
Dövlət Statistika Komitəsinin nümayəndələri Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin milli statistika  təşkilatlarının 

rəhbərlərinin iclasında iştirak ediblər 
 

Cari ilin 22-23 iyun 
tarixlərində Moskva şəhə-
rində Rusiya Federasiya-
sının Federal Dövlət 
Statistika Xidmətinin 
təşəbbüsü və təşkilatçılığı 
ilə Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatına 
(QDİƏT) üzv dövlətlərin 
milli statistika təşkilatları 
rəhbərlərinin ilk iclası 
keçirilib. Tədbirdə Albaniya, Bolqarıstan, Rumıniya, Yunanıstan, Serbiya və 
Misirin milli statistika orqanlarının rəhbərləri, Rusiya Federal Dövlət 
Statistika Xidmətinin rəhbəri, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər 
Nazirliyinin İqtisadi əməkdaşlıq departamentinin direktor müavini, QDİƏT-in 
Daimi Beynəlxalq Katibliyinin nümayəndələri, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 
Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin sədri iştirak ediblər. Dövlət Statistika 
Komitəsinin sədr müavini Rauf Səlimov və Dayanıqlı inkişaf statistikası 
şöbəsinin müdiri Rasim Səfərov iclasda ölkəmizi təmsil edib. İclasın 
məqsədi QDİƏT-ə üzv olan dövlətlərin statistika sisteminin inkişafının 
aktual problemləri və BMT-nin müvafiq qətnaməsi ilə qəbul edilmiş 2030-cu 
ilədək dayanıqlı inkişaf üzrə gündəliyin keyfiyyətli monitorinqinin aparılması 
üçün statistik potensialın artırılması: BMT-nin Statistika Komissiyasının 47-
ci sessiyasında qəbul edilmiş dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün 
informasiya təminatının müzakirəsi olunmasıdır. Belə ki, Bolqarıstan milli 
statistika sisteminin nailiyyətləri və mövcud problemləri, Rumıniya statistika 
sisteminin inkişaf məsələləri, Rusiya statistika sisteminin üzləşdiyi cari və 
aktual problemlər, həmçinin dayanıqlı inkişaf göstəricilərinin müəyyən 
edilməsində Rusiya Federasiyasının potensialı və dayanıqlı inkişaf 
göstəricilərinin monitorinqi üçün Albaniya milli statistika sisteminin imkanları 
haqqında təqdimatlar keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyəti isə BMT-nin 
2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf gündəliyinin milli səviyyədə monitorinqi 
üçün ölkəmizin mövcud statistik potensiyalı, həmçinin dayanıqlı inkişaf 
məqsədlərinə nail olmaq üçün informasiya təminatından bəhs edən 
təqdimatla çıxış ediblər. Tədbirin sonunda 2015-ci ildən sonrakı inkişafın 
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monitorinqi üçün  koordinasiyası  və potensialın gücləndirilməsi ilə yanaşı, 
dayanıqlı inkişaf göstəricilərinin təbiqi ilə dayanıqlı inkişaf məqsədləri və 

hədəflərin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan “Dayanıqlı İnkişaf üzrə 
Gündəlik 2030” çərçivəsində QDİƏT-ə üzv dövlətlərin milli statistika 
imkanlarının inkişafı üçün müvafiq səylərin göstərilməsinə dəstəyi əks 
etdirən “Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına Üzv Dövlətlərin Milli 
Statistika Təşkilatlarının Rəhbərlərinin Birgə Bəyanatı” qəbul edilib.  
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