“Qaçqınlar statistikası” üzrə beynəlxalq konfransın yekunları haqqında
Dövlət Statistika Komitəsinin Əhali və
gender statistikası şöbəsinin baş məsləhətçisi
Zəbihə Əsgər cari ilin 7-9 oktyabr tarixlərində
Türkiyə Statistika İnstitutu (TurkStat), BMT-nin
Qaçqınlar

üzrə

Ali

Komissarlığı

(UNHCR),

Avrostat və Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası
(EFTA) tərəfindən Türkiyənin Antalya şəhərində
təşkil

edilmiş

“Qaçqınlar

statistikası”

üzrə

beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. Konfransın əsas məqsədi qaçqınlar üzrə statistikanın
milli statistika sisteminin tərkibinə daxil edilməsinin yollarını tədqiq etməkdən, bu sahə üzrə
məlumatların toplanması, istehsalı, yayılması üzrə praktiki təlimatların və tövsiyələrin işlənib
hazırlanması

ilə

bağlı

iştirakçı

ölkələrin

milli

statistika

orqanlarının

təcrübələrinin

öyrənilməsindən ibarət olmuşdur. Tədbirdə qaçqınlar statistikası üzrə məlumatların milli və
beynəlxalq səviyyədə toplanması, təhlili və yayılması problemlərinin araşdırılması, milli
statistika orqanlarında qaçqınlar statistikasının rolu, gələcəkdə hazırlanması nəzərdə tutulmuş
qaçqınlar statistikası üzrə tövsiyələr, milli statistika orqanlarının qaçqınlar statistikası ilə bağlı
təcrübələri və s. məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Konfransda 28 ölkənin (Azərbaycan, Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Bolqarıstan,
Əfqanıstan, Danimarka, Ekvador, Misir, Qana, Yunanıstan, İordaniya, Kanada, Keniya,
Kosovo, Monqolustan, Mərakeş, Niderland, Nigeriya, Norveç, Fələstin, Polşa, Serbiya,
Tayland, Türkiyə, Uqanda, Zimbabve) statistika orqanlarının mütəxəssisləri, eləcə də
Avrostatın, Avropa Azad Ticarət Assosiasiyasının,
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının və bir
sıra digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də
daxil olmaqla ümumilikdə 54 nəfər iştirak etmişlər.
Tədbiri
Türkiyə
Statistika
İnstitutunun
prezidenti açıq elan etmiş və son illərdə qaçqınların,
məcburi köçkünlərin və sığınacaq axtaranların
sayının kəskin artması və eyni zamanda bu sahədə
statistik məlumatların movcudluğuna və keyfiyyətinə
olan tələbat barədə məlumat verərək həmin
məlumatların
yayılmasının
vacibliyinə
dair
iştirakçılara öz tövsiyələrini vermişdir.
Tədbir
qaçqınlar
üzrə
məlumatların
toplanması, istehsalı, yayılması
ilə bağlı milli
statistika orqanlarının təcrübələrinin öyrənilməsi üzrə
öz işini davam etdirmiş və Dövlətstatkomun
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nümayəndəsi Zəbihə Əsgər “Azərbaycan Respublikasında qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə
bağlı statistikanın təşkili” adlı təqdimatla ölkəmizdə qaçqın və məcburi köçkünlərin sayı, onlar
haqqında statistik məlumatların toplanması, istehsalı, yayılması, əvvəlki siyahıyaalınmalardan
fərqli olaraq sonuncu, 2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının sorğu vərəqəsinə
“Qaçqınsınızmı, yaxud köçkünsünüzmü” sualının daxil edilməsi və s. barədə iştirakçılara geniş
məlumat vermişdir.
Tədbirdə qaçqınlar üzrə məlumatların toplanması, istehsalı, yayımlanması ilə bağlı
Keniya, Fələstin və Uqandanın statistika orqanlarının nümayəndələrinin də məruzələri
iştirakçıların nəzərinə çatdırılmışdır.
Tədbirin sonunda sessiyanın məruzəsinin layihəsi müzakirə olunaraq qəbul
olunmuşdur.

