 3.2. Sağlamlıq haqqında mariflənən əhalinin sayı [17]

• Beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi sahəsində;
 AzQAC beynəlxalq əməkdaşlıqlarını genişləndirmək 

üçün və xarici tərəfdaşları ilə əlaqələri daha da inkişaf 
etməsi üçün il ərzində müxtəlif görüşlər və səfərlər 
keçirilmişdir: Şimal Kipr Türk Cümhuriyyətinin Girnə 
şəhərində (29.02-02.03.2012), Türkiyənin paytaxtı 
Ankara şəhərində (28-31.03.2012), İngiltərənin London 
şəhərində (5-7.09.2012), Belarusun paytaxtı Minsk 
şəhərində (23-29.09.2012) və s. Beynəlxalq Əməkdaşlıq 
Sazişləri imzalanmışdır: Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 
ilə (22.06.2012).

• Təşkilatı inkişaf sahəsində;
 Cəmiyyətin regional mərkəzlərinin, yerli bölmələrinin və 

ilk təşkilatarının maddi-texniki bazasını gücləndirmişdir. 
2013-cü ildə cəmiyyətin üzvlərinin sayı 341858 
nəfərə və ilk təşkilatların sayı 12550-ə çatmışdır (şəkil 
4.3 və 4.4).İl ərzində bir neçə rayon bölməsi xidməti 
avtomobillərlə təmin edilmişdir, 20 rayon bölməsi yeni 
kompüterlər, faxs aparatları və internet xətləri ilə təmin 
olunmuşdur.
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Şəkil 3.3. AzQAC-nin ilk təşkilatlarının sayı [17].

Şəkil 3.4. AzQAC-nin üzvlərinin sayı [17]

• Gənclərin və könüllülərin həyata keçirilən 
layihələrə cəlb edilməsi;

 Bu layihələr xüsusilə qan donorluğu, ilk yardım və 
fəlakətlər zamanı zərərçəkmiş insan- lara zəruri 
yardımların edilməsində könüllülərin iştirakı ilə bağlıdır.
Könüllülərin sayı 23792 nəfərə çatmışdır (şəkil 4.5).

Şəkil 3.5. AzQAC-nin könüllülərinin sayı [17].

• Silahlara qarşı mübarizə;
 Bu sahədə AzQAC Respublikada silahların (minalar, 

müharibənin partlayici qalıqları - MPQ) mülki əhali üçün 
yaratdığı humanitar problemlərin həllində fəaliyyət 
göstərir. ANAMA təşkilatı ilə bu sahədə əməkdaşlıq 
edilir [18].

• Miqrasiya sahəsində;
 Qaçqın və məcburu köçkünlərin problemlərini qismən 

də olsa aradan qaldırılır, onlara lazım olan köməklik 
imkan daxilində həyata keçirilir.

• Fandreyzinq və gəlir gətirmə sahəsində;
 Bu işlər AzQAC maliyyə bazasının gücləndirilməsi və 

maliyyə mənbələrinin artırılması məqdəsilə həyata 
keçirilir.Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən müxtəlif 
obyektlərdə 16 ədəd ianə qutusu yerləşdirilmişdir və 
il ərzində onlardan cəmi 18416,60 manat məbləğində 
pul vəsaiti toplanaraq Cəmiyyətin kassasına mədaxil 
edilmişdir

• 2013-cü ildən AzQAC İqlim dəyişikliyinə Adaptasiya 
dair “Şərq ölkələrinin Forumu” layihəsində iştirak 
etməklə, yeni sahədə fəaliyyətə başladı.

 Bu layihə əsasən Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşdirilir 
və Avstriya Qızıl Xaç Təşkilatı tərəfindən həyata keçirilir. 
Layihənin əsas məqsədi iqlim dəyişmələri sahəsində 
tərəfdaş ölkələrdə mövcud vəziyyətin öyrənilməsi 
və aparılan tədqiqatların təhlili. Layihədə altı ölkə 
(Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Belarus, Moldova 
və Ukrayna) iştirak edir.Keçirilən layihənin çərçivəsində 
Milli QHT Forumun dəstəyi ilə Milli Vətəndaş 
Cəmiyyətinin şəbəkə sistemi yaradıldı, layihədə iştirak 
edən QHT-lərlə Anlaşma Memorandumu bağlanıldı, 
baxılan problemi üzrə QHT-nin məlumatlandırılması 
üçün buklet hazırlanmışdır və çap edilmişdir. QHT-
lər üçün Bakıda Paradise oteldə 26-27.09.2013-
cü ildə respublikanın iqlim dəyişikliyi üzrə aparıcı 
ekspertlərin iştirakı ilə iki günlük seminar keçirilmişdir.
Baxılan problemi üzrə məktəblər arasında rəsm 
müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqədə Bakı şəhərindən 
və respublikanın müxtəlif regionlarından 200-dən çox 
rəsm işi daxil oldu. Müsabiqənin nəticələri 05.12.2013-
cü ildə Bakıda, İçərişəhərdə yerləşən Abşeron rəsm 
qalereyasında təntənəli şəkildə yekunlaşdırıldı və 
onun qalibləri müəyyən olundu. Sərginin açılışında 
Avstriyanın Azərbaycandakı səfirliyinin və Beynəlxalq 
Qızıl Xaç Cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.Bu 
tədbirin əsas nəticələri o olubdur ki, biz iqlim dəyişikliyi 
probleminə uşaq gözü ilə baxa bildik.

Son zamanlar respublika rəhbərliyinin müvafiq göstərişi 
ilə bütün əlaqədar təşkilatlar, o cümlədən Azərbaycan 
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Qızıl Aypara Cəmiyyəti Azərbaycanda baş vermiş təbii 
fəlakətlərdən zərər çəkmiş insanlara yardımların edilməsində 
fəal iştirak edir.

3.4.3. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti 
tərəfindən respublikanın Şimal bölgəsində 
başvermiş təbii fəlakətlərdən zərər çəkmiş 
insanlara yardımların edilməsi
Son illərdə Azərbaycanda müxtəlif fəlakətlər baş verib: 
daşqın, sel, zəlzələ, yanğın və s.

AzQAC tərəfindən baş vermiş təbii fəlakətlərdən zərər 
çəkmiş insanlara yardım etmişdir. 2012-ci ildə 7 və 18 may 
ayında Azərbaycanın Şimal bölgəsində xüsusilə, Zaqatala, 
Qax rayonlarında 7,0 və 7,5 bal gücündə zəlzələlər baş 
vermiş və əmələ gəlmiş sürüşmə nəticəsində bir çox fərdi 
evə ziyan dəymişdir.

21.05.2012-ci ildə baş vermiş hadisələrdən dərhal sonra 
AzQAC tərəfindən Zaqatalada fövqəladə vəziyyətin 
qiymətləndirilməsinə dair zona müşavirə keçirilmişdir.

Öz missiyası çərçivəsində Milli Cəmiyyətin prezidentinin 
sərəncamı ilə fövqəladə hallar üzrə işçi heyəti və könüllüləri 
zəlzələ zonasında olmuş, Cəmiyyətin imkanları daxilində 
zərərçəkmiş 400 nəfərdən ibarət olan 100 ailəyə ilkin 
humanitar yardım edilmişdir. 18.05.2012-ci ildə Zaqatalada 
olan 7,5 bal gücündə ikinci zəlzələdən sonra AzQAC 
tərəfindən təbii fəlakətdən ən çox zərərçəkmiş 3473 
nəfərdən ibarət 700 ailənin siyahısı və dağılmış evlərin sayı 
müəyyən etmişdir.

AzQACzərərçəkənlərə humanitar yardım üçün Beynəlxalq 
Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının 
“DREF” fonduna müraciət etmiş və 700 ailəlik yardım üçün 
vəsait alınmışdır. 2012-ci ilin iyul ayı ərzində Cəmiyyətin işçi 
heyəti və könüllüləri Zaqatala rayonunda  5 kəndi əhatə 
edərək 2356 nəfərdən ibarət 450 ailəyə, Qax rayonunda 5 
kəndi əhatə edərək1117 nəfərdən ibarət 250 ailəyə ərzaq 
və qeyri-ərzaq malları ilə humanitar yardım göstərmişdir.

3.5. BILGI PAYLAŞMANIN ƏHƏMIYYƏTI: ELM, DÖVLƏT VƏ VƏTƏNDAŞ 
CƏMIYYƏTI

Azərbaycan Respublikasında iqlim dəyişmələrinin qarşısının 
alınmasına, davamlı inkişafa yönəldilmiş fəaliyyət dövlət 
siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir.

Bu sahədə işlər Azərbaycan Respublikasının və beynəlxalq 
qurumların: BMT-nin, ATƏT-in, YUNESKO-nun və s. maliyyə 
dəstəyi ilə yerli və beynəlxalq layihələrin çərçivəsində 
həyata keçirilir. Bu sahədə işləri, əsaən,dövlət qurumları 
ETSN, SEN və ARDNŞ tərəfindən aparılır. Bütün irimiqyaslı 
layihələrdə, məsələn, BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə 
Çərçivə Konveksiyasına Milli Məlumatların hazırlanmasında 
və müzakirəsində respublikanın aparıcı nazirliklərin 
mütəxəssisləri ilə bərabər aparıcı elmi-tədqiqat institutlarının 
və QHT-larının nümayəndələri də iştirak edirlər.

Respublikamızda və dünyada iqlim dəyişmələri üzrə geniş 
məlumat son zamanlarda Bakıda keçirilən beynəlxalq 
konfranslarında, sərgilərində,tədbirlərində, KİV-də verilib. 
Məsələn, 2013-cü ilin sentyabr ayında Bakı şəhərində 
Avropa və respublikanın aparıcı mütəxəssislərinin iştirakı 
ilə keçirilən beynəlxalq seminarda bu sahədə Avropa 
təcrübəsindən və respublikamızda aparılan işlər haqqında 

ətraflı məlumat verilmişdir. 2013-cü ilin noyabr ayında 
Bakıda keçirilən “Xəzər: Ətraf Mühit üçün Texnologiyalar” IV 
Beynəlxalq Ətraf Mühit Sərgisində bizim layihə çərçivəsində 
respublikanın aparıcı nazirliklərinin mütəxəssisləri ilə (ETSN, 
SEN, ARDNŞ və b.) görüşlər keçirilmişdir və lazım olan 
məlumatlar alınmışdır.

Respublikamızda son zaman yayım media iqlim dəyişmələri 
barədə təbliğat və maarifləndirmə işlərini gücləndiriblər.
Bu da 2010-cu ildə Bakı şəhərində UNESKO-nun dəstəyi 
əsasında yayım mediasında çalışan jurnalistlər və tələbələr 
üçün xüsusi təlim-seminarın təşkilindən sonra baş verdi.

Bu seminar UNESKO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyası, 
Azərbaycan Mətbuat Şurası və UNESKO-nun “İnsan və 
Biosfer” (MaB) Milli Komitəsi tərəfindən həyata keçirilmişdir. 
Üç gün davam edən seminarda respublikanın bu sahədə 
aparıcı mütəxəssisləri çıxış ediblər. Jurnalislər üçün yardımçı 
vəsait:“İqlim dəyişmələri və ekoloji stabillik” məlumat 
kitabçası hazırlanmış və dərc olunmuşdur (Bakı, “Avrasiya 
Press”, 2011,104 səh.).
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4. YEKUNLAR VƏ 
TÖVSİYƏLƏR
Aparılmış araşdırmalar əsasında aşağıdakıları qeyd etmək 
olar:

• Hesabatda Azərbaycan Respublikasının fiziki-coğrafi, 
təbii və su ehtiyatlarından, iqlim və onun əsas ünsürləri 
haqqında qısa məlumat verilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, 
Yer kürəsində 11 iqlim tipi məlumdur, onlardan 8 tipinin 
oxşarları ölkənin ərazisində vardır.

 Azərbaycan Respublikasının hava temperaturunun 
rejimi və ərazi üzrə paylanma qanununauyğundur 
və bu daxil olan hava kütlələrinin xüsusiyyətindən, 
ərazinin relyefindən və Xəzər dənizinin ayrı-ayrı 
rayonlara yaxınlığından asılı olaraq formalaşır. Havanın 
orta illik temperaturu Kür-Araz ovalığında, Abşeron 
yarımadasından cənubda yerləşən sahilboyu zonada, 
o cümlədən Lənkəran ovalığında 14-15°C təşkil 
edir. Ölkə ərazisində hava temperaturunun mütləq 
maksimum (+46°C) və minimum (-32°C) müşahidə 
olunur. Ölkədə hava temperaturu regionlardan və 
onlarda olan relyefdən asılıdır. Xəzər dənizi də hava 
temperaturunun formalaşmasına öz təsirini göstərir, 
sahilboyu regionlarda yay aylarında hava temperaturu 
nisbətən aşağı düşür, qışda isə qalxır.

 Atmosfer yağıntıları əsasən hava kütlələrinin əraziyə 
müdaxiləsi ilə əlaqədardır.

 Son onilliklərdə ölkədə təbii risklərin və baş verən 
fəlakətlərin sayı xeyli artmışdır. Bu fəlakətlər təbii və 
antropagen səbəblərdən baş verir. Axırıncı illərdə yay 
aylarında istinin çox olması, qışın isə xeyli mülayim 
müşahidə edilməsi Yer kürəsində iqlim dəyişmələri 
ilə bağlıdır. Yay aylarında havanın xeyli isti olması 
regionlarda və əsasən iri şəhərlərdə insanların 
sağlamlığına və onların iş qabiliyyətinə ciddi təsir 
göstərir. Yay aylarında güclü istilər kənd təsərrüfatına 
ciddi zərər vurur və nəticədə məhsulun azalması baş 
verir.

 Azərbaycanın Xəzər sahilləri boyu yerləşmiş 
bölgələrində dənizin səviyyəsinin qalxması ilə bağlı 
əhəmiyyətli dəyişkənlik müşahidə olunur. 1998-cı 
ildən 2005-ci ilədək dənizin səviyyəsi zəif sürətlə 
artmaqdadır. Bunun nəticəsində həm sahil zonasını su 

basır, həm də sahil zonasında yeraltı suların səviyyəsi 
qalxır, bataqlaşma və şoranlaşma prosesləri gedir.

 Son oniliklərdə respublikamızın ərazisində kiçik dağ 
çaylarında sel və daşqınların sayı və gücü artmışdır. 
Bu da ərazilərdə aylıq yağış normalarının bir neçə gün 
ərzində düşməsi ilə bağlıdır. 2003 və 2010-cu illərdə Kür 
və Araz çaylarının daşması nəticəsində çoxlu kəndlər 
dağılmış, əkin sahələri və mal-qara tələf olmuşdur. 
2012-ci ildə Zaqatala rayonunda qeyd edilən 7 ballıq 
zəlzələ nəticəsində xeyli dağıntılar olmuşdur.

• Azərbaycan Respublikasında iqlim dəyişmələrinin 
tendensiyaları və gələcək iqlim dəyişikliyi məsələləri 
araşdırılmışdır. Tədqiqatlar göstərilmişdir ki, 100 
illik müşahidələr dövründə ölkə ərzində havanın 
temperaturu 0,5-0,6°C artmış, 1961-1990 illərdə 
temperatur artımı daha yüksək: 0,3-0,6°C olmuşdur. 
Ümumilikdə bütün ərazidə istiləşmə baş verməsinə 
rəğmən bu proses ölkənin müxtəlif coğrafi ərazilərində 
müxtəlif olmuşdur. 

 Ölkə ərazisində gələcəkdə proqnozlaşdırılan iqlim 
dəyişmələri qiymətləndirilmişdir. Bu, cürbəcür 
modellərin istifadəsi nəticəsində mümkün olmuşdur. 
Baxılan modellərin istifadəsi göstərmişdir ki, atmosferdə 
CO2 miqdarının iki dəfə artması ilə əlaqədar əsrin 
sonunda aşağıda qeyd edilən hadisələr baş verə bilər: 
orta illik temperature 2˚C arta bilər; qış yağıntıları 15-
21%, yaz və payız yağıntıları regionlardan asılı olaraq 
9-17% artacaq, yay yağıntıları isə 40%-ə qədər azala 
bilər; su resurslarının 5,7-7,7 km3-ə aşağı düşməsi 
gözlənilir və s.

 BMT-nin iqlim dəyişmələri haqqında Çərçivə 
Konveksiyası üzrə İkinci Milli Hesabatına əsasən əsasən 
verilən ssenariyasına görə 2021-2050 illərdə ölkədə 
1961-1990-ci illərə nisbətən orta illik temperaturların 
1,5°C-1,6°C, yağıntıların isə 10-20% artması gözlənilir. 

 Aparılan hesablamaların nəticəsində məlum olmuşdur 
ki, iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar Xəzər hövzəsinin 
rütubətliliyi arta bilər, bu isə yaxın illərdə onun 
səviyyəsinin 26,0-25,0 m intervalda dəyişə bilər. 
Aparılmış hesablamalar nəticəsində məlum olmuşdur 
ki, Xəzər dənizinin səviyyəsinin 1,5 m əlavə qalxması 
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sahil ərazilərinin 87,7 min ha sahəsi su altında qala bilər. 
2030-cu ildə isə 136,2 min ha su altında qala bilər və 
bu ölkənin ümumi sahəsinin 1,6 %-ni təşkil edəcəkdir.

• İqlim dəyişkənliyi qarşısında zəiflilik məsələləri 
araşdırılmışdır. Son iki onilliklərdə Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində güclü sel və daşqınlar 
ölkəmizin tarixində görünməmiş fəsadlar törətdi, 
onlarla yaşayış məntəqəsini, kənd və qəsəbələrini 
dağıldı, minlərlə hektar əkin sahəsini məhv etdi. 
Fövqəladə Halların təhlili göstərir ki, böyük dağıntılar 
və təlafat əsasən dayanıqlığı zəif olan sahələrdə 
baş verir. Müşahidələr göstərmişdir ki, qeyd edilən 
ekstrimlərin qarşısında ən çox zəif olan qruplar sel, 
daşqın torpaqların sürüşmələri və seysmik zonalarda 
köhnə evlərdə yaşayan əhalidir. Məsələn, 2010-cu 
ilin daşqınlarında dağılan 3500 yaşayış evinin 70%-i 
çiy kərpiclə tikilmiş binalar idi. Bundan başqa SSRİ-i 
dönəmində yerli təbii-coğrafi şəraiti nəzərə alınmadan 
bir tipli layihələr əsasında tikilən 4500-dən çox məktəb, 
yüzlərlə uşaq bağçası, xəstəxana binaları və.s fövqəladə 
hallar zamanı ciddi təhlükə mənbəyi kimi həmişə qorxu 
narahatlıq doğurur. 

 İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə bu sahəyə vəsait 
qoyuluşu ildən ilə artırıldı. Son bir neçə il ərzində dövlət 
vəsaiti və Heydər Əliyev Fondu hesabına 2 min yeni 
məktəb və uşaq bağçaları, yüzlərlə xəstəxana və s. 
tikilib istifadəyə verilmiş, köhnə binaların əsaslı təmir və 
yenidənqurma işləri aparılmışdır.

 Azərbaycan Respublikasında dövlətin əhaliyə qayğısının 
ən mühüm göstəricilərindən biri adamların fəlakət 
hallarında mühafizəsinin və əminamanlığının təşkil 
edilməsidir. 2005-ci ildən respublikada mühafizə sistemi 
yenidən qurulmuşdur və Fövqaladə Hallar Nazirliyi 
təşkil olunmuşdur. Qısa müddətdə respublikanın bütün 
regionlarında təşkilatı strukturun, mükəmməl kadr 

potensialı, güclü maddi-texniki və təlim-tədris bazası 
yaradılmışdır. FHN bu gün Azərbaycan xalqının, onun 
iqtisadiyyatının fövqəladə hallardan mühafizəsinin tam 
təşkilatı qarantıdır.

• İqlim dəyişmələrinin sektorlarına təsirləri araşdırılmışdır. 
Layihə çərçivəsində yaranan milli şəbəkə üzvləri 
tərəfindən seçilib və razılaşdırılan sektorlar müəyyən 
edilmişdir: su ehtiyatları, kənd təsərrüfatı, Xəzəryanı 
ərazilər və insan sağlamlığıdır. Hər sektorun müasir 
vəziyəti, iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin zavallılıqları, 
tövsiyələr və uyğunlaşma tədbirləri haqqında ətraflı 
məlumat verilmişdir. İqlim dəyişmələri barədə ölkədə 
məlumatlılıq, fəlakət riskinin azalması üzrə milli siyasət 
çərçivələri, respublikada bu sahədə qəbul edilmiş 
normativ sənədlər, beynəlxalq proqramlarda iştirak 
edilməsi və ətraf mühitə dair ölkədə qanunvericilik 
haqqında məlumat verilmişdir.

• İqlim və risklərin monitorinqi və respublikada aparılan 
bu sahədə tədqiqat işlərinin nəticələri, regional iqlim 
dəyişkənliyi və fəlakət riskinin azaltma təşəb-büs-ləri 
araşdırılmışdır.

• İqlim dəyişkənliyi problemin həllində Vətəndaş 
Cəmiyyətinin və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 
rolu; elm, dövlət və Vətəndaş Cəmiyyəti arasında bilgi 
paylaşmanın əhəmiyyəti göstərilmişdir.

 Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, Azərbaycan 
Respublikası iqlim dəyişmələri və təbii fəlakətlər 
qarşısında zəifdir. Buna görə də qərar çıxaran yüksək 
vəzifəli şəxslər, qeyri-formal liderlər və Vətəndaş 
Vəmiyyətinin təşkilatları iqlim dəyişmələrə adaptasiya 
sahəsində razılaşdırılmış səylər sərf etməlidirlər ki, 
gələcəkdə də respublikamız inkişaf etsin və çiçəklənsin. 
Aşağıda iqlim dəyişmələri sahəsində fəaliyyət göstərən 
yüksək vəzifəli şəxslər, qeyri-formal liderlər və Vətəndaş 
Cəmiyyətinin təşkilatları üçün tövsiyələr təqdim olunur.

4.1 QƏRAR ÇIXARAN YÜKSƏK VƏZIFƏLI ŞƏXSLƏR VƏ QEYRI-FORMAL 
LIDERLƏR ÜÇÜN BAŞLICA TÖVSIYƏLƏR:

• İqlim dəyişmələri ilə əlaqədar əsas diqqət effektiv 
adaptasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinə 
yetirilməlidir;

 Məsələn, bərpa olunan enerji mənbələrindən (günəş, 
külək, yeraltı termik sular və s.) istifadəsinin artırılması; 
su resurslarından səmərəli istifadə edilməsi; suvarmada 
müasir üsulların (damcı suvarma və s.) istifadəsi; dənizin 
və çayların səviyyəsinin qalxmasına qarşı sahilbərkidmə 
işlərinin aparılması və s.

• Dövlət orqanları və müxtəlif sektorlar arasında 
qarşılıqlı əlaqələrin və bu sahədə koordinasiya işlərinin 
gücləndirilməsi vacibdir;

• İqlim dəyişmələri ilə əlaqədar məlumatların əldə 
edilməsini təmin etmək vacibdir;

• Bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və ona 
riayət edilməsi təmin edilməlidir;

• Bu sahədə elm, dövlət xadimləri və ictimayət arasında 
daim əlaqələr olmalıdır;  
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• Ekstrimal hadisələr zamanı qərarın çıxarılması zamanı 
zəif qrupların da iştirakı təmin olunmalıdır;

• İqlim dəyişmələri problemi məsələsi həm orta, həm də 
ali təhsil proqramlarına əlavə edilməlidir;

• Bu sahədə həmsərhəd ölkələrlə əməktaşlığın 
gücləndirilməsi vacibdir; 

• Ekstrimal hadisələr zamanı effektiv erkən xəbərdarlıq 
sisteminin fəaliyyəti vacib rol oynayır;

4.2 VƏTƏNDAŞ CƏMIYYƏTI ÜÇÜN BAŞLICA TÖVSIYƏLƏR

• QHT-ları bu sahədə işləyən digər təşkilatlarla 
əməkdaşlığı və əlaqələri gücləndirməlidirlər; 

• Bu sahədə qanunvericiliyin hazırlanmasında fəal iştirak 
etmək;

• İqlim dəyişmələri ilə əlaqədar adaptasiya tədbirləri üzrə 
həm proqramların, həm də bu sahədə strategiyanın 
hazırlanmasında QHT-ların iştirakı vacibdir; 

• Bu sahədə maarifçilik-təbliğat işləri gücləndirilməlidir;
• Təbii fəlakətlərə qarşı tədbirlərin hazırlanmasında QHT-

ın iştirakı təmin olunmalıdır;

• İqlim dəyişmələri və təbii fəlakətlər zamanı zəif olan 
qrupların tələblərinin öyrənilməsi üçün onlarla əlaqələr 
yaradılmalıdır;

• QHT-ları ictimayətin məlumatlandırılması üçün Kütləvi 
İnformasiya Vasitələri ilə əlaqələri gücləndirməlidirlər;

• QHT-ları bu sahədə regional və beynəlxalq əməktaşlığı 
gücləndirməlidirlər.
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