
 Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavini Yusif Yusifovun  BMT-nin Statistika 
Komissiyasının 45-ci sessiyasında iştirakı haqqında 

3-7 mart 2014-cü il tarixində BMT-nin Statistika 
Komissiyasının Nyu York şəhərində 45-ci sessiyası 
keçirilmiş, bu tədbirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Statistika Komitəsi sədrinin müavini  Yusif Yusifov iştirak 
etmişdir.  

Sessiyada  “Rəsmi statistikanın əsas prinsipləri”nin 
həyata keçirilməsi; Statistika Komissiyasının iş metodları; 
inkişafın ölçülməsinin daha geniş göstəriciləri; milli hesablar; 
ekoloji-iqtisadi hesablar; beynəlxalq ticarət və iqtisadi 
qloballaşma statistikası; inkişaf naminə informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları; beynəlxalq müqayisə 
proqramı; əlillik statistikası; “Böyük məlumatlar” və 
statistika sisteminin modernləşdirilməsi; BMT-nin  Statistika 
şöbəsinin nəşrləri; BMT sistemi çərçivəsində statistika 
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi; Ümumdünya statistika günü; 
regional səviyyədə statistikanın inkişafı haqqında məsələlər 
müzakirə olunmuş və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. 

Sessiyanın gündəliyində olan informasiya xarakterli materiallarda  demoqrafiya statistikası; 
əhali sakinliyi statistikası; gender statistikası; narkotika və narkomaniya statistikası; beynəlxalq 
miqrasiya statistikası; mədəniyyət statistikası; kənd təsərrüfatı və kənd rayonları statistikası; 
energetika statistikası; xidmətlərin beynəlxalq ticarəti statistikası; turizm statistikası;  qiymət 
statistikası; qısamüddətli iqtisadi göstəricilər statistikası; ətraf mühit statistikası; İnkişaf 
göstəriciləri; Statistik potensialın artırılması; Statistik və geocoğrafi informasiyaların inteqrasiyası; 
Statistika proqramlarının əlaqələndirilməsi və razılaşdırılması, Baş Assambleya və İqtisadi və 
Sosial Şuranın proqram qərarlarının icrası üzrə fəaliyyəti mövzuları üzrə məsələlər əhatə olunmuş, 
təqdim olunmuş məruzələr qəbul edilmişdir. 

Müzakirə və informasiya xarakterli məruzələrə baxıldıqdan sonra BMT-nin Statistika Şöbəsi 
tərəfindən cari məsələlər, plan və prioritetlər haqqında, 2015-ci ildə keçiriləcək 46-cı sessiyanın 
ilkin gündəliyi haqqında məlumat verilmiş və onun layihəsi təsdiq olunmuşdur. Növbəti sessiyada 
əhali, səhiyyə, gender, cinayətkarlıq, ev təsərrüfatları, milli hesablar, biznes registr, xidmət, 
maliyyə, ətraf mühit statistikası və keyfiyyətin təmin olunması və təsnifatlarla bağlı məsələlərə 
daha çox diqqət yetiriləcəkdir.     

Məlumat üçün bildirilir ki, Norveç statistikasının nümayəndəsi növbəti sessiyanın 
gündəliyinə qaçqınlar statistikası ilə bağlı məsələnin Sessiyanın 46-cı iclasının gündəliyinə daxil 
edilməsini təklif etmişdir. Komitə sədrinin müavini Yusif Yusifov mövzuya münasibət bildirmiş və 
qaçqınlarla bağlı məsələnin növbəti sessiyanın gündəliyinə daxil edilməsinin vacibliyini qeyd 
etmişdir. BMT-nin Statistika Şöbəsinin icraçı direktoru məsələyə baxılacağını və bununla bağlı 
rəsmi məktubun göndərilməsini məqsədəuyğun hesab etmişdir.    

Tədbirin sonunda sessiyanın yekun məruzəsinin layihəsi müzakirə olunaraq qəbul 
olunmuşdur.  


