
zSessiya 6: "CAREC İnteqrasiya
Ticarət Gündəliyi (CITA) 2030" 
çərçivəsində Sanitar və Fitosanitar
(SF) Tədbirlərin Modernizasiyası

Təşəbbüs Çin Xalq Respublikasının Yoxsulluğun Azaldılması və Regional Əməkdaşlıq Fondu və Regional Əməkdaşlıq və
İnteqrasiya Fondu tərəfindən birgə maliyyələşdirilən TA 9500: Ticarətin Asanlaşdırılması üçün Sanitariya və Fitosanitar
Tədbirlərin Müasirləşdirilməsi layihəsi çərçivəsində dəstəklənir.

Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq
Proqramı (CAREC).

https://www.adb.org/projects/49190-001/main


zSanitar və Fitosanitar (SFS) Tədbirlər –
CAREC 2030 strategiyasında prioritet sahə

§ ÜTT-nin SFS sazişinin həyata keçirilməsində üzv ölkələrə
kömək etmək

§ SFS tədbirlərini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq

§ məhsulun keyfiyyətini və müxtəlifliyini, eləcə də daşınma
bağlantılarını yaxşılaşdırmaq üçün potensial yaratmaq

§ transsərhəd heyvan xəstəliklərinə nəzarət üçün dəstək

§ CAREC-in qida təhlükəsizliyi şəbəkəsini və vahid keyfiyyətə
nəzarət sistemini yaratmaq

Ticarət, Turizm və
İqtisadi Dəhlizlər

Klasteri

Kənd
Təsərrüfatı və

Su Klasteri



zModernləşdirilmiş SFS Tədbirlər – qlobal
iqtisadiyyata inteqrasiyanı dəstəkləyir

Siyasət Dialoqu, Koordinasiya və Əməkdaşlıq

CAREC SFS Tədbirləri Həftəsi: CAREC 
Regionunda Təhlükəsiz və Davamlı
Ticarətin Asanlaşdırılması (Aprel 2021)

CAREC-in SFS Fəaliyyət Planı 2021–2023

CAREC-in Ticarət klasteri
https://www.carecprogram.org/?page_id=13249

Strateji və Əlaqələndirilmiş Yanaşma

https://www.carecprogram.org/?page_id=18102
https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC-SPS-Workplan-2021-2023-June-23-2021.pdf
https://www.carecprogram.org/?page_id=13249


zCAREC ölkələrində ortaq çağırışlar

Bitki sağlamlığı

■ İdxal üzrə fitosanitar
tələblərin və ticarət yolu ilə
zərərvericilərin risklərinin
qeyri-adekvat anlaşılması

■ Tənzimlənən zərərverici
siyahıları üçün əsas kimi
zərərvericilərin yayılması
üzrə məlumatların
olmaması

■ Risk əsaslı yoxlama və
sərhəd nəzarəti üçün qeyri-
adekvat potensial

■ Elektron fitosanitar
sertifikatının vahid
pəncərəyə daxil edilməsi
və s.

Qida təhlükəsizliyi
■ Təhlükənin təhlili üzrə

kritik nəzarət nöqtələri
(HACCP) kimi riskə
əsaslanan qida
təhlükəsizliyi tədbirlərini
qəbul etmək üçün qeyri-
adekvat qanunvericilik və
imkanlar

■ Qidanın izlənməsi
sistemini inkişaf etdirmək
ehtiyacı

■ Riskin azaldılması və
ticarətin asanlaşdırılması
arasında balansın əldə
edilməsi

Heyvan sağlamlığı
■ Heyvan

identifikasiyasının
olmaması – xəstəliklərin
müşahidəsi və nəzarət
strategiyası, zonalara
ayırmaq üçün ilkin şərt

■ Siyasət
koordinasiyasının
olmaması

■ Qeyri-adekvat ikinci
dərəcəli qanunvericilik



z Potensialın artırılması və məsləhət xidmətləri

Prioritet
fitosanitar
tədbirlər

Zərərverici Risk 
Təhlili

Zərərvericilərə
nəzarət

Zərərvericilərdən
təmizlənmiş
ərazilərin
yaradılması

Riskin 
qiymətləndirilm
əsi və təsnifatı

Bitki karantini
haqqında

qanunvericili
k

Fitosanitar
sertifikatlaşdır

ma, 
rəqəmsallaşdı
rma (ePhyto)



z Bilik Məhsulları və Xidmətləri
6

AİB-CAREC İnstitutunun e-təlim modulları Tədqiqat və siyasət qeydləri

https://elearning.carecinstitute.org/learning-modules/workshops/254.html


zCAREC-in SFS Fəaliyyət Planı 2022–2023: 
Fitosanitar Tədbirlərin Gücləndirilməsi

SFS işçi qruplarının 
dəstəklənməsi

Milli SFS strategiyasının və fəaliyyət
planının həyata keçirilməsi

Rəqəmsallaşma

ePhyto-ya miqrasiya üçün biznes
prosesinin təhlili

Milli Vahid Pəncərə ilə inteqrasiya

Texniki-iqtisadi 
əsaslandırma

Laboratoriyaların təkmilləşdirilməsi
Sərhəd infrastrukturu və
yoxlama qurğuları

https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC-SPS-Workplan-2021-2023-June-23-2021.pdf

Potensialın yaradılması

FTBS-lərin həyata keçirilməsi
(zərərvericilərdən təmizlənmiş
ərazilər, zərərvericilərin siyahısı)

https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC-SPS-Workplan-2021-2023-June-23-2021.pdf


z Təşəkkürlər

Əlavə məlumat üçün: 
https://www.carecprogram.org/?page_id=18102

Təşəbbüs Çin Xalq Respublikasının Yoxsulluğun Azaldılması və
Regional Əməkdaşlıq Fondu və Regional Əməkdaşlıq və

İnteqrasiya Fondu tərəfindən birgə maliyyələşdirilən TA 9500: 
Ticarətin Asanlaşdırılması üçün Sanitariya və Fitosanitar Tədbirlərin

Müasirləşdirilməsi layihəsi çərçivəsində dəstəklənir.

https://www.carecprogram.org/?page_id=18102
https://www.adb.org/projects/49190-001/main

