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BMT-nin Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Xüsusi 
Proqramı (SPECA) çərçivəsində yaradılmış 
Statistika üzrə layihə işçi qrupunun 9-cu iclası 
Dövlət Statistika Komitəsinin ev sahibliyi ilə 
Bakı şəhərində keçirilmişdir. Tədbirdə 8 ölkə 
(Tacikistan, Özbəkistan, Əfqanıstan, Türkiyə, 
Monqolustan, Norveç, Qırğızıstan və 
Qazaxıstan), 5 beynəlxalq təşkilat (Avrostat, 
Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası, BMT-nin 
Avropa İqtisadi Komissiyası, BMT-nin Asiya 

və Sakit okean ölkələri üçün İqtisadi və Sosial Komissiyası və MDB Dövlətlərarası 
Statistika Komitəsi) və Rusiya Federasiyasının Kadastr İnstitutundan ümumilikdə (3-ü 
sədr və 2-si sədr müavini olmaqla yüksək vəzifəli) 26 mütəxəssis iştirak etmişdir. 

İclasın əsas məqsədi davamlı inkişafın bütün aspektlərinin, xüsusən də yaşıl 
iqtisadiyyatın artımı və ekoloji sistemin qorunmasının monitorinqi üçün milli statistika 
təşkilatlarında mövcud olan müvafiq məlumatların inteqrasiya edilməsinə yardım 
edilməsindən ibarət olmuşdur.  

Tədbirdə iştirak edən mütəxəssislər tərəfindən “BMT-nin 2015-ci ildən sonra inkişaf 
sahəsində gündəliyi: tərəqqinin monitorinqi”, “Ekoloji davamlılıq göstəricilərinə tələbat: 
enerji təhlükəsizliyi və iqlim dəyişikliyinin davamlılığı”, “MDB regionunda ətraf mühit 
statistikasına tələbat”, “Ətraf mühit, enerji statistikası: Azərbaycanın milli siyasətinin 
monitorinqi üçün zəruri alətlər”, “Ekoloji davamlılıq göstəriciləri üçün statistik potensialın 
inkişafında ehtiyacların ödənilməsi”, “Ətraf mühit informasiya sisteminin 
qiymətləndirilməsi və yoxlanılması: əsas nəticələr və tövsiyələr”, “Avropada ətraf mühit 
statistikasının təşəbbüsləri”, “Türkiyədə ətraf mühit statistikası”, “Ətraf mühit 
göstəricilərinin formalaşdırılmasında Qazaxıstanın təcrübəsi”, “Monqolustanda enerji 
statistikası”, “Biomüxtəliflik statistikası: Qırğızıstanın təcrübəsi”, “Tacikistanda su 
ehtiyatları statistikası”, “Azərbaycanda su ehtiyatları statistikası”, “Ətraf mühit-iqtisadi 
hesablar: təyin edilməsi və konsepsiya, işə başlamaq üçün nəyə ehtiyac vardır”, 
“Monqolustanda xərclər-buraxılış cədvəlləri”, “Norveçdə və seçilmiş Avropa ölkələrində 
ətraf mühit-iqtisadi hesabların tətbiq edilməsi”, “Ətraf mühit-iqtisadi hesabların tətbiq 
edilməsi (Azərbaycanın perspektivləri)”, “Rusiyada ətraf mühit-iqtisadi hesabların tətbiq 
edilməsi”, “Qlobal qiymətləndirmələr və donorların əlaqələndirilməsi üzrə müşahidələr”, 
“BMT AİK layihəsi: statistikanın davamlı inkişafının təmin edilməsi üçün statistik 
potensialın möhkəmləndirilməsi” mövzularında təqdimatlar edilmişdir. 

İclasın sonunda tədbirin təşkilatçıları Azərbaycan hökumətinə və Dövlət Statistika 
Komitəsinin rəhbərliyinə tədbirin Bakı şəhərində keçirilməsinə dəstək verdiyinə görə 
təmsil etdikləri təşkilatlar adından öz minnətdarlığını bildirmişlər.  

  
 
  


