16 oktyabr 2015-ci il tarixində Bakı Şəhər Statistika İdarəsində 20 oktyabr “Ümumdünya
Statistika Günü”nə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.
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Çıxışında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 69/282 saylı qətnaməsinə
əsasən 2015-ci il 20 oktyabr tarixi “Ümumdünya Statistika Günü” elan edilməsi haqqında
məlumat vermişdir. Baş Assambleya bütün üzv dövlətləri, BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarını,
BMT sistemi təşkilatlarını və digər beynəlxalq və regional təşkilatları, o cümlədən qeyri-hökumət
təşkilatları, tədqiqat institutları, media və digər bütün rəsmi statistika yaradıcıları və istifadəçiləri
də daxil olmaqla, vətəndaş cəmiyyətini “Ümumdünya Statistika Günü”nü yaxından izləməyə
dəvət etmişdir. Statistika ölkələrin mədəni, tarixi və inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq,
faktlara əsaslanan qərarlar qəbul etməsi üçün olduqca vacibdir. Baş Assambleya 69/282 saylı
Qətnaməni qəbul etməklə, etibarlı və zamanında statistika və göstəricilərin yaradılması üçün
milli statistika potensialının fundamental əhəmiyyət daşıdığını bir daha təsdiqləmişdir. Tutarlı
məlumat milli, regional və beynəlxalq səviyyədə siyasətin formalaşdırılması və monitorinqi üçün
əvəzolunmaz əsasdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 18 fevral 1994-cü ildə “Rəsmi statistika
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu imzalanmışdır. Qanunun qəbul edilməsi
statistik fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinin təmin olunmasında mühüm rol oynadı və Azərbaycan
tarixində ilk dəfə olaraq qanunvericiliklə statistika sahəsində əsas anlayışları, onun
subyektlərinin hüquq və vəzifələrini, fəaliyyətinin əsas parametrlərini müəyyənləşdirdi.
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qayğısı sahəsində mümkün olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyev öz çıxışlarında statistikaya
yüksək qiymət verərək aşağıdakıları qeyd etmişdir: “Statistika Komitəsi əsas dövlət
orqanlarından biridir” və “Bizim Dövlət Statistika Komitəsi var, çox düzgün statistika
aparır”.Statistika işçilərinin əməyinə verilmiş bu böyük dəyər bizim hər birimizi bütün bilik,qüvvə
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səciyyələnən statistika cəmiyyətdə baş
verən sosial və iqtisadi hadisə və
proseslərin hər biri üzrə sistemli informasiyanı təqdim edən vasitəyə çevrilmişdir. Statistika həm
təbiət hadisələrini, həm də insanların fəaliyyətinin bütün istiqamətlərini özünün uyğun göstəricilər
sistemi vasitəsilə xarakterizə edir. Statistik məlumatlar bu elmin öz dili hesab olunan və "rəqəm
dili" adını daşıyan bir dildə informasiya istehlakçılarına təqdim olunur. Müasir bazar
münasibətləri şəraitində statistikadan istifadənin əhəmiyyəti daha da artmışdır.
Sözsüz ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi dövr ərzində Azərbaycanda rəsmi
statistikanın təkmilləşdirilməsi, bu sahədə islahatların başa çatdırılması və beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması, cəmiyyətin daha geniş məlumatlandırılması və statistikanın
dövlətin iqtisadi siyasətinə uyğun daha da inkişaf etdirilməsi, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə
informasiya təminatının yaxşılaşdırılması, statistik göstəricilər sisteminin dünya standartları
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səviyyəsinə çatdırılması, iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını səciyyələndirən
yeni statistik məlumatların əldə edilməsi və onun beynəlxalq statistika standartları səviyyəsinə
yüksəldilməsi diqqət mərkəzində olub.
Əhali və gender statistikası sektorunun baş məsləhətçisi Vəfa İsgəndərova çıxışında
qeyd etdi ki, Azərbaycanda statistik fəaliyyəti həyata keçirən mərkəzi orqan – Azərbaycan
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsidir. O, çoxşaxəli daxili və ərazi strukturlarına malikdir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi ölkəmizdə statistika və uçot işlərinə
mərkəzləşdirilmiş rəhbərliyi həyata keçirir, onun vahid elmi metodologiyasını işləyib hazırlayır,
iqtisadi sahədə fəaliyyət göstərən hökümət orqanları ilə birlikdə (İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə
Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və s.) statistik hesabatların və mühasibat uçotu formalarının
təkmilləşdirilməsi sahəsində işlər aparır, sosial-mədəni, iqtisadi inkişafı əks etdirən kəmiyyət
göstəricilərinin toplanması və emalı ilə məşğul olur.
Məlumatların yayılması sektorunun baş mütəxəssis-böyük statistiki Nigar Nağıyeva
çıxışında statistikanın həyatımıza olan əhəmiyyətindən danışdı. Belə ki, sosial həyatımızın bütün
sferalarını özündə əks etdirən daha təkmil, dəqiq, həqiqət üzərində qurulan statistikanın
insanlara çox lazım olduğunu bildirdi. Qeyri-müəyyən, ziddiyyətli rəqəmlərlə, göstəricilərlə teztez rastlaşırıq. Yanlış informasiya insanların narahatlığına səbəb olur. Amma dəqiq rəqəmlər
üzərində hesablanan statistika bu narahatlığa son verir. Statistika eyni zamanda təbii resursları
və təbii şəraiti də öyrənir. Çünki, onlar cəmiyyət həyatına əhəmiyyətli təsir göstərir. Cəmiyyət
həyatında baş verən hadisə və proseslər statistika tərəfindən statistik göstəricilər vasitəsilə
öyrənilir. Bu gün isə Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verən statistika fəaliyyət
göstərir.
Bu ilin sentyabr ayının 23-dən oktyabr ayının 14-dək Azərbaycan Respublikası Dövlət
Statistika Komitəsi və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu bu əlamətdar gün ilə bağlı fərdi jurnalist yazıları
müsabiqəsi keçirmişdir. Həmçinin Dövlət Statistika Komitəsinin sədri cənab Tahir Budaqovun
tapşırığına əsasən rayon və şəhər statistika idarələrinə(şöbələrinə) “Daha təkmil statistika-daha
yaxşı həyat” devizi ilə “Ümumdünya Statistika Günü”nə həsr olunmuş tədbirlər təşkil olunması
həvalə olunmuşdur.
Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin

Binəqədi, Qaradağ, Xətai, Xəzər, Sabunçu, Səbail,

Suraxanı, Nərimanov, Nəsimi, Nizami, Yasamal rayon statistika şöbələrində “Ümumdünya
Statistika Günü”nə həsr olunmuş tədbirlər keçirilmişdir.
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Qafarov Dövlət Statistika Komitəsinin sədri cənab Tahir

bütün əməkdaşları bir daha “Ümumdünya Statistika Günü”

münasibətilə təbrik etdi və işlərində uğurlar dilədi.

