
 
 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov  
BMT-nin Statistika Komissiyasının 47-ci sessiyasında iştirak edir  

 

 Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri 
Tahir Budaqov 2016-cı ilin 8-11 mart 
tarixlərində BMT-nin Statistika 
Komissiyasının 47-ci sessiyasında 
iştirak etmək üçün Nyu-York şəhərində 
səfərdədir. Sessiyada “Dayanıqlı 
inkişaf üzrə gündəlik–2030” 
hədəflərinin yerinə yetirilməsinə 
statistik dəstək, qaçqınlar statistikası 
və ümumi daxili məhsulun beynəlxalq 
müqayisələri proqramı ilə yanaşı, 

rəsmi statistikada islahatlar proqramı, milli hesablar, ekoloji-iqtisadi uçot, beynəlxalq statistik 
təsnifatlar, sənaye, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, iqlim dəyişiklikliyi, dövlət 
idarəetməsinin statistikası, Qərbi Asiyada regional səviyyədə statistikanın inkişafı və s. 
məsələlər barəsində müzakirələr 
aparılır.  

Səfər zamanı Tahir Budaqov 
BMT-nin Statistika şöbəsinin direktoru 
Stefan Schveinfest, Avropa Statistika 
Bürosunun (Avrostat) Avropa Statistika 
Sistemində əməkdaşlıq, beynəlxalq 
əməkdaşlıq və resurslar direktor-
luğunun rəhbəri Piter Everaers, İslam 
Ölkələrinin Statistika, İqtisadiyyat və 
Sosial Tədqiqat Mərkəzinin (SESRİC) 
direktoru Musa Kulaklıkaya, MDB  

 
Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin 
rəhbəri Vladimir Sokolin və bir sıra 
ölkələrin milli statistika orqanlarının 
rəhbərləri ilə görüşlər keçirmişdir. 
Görüşlərdə Azərbaycanda uğurla 
həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar 
barədə məlumat verilmiş, son dövrdə 
milli statistika sisteminin təkmil-
ləşdirilməsi və Avropa standartlarına 
uyğunlaşdırılması sahəsində görülən 
işlər və gələcək planlar haqqında 
müzakirələr aparılmışdır. 



Tahir Budaqov tədbirdə 
qaçqınlar statistikası ilə bağlı məruzə 
etmiş, bu məsələnin sessiyanın 
gündəliyinə daxil edilməsinin 
Azərbaycan tərəfindən də dəstək-
ləndiyini və bu barədə BMT-nin 
Statistika şöbəsinə rəsmi müraciət 
edildiyini qeyd etmişdir. O, sessiyada 
müzakirə olunan bu məsələnin 
ölkəmiz üçün də aktual olduğunu, 
Ermənistanın ölkəmizə qarşı 
təcavüzü və torpaqlarımızın 20%-nin 
işğalı nəticəsində 1 milyondan artıq 
qaçqın və məcburi köçkünün olmasını, işğal olunmuş ərazilərin qeyd-şərtsiz azad edilməsi, 
qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtması ilə əlaqədar BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş 4 qətnamənin Ermənistan tərəfindən yerinə 
yetirilməməsini vurğulamışdır. Bununla yanaşı, T.Budaqov qaçqın və məcburi köçkünlərin 
sosial rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət 
proqramları haqqında məlumat vermişdir. 

 Çıxışının sonunda Tahir Budaqov qaçqınların uçotu üzrə həm milli, həm də 
beynəlxalq statistika təşkilatlarının mütəxəssislərindən ibarət komitənin formalaşdırlıması 
təklifinin ölkəmiz tərəfindən dəstəkləndiyini, eləcə də qaçqınların statistik uçotu üzrə 
beynəlxalq tövsiyələrin hazırlanmasında Azərbaycan statistiklərinin də iştirak etməyə hazır 
olduqlarını bildirmişdir.          
    


