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Bu hesabat AzƏrbaycan Respublikasında (bundan sonra 
AzƏrbaycan) Ətraf mühitin qiymƏtlƏndirilmƏsi üzrƏ hes-
abatların istifadƏçilƏrinin sorğusunu sintez edir. “Avropa 
sƏrhƏd bölgƏlƏrindƏ Paylaşılan Ekoloji İnformasiya Sistem-
inin (PEİS) prinsiplƏri vƏ praktikasının hƏyata keçirilmƏsi 
(ENI SEIS II East)” layihƏsi çƏrçivƏsindƏ Aİ tƏrƏfindƏn mali-
yyƏlƏşdirilƏn bu tƏdqiqatın başlıca mƏqsƏdi istifadƏçilƏrin 
ölkƏlƏrindƏ nƏşr olunan ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏrin key-
fiyyƏti vƏ faydalılığını necƏ qƏbul etdiyini daha yaxşı an-
lamaq idi. Yekun mƏqsƏd isƏ ölkƏlƏrin müntƏzƏm ekoloji 
qiymƏtlƏndirmƏ vƏ hesabat vermƏ qabiliyyƏtlƏrinin on-
ların siyasƏtini, ictimai maariflƏndirilmƏsi vƏ nƏhayƏt eko-
loji performansını daha yaxşı dƏstƏklƏmƏk üçün daha da 
genişlƏndirƏ bilƏcƏyini müƏyyƏn etmƏk idi.

Avropa  traf Mühit Agentliyi tƏrƏfindƏn hazırlanmış vƏ 
sƏlahiyyƏtlƏndirilmiş, Zoï Environment Network tƏrƏfind-
Ən hƏyata keçirilmiş bu tƏdqiqat altı ölkƏnin hƏr birindƏ 
ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏrin istifadƏçilƏri ilƏ bir sıra mü-
sahibƏlƏr aparılaraq hƏyata keçirilmişdir. MüsahibƏlƏr 
milli qiymƏtlƏndirmƏlƏrin effektivliyini vƏ sƏmƏrƏliliyini 
qiymƏtlƏndirmƏk mƏqsƏdilƏ Avropa  traf Mühit Agen-
tliyinin standart sorğusuna Əsaslanırdı. MüsahibƏlƏr vƏ 
ilkin analiz Zoï vƏ TbilisidƏ CƏnubi Qafqaz üzrƏ Regional 

 traf Mühit MƏrkƏzi tƏrƏfindƏn AzƏrbaycan üçün hƏyata 
keçirildi. Ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏrin yayılaması vƏ isti-
fadƏsi barƏdƏ mƏlumatları toplamaq üçün hƏm birbaşa, 
hƏm dƏ mövcud kanallar vasitƏsilƏ cƏhdlƏr hƏyata keçir-
ilmişdir. Bu çalışma AzƏrbaycanda ENI SEIS II layihƏsi üçün 
milli mƏrkƏzlƏr tƏrƏfindƏn koordinasiya edildi vƏ mümkün 
dƏrƏcƏdƏ yardım edildi.

Aşağıda yoxlanış üçün istifadƏ edilƏn vahid vƏ tematik 
ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏr tƏsvir edilmişdir.

2008-2012-ci illƏrdƏ Ekoloji vƏziyyƏtlƏr üzrƏ MilliHesabat, 
2013, AzƏrbaycan dilindƏ. Bu 96 sƏhifƏlik hesabata aşağı-
dakı mövzular daxildir: ölkƏnin ekoloji siyasƏti üzrƏ ümu-
mi mƏlumat, su resurslarının, atmosfer havasının, torpaq 
resurslarının mühafizƏsi vƏ idarƏolunması, biomüxtƏlifliyin 
qorunması,tullantılasın idarƏolunması vƏ meşƏ ehtiyatları. 
HƏmçinin, hidrometeroloji vƏ geoekoloji situasiyalar vƏ 
digƏr ekoloji mƏlumatları ƏhatƏ edir. Vizual materiallara 
cƏdvƏllƏr, qrafiklƏr, diaqramlar vƏ xƏritƏlƏr daxildir.

1 Giriş

Bioloji MüxtƏliflik üzrƏ Konvensiyaya AzƏrbaycan Res-
publikasının Beşinci Milli Hesabatı, 2014, İngilis dilindƏ. 
64 sƏhifƏlik bu hesabatın strukturu Konvensiya tƏrƏfind-
Ən nƏşr olunan Beşinci Milli Hesabat üçün tƏlimatlara 
Əsaslanır. Üç Əsas hissƏdƏn ibarƏtdir vƏ biomüxtƏlifliyin 
cari vƏziyyƏti haqqında informasiyanı; tendensiyalar, tƏh-
didlƏr vƏ Əhalinin rifahına tƏsirlƏrini; milli biomüxtƏliflik 
strategiyası vƏ fƏaliyyƏt planını; 2020 Aiçi BiomüxtƏliflik 
HƏdƏflƏrini; vƏ Minilliyin İnkişaf MƏqsƏdlƏrinin müvafiq 
2015-ci il hƏdƏflƏrini ƏhatƏ edir. Hesabata ƏlavƏlƏrdƏ 
beynƏlxalq müqavilƏlƏrin siyahısı, Prezident sƏrƏncam-
ları vƏ ƏmrlƏri, qanunlar, qƏrarlar, dövlƏt proqramları vƏ 
planları tƏqdim olunmuşdur. Burada çox az sayda vizual 
material vardır.

İqlim DƏyişikliyi üzrƏ BirlƏşmiş MillƏtlƏr TƏşkilatı ÇƏrçivƏ 
Konvensiyasına AzƏrbaycanın Üçüncü Milli Kommunika-
siyası, 2015, AzƏrbaycan dilindƏ. 90sƏhifƏlik bu sƏnƏd 
BMTİDÇK-nin tƏlƏblƏrinƏ uyğun olaraq hazırlanmışdır. 
SƏnƏdin bölmƏlƏrinƏ iqlim dƏyişikliyi, istixana qazları 
inventar nƏticƏlƏri, azaltma analizi, iqlim dƏyişikliyi sse-
narilƏri, hƏssaslığın vƏ adaptasiyanın qiymƏtlƏndirilmƏsi 
ilƏ bağlı milli şƏrtlƏr vƏ digƏr ƏlaqƏdar mƏsƏlƏlƏr daxildir. 
Hesabat yaxşı tƏsvir olunmuşdur. 

Ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏrin ümumi hazırlanmasına görƏ 
AzƏrbaycan Respublikası Ekologiya vƏ TƏbii SƏrvƏtlƏr 
Nazirliyi mƏsuliyyƏt daşıyır. HƏr beş ildƏn bir Nazirlik 
ekoloji vƏziyyƏtlƏr ilƏ bağlı milli hesabat hazırlayır vƏ 
yayır. 2008-2012-ci illƏri ƏhatƏ edƏn Ən sonuncu hesa-
bat 2013-cü ildƏ hazırlandı. Nazirlik QEF vƏ BMTİP mali-
yyƏ vƏ texniki dƏstƏyi ilƏ BMK-a Beşinci Milli Hesabatı 
hazırladı. Son dövrlƏrdƏ isƏ AzƏrbaycan - QEF, BMTİP vƏ 
GİZ – in texniki vƏ maliyyƏ dƏstƏyi ilƏ- Milli BiomüxtƏliflik 
Strategiyalarının vƏ FƏaliyyƏt Planının (BMSFP) yenidƏn 
nƏzƏrdƏn keçirilmƏsi, yoxlanması vƏ tƏkmillƏşdirilmƏsi 
prosesini başladı. Bu prosesin tƏrkib hissƏsi kimi, Aiçi 
BiomüxtƏliflik HƏdƏflƏrinƏ uyğunlaşmaq üçün ölkƏyƏ 
daha efefktivli hesabat vermƏyƏ imkan yaradacaq ölçülƏ 
bilƏn hƏdƏflƏr vƏ göstƏricilƏr hazırlayacaqdır. lavƏ 1-i 
istisna edƏn bir ölkƏ kimi, AzƏrbaycan 2015-ci ildƏ BM-
TİDÇK-Ə Üçüncü Milli Kommunikasiyasını hazırladı vƏ 
tƏqdim etdi.
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NƏzƏrdƏ tutulan respondentlƏrƏ hökumƏtin ekolo-
ji vƏ qeyri-ekoloji sektorlarından siyasƏt hazırlayanları, 
araşdırma, akademik, biznes, hƏmçinin vƏtƏndaş cƏmi-
yyƏtinin seçilmiş nümayƏndƏlƏri daxil idi ( lavƏ 1). 

AzƏrbaycanda 17 hökumƏt orqanı / agentliyi, 3 qey-
ri- hökumƏt orqanı, 1 akademik orqan vƏ 2 özƏl sektor 
nümayƏndƏndƏsi olmaqla ümumilikdƏ 23 orqan / po-
tensial respontdent müsahibƏ üçün dƏvƏti vƏ sorğunu 
tamamlamaq üçün tƏklifi qƏbul etdi. MüsahibƏlƏr tƏyin 
edilƏn vaxtda münasib olmadıqlarına görƏEco Lex QHT-i 
istisna olmaqla, lavƏ 1-dƏ sadalanan bütün orqanların 
nümayƏndƏlƏri ilƏ aparılıb. MüsahibƏlƏr üz-üzƏ aparıldı 
vƏ 30-45 dƏqiqƏ ƏrzindƏ davam etdi. Üç halda, üz-üzƏ 
görüşmƏlƏr mümkün olmadı vƏ müsahibƏlƏr telefon va-
sitƏsilƏ aparıldı.
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Bu bölmƏ bütün nƏzƏrdƏn keçirilmiş qiymƏtlƏndirmƏlƏr üçün 
toplanmış cavabları analiz edir. Daha Ətraflı mƏlumat lavƏ    
2-dƏ verilmişdir.

Effektivlik

Cavabların tƏxminƏn 90 faizigöstƏrir ki, ekoloji qi-
ymƏtlƏndirmƏlƏr maraqlı tƏrƏflƏrin ehtiyaclarını qarşılayır 
vƏ ya qismƏn qarşılayır vƏ ekoloji siyasƏt ehtiyaclarına ki-
fayƏt qƏdƏr cavab verir. 

2 NƏticƏlƏr vƏƏsas mƏsƏlƏlƏr

 sas mƏsƏlƏlƏr

 QiymƏtlƏndirmƏlƏr faydalı vƏ lazımlıdır
 SƏnƏdlƏrin analitik keyfiyyƏti ortadır 
 BƏzi maraqlı tƏrƏflƏrin BMK vƏ BMİDÇK hesabatları 

barƏsindƏ mƏhdud mƏlumatı var idi 

QiymƏtlƏndirmƏlƏrin ümumi analitik keyfiyyƏti ortadan 
(cavabların tƏxminƏn 60 faizi) yüksƏyƏ (cavabların tƏxminƏn 
40 faizi) olaraq qiymƏtlƏndirildi. Maraqlı tƏrƏflƏrin çoxu 
(cavabların 90 faizi) mƏlumat verdi ki, qiymƏtlƏndirmƏlƏrin 
siyasƏt üzƏrindƏ ortadan yüksƏyƏ tƏsiri var. SƏnƏdlƏr milli 
sƏviyyƏdƏ ƏlavƏ dKyƏrƏ sahibdir.

BƏzirespondentlƏr BMK vƏ BMİDÇK hesabatlara uyğun 
olaraq göstƏricilƏri qiymƏtlƏndirƏ bilmƏdilƏr.

Maraqlı tƏrƏflƏrin 
Ehtiyacları

Siyasi ehtiyaclar

Analitik keyfiyyƏt

SiyasƏtƏ tƏsir

lavƏ dƏyƏri

0    25     50 

ŞƏkil 1. Effektivlik – Əsas göstƏricilƏr (ortalama cavab, %-lƏ)
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KeyfiyyƏt

Ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏrin ümumi keyfiyyƏti orta olaraq 
dƏyƏrlƏndirildi. RespondentlƏr elmi Əsaslı tƏdqiqatların 
az olması qeyd etdilƏr. Hesabatların ƏksƏriyyƏti ölkƏ sƏvi-
yyƏsindƏ olan statistika istifadƏ edƏrƏk hazırlanır, lakin yerli 
informasiyaya vƏ informasiya keyfiyyƏtinin artırılmasına eh-
tiyac vardır. BƏzi respondentlƏrbildirdi ki, ekoloji situasi-
yalar üzrƏ son 2013-cü il milli hesabat hƏyata keçirilmiş 
tƏdbirlƏr haqqında hƏddindƏn artıq çox, gƏlƏcƏk illƏrdƏ 
gerçƏklƏşdirilmƏli olan problemlƏr, ehtiyaclar vƏ hƏdƏflƏr 
barƏdƏ daha az mƏlumatı özündƏ ehtiva edir. Cari vƏ Əv-
vƏlki hesabat dövrlƏri arasında tendensiyaları müşahidƏ 
etmƏk vƏ ya anailitik müqayisƏlƏr aparmaq mümkün deyil. 

Cavabların tƏxminƏn 80faizi qiymƏtlƏndirmƏlƏrin yetƏrlil-
iyini orta sƏviyyƏli olaraq dƏyƏrlƏndirƏrkƏn, yalnız 20 faizi 
yüksƏk qiymƏtlƏndirdi. Ekoloji situasiyalar üzrƏ 2013-cü il 
milli hesabat sƏnƏdlƏr arasında Ən yüksƏk reytinqƏ malik-
dir.

 sas mƏsƏlƏlƏr

 Ətraf mühitin vƏziyyƏti hesabatı Ən uyöun sƏnƏd 
kimisayılır

 Zamanlılıq, mövcud ƏhatƏ dairƏsi, müstƏqillik vƏ 
kommunikasiya kifayƏt qƏdƏrdir 

 Analitik keyfiyyƏt zaman kƏsimindƏ stabildir

Cavabların 80 faizdƏn çoxu göstƏrdi ki, qiymƏtlƏndirmƏlƏr 
zamanlılıq meyarı baxımından yüksƏkdir. 

Cavabların tƏxminƏn 90 faizi göstƏrdi ki, mövcud ƏhatƏ 
dairƏsi orta sƏviyyƏdƏ idi. Hesabatlar ölkƏnin müvafiq ink-
işafı üçün vacib olan bir neçƏ mövzunu ƏhatƏ edir. BMK vƏ 
BMİDÇK-a hesabatlar hƏrtƏrƏfli olaraq qiymƏtlƏndirildi. 
BƏzi repondentlƏr BMİDÇK-a verilƏn hesabatda adaptasiya 
ilƏ bağlı mƏhdud informasiya olduğunu vƏ texnoloji, mali-
yyƏ vƏ potensial ehtiyaclar barƏdƏ mƏlumatın olmadığını 
qeyd etdilƏr. SadƏcƏ bir respondent BMİDÇK-a verilƏn he-
sabatın ƏhatƏliliyinin aşağı sƏviyyƏdƏ olduğunu eyd etdi. 

İstifadƏçilƏrin 60 faizindƏn çoxu qiymƏtlƏndirmƏlƏrin vƏ 
verilƏn mƏlumatın etibarlılığının yüksƏk olduğunu qeyd et-
dilƏr, buna baxmayaraq, 30 faizistifadƏçi onların orta sƏvi-
yyƏdƏ olduğunu vƏ inkişaf etdirilmƏsi üçün şƏrait olduğunu 
bildirdi. 

Hazırlıq prosesinin müstƏqilliyi vƏ ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏrin 
kommunikasiyası demƏk olar ki, bütün istifadƏçilƏr tƏrƏfind-
Ən ortadan yüksƏyƏ kimi qiymƏtlƏndirildi.

RespondentlƏrin 90 faizindƏn çoxu qiymƏtlƏndirmƏlƏrin 
keyfiyyƏtini stabil olduğunu vƏ ya zamanla bir qƏdƏr inkişaf 
etdiyini qeyd etdi. BƏzi respondentlƏr müasir metodların 
tƏtbiqi vƏ ölkƏninn ekoloji elm sahƏsindƏ yüksƏk bacarıqlı 
yerli mütƏxƏsislƏrinin sayının artması sƏbƏbi ilƏ keyfiyyƏtin 
qismƏn yüksƏldiyini müşahidƏ etmişlƏr. 

Ümumi keyfiyyƏt

YetƏrlilik

Vaxt uyğunluğu

MƏnmun ƏhatƏsi

Etibarlılığı

SƏrbƏstliyi

laqƏlılıyi

KeyfiyyƏt 
qiymƏtlƏndirmƏsi

0     25     50     75     100

ŞƏkil 2. QiymƏtlƏndirmƏlƏrin keyfiyyƏti (ortalama cavab, %-lƏ)
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SƏmƏrƏlilik

DemƏk olar ki, bütün müsahibƏ götürülƏnlƏr hesabat-
larmüvafiq informasiyanı çatdırdıqlarını vƏ ya qismƏn çat-
dırdıqlarını qeyd etdilƏr. Bir respondent bilmƏdi. 

RespondentlƏrin tƏxminƏn 60 faizidüşünür ki, hesabatlar 
ölkƏdƏ ekoloji siyasƏtin hazırlanmasındabir rol oynayır. 
Bütün hesabatlar yeni strateji siyasƏt sƏnƏdlƏrinin vƏ 
qanunvericiliyin inkişafına istiqamƏtlƏndirir. MƏsƏlƏn, 
BMİDÇK-a tƏqdim edilƏn hesabat kƏnd tƏsƏrrüfatı ink-
işafı üçün Strateji Yol XƏritƏsinin hazırlanmasında kömƏk 
olan kƏnd tƏsƏrrüfatı sektorunun adaptasiya prioritetlƏri-
ni müƏyyƏnlƏşdirdi. TƏxminƏn respondentlƏrin 20 faizi bu 
suala cavab verƏ bilmƏmişdi.

 sas mƏsƏlƏlƏr

 QiymƏtlƏndirmƏlƏr müvafiq mƏlumatı ƏhatƏ edir 
 Metod vƏ üsulların istifadƏsi orta sƏviyyƏdƏdir 
 Optimallaşdırma üçün orta sƏviyyƏdƏ potensial 

vardır 

RespondentlƏrin 70 faizindƏn çoxu ekoloji qi-
ymƏtlƏndirmƏlƏrdƏ analitik metod vƏ üsulların istifadƏsi-
nin qismƏn uyğun vƏ yetƏrli olduğununa inanırdı. Respon-
dentlƏrin tƏxminƏn 20%-i isƏ bu suala cavab verƏ bilmƏdi.

RespondentlƏrin tƏxminƏn 85faizi qiymƏtlƏndirmƏlƏrin 
gƏlirlƏri xƏrclƏrini Əsaslandırır. Ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏr 
inkişaf prosesi adƏtƏn AzƏrbaycan Ekologiya vƏ TƏbii 
SƏrvƏtlƏr Nazirliyinin natura yardımı ilƏ BMTİP layihƏlƏri 
vasitƏsilƏ QEF tƏrƏfindƏn maliyyƏlƏşdirilir

Cavabların 90 faizi müasir vƏ sƏmƏrƏli operativ iş axını 
baxımından qiymƏtlƏndirmƏlƏrin optimallaşdırılması po-
tensialının mövcud olduğunu qƏbul edir. 

MƏlumatların 
uyğunluğu

Siyasi qƏrƏrlaırn
VerilmƏsindƏ rolu

Metod vƏ alƏtlƏrin 
istifadƏsi

XƏrclƏnƏn vƏsaitƏ
Uyğunluğu

TƏkmillƏşdirmƏ
imkanları

ŞƏkil 3. SƏmƏrƏlilik – Əsas göstƏricilƏr (ortalama cavab, %-lƏ)

0  25   50   75 
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SiyasƏt tƏsiri

 

Cavabların 40 faizindƏn çoxu ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏrin 
lazımi siyasƏt müdaxilƏlƏrininmüƏyyƏnlƏşdirilmƏsindƏ 
müƏyyƏn rol oynadığınıqeyd etdi vƏ tƏxminƏn 25%-i rolu 
çox ƏhƏmiyyƏtli olaraq qiymƏtlƏndirdi.

 sas mƏsƏlƏlƏr

 QiymƏtlƏndirmƏlƏr siyasƏt müdaxilƏlƏrini müƏyyƏn 
etmƏyƏ vƏ siyasƏt alƏtlƏrinin seçilmƏsinƏ kömƏk 
edir

 QiymƏtlƏndirmƏlƏr siyasƏt alƏtlƏrinin tƏkmillƏşdi-
rilmƏsinƏ vƏ siyasƏtlƏrin hƏyata keçirilmƏsinƏ 
müƏyyƏn dƏrƏcƏdƏ kömƏk edir

Cavabların 75 faizi göstƏrir ki, sƏnƏdlƏr siyasƏt müdax-
ilƏlƏrinin miqyas vƏ ƏhatƏsini müƏyyƏnlƏşdirilmƏsinƏ orta 
vƏ yüksƏk sƏviyyƏdƏ kömƏk edir. 

RespondentlƏrin 95 faizindƏn çoxu qiymƏtlƏndirmƏlƏrin 
siyasƏt alƏtlƏrini seçmƏyƏ (hüquqi, maariflƏndirmƏ vƏ 
s.) önƏmli dƏrƏcƏdƏ kömƏk etdiyini; orta vƏ yüksƏk sƏvi-
yyƏdƏ siyasƏt alƏtlƏrinitƏkmillƏşdirmƏyƏ (hƏdƏflƏrin vƏ 
göstƏricilƏrin tƏyin edilmƏsi dƏ daxil olmaqla) kömƏk et-
diyini vƏ orta (70%) vƏ yüksƏk (30%) sƏviyyƏdƏ siyasƏtlƏrin 
hƏyata keçirilmƏsinƏ isƏ kömƏk etdiyini göstƏrdi.

SƏnƏdlƏr ekoloji siyasƏtlƏrineffektivliyi vƏ sƏmƏrƏliliyini 
qiymƏtlƏndirmƏyƏ orta vƏ yüksƏk sƏviyyƏdƏ kömƏk edir. 

Siyasi müdaxilƏlƏri 
müƏyyƏn etmƏk

HƏmin müdaxilƏlƏrin
ƏhatƏ dairƏsini 

müƏyyƏn etmƏk

Siyasi alƏtlƏrin seçimi

Siyasi alƏtlƏrin 
hazırlanması

SiyasƏtlƏrin icrası

SiyasƏtlƏrin 
qiymƏtlƏndirilmƏsi

0     25    50

ŞƏkil 4. SiyasƏtin ƏhƏmiyyƏti vƏ tƏsiri (ortalama cavab, %-lƏ)
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MaariflƏndirmƏ vƏ ƏhatƏ dairƏsi

 sas mƏsƏlƏlƏr

 QiymƏtlƏndirmƏlƏr onlayn formada mövcud-
dur: MVvƏBMİDÇK hesabatları Nazirliyin veb 
sƏhifƏsindƏ vƏ BMK hesabatı isƏ Konvensiyanın ven 
sƏhifƏsindƏ  

 QiymƏtlƏndirmƏlƏrin daha geniş kommunikasiyası 
vƏ tƏqdimatı vacibdir

ÜmumiyyƏtlƏ, bütün tematik sahƏlƏr üzrƏ ölkƏnin ekoloji 
performansının tƏkmillƏşdirilmƏsinƏ kömƏk etmƏk mƏqsƏ-
di güdƏn ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏr üçün tƏlƏb yüksƏkdir 
vƏ ya çox yüksƏkdir. Cavabların 60 fazinindƏn çoxu enerji 
ilƏ bağlı qiymƏtlƏndirmƏlƏrin çox daha yüksƏk sƏviyyƏdƏ 
olması lazım olduğunu göstƏrir. NƏqliyyat vƏ tullantılar orta 
balla qiymƏtlƏndirildi.

Bütün hesabatlar müvafiq veb portallarda yerlƏşdirilib vƏ 
ictimaiyyƏt üçün açıqdır. 2008-2012-ci illƏr üçün Ekoloji 
Situasiyalar haqında Milli Hesabat Nazirliyin saytında yer-
lƏşdirilib vƏ milli dildƏ mövcuddur. BMK-a tƏqdim edilƏn 
Beşinci Milli Hesabat Bioloji MüxtƏliflik üzrƏ Konvensiyanın 
veb saytında yerlƏşdirilmişdir vƏ İngilis dilindƏ mövcud-

dur. BMİDÇK-a tƏqdim edilƏn Üçüncü Milli Kommunikasiya 
BMİDÇK-nin veb sƏhifƏsindƏ İngilis dilindƏ yerlƏşdirilm-
işdir vƏ Nazirliyin rƏsmi saytında isƏ AzƏrbaycan dilindƏ 
mövcuddur.

AzƏrbaycanda qeydiyyatdan keçmiş 102 ekoloji QHT-lƏr 
arasında, 21-i fƏaldır vƏ qiymƏtlƏndirmƏlƏrdƏn xƏbƏrdar 
ola bilƏrlƏr.

Hesabat başlıqlarına dair Google axtarışı hƏr bir başlıq üçün 
dörd (BMK), altı (BMİDÇK) vƏ dörd ( MV) ƏdƏd girişi verir.

QiymƏtlƏndirmƏlƏrin mövcud olmasına baxmayaraq, hƏlƏ 
dƏ müxtƏlif ictimai maariflƏndirmƏ tƏdbirlƏri vƏ hesabat-
ların daha geniş kommunikasiya vƏ tƏqdimatı vasitƏsilƏ 
ümumi ictimaiyyƏtin hesabatlara çıxışının tƏkmillƏşdir-
ilmƏsi üçün imkan var.

Hava kirliliyi vƏ 
ozon tƏbƏqƏsi

İqlim dƏyişmƏlƏri

Su

BiomüxtƏliflik

Torpaqlar

Agriculture

Enerji

NƏqliyyat

Tullantı

0    25      50    75

ŞƏkil 5. QiymƏtlƏndirmƏlƏr üçün gƏlƏcƏk tƏlƏb (ortalama cavab, %-lƏ)
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traf mühitin qiymƏtlƏndirilmƏsinin ümumi effektivli-
yi yüksƏkdir, lakin bƏzi hesabatlar boşluq vƏ problemlƏrin 
düzgün tƏhlilini vermir, mƏlumat isƏ olduqca ümumidir.
HƏmçinin, növbƏti hesabat dövrü üzrƏ konkret hƏdƏflƏrdƏ 
Əskiklik vardır vƏ tövsiyyƏlƏr çox ümumidir.

Hesabatların ümumi keyfiyyƏti yüksƏk qiymƏtlƏndirilm-
işdir. Lakin, yeni alƏtlƏr vƏ tƏlimatların tƏtbiqi ilƏ BirlƏşmiş 
MillƏtlƏr TƏşkilatının İqlim DƏyişikliyi üzrƏ ÇƏrçivƏ Kon-
vensiyasına (BMİDÇK) Milli Kommunikasiya hesabatının 
tƏkmillƏşdirilmƏsi üçün ehtiyac vardır. Cari hesabatda 
inventar metologiyasının yenidƏn işlƏnmiş olduğu İDHP 
(İqlim DƏyişmƏlƏri üzrƏ HökumƏtlƏrarası Panel) 1996is-
tifadƏ edilmişdi vƏ növbƏti hesabatlarda İDHP 2006 isti-
fadƏ edilmƏlidir. Milli Kommunkiasiya ilƏ ƏlaqƏli digƏr bir 
mƏsƏlƏ isƏ mövcud ƏhatƏ dairƏsindƏki boşluqdur.

Hesabatların keyfiyyƏtini yaxşılaşdırmaq üçün milli vƏ yerli 
ekspertlƏrdƏn ibarƏt daha geniş birƏhatƏsini buraya dax-
il etmƏyƏ, hƏmçinin, onlar üçün müvafiq ixtisas artırma 
fƏaliyyƏtlƏrinin tƏşkilinƏehtiyac vardır. 

3 NƏticƏlƏr vƏ mülahizƏlƏr

 MülahizƏlƏr

 Analitik fƏsillƏrin mƏzmunu tƏkmillƏşdirilmƏlidir 
 Mövcud boşluqlar, ehtiyaclar vƏ prolemlƏr üzrƏ 

mƏlumat tƏmin edilmƏlidir
 HƏdƏflƏr vƏ tövsiyƏlƏr, hƏmçinin onlara nail ol-

mağın metodları aydın ifadƏ edilmƏlidir

 MülahizƏlƏr

 BMİDÇK -Ə Milli Kommunikasiya hesabatının in-
ventar vƏ uyğunlaşdırma hissƏlƏri üçün yeni üsul 
vƏ qaydalar tƏtbiq olunmalıdır 

 AzƏrbaycanla ƏlaqƏli bütün mövzular BMİDÇK 
Əsasında yeni bir heabatlaşma mƏrhƏlƏsindƏ ƏhatƏ 
olunmalıdır

Bu vƏ bƏnzƏr qiymƏtlƏndirmƏ hesabatları ƏhatƏ olunan 
bütün mövzularda ölkƏnin fƏaliyyƏtini yaxşılaşdırmaq üçün 
xüsusilƏ vacibdir. 

traf mühitlƏ ƏlaqƏli bütün hesabatların milli sƏvi-
yyƏdƏ idarƏ olunan veb sƏhifƏlƏrdƏ, xüsusilƏ dƏ TN-
nin veb sƏhifƏsindƏ mövcud olması vacibdir vƏ qi-
ymƏtlƏndirmƏlƏrin istifadƏsi üzrƏ mƏlumatlara daha yaxşı 
nƏzarƏt edilmƏsi lazımdır. 

QiymƏtlƏndirmƏnin daha geniş kommunikasiyası vƏ tƏqdi-
matı zƏruridir. 

 QiymƏtlƏndirmƏ hazırlanmasın üzrƏ xüsusi tƏlim 
sessiyaları

 MülahizƏ

 Milliekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏrƏ daha Ətraflı sektor 
mƏlumatları daxil edilmƏlidir

 MülahizƏlƏr

 VƏtƏndaş cƏmiyyƏti nümayƏndƏlƏri vƏ QHT-lƏr 
daxil olmaqla, maraqlı tƏrƏflƏrin daha geniş dairƏ-
si qiymƏtlƏndirmƏ tƏqdimatı vƏ yayılmasına cƏlb 
edilmƏlidir

 QiymƏtlƏndirmƏlƏr daha yaxşı ƏlaqƏlƏndirilmƏlidir 

 MülahizƏlƏr

 Ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏrin milli olaraq idarƏolu-
nan veb sƏhifƏlƏrdƏ mövcudluğundan Əmin olun-
malıdır

 Ekoloji qiymƏtlƏndirmƏlƏrin istifadƏsi üzrƏ 
mƏlumatın sistematik toplanması tƏmin edilmƏlidir 

 MülahizƏlƏr

 Yerli ekspertlƏr dƏ daxil olmaqla, qiymƏtlƏndirmƏlƏrin 
hazırlanması üçün ehtiyac olan ekspertlƏrin iştirakı 
tƏmin olunmalıdır 
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lavƏlƏr



lavƏ 1 MüsahibƏ götürülmüşqurumlar

Prezident Aparatı yanında İqtisadi İslahatlar vƏ Kommunikasiya MƏrkƏzi 
Parlament (TƏbii SƏrvƏtlƏr, Enerji vƏ traf Mühit üzrƏ KomitƏsi)
Ekologiya vƏ TƏbii SƏrvƏtlƏr Nazirliyi
İqtisadiyyat Nazirliyi
KƏnd TƏsƏrrüfatı Nazirliyi
Enerji Nazirliyi
TƏhsil Nazirliyi
SƏhiyyƏ Nazirliyi
NƏqliyyat, RabitƏ vƏ YüksƏk Texnologiyalar Nazirliyi 
FövqƏladƏ Hallar Nazirliyi
DövlƏt Statistika KomitƏsi
Milli ElmlƏr Akademiyası 
Su vƏ Meliorasiya TƏsƏrrüfatı ASC
AzƏrsu ASC
BƏrpa olunan vƏ Alternativ Enerji MƏnbƏlƏri üzrƏ DövlƏt Agentliyi
DövlƏt Neft ŞirkƏti (SOCAR)
AzƏrenerjiASC
TamizŞƏhƏr ASC
CƏnubi Qafqaz üzrƏ Regional traf Mühit MƏrkƏzi, Azerbaycan ŞöbƏsi
Yerli İdarƏetmƏyƏ Yardım QHT
REC AzƏrbaycan MMC
OIKOS KonsaltinqMMC
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BƏli Ola bilsin ki BilmirƏm Xeyr

1.1 EQmaraqlı tƏrƏfin ehtiyac vƏ 
tƏlƏblƏrini ödƏdimi?

1.2 1.2 EQ ekoloji siyasƏt ehtiyaclarına 
kifayƏt qƏdƏr cavab verdimi? 

1.3 EQ analizlƏri yüksƏk keyfiyyƏt 
tƏlƏblƏrinƏ cavab verirmi?

1.4 EQ nƏticƏlƏrinin ekoloji siyasƏ-
tin hazırlanmasına bir tƏsiri var 
mı yoxsa gƏlƏcƏkdƏ belƏ bir tƏsir 
olması ehtimalı varmı? 

1.5 EQ milli sƏviyyƏdƏ ƏlavƏ dƏyƏr 
tƏmin etdimi?

1 Effektivliyin Əsas göstƏricilƏri 

 2.1  Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏ hesabat-
larının ümumi keyfiyyƏtini necƏ 
qiymƏtlƏndirƏrsiniz? 

Aşağı Orta YüksƏk 

2 Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏ hesabatlarının Ümumi KeyfiyyƏti 

I. Effektivlik

lavƏ 2 Sorğuya cavablarin xülasƏsi

3.1 YetƏrlilik

3.2 Zamanlılıq 

3.3 Mövcud ƏhatƏ dairƏsi
 
3.4 Etibarlılıq 

3.5 MüstƏqillik

3.6 Yaxşı ünsiyyƏt

3 ÜmumiyyƏtlƏ, Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏ hesabatlarında göstƏrilƏn mƏlumatların keyfiyyƏtini aşağıdakı 
meyarlara görƏ necƏ qiymƏtlƏndirƏrsiniz?

Aşağı Orta YüksƏk 
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4.1 Son illƏrdƏ Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏ 
hesabatlarının keyfiyyƏtinin inkişafını 
necƏ qiymƏtlƏndirƏrsiniz? 

Azalan Stabil Artan 

4 Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏ hesabatlarının keyfiyyƏtinin inkişafı 

1.1 EQ müvafiq mƏlumatları çatdırdımı?

1.2  EQ ölkƏdƏ Ətraf mühit siyasƏtinin 
hazırlanmasında rol oynadımı? 

1.3 EQ -dƏ analitik metod vƏ alƏtlƏrin 
istifadƏsi uyğun vƏ kifayƏtdir mi?

1.4 EQ xƏrc vƏ faydaları müqayisƏ edƏn 
pulun dƏyƏrini göstƏrdimi? 

1.5 Müasir vƏ sƏmƏrƏli operativ iş axını 
baxımından EQ-nin optimallaşdırıl-
ması potensialı var mı? 

1 SƏmƏrƏliliyin Əsas göstƏricilƏri

II. SƏmƏrƏlilik
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2.1 zƏruri siyasƏt müdaxilƏlƏrinin 
müƏyyƏn edilmƏsinƏ kömƏk etmƏk?

2.2. siyasƏt müdaxilƏlƏrinin miqyasını 
vƏ ƏhatƏsini müƏyyƏnlƏşdirmƏyƏ 
kömƏk etmƏk?

2.3 siyasƏt alƏtlƏrini (hüquqi, maari-
flƏndirici vƏ s.) seçmƏyƏ kömƏk 
etmƏk?

2.4 siyasƏt alƏtlƏrini (onların hƏdƏflƏri-
nin vƏ göstƏricilƏrinin müƏyyƏn-
lƏşdirilmƏsi dƏ daxil olmaqla)
tƏkmillƏşdirmƏyƏ kömƏk etmƏk? 

2.5 siyasƏtlƏrin hƏyata keçirilmƏsinƏ 
kömƏk etmƏk?

2.6 ekoloji siyasƏtlƏrin effektivliyini vƏ 
sƏmƏrƏliliyini qiymƏtlƏndirmƏyƏ 
kömƏk etmƏk?

TamamilƏ 
ƏhƏmiyyƏtsiz 

rol (1)

2 3 4 Çox 
ƏhƏmiyyƏtli 

rol (5)

2 EQ hesabatları ... mƏqsƏdilƏ müvafiq mƏlumatı çatdırdımı

3.1. Hava çirklƏnmƏsi vƏ ozon 
tƏbƏqƏsinin incƏlmƏsi

3.2. İqlimdƏyişikliyie 

3.3 Su

3.4 BiomüxtƏliflik 

3.5 Torpaq vƏ torpağın üst qatı

3.6 KƏnd tƏsƏrrüfatı

3.7 Enerji

3.8 NƏqliyyat

3.9 Tullantılar 

2 3 4

3 Bu vƏ buna bƏnzƏr traf Mühit QiymƏtlƏndirmƏ hesabatları xüsusilƏ ölkƏnin Ətraf mühitin perfor-
mansının yaxşılaşdırılmasına kömƏk etmƏk mƏqsƏdilƏ lazımdır.
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TamamilƏ 
ƏhƏmiyyƏtsiz 

rol (1)

Çox 
ƏhƏmiyyƏtli 

rol (5)



BƏli Ola bilsin ki BilmirƏm Xeyr ŞƏrh

1.1 EQ maraqlı tƏrƏfin ehtiyac vƏ 
tƏlƏblƏrini ödƏdimi?

1.2 EQ ekoloji siyasƏt ehtiyaclarına 
kifayƏt qƏdƏr cavab verdimi? 

1.3 EQ analizlƏri yüksƏk keyfiyyƏt 
tƏlƏblƏrinƏ cavab verirmi?

1.4 EQ nƏticƏlƏrinin ekoloji siyasƏ-
tin hazırlanmasına bir tƏsiri var 
mı yoxsa gƏlƏcƏkdƏ belƏ bir tƏsir 
olması ehtimalı varmı?

1.5 EQ milli sƏviyyƏdƏ ƏlavƏ dƏyƏr 
tƏmin etdimi?

1 Effektivliyin Əsas göstƏricilƏri 

 2.1  Son illƏrdƏ Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏ 
hesabatlarının ümumi keyfiyyƏtini 
necƏ qiymƏtlƏndirƏrsiniz? 

Aşağı Orta YüksƏk ŞƏrh

2 Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏ hesabatlarının Ümumi KeyfiyyƏti 

Effektivlik vƏ sƏmƏrƏlilik–dƏyƏrlƏndirmƏnin iki ölçüsü: 

  I. Effektivlik

lavƏ 3 DƏyƏrlƏndirmƏ alƏti (sorğu)

EEA DƏyƏrlƏndirmƏ alƏti:
Son milli Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏlƏrin (EQ) dƏyƏrlƏndirilmƏsinin ƏhatƏ dairƏsi vƏ Əsas sualları 

QEYD: Aşağıdakı cƏdvƏllƏr yoxlanış sƏbƏbilƏ seçilmiş bütün nƏşrlƏr üçün doldurulacaqdır. Xahiş olunur, bu nƏşrlƏrlƏ 
bağlı respondentin rƏyinƏ uyğun olan xanalarda nƏşr simvollarını qoyasınız. NümunƏ:

2.1 Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏ hesabat-
larının ümumi keyfiyyƏtini necƏ qi-
ymƏtlƏndirƏrsiniz? 

Aşağı

B

Orta

S

YüksƏk

W, A

ŞƏrh

S: SoE hesabatı; W: Su üzrƏ tematikhesabatlar; A: Hava /iqlim üzrƏ tematik hesabatlar; B: BiomüxtƏliflik üzrƏ tematik 
hesabatlar 
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3.1 YetƏrlilik

3.2 Zamanlılıq 

3.3 Mövcud ƏhatƏ dairƏsi
 
3.4 Etibarlılıq 

3.5 MüstƏqillik 

3.6 Yaxşı ünsiyyƏt

3 ÜmumiyyƏtlƏ, Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏ hesabatlarında göstƏrilƏn mƏlumatların keyfiyyƏtini aşağıdakı 
meyarlara görƏ necƏ qiymƏtlƏndirƏrsiniz?

ŞƏrh

4.1 Son illƏrdƏ Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏ 
hesabatlarının keyfiyyƏtinin inkişafını 
necƏ qiymƏtlƏndirƏrsiniz?  

Azalan Stabil Artan 

4 Ekoloji QiymƏtlƏndirmƏ hesabatlarının keyfiyƏtinin inkişafı

1.1 EQ müvafiq mƏlumatı çatdırdımı? 

1.2  EQ ölkƏdƏ Ətraf mühit siyasƏtinin 
formalaşdırılmasında rol oynadımı? 

1.3 EQ -dƏ analitik metod vƏ alƏtlƏrin 
istifadƏsi uyğun vƏ kifayƏtdir mi?

1.4 EQ xƏrc vƏ faydaları müqayisƏ edƏn 
pulun dƏyƏrini göstƏrdimi? 

1.5 Müasir vƏ sƏmƏrƏli operativ iş axını 
baxımından EQ-nin optimallaşdırıl-
ması potensialı var mı? 

1 SƏmƏrƏliliyin Əsas göstƏricilƏri 

  II. SƏmƏrƏlilik

18
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Aşağı Orta YüksƏk 
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2.1 zƏruri siyasƏt müdaxilƏlƏrinin 
müƏyyƏn edilmƏsinƏ kömƏk etmƏk?

2.2. siyasƏt müdaxilƏlƏrinin miqyasını 
vƏ ƏhatƏsini müƏyyƏnlƏşdirmƏyƏ 
kömƏk etmƏk?

2.3 siyasƏt alƏtlƏrini (hüquqi, maari-
flƏndirici vƏ s.) seçmƏyƏ kömƏk 
etmƏk?

2.4 siyasƏt alƏtlƏrini (onların hƏdƏflƏri-
nin vƏ göstƏricilƏrinin müƏyyƏn-
lƏşdirilmƏsi dƏ daxil olmaqla)
tƏkmillƏşdirmƏyƏ kömƏk etmƏk? 

2.5 siyasƏtlƏrin hƏyata keçirilmƏsinƏ 
kömƏk etmƏk?

2.6 ekoloji siyasƏtlƏrin effektivliyini vƏ 
sƏmƏrƏliliyini qiymƏtlƏndirmƏyƏ 
kömƏk etmƏk?

TamamilƏ 
ƏhƏmiyyƏtsiz 

rol (1)

2 3 4 Çox 
ƏhƏmiyyƏtli 

rol (5)

2 EQ hesabatları ... mƏqsƏdilƏ müvafiq mƏlumatı çatdırdımı

3.1. Hava çirklƏnmƏsi vƏ ozon 
tƏbƏqƏsinin incƏlmƏsi

3.2. İqlimdƏyişikliyie 

3.3 Su

3.4 BiomüxtƏliflik 

3.5 Torpaq vƏ torpağın üst qatı

3.6 KƏnd tƏsƏrrüfatı

3.7 Enerji

3.8 NƏqliyyat

3.9 Tullantılar 

2 3 4

3 Bu vƏ buna bƏnzƏr traf Mühit QiymƏtlƏndirmƏ hesabatları xüsusilƏ ölkƏnin Ətraf mühitin perfor-
mansının yaxşılaşdırılmasına kömƏk etmƏk mƏqsƏdilƏ lazımdır.

TamamilƏ 
ƏhƏmiyyƏtsiz 

rol (1)

Çox 
ƏhƏmiyyƏtli 

rol (5)




