
Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində 
rəqəmsal bacarıqlara dair strategiyaların 
icrasını dəstəkləyir və rəqəmsal sahədə 
iş yerləri üzrə milli koalisiyaların və kiçik 
müəssisələr üzrə səlahiyyət bazasının 
yaradılması istiqamətində fəaliyyət göstərir.

EU4Digital təşəbbüsünün Elektron bacarıqlar 
komandası Şərqi tərəfdaş ölkələrində rəqəmsal 
bacarıqlar sahəsində boşluqların aradan qaldırılması 
istiqamətində konkret tədbirlərin görülməsinə dəstək 
verir:

  Qadın və həssas 
qrupların diqqət 
mərkəzində saxlanıldığı

  Dəstək məqsədilə təlim, 
seminar, konfrans

  Təbliğat 
kampaniyalarının 
təşkil edilməsində 
qanunvericilər və təlim 
təminatçılarına

  Rəqəmsal bacarıqların 
əhəmiyyətinə dair 
məlumatlılığı artıran

  Və tanışlıq xarakteri 
daşıyan səfərlər

Rəqəmsa l  bacar ıq la r , 
vətəndaşların rəqəmsal 
cəmiyyətdə fəallığını stimul-
laşdırmaqla və yeni texno-
logiyaların tətbiqi ilə iqtisa-
diyyatın inkişafına dəstək 
verərək istənilən rəqəmsal 
transformasiyanın uğur qa-
zanmasında əsas katalizator 
rolunu oynayır. Rəqəmsal 
bacarıqlara tələbat artdıq-
ca əksər hallarda təminat 
tələbata uyğun olmur.

Rəqəmsal 
bacarıqların 

ölçülməsi
Aİ-nin qabaqcıl təcrübələrinə uyğun 
olaraq rəqəmsal bacarıqlardakı 
b o ş l u q l a r ı n  ö l ç ü l m ə s i  v ə 
proqnozlaşdırılması üzrə ümumi 
metodologiyanın hazırlanması. 

M ə l u m a t l a r ı n  ə l ç a t ı m l ı l ı ğ ı 
bacarıqlara dair strategi-
yaların  hazır lanmasında və 
b a z a r ı n  g ə l ə c ə k  t ə l a b a t ı n ı 
proqnozlaşdırmaqda mühüm rol 
oynayır.

Müqayisə aparmağa və rəqəmsal 
bacarıqlarla əlaqəli problemlərin 
birgə həlli yollarını tapmağa imkan 
verən ümumi yanaşma

Rəqəmsal 
bacarıqlar və 

məşğulluq üzrə 
milli koalisiyalar

Rəqəmsal bacarıqlar və məşğulluq 
üzrə mil l i  koal is iyalar ın 
yaradılması.

Rəqəmsal bacarıqların inkişafına 
nəzarət və koordinasiya 
istiqamətində çalışan çoxtərəfli 
tərəfdaşlıqlar.

Milli koalisiyalara İKT sahəsində 
fəaliyyət göstərən şirkətlər, təhsil və 
təlim təminatçıları, dövlət sektoru, 
qeyri-hökumət təşkilatları və sosial 
tərəfdaşlar kimi maraqlı tərəflər 
daxildir. 

KOM-lar üzrə 
rəqəmsal 

səlahiyyət bazası 
Səlahiyyət bazası KOM-lar üçün 
aydın bələdçi rolunu oynayacaq 
və adı çəkilən müəssisələrə lazımi 
rəqəmsal bacarıqları olan işçilərin 
tapılmasında, hazırlanmasında və 
işə götürülməsində kömək edəcək. 

KOM-lar və mikromüəssisələrdə 
rəqəmsa l  bacar ıq la r ın 
inkişafına dəstək verir və bu yolla 
onların rəqabət qabiliyyətini, ixrac 
potensialını və innovasiyalar tətbiq 
etmək üzrə qabiliyyətini artırır.

Elektron bacarıqlar
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EU4Digital təşəbbüsünün dəstəyi ilə Şərqi 
tərəfdaş ölkələri gələcəkdə iqtisadi inkişaf üçün 
ən vacib bünövrə olan əmək bazarında rəqəmsal 

bacarıqlar üzrə tələbat və təminat arasındakı 
əlaqəni təmin etməklə iqtisadi potensiallarını 

daha yaxşı reallaşdıra biləcəklər.

2016-2018-ci illərdə fərdi 
internet istifadəçilərinin 
sayında ən yüksək göstərici 

Azərbaycanda 80%,  

Belarusda 79%  

və Moldovada 71%
qeydə alınıb. 

 AM - 65%

 AZ - 80%

 BY - 79%

 GE - 63%

 MD - 71%

 UA - 63%

2018-ci ildə İKT sahəsində 
qadın məzunlarının 

sayında ən yüksək göstərici  

Azərbaycanda 46%, 

Ermənistanda 39% 
təşkil etmişdir.

 AM - 39%

 AZ - 46%

 BY - 23%

 GE - 24%

 MD - 23%

 UA - 18%

2018-ci ildə Şərqi tərəfdaşlıq 
ölkələrində STEM 

proqramlarının məzunları 
arasında qadınların 

sayı sabit olaraq 20%-dən 
aşağı olaraq qalmışdır. STEM 

proqramlarının məzunları 
arasında qadınların sayında ən 
böyük göstərici 16% olmaqla 

Gürcüstanda qeydə alınıb.

 AM - 10%

 AZ - 15%

 BY - 15%

 GE - 16%

 MD - 12%

 UA - 14%

Rəqəmsal bacarıqlar üzrə statistika

Altı Şərqi tərəfdaşlıq ölkəsindən ikisində – 
Ukrayna və Ermənistanda Rəqəmsal 

bacarıqlar və məşğulluq üzrə 
koalisiyalar yaradılıb.


