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Metodoloji çərçivə

“Azərbaycan Respublikasında qida
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair
2019–2025- ci illər üçün Dövlət
Proqramı” nəticəəsaslı monitorinq və
qiymətləndirilməsi aparılmış ilk geniş
miqyaslı dövlət proqramıdır.

Dövlət Proqramının ilk dəfə
olaraq fəaliyyət əsaslı (hər bir
tədbir üzrə görülmüş işlər əsasında) deyil,
nəticəəsaslı (görülmüş işlərin yaradacağı
nəticələr əsasında) qiymətləndirilməsi
aparılıb.

Fəaliyyət əsaslı qiymətləndirmədə konkret
kəmiyyət hədəﬂəri nəzərdə tutulmur və tədbir
üzrə yetərli icra səviyyəsi varsa həmin tədbir
icra edilmiş sayılır, nəticə əsasli
qiymətləndirmədə isə konkret kəmiyyət
hədəﬂəri nəzərdə tutulur və qiymətləndirmə
icra göstəricilərinin həmin hədəﬂərlə
müqayisəsi əsasında aparılır.

Fəaliyyət əsaslı qiymətləndirmədə
tədbirin icra prosesi və əldə edilən
nəticələr haqqında verilmiş
məlumatlar əsas götürülür,
nəticəəsaslı qiymətləndirmədə isə
tədbirin icra prosesi deyil, icra
prosesinin yaratdığı nəticələr
əsas götürülür.
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Nəticələr çərçivəsinin indikatorları üzrə nümunə

GÖZLƏNİLƏN ƏSAS TƏSİR İNDİKATORLARINA NÜMUNƏ
İnsanlar arasında zoonoz xəstəliklərə yoluxan şəxslərin sayı
ARALIQ NƏTİCƏ İNDİKATORLARINA NÜMUNƏ
Pilot zonada Heyvanların İdentiﬁkasiyası və Qeydiyyatı Sistemində qeydiyyata alınmış
heyvanların payı
Bitki mühaﬁzə vasitələrinin sadələşdirilmiş qeydiyyatı üçün təkmilləşdirilmiş hüquqi bazanın
qəbul edilməsi
İLKİN NƏTİCƏ İNDİKATORLARI ÜZRƏ NÜMUNƏ
AQTA ilə birlikdə həyata keçirilən çoxtərəﬂi və ikitərəﬂi yardım layihələrinin sayı
Müasir informasiya texnologiyaları ilə təchiz olunmuş müfəttişlərin payı
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Hədəf indikatorları üzrə əsas icraçı qurumların icra vəziyyəti

Əsas icraçı qurumlar üzrə icra vəziyyəti
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Hədəf indikatorları üzrə prioritetlərin 2019-cu il ərzində icra vəziyyəti

Prioritetlər üzrə icra vəziyyəti
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“Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019–2025- ci illər üçün Dövlət
Proqramı”nın nəticəəsaslı monitorinq və qiymətləndirilməsinin İndikatorlar üzrə Hesabatı
Nümunə
İlkin nəticə
Tədbirin
№

Fəaliyyətin adı

Əsas İcraçı
Qurum

Digər
İcraçılar

İcra
müddəti

İndikatorun
adı

Ölçü
vahidi

2019-cu il üzrə

Baza
göstərici

İzahı

2018-ci il 2019-cu il 2019-cu il

30%

Qida təhlükəsizliyi sisteminə
Qida
Kənd
daxil olan mövcud
Təhlükəsizliyi
Təsərrüfatı
10.2.1. laboratoriyaların diaqnostik
2019
Agentliyi
qiymətləndirilməsinin
Nazirliyi
aparılması

Laboratoriyaların
diaqnostik
Bəli/Xeyr
qiymətləndirmə
hesabatı

Laboratoriyaların mövcud
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi,
onların optimallaşdırılması və
modernləşdirilməsinə dair
hesabat

31% - 80%
Xeyr

Qida təhlükəsizliyi
Yerli və beynəlxalq
Beynəlxalq standartlara uyğun
Qida
sahəsində fəaliyyət
2019- akkreditasiyadan
fəaliyyət göstərən
İqtisadiyyat
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10.2.4. göstərən laboratoriyaların Təhlükəsizliyi
2022
keçmiş
Ədəd
yerli
və beynəlxalq
milli və beynəlxalq
Nazirliyi
Agentliyi
laboratoriyaların
akkreditasiyadan keçmiş
akkreditasiyasının
sayı
laboratoriyaların sayı
keçirilməsi
Qida təhlükəsizliyi
Risklərin təhlili risk
Beynəlxalq təcrübə nəzərə
Qida
və heyvan
Ədliyyə
qiymətləndirməsi,
risklərin idarə Xeyr
Bəli/Xeyr
10.4.1. alınmaqla, risklərin təhlili
2019
sağlamlığı üzrə
Təhlükəsizliyi
Nazirliyi
edilməsi və risk kommunikasiyası
metodologiyasının və
risklərin
təhlili
Agentliyi
komponentlərini özündə birləşdirir
qaydasının hazırlanması
qaydaları hazırlanıb

Qida təhlükəsizliyi
sahəsində dövlət-özəl
Qida
10.9.1. sektor əməkdaşlığı üzrə Təhlükəsizliyi
platformaların yaradılması Agentliyi
istiqamətində tədbirlər
görülməsi
Sahibkarlıq subyektləri
tərəﬁndən qida təhlükəsizliyi
üzrə idarəetmə sistemlərinin
Qida
10.9.3. (HACCP və digər beynəlxalq Təhlükəsizliyi
standartların) və qabaqcıl
Agentliyi
fəaliyyət kodekslərinin (GAP,
GHP, GMP və s.) tətbiqi ilə
bağlı dəstək tədbirlərinin
həyata keçirilməsi
Qida təhlükəsizliyi
sahəsində beynəlxalq
layihələrin həyata
10.11.4.
keçirilməsi və donor
təşkilatların fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi

Qida
Təhlükəsizliyi
Agentliyi

İqtisadiyyat
Nazirliyi, 2019Kənd
2025
Təsərrüfatı
Nazirliyi

Özəl sektor cəlb
edilməklə
yaradılan
platformaların
sayı

Qida təhlükəsizliyi
idarəetmə
sistemləri barədə
2019məsləhət xidmətləri
2025 göstərilmiş özəl
müəssisələrin sayı

İqtisadiyyat
Nazirliyi, 2019Xarici İşlər 2025
Nazirliyi

AQTA ilə birlikdə
həyata keçirilən
çoxtərəﬂi və
ikitərəﬂi yardım
layihələrinin sayı

Ədəd

Nəfər

Ədəd

Nail
Hədəf olunmuş
göstərici hədəf
İndikatorun
göstəricisi icra faizi

Özəl sektorun iştirakı ilə
yaradılan yeni platformaların
(işçi qrup, komissiya, şura)
sayı

0

İndikator
üzrə əlavə
qeydlər

80%

Bəli

Bəli

100

1

1

100

Bəli

Bəli

100

3

2

67

Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu
tərəﬁndən və beynəlxalq
təşkilatlarla həyata keçirilən
layihələr çərçivəsində HACCP,
İSO 22000, GAP, GHP, GMP
kimi standartların və
sistemlərin tətbiqi ilə bağlı
məsləhət xidməti göstərilən
müəssisələrin sayı

30

100

97

97

Hesabat ili üzrə AQTA ilə
birlikdə həyata keçirilən
beynəlxalq layihələrin
ümumi sayı

3

4

4

100

Tədbirin
mahiyyətinə
uyğun olaraq
indikatorun
adına düzəliş
olunması təklif
olunur

- Qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı normativ
hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi
- Qida təhlükəsizliyi sahəsində infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması
“Qida təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi hazırlanaraq aidiyyəti üzrə Nazirlər Kabinetinə təqdim
edilib.
Sanitariya, baytarlıq və ﬁtosanitar norma və qaydalarının beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması və (və ya) yeni norma və qaydaların
hazırlanması istiqamətində sanitariya sahəsi üzrə 5, ﬁtosanitariya üzrə 3 və baytarlıq sahəsi üzrə 3 normativ sənəd hazırlanmışdır.
Qida təhlükəsizliyi sisteminə daxil olan mövcud laboratoriyalar şəbəkəsinin optimallaşdırılması və laboratoriya strategiyasının
inkişafı məqsədilə diaqnostik qiymətləndirmə hesabatı hazırlanmışdır.
Qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud laboratoriyalar şəbəkəsinin optimallaşdırılması, müasir tələblərə cavab verən yeni
laboratoriyaların yaradılması və maddi-texniki təchizatının təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər icra edilmiş, 4 yeni laboratoriya
yaradılmışdır.
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriyalarda 2019-cu ildə modernləşdirmə tədbirləri
həyata keçirilmişdir.
7 laboratoriya üzrə optimallaşdırma işləri aparılmış, bəzi bölmələr ixtisar edilmiş və ya yenidən təşkil edilmişdir.
Qida təhlükəsizliyi sahəsində milli istinad laboratoriyasının yaradılması tədbirinin icrası çərçivəsində 329 sayda referens metod
beynəlxalq və yerli standartların tələbləri əsasında akkreditasiya edilmişdir.
Qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən laboratoriyaların milli və beynəlxalq akkreditasiyasının keçirilməsi məqsədilə
tədbirlər icra edilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu publik hüquqi şəxsinin 1 saylı ﬁlialı qida məhsullarının ﬁzikikimyəvi, mikrobioloji və toksikoloji sınaqlarının həyata keçirilməsi, mənşəyinin təyini və GMO qalıqlarının aşkar edilməsi üçün 2019-cu
il 28 fevral tarixində Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzində akkreditasiyadan keçirilmişdir.
AQTA-nın aparatının və regional bölmələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi məqsədilə bir sıra tədbirlər icra edilmişdir. Belə
ki, Gəncə və Bərdə regional mərkəzlərinin maddi-texniki təchizatının möhkəmləndilməsi üçün tədbirlər icra edilmişdir.
Qida təhlükəsizliyinə nəzarət məntəqələri üzrə optimallaşdırma işləri aparılmış, bəzi məntəqələr ləğv edilmiş, həmçinin
yeni məntəqələr yaradılmışdır. Bununla belə, bu istiqamətdə daha sistemli fəaliyyətlərin icra edilməsi tədbirin təsviri və
indikatorun izah bölməsində qeyd olunduğu kimi detallı diaqnostik təhlil aparılmaqla mövcud qida təhlükəsizliyi
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məntəqələrinin cari vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi tövsiyə olunur.

- Qida təhlükəsizliyi sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi
- Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində elmi sübutlara əsaslanan risklərin təhlili
sisteminin formalaşdırılması
Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun elmi potensialının
gücləndirilməsi məqsədilə müvaﬁq tədbirlər icra
edilmiş, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi
İnstitutunda Elmi Komitə yaradılmış və müvaﬁq
Komitəyə AQTA-nın və İnstitutun
nümayəndələrindən əlavə digər dövlət qurumları
və kənar ictimai üzvlərdən ibarət kənar
mütəxəssislər daxil edilmişdir.
"Qida təhlükəsizliyi sahəsində risklərin təhlili
Qaydaları" hazırlanmış və 2019-cu il 29 dekabr
tarixində Ədliyyə Nazirliyinə rəyə təqdim
edilmişdir.
Qida məhsullarının təhlükəsizliyi, baytarlıq və
ﬁtosanitar nəzarəti obyektlərində müəyyən edilmiş
problemlərin obyektiv qiymətləndirilməsi üçün qida
təhlükəsizliyi problemləri, heyvan sağlamlığına aid
xəstəliklər və bitki sağlamlığına aid zərərvericilər
üzrə 15 risk proﬁli hazırlanmışdır.

Qida təhlükəsizliyi sahəsində
fəaliyyət göstərən kadrların bilik və bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsi məqsədilə AQTA və AQTİ
əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmişdir.

Qida məhsullarının təhlükəsizliyi, baytarlıq və
ﬁtosanitar nəzarəti obyektləri ilə bağlı mövcud
vəziyyət araşdırılmış, bu sahədə problemlərin
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı işlər görülmüşdür. Lakin
bu istiqamətdə problemlərlə bağlı əsasların
müəyyənləşdirilməsi üçün daha detallı araşdırmaların
aparılması, bu istiqamətdə fəaliyyətlərin və
sənədlərin sistemləşdirilməsi tövsiyə olunur.
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- Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində qeydiyyat, təsdiq və sertifikatlaşdırma sisteminin müasir
tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi
- Qida təhlükəsizliyinə risk əsaslı dövlət nəzarəti sisteminin formalaşdırılması
- Heyvan sağlamlığına nəzarət üzrə effektiv və müasir tələblərə cavab verən sistemin yaradılması

Qida zəncirinin bütün
mərhələlərində fəaliyyət
göstərən qida subyektləri
və obyektləri, habelə qida
məhsullarının istehsalı və
ticarət axınları üzrə
məlumat bazasının
yaradılmasına xidmət edən
Avtomatlaşdırılmış Qida
Təhlükəsizliyi İnformasiya
Sisteminin (AQTİS) yeni
versiyası yaradılmış, qida
subyekt və obyektləri
sistemdə qeydiyyatdan
keçirilmiş və hədəﬂərə
nail olunmuşdur.

AQTİS sistemində qida
subyektlərinin və
obyektlərinin risk
göstəriciləri ilə bağlı vahid
məlumat bazasının
yaradılması və risk
qruplaşdırılmasının
aparılması təmin edilmişdir.
Belə ki, AQTİS sistemində
qeydiyyatdan keçirilmiş
obyekt və subyektlər üzrə
risk qiymətləndirilmələri
aparılmışdır. Yeni sistemdə
müvaﬁq əməliyyatlar
avtomatlaşdırılmış formada
icra olunur.

Kənd təsərrüfatı və ev
heyvanlarının proﬁlaktiki
peyvəndlənməsinin
təşkili istiqamətində
tədbirlər icra edilmişdir.

Baytarlıq təyinatlı antimikrob
preparatlardan istifadənin və stress
faktorlarının azaldılması istiqamətində
fermerlər üçün maariﬂəndirmə tədbirləri
keçirilmişdir. Lakin bu istiqamətdə sistemli
daxili hesabatlılığın formalaşdırılması,
hesabatlılıqda təlim və iştirakçılarla bağlı
detallı təsdiqedici sənədlərin də əks olunması
tövsiyə olunur.

9

- BİTKİ SAĞLAMLIĞINA NƏZARƏT ÜZRƏ EFFEKTİV VƏ MÜASİR TƏLƏBLƏRƏ CAVAB VERƏN SİSTEMİN YARADILMASI
- QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN OLUNMASI İSTİQAMƏTİNDƏ DÖVLƏT-ÖZƏL SEKTOR ƏMƏKDAŞLIĞININ
İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ

Dövlət Proqramında icrası nəzərdə tutulmuş əkin təyinatlı torpaq sahələrində bitki mühaﬁzəsi
vasitələrindən və aqrokimyəvi maddələrdən istifadəyə dair monitorinqlərin aparılması nəzərdə tutulmuşdur.
Bu tədbir üzrə torpaqlarda aqrokimyəvi analizlər aparılmış, hədəﬂərə nail olunmuşdur.
Bitki mühaﬁzəsi vasitələrindən və aqrokimyəvi maddələrdən normativlərə uyğun istifadə barədə fermerlər və
ailə-kəndli təsərrüfatlarına maariﬂəndirmə tədbirləri keçirilmişdir.
Əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərli orqanizmlərdən mühaﬁzəsi üzrə inteqrir mübarizə tədbirlərinə dair 4
təlimat hazırlanmış və nəşr edilmişdir.
Dövlət Proqramında qida təhlükəsizliyi sahəsində dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı üzrə platformaların
yaradılması istiqamətində fəaliyyətlər nəzərdə tutulmuşdur . Bu istiqamətdə tədbirlər icra edilmiş, Kodeks
Alimentarius və Bitki sağlamlığı üzrə işçi qrupların görüşlərinə özəl sektor cəlb edilmişdir.
Sahibkarlıq subyektləri tərəﬁndən qida təhlükəsizliyi üzrə idarəetmə sistemlərinin (HACCP və digər
beynəlxalq standartların) və qabaqcıl fəaliyyət kodekslərinin (GAP, GHP, GMP və s.) tətbiqi ilə bağlı dəstək
tədbirləri icra edilmiş, bu istiqamətdə konsultasiya xidmətləri göstərilmiş, təlimlər keçirilmiş və hədəfə əsasən
nail olunmuşdur.
Dövlət Proqramının icrası çərçivəsində AQTA tərəﬁndən baytarlıq-sanitariya və sanitariya-epidemioloji
tələblərə cavab verən özəl heyvan kəsimi və satışı mərkəzlərinin yaradılmasına texniki dəstək göstərilmiş,
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yeni kəsim məntəqələrinin layihələndirilməsi işləri aparılmışdır.

- Qida təhlükəsizliyi sahəsində müasir texnologiyaların və innovativ həllərin tətbiqi
- Qida təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi

Qida təhlükəsizliyi üzrə vahid elektron informasiya sisteminin yaradılması çərçivəsində
tədbirlər icra edilmiş,
Avtomatlaşdırılmış Qida Təhlükəsizliyi İnformasiya Sistemində (AQTİS) 2 modul yaradılmışdır.
Qida təhlükəsizliyi sahəsində elektron xidmətlərin təşkili və həmin xidmətlərin elektron hökumət portalına
inteqrasiya olunması istiqamətində tədbirlər icra edilmiş, 2 xidmət elektron hökumət portalına inteqrasiya
olunmuşdur.
Aidiyyəti dövlət orqanlarına (qurumlarına) məxsus məlumat bazalarının Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi
üzərindən AQTA-nın AQTİS istemi ilə inteqrasiyasının təmin edilməsi məqsədilə tədbirlər icra edilmişdir. Belə ki,
Vergilər Nazirliyi ilə VÖEN, Ədliyyə Nazirliyi ilə FİN məlumatların alınması üzrə, Dövlət Gömrük Komitəsinin isə Vahid
Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi (VAİS) ilə inteqrasiya həyata keçirilmişdir.
Qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla (Codex Alimentarius, OIE, IPPC, WHO, FAO
daxil olmaqla) əməkdaşlığın genişləndirilməsinə nail olunmuş, ümumilikdə 14 beynəlxalq və regional təşkilatın
proqram, sammit və konfranslarında AQTA əməkdaşlarının iştirakı təmin edilmişdir.
AQTA tərəﬁndən qida təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi və donor təşkilatların
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi istiqamətində tədbirlər icra edilmişdir. Belə ki, il ərzində BMT-nin Ərzaq və Kənd
Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO), Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə birgə müştərək
layihələrin icrasına başlanılmış və ya mövcud layihələrin icrası davam etdirilmişdir.
11

- Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsi, sağlam qidalanmanın təşviqi və
istehlakçı hüquqlarının qorunması
“Qida təhlükəsizliyi sahəsinə ictimai nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi”, .................................
“Qida məhsullarının konservləşdirilməsi, həmin məhsulların saxlanılması və istifadəsi zamanı sanitariya-gigiyena
norma və qaydalarına riayət olunması ilə bağlı əhali arasında təşviqat və maariﬂəndirmə işlərinin aparılması” və
“Sağlam və rasional qidalanma istiqamətində təşviqat işlərinin aparılması” tədbirlərinin icrası təmin edilmişdir.
Bu istiqamətdə geniş maariﬂəndirmə, kütləvi təbliğat işləri, aparılmış, ictimai nəzarət mexanizmləri
formalaşdırılmışdır. Bu istiqamətdə, dəqiq hesablamaların aparılması çətin olsa da, aparılan təbliğat-təşviqat
işləri üzrə hədəﬂərə əsasən nail olunmuşdur.
“Xüsusi həssas əhali qruplarının (uşaqlar, hamilə qadınlar və s.) sağlam qidalanmasının təmin edilməsi” və
“Məktəblərdə və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində sağlam qidalanma ilə bağlı mövzuların tədrisi,
müsabiqələrin keçirilməsi” istiqamətində tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, “Məktəblilər üçün süd”,
“Təhlükəsiz qida uşaqların gözü ilə”, "Sağlam məktəbli" kimi müxtəlif layihə və müsabiqələr keçirilmiş, məktəblilər
üçün sağlam qidalanmanın əhəmiyyəti barədə maariﬂəndirmə işləri aparılmış, pilot layihələr çərçivəsində azyaşlı
məktəblilərə sağlam qidalar paylanılmışdır.
Eyni zamanda sanitariya, baytarlıq və ﬁtosanitar norma və qaydalarının beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması
və (və ya) yeni norma və qaydaların hazırlanması, laboratoriyalar üzrə optimallaşdırma işləri, AQTA-nın
aparatının və regional bölmələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, AQTİ-nin elmi potensialının
gücləndirilməsi, qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən kadrların bilik və bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı və ev heyvanlarının proﬁlaktiki peyvəndlənməsinin təşkili, əkin təyinatlı
torpaq sahələrində bitki mühaﬁzəsi vasitələrindən və aqrokimyəvi maddələrdən istifadəyə dair monitorinqlərin
aparılması , qida zəncirinin bütün mərhələlərində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin qida
təhlükəsizliyi sahəsində qanunvericilik tələblərinin yerinə yetirilməsinə texniki dəstək göstərilməsi və
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xüsusi proqramların həyata keçirilməsi və digər istiqamətlərdə müvaﬁq tövsiyələr verilmişdir.
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