
  

  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin nümayəndələri Sənaye və 
tikinti statistikası şöbəsi müdirinin müavini R.Qurbanov  və şöbənin baş məsləhətçisi 
N.Babayeva 8-10 oktyabr 2012-ci il tarixlərində Mərakeşin paytaxtı Rabat şəhərində təşkil 
olunmuş seminarda iştirak etmişlər.  

 

 
 

Seminar JODĐ (Təşkilatların birgə məlumat təşəbbüsü)  tərəfdaşları (APEC, Avrostat, 
ĐEA, ĐEF, OPEC, OLADE və UNSD) və Mərakeş Krallığının Enerji, Mədən Sənayesi, Su və 
Ətraf Mühit Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təşkil olunmuşdur. Tədbirdə Azərbaycan, Əlcəzair, 
Đraq, Qatar, Misir, Liviya, Mərakeş, Səudiyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Tunis 
və Ukraynanın statistika orqanlarından və əlaqədar təşkilatlarından, habelə  Beynəlxalq 
Enerji Forumu (BEF), Beynəlxalq Enerji Agentliyi (BEA), OPEC-in nümayəndə və 
ekspertləri də daxil olmaqla 40-a yaxın nümayəndə iştirak etmişdir.     
 Tədbirin ilk günü qeyd edilmişdir ki, JODĐ konkret olaraq enerjinin istehsalı və 
istehlakı üzrə proseslərin nəticələrini xarakterizə edir və bu təşəbbüs 100-ə yaxın ölkələrdən 
neftin təchizatı və tələbatına dair göstəricilər üzrə məlumatları toplamaqdan ibarətdir. 
Bildirilmişdir ki, BEF neftin hərəkətinin uçotunun aparılmasında şəffaflığın artırılması üçün 
bir vasitə olaraq məlumatlarla mübadilənin mühümlüyünü dərk edir və JODĐ təşkilatları, 
Dövlət Başçıları, Enerji Nazirləri və Sənaye rəhbərlərindən alınan dəstəyi yüksək 
qiymətləndirir.  

Seminar JODĐ üzrə ümumi məlumat, mövqe və məqsədlər, genişləndirilmiş JODĐ 
sorğu vərəqi, məlumat istifadəçilərinin perspektivləri, məlumatların toplanılması, praktiki 
məşğələlərlə keyfiyyətin qiymətləndirilməsi texnikası mövzularını əhatə etmişdir. 
Məruzələrdə JODĐ-neft sorğu cədvəlinin ölkələr üzrə operativ və düzgün doldurularaq 
təqdim olunma vəziyyəti, o cümlədən üç meyar – davamiyyətlilik, vaxtı-vaxtında təqdim 
edilmə və əhatəlilik üzrə iştirakçı ölkələrə verilmiş qiymətlər haqqında məlumat verilmişdir. 
Ekspertlər hər üç meyar üzrə Azərbaycan, Qatar və Əlcəzairin işinin yüksək səviyyədə təşkil 
olunduğunu vurğulamışlar.  

Seminarın növbəti günü ekspertlər tərəfindən BEA və BEF-in portalında yerləşdirilmiş 
xüsusi proqram və MS Excel (Macros) proqram təminatından istifadə etməklə JODĐ 
məlumat bazasına daxil edilmiş məlumatların yoxlanılması qaydalarını seminar 
iştirakçılarına izah edilmiş, həmçinin, məlumatların yoxlanılması, əvvəlki dövrlərlə 
müqayisə olunması, buraxılmış səhvlərin və yaxud ciddi fərqlərin aşkar edilməsinə nail 
olmaq üçün müvafiq proqram təminatlarından istifadə olunması tövsiyə olunmuşdur. 

Dövlət Statistika Komitəsi nümayəndələrinin Mərakeşin paytaxtı Rabat şəhərində 
keçirilmiş JODĐ-nin 7-ci Regional Təlim Seminarında iştirakları haqqında 



  

Seminarın sonuncu günü aylıq neft məlumatlarının toplanması, yoxlanması, 
qiymətləndirilməsi, idarə olunması, yayılması haqqında hər ölkədən bir məruzəçi olmaqla 
ölkə təcrübəsi haqqında məruzələr edilmişdir. Sonra JODĐ təbii qaz sorğu cədvəlinin 
doldurulmasının əhəmiyyəti haqqında, sınaq cədvəllərini təqdim edən və etməyən ölkələrin 
siyahısı, cədvəllərin tam doldurulmasının səbəbləri ilə bağlı interaktiv müzakirələr 
aparılmışdır. 


