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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol 

xəritələri”nin Tədbirlər Planında Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə  tapşırıqların icrasına dair Nazirliyin 23 iyun 

2017-ci il tarixli 17020032225 nömrəli əmri ilə “Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və 

təlimin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planında Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin əsas icraçı olduğu 1.1.1-ci yarımbəndi (Əmək bazarında strateji 

məşğulluq sahələrinin müəyyən edilməsi və kadr tələbatının proqnozlaşdırılması) üzrə 

aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu yaradılmış və işçi qrupun 

2017-ci və 2018-ci il üzrə Tədbirlər Planı hazırlanaraq həmin yol xəritəsi üzrə əlaqələndirici 

qurum olan Təhsil Nazirliyinə təqdim edilmişdir. 

İşçi qrupun Tədbirlər Planına müvafiq olaraq iclaslar keçirilmiş, görüləcək işlər və 

qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilərək tədbirlərin icra müddətləri müəyyən edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında keyfiyyətli və rəqabətədavamlı məşğulluğun təmin 

olunması üçün əmək bazarında tələb və təklifin araşdırılması, proqnozlaşdırılması və 

planlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar nəzərə alınaraq, tələb və təklif 

əsasında yerli əmək ehtiyatlarından istifadə edilməklə səmərəli məşğulluq siyasətinin 

formalaşdırılması ilə əlaqədar olaraq bir neçə beynəlxalq qurumlarla müzakirələr 

aparılmışdır.  

Eyni zamanda, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Avropa Birliyi və Şərq 

Tərəfdaşlığı Çərçivəsində tərəfdaş ölkələrdə bu sahədə aparılan islahatlara dəstək olmaq, 

həmçinin işəgötürən təşkilatlarla təhsil müəssisələri arasında səmərəli əməkdaşlıq modelinin 

inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Avropa İttifaqının dəstəyi ilə Avropa Təhsil Fondu tərəfindən 

həyata keçirilən “Turin Prosesi”ndə fəal iştirak edir. 

Turin prosesi çərçivəsində görülən işlərin nəticələri, həmçinin əmək bazarında zəruri 

bacarıqların müəyyən edilməsi sisteminin yaradılması üzrə xarici ölkələrin bu sahədəki 

təcrübələrinin öyrənilməsi məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Avropa 

Təlim Fondunun ekspertləri tərəfindən bu məsələ ilə əlaqədar təqdimatlar edilmiş və 

müzakirələr aparılmışdır. 

Müzakirələrin nəticəsi olaraq müəyyən edilmişdir ki, məlumatlar əsasında  proqnoz 

sistemi (forecast), ekspert rəyləri və hesablamaları əsasında keyfiyyət analizi (foresight 

sistemi), ali, orta-ixtisas və peşə təhsili məzunları arasında mütəmadi sorğuların keçirilməsi 

(tracer study), vakansiyalar bazasının təhlili (əmək bazarında açıq (mövcud) iş yerlərinə dair  

məlumat  bazası), əmək bazarı üzrə sorğuların keçirilməsi və əmək ehtiyatları balansı 

əsasında əldə edilmiş məlumatların bir-biri ilə əlaqələndirilmiş təhlili, uzlaşdırılması və 

monitorinqi əsasında müvafiq səmərəli idarəetmə qərarları qəbul edilə bilər.  

Qeyd olunan məlumatların toplanması və təhlillərin daha şəffaf və keyfiyyətli həyata 

keçirilməsi yolu ilə əmək bazarında strateji məşğulluq sahələrinin müəyyən edilməsi və kadr 



tələbatının proqnozlaşdırılması sahəsində mühüm rol oynayacaq Azərbaycan 

Respublikasında Əmək bazarının monitorinqi və proqnozlaşdırılması üzrə Milli 

Observatoriyanın yaradılması zəruri hesab edilmişdir.  

  Hazırda, Avropa Təlim Fondu tərəfindən Azərbaycan Respublikasında Əmək 

bazarının monitorinqi və proqnozlaşdırılması üzrə Milli Observatoriyanın yaradılmasına 

dəstək göstərilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunmuş, Avropa Təlim Fondunun ekspertləri 

sentyabr ayının sonlarında layihə ilə bağlı Azərbaycana səfər etmiş, aidiyyəti dövlət 

qurumlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirmiş, Observatoriyanın strukturu, proqnozlar 

sisteminin metodologiyası (proqram təminatı) ilə bağlı müzakirələr aparmışlar və yaxın 

günlərdə layihənin icrasına başlanılacaqdır. 

Eyni zamanda, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Əmək ehtiyatları 

balansının tərtibinə dair avtomatlaşdırılmış kompleks məlumatlar sisteminin yaradılması ilə 

bağlı qaydaların layihəsi hazırlanmışdır.  

Qeyd olunan sistem yaradıldıqdan sonra, əmək ehtiyatları balansı üzrə məlumatların 

toplanması, işlənməsi və emal olunması, habelə respublika üzrə məlumatların 

icmallaşdırılması və nəticə etibarı ilə ölkədə əmək bazarının vəziyyəti, habelə dövlət 

məşğulluq siyasətinin vacib alətlərindən biri kimi əmək ehtiyatlarının balansı, işçi qüvvəsinin 

ərazi üzrə bölgüsü və digər vacib göstəricilər üzrə sistemləşdirilmiş və təfərrüatlı hesabat və 

statistikanın formalaşdırılması mümkün olacaqdır.  

Bununla yanaşı, əmək bazarında strateji məşğulluq sahələrinin müəyyən edilməsi ilə 

bağlı ilkin təkliflər hazırlanmış və “Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin 

inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” üzrə əlaqələndirici qurum olan Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyinə təqdim edilmişdir. 

 


