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2019 թ. օգոստոսի 18-23-ը  տեղի է ունեցել  

62-րդ Համաշխարհային Վիճակագրության Կոնգրեսը 
 

        2019 թ. օգոստոսի 18-23-ը  Կուալա Լումպուրում (Մալայզիա) տեղի է ունեցել 
Միջազգային վիճակագրական ինստիտուտի (ISI) 62-րդ Համաշխարհային 
Վիճակագրության Կոնգրեսը:  
        62-րդ Համաշխարհային Վիճակագրության Կոնգրեսի գիտական ծրագիրը հիմնված 
էր Միջազգային վիճակագրական ինստիտուտի անդամների և միջազգային հանրության 
բազմազան հետաքրքրությունների վրա: Այն ներառում էր վիճակագրական տեսության, 
մեթոդաբանության և կիրառման առաջատար ուսումնասիրությունների,  կարևոր 
հասարակական խնդիրների, առաջացող հնարավորությունների և մարտահրավերների 
վերաբերյալ շնորհանդեսներ և քննարկումներ, ինչպես նաև լավագույն փորձառություններ: 
Ծրագիրը ներառում էր հատուկ հրավիրված զեկույցների նստաշրջաններ (SIPS), 
հրավիրված զեկույցների նստաշրջաններ (IPS), հատուկ թեմաների նստաշրջաններ (STS) և 
ներկայացված զեկույցների նստաշրջաններ (CPS): Ներկայացված զեկույցների 
նստաշրջաններին տրամադրվեցին բանավոր շնորհանդեսներ և պաստառների 
շնորհանդեսներ:   
       Կոնգրեսի 5-օրյա հարուստ գիտական ծրագիրը ներառում էր 326 նստաշրջան, 
ընդհանուր առմամբ՝ 1487 խոսնակ, քննարկման 128 մասնակից և 25 պանելիստ: 
Կոնգրեսին մասնակցել է ավելի քան 2500 փորձագետ:  
        Կոնգրեսին քննարկվեցին բազմաթիվ թեմաներ, այդ թվում՝ վերագրվող հետևյալ 
ոլորտներին. կիրառական վիճակագրություն, Մեծ տվյալներ, ֆինանսներ, մեքենայական 
ուսուցում և տվյալների հայտնագործում, պաշտոնական վիճակագրություն,  
հավանականության տեսություն, սոցիալական վիճակագրություն, վիճակագրական 
եզրակացություն, վիճակագրական մոդելավորում, վիճակագրության կրթություն, 
մոդելավորում և հաշվարկ,  բժշկական վիճակագրություն և այլն: 
       Օգոստոսի 23-ին կայացավ «Որտեղ են պաշտոնական վիճակագրության սահմանները» 
թեմայով (IPS-71) հրավիրված զեկույցների նստաշրջանը, որի կազմակերպիչներն Էին 
Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիան (պարոն Վոլկեր Թայուբեն, Լյուքսեմբուրգի  
վիճակագրական գրասենյակի տնօրեն)  և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովը 
(պարոն Սթիվեն Վեյլը, ավագ վիճակագիր), իսկ նախագահողը Շվեյցարիայի դաշնային 
վիճակագրական գրասենյակի ղեկավարն էր` պարոն Ժորժ Սիմոն Ուլրիխը: Այդ 
նստաշրջանին Հայաստանը ներկայացրեց «Պաշտոնական վիճակագրության 
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օրենսդրական սահմանները» խորագրով շնորհանդես՝ տրամադրելով Հայաստանի փորձը 
ժամանակակից վիճակագրական օրենքի ընդունման միջոցով պրոֆեսիոնալ անկախության 
հաստատման և խթանման, տեղեկատվություն պետական կառավարման համակարգում 
Արմստատի դիրքի, կառավարման մոդելի, պաշտոնական վիճակագրության և ազգային 
վիճակագրական համակարգի սահմանման, ազգային վիճակագրական համակարգում 
համակարգման մեխանիզմների և գործիքների, առկա խնդիրների ու մարտահրավերների, 
Հայաստանի Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) ցուցանիշների Ազգային 
հաշվետվողականության հարթակի (https://armstat.github.io/sdg-site-armenia/), որպես նոր 
հարթակի՝ բարձրացնելու վիճակագրության առաջատար և համակարգող դերը (որի 
ստեղծման և գործարկման Հայաստանի փորձը «Հայաստան – Բաց ԿԶՆ-ի 
ուսումնասիրության օրինակ» զետեղված է Բաց Տվյալների Ձեռնարկության համար 
Կենտրոնի (ԱՄՆ) «Բաց ԿԶՆ-ի հանրություն» հատվածում՝ https://open-
sdg.readthedocs.io/en/latest/case-studies/armenia) և այլնի վերաբերյալ:  

62-րդ Համաշխարհային Վիճակագրության Կոնգրեսում Հայաստանը ներկայացնում 
էր ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ տիկին Ա. Սաֆյանը: 

 
https://www.efta.int/Statistics/news/EFTA-Statistical-Office-World-Statistics-Congress-514576 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդ 


