Elşən Misir oğlu Nəsibov

MİQRASİYANIN ƏSASLARI

Miqrasiologiya
Miqrasiya prosesləri
Dünya miqrasiya mərkəzləri

I KİTAB

BAKI-2014

Elmi redaktoru:

Afət Güləliyeva
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Rəyçisi:

Qurban Məmmədov
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

E.M.Nəsibov. Miqrasiyanın əsasları. Miqrasiologiya.
Miqrasiya prosesləri. Dünya miqrasiya mərkəzləri. I Kitab.
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2014, 240 səh.
Kitabda miqrasiya prosesinin əsasları elmi-nəzəri
baxımdan araşdırılır. Miqrasiya anlayışının konseptual
məzmunu şərh olunur. Predmetin tərkib hissələri analiz
obyektinə cəlb olunur, nəticə etibarilə tərkib komponentlər
öyrənilir və sistemli qaydada oxuculara təqdim edilir.
Miqrasiya müxtəlif elmlərin öyrənmə obyekti olaraq,
fənlərarası bir predmet kimi diqqətdən keçirilir.
Miqrasiologiya fənninin elmi-nəzəri əsasları qeyd olunur.
Həmçinin miqrasiya proseslərinin forma və məzmunu,
prosesin baş vermə səbəbləri elmi-tədqiqat obyektinə cəlb
edilir. Bununla yanaşı, miqrasiyanın coğrafi-siyasi
aspektləri, həmçinin dünyanın miqrasiya mərkəzlərinin
formalaşması əsasları elmi baxımdan təhlil olunur.
Kitab müvafiq istiqamətdə təhsil alan ali məktəb
tələbələri, sosioloqlar, siyasətşünaslar, iqtisadçılar, o
cümlədən beynəlxalq münasibətlər istiqaməti üzrə işləyən
mütəxəssislər üçün faydalı ola bilər. Əsər həmçinin
miqrasiya xidməti əməkdaşları üçün də miqrasiyanın
ümumi əsaslarını öyrənmək baxımından səmərəli ola bilər.
ISBN: 978-9952-8142-0-0
3701000000 − 136
N 098 − 2014

грифли няшр

© Nəsibov E.M., 2014
2

MÜNDƏRİCAT:
GİRİŞ ............................................................................ 4
I FƏSİL:
Miqrasiyanın elmi əsasları – Miqrasiologiya ............ 30
Miqrasiya anlayışı ........................................................ 30
Miqrasiyanın öyrənilməsində elmi metodologiya:
miqrasiya müxtəlif elmlərin predmeti kimi ................... 74
Miqrasiya – siyasət elminin predmeti kimi ................... 75
Miqrasiya – sosiologiyanın predmeti kimi .................... 94
Miqrasiya – iqtisadiyyat elminin obyekti kimi.............. 98
Miqrasiyanın tarixi aspektdən öyrənilməsi .................. 99
II FƏSİL:
Miqrasiya prosesləri və onun formalaşması əsasları ... 106
Miqrasiyanın formalaşmasının ümumi əsasları ............ 106
Miqrasiyanı əmələ gətirən səbəblər ............................... 116
Miqrasiyanın tipləri: növləri və formaları ..................... 128
Miqrasiyanın prosesləri və onun təsir nəticələri ............ 131
III FƏSİL:
Dünya miqrasiya mərkəzləri ..................................... 139
Beynəlxalq tranzit mərkəzlər və onların
formalaşması ................................................................ 139
Şimali Amerika mərkəzi (ABŞ immiqrasiyası) ............ 145
Şimali Amerika mərkəzi (Kanada immiqrasiyası) ........ 165
NƏTİCƏ ....................................................................... 185
Qrafiklər bölməsi ......................................................... 187
İstifadə olunmuş mənbə və ədəbiyyat ........................ 224
3

GİRİŞ:
Miqrasiya prosesləri haqqında ümumi anlayış. Dünya
üzrə əhali yerdəyişmələri hər zaman olduğu kimi indiki dövrdə
də təbii olan, bu baxımdan forma və məzmun etibarilə zəruri,
eləcə də iradələrdən asılı olmayan bir prosesə çevrilmişdir.
Tarixin müəyyən dövrlərində insanların köç etmələrində əsas
səbəbləri müharibələr və ərazi işğalları, məhsuldarlığa yararlı
olan yeni ərazilərin və əkin torpaqlarının mənimsənilməsi
zərurətləri, çay hövzələri, dəniz və göllər ətrafı münbit ərazilər,
okean sahilləri, ümumiyyətlə isə əlverişli landşaft, iqlim şəraiti
yaratmışdır. Yeni ərazilərin mənimsənilməsi siyasi aspektdə
həmin ərazilərdə imperiyaların kolonial hakimiyyətlərinin
yaranmasını zəruri etmişdir. Yeni ərazilərin mənimsənilməsi,
yeni dünyanın kəşf olunması həm də imperiya ərazilərini
böyütmüşdür. Məsələn, Birləşmiş Krallıq tərəfindən idarə
olunan dominionlar (Britaniya imperiyasının bərabərhüquqlu,
öz daxili və xarici siyasi aspektlərinə görə bir-birindən asılı
olmayan, amma taxt-tac qarşısında ümumi öhdəliklər daşıyan
və Britaniya Millətlər Birliyi (British Commonwealth)
üzvlərinin azad assosiasiyasını təşkil edən müstəqil icmalar.
Dominionların dövlət başçıları Birləşmiş Krallığın generalqubernatorları olmuşlar. Dominion statuslarının verilməsi
vaxtları-Kanada (1867), Avstraliya İttifaqı (1901), Yeni
Zellandiya (1907), Nyufaundlend (1907), Cənubi Afrika Birliyi
(1910), İrlandiya (1921)), müstəmləkələr, protektoratlar
(protektorlar-asılı dövlətlərin ərazilərini müdafiə edən və
faktiki olaraq öz rezidensiyası tərəfindən ölkənin daxili
siyasətinə nəzarət edən, xarici əlaqələrini himayə edən
dövlətlər olublar)1, mandatlar (izahlı lüğətə əsasən, mandat:
1

XIX əsrin başlanğıcından bu forma geniş istifadə edilib. İkinci Dünya
Müharibəsinin başlanmasına qədər İngiltərənin Asiyada (Aden, Sokotra,
Xadramaut, Bəhreyn adaları, Bruney, Butan, Qətər, Kuveyt, Maldiv adaları və s.),
Afrikada protektoratları (Basutolend, Beçuanalend, Qambiya, Keniya, Nigeriya və
s.) mövcud olub. Fransanın isə protektoratları – Mərakeş və Tunis kimi dövlətlər
olublar. Протекторат.dic.academic.ru/dic.nsf/sie/14170/ПРОТЕКТОРАТ.
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[lat. mandatum-tapşırıq] 1914-1918-ci illərdəki dünya müharibəsində qalib gələn ölkələrə Almaniyanın keçmiş müstəmləkələrini və Osmanlı imperiyasının bir hissəsini idarə etmək üçün
Millətlər Cəmiyyəti tərəfindən verilən hüquq) və digər asılı
bölgələrdən ibarət olan Britaniya imperiyasının ərazisi 1918-ci
ildən 1940-cı ilə qədər dünya ərazisinin 30 faizini, dünya
əhalisinin isə 25 faizini təşkil edirdi. 2 Britaniya imperiyası
tarixində ən böyük ərazi itkisini 1776-1783-cü illərdə 13
Amerika koloniyasının üsyanından və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaranmasından itirib.3 Bu baxımdan miqrasiya coğrafifiziki, mədəni-sosial və siyasi aspektləri özündə cəmləşdirmişdir və imperiya siyasəti ilə məzmun tərkibi mövcuddur.
Yeni ərazilərdə ucuz işçi qüvvələri, insan əməyinin rahat
şəkildə istismar edilə bilməsi imkanları məhz imperiyalardan,
mərkəzi dövlətlərdən bu ərazilərə miqrasiyanın zəruri
formasını meydana gətirmişdir. Burada imperiyaların kapitalı
və əhali amili əhali yayılmasını təmin edən vasitələr olaraq,
zəruri və məcburi köç etmənin əsaslarını formalaşdırmışdır.
İmperiyalar öz koloniyalarında (müstəmləkələrində) əlaqəli və
şəbəkəli sistemləri meydana gətirmiş və tutulan (zəbt olunan)
və işğal olunan ərazilərdə ticarət mərkəzlərini və ticarət
yollarını yaratmaqla, müvafiq ərazilərdə məskunlaşma
siyasətini təmin edə bilmişdir. Miqrasiyanın digər bir forması
da təqiblərdən, cinayət törədənlərin cəzadan qaçma istəklərindən meydana gəlmişdir. Amerika qitəsində (məsələn, orta
əsrlərdə indiki ABŞ-ın Texas ərazisində) qızıl axtarmaq
istəyənlərin sayı da çox olmuşdur. Bu baxımdan da miqrasiya
proseslərində cəlbedici (məkana) və itələyici (məkandan)
faktorlar mühüm rol oynamışdır. Ümumiyyətlə, miqrasiya
formalarının bazasında səbəblər əsas rol oynayır və səbəblər
məkandan itələyici və məkana cəlbedici (pull-push factors)
funksiyanı yerinə yetirir.
2

James B. Alcock. Historical Atlas of the British Empire and
Commonwealth. www.atlasofbritempire.com
3
Yenə orada.
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Tarixdə olduğu kimi bu gün də əhali köçü davam
etməkdədir. Əhali köçü prosesləri tarixi mahiyyətini bir qədər
saxlamış və xüsusilə, əhalisi az olan və əmək resurslarına
ehtiyac duyulan məskənlərə (məsələn, Kanadaya, Avstraliyaya,
Rusiya və Qazaxıstana) köç etmək xüsusiyyətlərini özündə
qorumuşdur. Məsələn, belə bir statistik göstərici var ki, 1990-cı
illərdən bu yana hər il Kanada 250 min nəfərdən yuxarı
immiqrant qəbul edir.4
Qeyd: Belə bir rəqəm var ki, Avstraliya II Dünya Müharibəsindən bu yana bütün dünyadan 7 milyon nəfərdən çox
immiqrant qəbul edib. Keçən 20 ildə ölkənin əhali artımında
ölkədə doğulanlarla immiqrantlar arasında bərabərlik nisbəti
olub. Lakin 2006-cı ildən bu bərabərlik pozulub. 2006-cı ildə
miqrasiya prosesləri əhali artımının 58 faizini, 2007-ci ildə 63
faizini, 2008-ci ildə isə 66 faizini təşkil edib. 2007-2008-ci
illərdə Avstraliyaya 200 ölkədən çox miqrant daxil olub:
Çindən 28700 nəfər, Yeni Zellandiyadan 27400 nəfər,
Birləşmiş Krallıqdan 24000 nəfər və Hindistandan 23900
nəfər. 2009-cu ilin dekabr ayının məlumatına əsasən, illik əhali
artımı 432,600 nəfər olub. Bunlardan 277,700 nəfəri, yəni 64
faizi miqrasiya hesabına, 154,900 nəfəri, yəni 36 faizi isə təbii
artımın hesabına baş tutub.5
2008-2009-cu illər ərzində qaçqınlar üçün humanitar
vizalar Çindən, Şri Lankadan, Əfqanıstandan, İraq, Pakistan,
İran və Birmadan, eləcə də Banqladeş və Misirdən gələnlərə
verilib. 6 2006-2011-ci illər ərzində 850 min nəfər daimi
miqrant Avstraliyada məskunlaşıb).7
4

İmmigration Watch Canada.www.immigrationwatchcanada.org.
İmmigration.www.abc.net.au/tv/populationpuzzel/immigration.html
6
Yenə orada.
7
GLENN-The Census Expert. October 4,2011. Australia’s newest
migrants-where are they coming from?
bloq.id.com.au/2011/population/australian-demographic-trends/australianewest-migrants/
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Bu gün də dünyanın yeni köç mərkəzləri özlərinin əvvəlki
qaydada tranzit köçü ehtiva edən baza trayektorik
xüsusiyyətlərini saxlayır. Məsələn, ABŞ, Kanada, Avstraliya
kimi ölkələrə, həmçinin Avropaya əvvəlki əsrlərdə olduğu
kimi, bu gün də köç prosesləri davam etməkdədir. Klassik
mənbə mərkəzi olan Birləşmiş Krallıqdan Kanadaya,
Avstraliyaya və digər ölkələrə köç prosesləri yenə də
mövcuddur. Eləcə də Asiyadan, Afrikadan, Latın Amerikası
ölkələrindən Avropaya, Kanada və Avstraliyaya köç edənlər
çoxalmaqdadır. Məsələn, Latın Amerikasından (ispan mənşəli
əhali) Kanadaya köç edənlərin sayı çoxalmışdır.
Qeyd: 2001-ci ildə Kanadada təxminən 212 min nəfər
İspan mənşəli əhali yaşamışdırsa, 2006-cı ilə artıq bu rəqəm
təxminən 700 min nəfər təşkil etmişdir. 8 2001-ci ildə Latın
Amerikası mənşəli miqrantlardan Kanadaya gedənlərin 15
faizini Meksikadan gələnlər, 14 faizini Çilidən gələnlər, 11
faizini El Salvadordan gələnlər, 7 faiz Perudan gələnlər, 6
faizini isə Kolumbiyadan gələnlər təşkil etmişdir.9
Həmin proseslər sosial-iqtisadi faktorlara və insan
hüquqlarının yüksək səviyyədə təmin edilməsinə əsaslanır.
Əvvəlki tranzitlər bir qədər başqa mahiyyət etibarilə (deyək ki,
burada artıq sosial amillər, insan hüquqlarının nisbətən yüksək
səviyyədə təmin olunması məsələsi daha çox mahiyyətin
kökünə oturub) öz xidmətlərini göstərir. Əvvəlki mərkəzlərlə
yanaşı, dünyanın yeni köç mərkəzləri də meydana gəlmişdir.
Bu ərazilərə ələlxüsus yeni (XXI əsrin) iqtisadi miqrasiya
mərkəzləri kimi ad vermək olar. İnkişaf etməkdə olan və neft
ölkələri belə mərkəzlər rolunu oynayır.
8

Daniel Schugurensky&Jorge Ginieniewicz. The Latin American
Community in Canada: Some Challenges Ahead. 2007/07/15.
dialogos.ca/2007/07/the-latin-american-community-in-canada-somechalllenges-ahead/
9
The Latin American Comunity in Canada. www.statcan.gc.ca/pub/89-621x/89-621-x2007008-eng.htm
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Qeyd: Qətərin işçi qüvvəsinin 94 faizini və əhalisinin isə
70 faizini miqrantlar təşkil edir. 2011-ci il üçün belə bir
statistik göstərici var ki, 1 milyon 127 min 919 nəfər miqrantın
22 faizi Pakistandan, 22 faizi Hindistandan, 16 faizi Nepaldan,
13 faizi İrandan, 11 faizi Filippindən, 8 faizi Misirdən, 8 faizi
isə Şri Lankadan gələnlərdən ibarət olmuşdur. 10 Qətəri tərk
edənlər isə çox cüzidir. 2011-ci ildə cəmi 1,078 nəfər Qətərli
ölkədən köç etmişdir. Onlardan 515 nəfəri Kanadaya, 193
nəfəri ABŞ-a, 121 nəfəri isə Almaniyaya emiqrasiya etmişdir.11
Kapital yenə də ticarət mərkəzlərini və iqtisadi-maliyyə
mərkəzlərini (məsələn, Dubai İnternational Finance SentreDİFC. Mərkəz dünyanı regiona, regionu isə dünyaya
birləşdirən və onshore maliyyə və biznes mərkəzidir. Başlıca
məqsəd BƏƏ iqtisadiyyatı nəzdində maliyyə xidmətlərinə və
əlaqəli bölmələrə böyümə və inkişaf yardımı göstərməkdən
ibarətdir12) meydana gətirir. Ümumdünya miqrasiya prosesləri
bir tərəfdən resurslar axınını yaradırsa, digər tərəfdən tarazlığı
pozursa, başqa bir məkanda isə tarazlığı, resurs ehtiyatlarını
meydana gətirir.
Qeyd: Kanadanın əhalisi 2001-2006-cı illərdə G8
formatına daxil olan ölkələrin əhalisindən daha çox sayda
artıb. (+5,4 faiz). 2006-cı ildə əhali artımının üçdə iki hissəsini
isə beynəlxalq miqrasiya təşkil edib.13
Kapitalın yerdəyişməsi, sosial şəraitlərin yüksək olması,
insan hüquqlarının inkişafı və sabit cəmiyyət, həmçinin
10

Qatar’s migrants: how have they changed the country?
www.theguardian.com/news/datablog/2013/sep/26/qatar-migrants-howchanged-the-country.
11
Yenə orada.
12
Dubai İnternational Finance Sentre-DİFC. www.difc.ae/about
13
Daniel Schugurensky&Jorge Ginieniewicz. The Latin American
Community in Canada: Some Challenges Ahead. Posted 2007/07/15.
dialogos.ca/2007/07/the-latin-american-community-in-canada-somechalllenges-ahead/
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dinamik inkişaf xüsusiyyətləri mövcud zamanın miqrasiyasının
əsaslarını formalaşdırmaqdadır.
Qeyd: 2010-cu ilin yanvar ayının 1-ə olan məlumata görə,
Norveçdə 459 000 nəfər immiqrant qeydə alınmışdır. 93 min
nəfər isə miqrant qohumu olan şəxs qeydə alınmışdır. Bu,
əhalinin 11,4 faizini təşkil etmişdir. İmmiqrantların 257 min
nəfəri avropa mənşəli olmuşdur. Qeyri-avropalılar içərisində
Pakistanlılar və Mərakeşlilər (Osloda yaşayanlar) üstünlük
təşkil etmişdir.14 2010-cu ildə qeyri-Qərb ölkələrinin on qrupu
ölkələrinə İraq (20,400), Somali (18,300), Pakistan (17,100),
İran (13,500), Rusiya (13500), Bosniya və Herseqovina
(13,100), Vyetnam(12,900), Filippin (12,100), Tailand (11,900)
və Türkiyə (10,400) daxil olmuşdur.15
Rusiya və Yaxın Şərqin neft ölkələri, Asiyanın yeni kapital
mərkəzləri bu kimi xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirir.
İqtisadiyyat və maliyyə resurslarının axını özü ilə əməkçi
miqrasiyasını cəlb etməkdədir. Sabitlik, sosial amillər və
dinamik inkişaf xüsusiyyətləri isə humanitar miqrasiyanın
(məsələn, Suriyadan – 2011-ci ildən başlayaraq,
Ukraynadan – 2014-cü ilin yayından, əhalinin qaçqına
çevrilməsi) əsaslarını formalaşdırmaqdadır. Sakit həyat tərzi
axtarmaq üçün insanlar miqrasiya etmək məcburiyyətində
qalırlar. Məlumdur ki, məkan, yaşayış məskənləri bütün
hallarda sakitliyi və rahatlığı tələb edir. Bu günkü Suriya,
Ukrayna miqrasiyasını, Afrika miqrasiyasını, keçmiş SSRİ
(Ermənistan, Gürcüstan)-dən olan digər miqrasiyanı həm də
humanitar miqrasiyaya misal gətirmək olar. Münaqişələrdən,
müharibələrdən, yəni humanitar fəlakətlərdən əziyyət çəkən
14

Cindy Horst, Jǿrgen Carling and Rojan Ezzati. Peace Research Institute
Oslo (PRIO). Immigration to Norway from Bangladesh, Brazil, Egypt,
India, Morocco and Ukraine.
file.prio.no/Publication_files/Prio/Immigration%20to%Norway,%PRIO%20
Policy%20Brief%202010pdf.
15
Yenə orada.
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əhali dinc ölkələrə üz tutmaqdadırlar. İşsizlik miqrasiyasına isə
Pakistan, Hindistan, Misir və digər bu kimi dövlətlərin əhalisi
məruz qalmaqdadır.
Miqrasiya proseslərinin sürətlənməsində informasiya
texnologiyalarının da rolu böyük olur. Miqrasiya üçün əlverişli
olan məskənlər arasında qiyabi əlaqələr, informasiya şəbəkələri
meydana gəlir. Dünyanın informasiya bütövlüyü, dünya
haqqında məlumatların rahat şəkildə əldə olunması (miqrasiya
mərkəzi kateqoriyasına aid olan ölkələrin inkişaf vəziyyəti ilə
tanış olmaq, insan hüquqlarının, həmçinin miqrant
hüquqlarının təmin olunması vəziyyəti ilə maraqlanmaq,
qanunvericiliklə tanış olmaq, kvotalar haqqında məlumatlar
əldə etmək, vizaların verilməsi qaydalarını öyrənmək, tələb
olunan ixtisasları və peşələri bilmək və s.), ayrı-ayrı ölkələrlə
əyani və qiyabi tanışlığın artması, həyat şəraiti, iş imkanları və
qanunvericilik haqqında dolğun məlumatlar və onların asan
şəkildə əldə olunması dünyada insan axınlarının yüksək
tempini yaradan faktorlar kimi əks olunmaqdadır. İnformasiya
texnologiyaları və beynəlxalq şəbəkələr operativ məlumatların
çatdırılmasını təmin edir. İnformasiya texnologiyaları bu
məsələdə məhz birləşdirici vasitə rolunu oynayır. Həmçinin
dünyada yeni-yeni humanist baxışların formalaşması, insan
amilinin münasibətlərdə mərkəz hesab edilməsi ölkələr
arasında regional inteqrasiya və birləşmə, bunlardan irəli
gələrək, bir çox regionlarda (məsələn, Avropada) “asan
keçilən sərhədlər” rejiminin tətbiqi, bundan ortaya çıxaraq
“sərhədlərsiz, məftillərsiz region”un formalaşması insanların
artıq öz ölkələrinin vətəndaşları ilə yanaşı, “dünya
vətəndaşları” olmaq imkanlarını da artırır. İnformasiya
vasitələri dünya vətəndaşlarını həmrəy olmağa dəvət edir.
Dünya və onun nemətləri artıq universal məna daşıyır. Biznes
ehtiyacları, o cümlədən biznesin yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərə olan ehtiyacları dünya üzrə əmək kapitalının,
işçi qüvvəsinin yerdəyişməsini də zəruri etməkdədir. İnkişaf
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tempi və bundan yaranan ehtiyaclar məhz miqrasiyanı zəruri
etməkdədir. Miqrasiya proseslərinin geniş vüsət alması
beynəlxalq əmək bazarını, beynəlxalq əmək bölgüsünü
formalaşdırır. Ölkələri isə öz daxillərində beynəlxalq əmək
bazarının tələblərinə cavab verəcək kadrların hazırlanmasına
cəlb edir. İqtisadi inteqrasiyanın, həm də mədəni inteqarsiyanın
təmin olunmasında ixtisaslı işçilərin, mədəniyyət və incəsənət
adamlarının ölkələrə köç etmələri önəmə malikdir. Onlar
müəyyən elementləri özləri ilə daşıyırlar.
Miqrasiya prosesləri bu proseslərdə iştirak edən və
prosesləri formalaşdıran mərkəzlərin təsnifatını (mərkəzlərin
hansı əsaslar üzrə formalaşmasını) da meydana gətirmişdir.
Miqrasiyanın müxtəlif iqtisadi, sosial səbəbləri özündə
cəmləşdirən fərqli məkan formaları meydana gəlmişdir.
Məsələn, son zamanlarda inkişaf etmiş ölkələrə total axınla
müəyyən olunan miqrasiya, kasıb ölkələrdən inkişaf etməkdə
olan ölkələrə total axın miqrasiyası, inkişaf etmiş ölkələrdən
mütəxəssislərin və ucuz həyat şəraiti axtaran şəxslərin inkişaf
etməkdə olan ölkələrə miqrasiyası (məsələn, Avropadan
Türkiyəyə köç edənləri buna nümunə göstərmək olar. İngiltərə
və Fransadan Türkiyədə yaşamaq istəyənlərin sayı artır.16) kimi
məkan formaları meydana gəlmişdir. Miqrasiyanın məkan
formalarında iqtisadi, sosial-mədəni faktorlar, siyasi amillər
mühüm rol oynayır. Burada ekoloji-siyasi faktorların rolu da
danılmazdır.
Miqrasiya prosesləri dəyişikliyə uğramaqla yanaşı, öz
tarixi mahiyyətini də qoruyub saxlaya bilmişdir. Məsələn,
səbəb kimi rahat həyat şəraiti axtarmaq, gündəlik ehtiyaclara
olan tələbatları ödəmək, dəyərli insan kimi dünyada yaşamaq
istəkləri və zərurəti, eləcə də məcburiyyəti, eyni zamanda
müharibələrin, münaqişələrin yaratdığı məcburi ölkədaxili və
16

Avrupalılar ‘gurbetçi’ oluyor. Deutsche Welle Türkçe.
www.posta.com.tr/ekonomi/HaberDetay/Avrupalilar--gurbetçi-oluyor.htm?ArticleİD=170772
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ölkələrarası miqrasiyalar əvvəlki əsrlərdə olduğu kimi bu gün
də öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaqdadır. İnsanlar tarixi
keçmişdə olduğu kimi, bu gün də oxşar səbəblərdən miqrasiya
edə bilirlər. Ümumiyyətlə isə qeyd etmək olar ki, miqrasiyanın
məcburi, zəruri, könüllü mahiyyəti və bu səbəblərdən irəli
gələn tarixi formaları bü gün ənənə şəkilində öz mövcudluğunu
saxlamaqdadır. Bu da təbii ki, cəmiyyətin və insanların, ayrıayrı qrupların və dövlətin öz mahiyyətini, fəaliyyətinin və
mövcudluğunun tarixi forma və məzmununu qoruyub
saxlamasından irəli gəlir. Miqrasiya prosesləri keçidlər edərək
həm tarixin meydana gəlməsində rol oynayır, həm də öz
tarixini (dünyanın və ölkələrin miqrasiya tarixi-daxili və
beynəlxalq miqrasiya tarixi) meydana gəririr.
İnsanlar ehtiyaclarının ödənilməsindən ibarət olaraq,
xoşbəxt həyatlarını təmin etmək üçün dünyanın ayrı-ayrı
ölkələrini, cəmiyyətlərini özləri üçün seçim obyektinə və
məkanına çevirirlər. Asiyadan Avropa və Amerikaya, Rusiya
və neft ölkələrinə, Avstraliyaya böyük axınlar müşahidə
olunmaqdadır. Qloballıqdan və iqtisadi inkişafdan meydana
gələn bu seçim imkanları, köç etmək istəkləri və istəklərin
təmin olunması məqsədilə atılan müvafiq addımlar proseslərin
sistemli və ardıcıl şəkildə müxtəlif mərkəzlər arasında axın
xarakteri almasına gətirib çıxarır. Dünyada axın istiqamətləri
(bu istiqamətlərə miqrasiya tranzitləri kimi ad vermək olur)
miqrasiya mərkəzləri şəbəkəsini formalaşdırır. Miqrasiya
proseslərinin zaman ardıcıllığı ilə sistemli axını ümumən
dünyada insanların yaşayış yerləri üzrə dəyişən hərəkətlərinin
(yaşayış və iş yerlərinin dəyişməsi ilə xassələnən hərəkətlərinin) əsaslarını ortaya qoyur. Könüllü, eləcə də istəklərdən
irəli gələn zəruri miqrasiya (iradələrdən meydana gələn köç
etmək istəkləri) ideallığın axtarılmasını və rahat həyatın təmin
olunmasını qarşısına məqsəd kimi qoyur.
Miqrasiya proseslərinə dünya informasiya şəbəkələri də
təkanverici rol oynayır. İnkişaf etmiş ölkələr haqqında dolğun
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məlumatların digər ölkələrdə yayılması miqrasiyaya güclü
təkan verir. Miqrasiya informasiyadan meydana gəlməklə
yanaşı, miqrasiyanın bir proses olaraq özü də məlumatların
axmasına səbəb olur. Miqrasiya prosesləri haqqında olan
məlumatlar miqrasiya proseslərinin zəruri xarakter almasına
gətirib çıxarır. Köç haqqında kütləvi məlumatlar müəyyən
müddət üçün köçün ardıcıl olaraq baş verməsini zəruri edir.
Eləcə də əvvəlcədən verilən hidrometeoroloji məlumatlar
ölkədaxili fövqəladə miqrasiyanın (məcburi-zəruri məzmunlu)
baş verməsinə ilkin səbəbləri meydana gətirir.
Miqrasiya prosesləri dünyanın mədəni, iqtisadi və sivil
əsaslarla bütövləşməsinə və vəhdətləşməsinə gətirib çıxarır.
İnsanlar öz ölkələri ilə yanaşı, digər ölkələrdə də yaşamağı
özlərinin əsas azadlıq və təbii yaşamaq hüquqlarının tərkib
hissəsi kimi görürlər. Bu nöqteyi-nəzərdən də yaşayış
məkanları böyüyür. Ölkələrarası miqrasiya sayəsində
mədəniyyətlərin
qarışması
ilə
yanaşı,
ümumdünya
sərvətlərindən, maddi və mədəni irslərindən birgə istifadə
meyarları meydana gəlmiş olur.
Dünyanın ayrı-ayrı regionları iqtisadi cəhətdən inkişaf
etdikcə həmin regionlar insanları da özlərinə cəlb edirlər.
İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr əldə olunan
resurslar hesabına öz inkişaflarına əlavə impulslar qatırlar,
resurs çatışmazlığını aradan qaldırırlar. Resurslarla bağlı
müəyyən səviyyədə ödənilən tələbat ayrı-ayrı ölkələrin təkrar
olaraq sürətlə inkişafına gətirib çıxarır. Burada iqtisadi inkişaf
səviyyəsi hüquqların təmin olunması üçün müqayisədə daha
çox komponentləri meydana gətirir ki, bu komponentlər də
insan hüquqlarının təmin olunması üçün maddi-mənəvi
kompozisiyanın, resurs ehtiyatları bütövünün əsaslarını təşkil
edir. İqtisadiyyat inkişaf etdikcə hüquqların təmin olunması
resursları da artır. Həmçinin iqtisadi inkişaf şərtləri və şəraitləri
azad yerdəyişmə hüququnu şərtləndirir. Dünyanın maddi və
mədəni irsinin xalqlar tərəfindən birgə mənimsənilməsi haqqı
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həmin insanların öz imkanları ilə birlikdə yerdəyişmələrinə
şərait yaradır. Bu baxımdan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının
Nizamnaməsində də qeyd olunur ki, miqrasiya prosesləri
iqtisadi, sosial və mədəni inkişafla, həmçinin insanların azad
yerdəyişmə hüququ ilə əlaqəlidir.17
Əvvəlcə də qeyd olunduğu kimi, ümumdünya köç
prosesləri müxtəlif səbəbləri özündə cəmləşdirir və nəticə
etibarilə də formaları meydana gətirir. Köç prosesləri iqtisadi
və qeyri-iqtisadi xarakter kəsb edir. Lakin hər ikisinin
bazasında sosial amillər mühüm rol oynayır və nəticələr sosialhüquqi faktorlara hesablanır. İnsan hüquqlarının kobud şəkildə
pozulması (müharibələr, münaqişələr, böhranlar anında) halları
da miqrasiyanı şərtləndirir. Miqrasiya prosesləri özündə dünya
üzrə əmək ehtityatlarının axınını meydana gətirir, bu baxımdan
immiqrasiya mərkəzlərində sosial-demoqrafik sentralizasiyanı
(mərkəzləşməni), emiqrasiya mərkəzlərində isə sosialdemoqrafik desentralizasiyanı (ətraflara bölünməni, mərkəzdən qaçmanı) ortaya qoyur. Desentralizasiya sistemdə
(məsələn, dövlətdə, onun təsərrüfat, təhlükəsizlik sistemində və
s.) resurs çatışmazlığını yaradır. Potensialı azaldır. Bu iki
proses arasında baş verən qeyri-tarazlı nisbət isə (kəmiyyət
fərqi) ölkələrin və regionların inkişaf fərqlərini meydana
gətirməkdə böyük rol oynayır. Belə ki, mütəxəssis axınları bir
tərəfdə (təyinat ölkədə) zənginliyi yaradırsa, digər tərəfdə
(mənşə ölkədə) kasadlığı, çatışmazlığı üzərə çıxarır.
İmmiqrasiyadan bir çox ölkələr faydalar əldə edirlər, digərləri
isə kadr ehtiyatlarını və ixtisaslaşmış və ixtisaslaşma üçün tələb
olunan işçi qüvvələrini (buraya daha çox kadr kimi yetişəcək
yeniyetmə və gəncləri aid etmək olar) itirirlər. Dövlətə və
cəmiyyətə xidmət edən potensialın ardıcıllığı itir.
Emiqrasiyadan da dövlətlər və onların əhalisi müəyyən
17

Международная организация по миграции. (МОМ).
http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-pomigratsii-mom
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qazanclar əldə edirlər. Məsələn, MDB ölkələrindən Rusiyada
işləyən immiqrantlar hər il öz ölkələrinə (ailələrinə) pul
göndərirlər.
Qeyd: İnformasiya vasitələrinin Dünya Bankının
hesabatına istinadən verdikləri məlumata əsasən, dünyada
miqrantların ən çox pul göndərdiyi ölkə Hindistandır. 2013-cü
ilin məlumatına əsasən, ildə Hindistana 71, Çinə 60, Filippinə
26, Meksikaya 22, Nigeriyaya 21, Misirə isə 20 milyard dollar
göndərilir. Azərbaycana xaricdəki miqrantlar tərəfindən 2
milyard 200 milyon dollar (ÜDM-nin 4 faizi), Ermənstana 2,4
milyard dollar (ÜDM-nin 1/5-i), Gürcüstana isə 2 milyard
dollar göndərilir. Tacikistanda ÜDM-nin 48 faizi miqrantların
göndərdikləri pulların hesabına formalaşır. Qırğızıstan
iqtisadiyyatının 31, Moldova iqtisadiyyatının isə 24 faizi
miqrantların pulları hesabına formalaşır.18
Bu faktor da mənşə ölkələri (emiqrant göndərən ölkələr)
üçün, onların bank sektorları və bazarları üçün əlavə qazanclar
gətirir. Resurslar bu sahələri aktiv vəziyyətdə saxlayır. Xarici
ölkələrdə çalışan Türkiyə vətəndaşlarının qazanclarını da buna
nümunə göstərmək olar. Emiqrantlar öz ölkələrinin maliyyə
bazarlarını, eləcə də əmlak bazarlarını aktiv (fəal) vəziyyətdə
saxlayırlar. Məsələn, pul köçürmələr yolu ilə ölkəyə gələn
valyuta axını ölkənin bank sektorunun dirçəlməsini təmin edir,
banklar əlavə gəlirlər əldə edirlər. Tikilən evlərin, obyektlərin
satılması prosesi sürətlənir. Kapital qoyuluşu silsilə şəkildə
təsərrüfatın dirçəlməsini təmin edir. Miqrasiya prosesləri
ümumən mənşə və təyinat ölkələrinə bu və ya digər səviyyədə
qazanclar gətirir. Lakin qazanclarla yanaşı, həmin ölkələr
müəyyən itkilərlə də üzləşirlər. Məsələn, qəbul edən ölkə
sıxlıqdan gərginliklə üzləşirsə, göndərən ölkə isə sistemdəki
çatışmazlıqla üz-üzə qalır. Göndərən ölkə həm də faydalar əldə
18

Xaricdə işləyənlərin göndərdikləri pullar. AzeriNews.Tv Informasiya
Agentliyi.azerinews.org/index.php?newsid=2249
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edir və sistemdəki sıxlaşmanın qarşısını alır. Məsələn, hesab
etmək olar ki, Azərbaycandan Rusiyada işləyən miqrantlar öz
ölkələrinə qayıdaraq, qalarlarsa müəyyən sıxlıqlarla, çatışmazlıqlarla, ehtiyaclarla üzləşə bilərlər. İqtisadçı mütəxəssislər
hesab edirlər ki, miqrantların öz ölkələrinə qayıtması əmək
bazarında gərginliyi yarada bilir.19 Onu da qeyd etmək lazımdır
ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, il ərzində
azərbaycanlı emiqrantlar Rusiyadan Azərbaycana təxminən 1
milyard dollar göndərir. Rusiya tərəfi isə bu rəqəmin reallıqda
3 milyard dollar olmasını bildirir. 20 Sistem öz nisbi bərabər
tarazlığını dəyişə bilər və yeni tarazlıqlar ortaya çıxana qədər
çoxlu sayda problemlər meydana gələr. Deməli, həm
immiqrasiya, həm də emiqrasiya prosesləri müsbət və mənfi
hallarla nəticələnir. Sistemləri həm doldurur, həm də
sistemlərin sıxlaşmasının qarşısını alır. Sistemdə elementin
(subyektin) məkana nisbətini, tənasüblüyünü (mütənasibliyini,
yəni, tamuyğunluğunu) həm pozur, həm də formalaşdırır.
İmmiqrantların kütləvi olaraq öz ölkələrinə geri qayıtmaları
(məcburən və ya da istəklərdən irəli gələrək) öz ölkələrində
köklü problemləri yarada bilər. Çünki mövcud sistem və onun
resursları tələblərə cavab verməyə bilər. Gərginliklər sosial
partlayışlara gətirib çıxara bilər və ÜDM-nin səviyyəsi aşağı
düşə bilər.
Miqrasiya beynəlxalq əmək bazarının formalaşmasına öz
müsbət təsirlərini göstərir və onun əsas komponentini,
hərəkətverici qüvvəsini təşkil edir. Bu baxımdan miqrasiya
proseslərini birtərəfli mənfi və ya da müsbət mütləq addım
hesab etmək olmaz. Hər iki proses arasında olan nisbət
kəmiyyətindən tərəflər həm ziyan çəkirlər, həm də qazanırlar.
İmmiqrasiya proseslərindən müəyyən inkişaf etmiş dövlətlər
faydalanırlar və öz elmi-intellektual potensiallarını artırırlar.
19

Rusiyadakı Azərbaycanlıların geri dönüşü nə vəd edir? 14.08.2014.
virtualaz.org/bugun/6586.
20
Yenə orada.
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Məsələn, Kanada öz ölkəsinə daha çox ixtisaslaşmış təcrübəli
işçilər (Skilled Worker Class) qrupunu cəlb edir. Kanadanın
Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Nazirliyi immiqrasiya xidməti
əməkdaşları üçün Federal Skilled Worker Program
(İxtisaslaşmış İşçilər üzrə Federal Proqram), Federal Skilled
Trades Program (İxtisaslı Peşə sahibləri Proqramı) və Canadian
Experience Class (Kanada Təcrübə Sinfi) proqramlarına uyğun
olaraq ərizələrin hazırlanması üçün qərarlar qəbul etmişdir. Bu
qərarlar İşxtisaslı İşçilər üzrə Federal Proqrama uyğun olaraq
2014-cü ilin may ayının 1-dən qüvvəyə minirdi. Kanada kvota
şəkilində immiqrasiya üzrə aşağıdakı ixtisaslar üzrə ərizələri
qəbul etməyə icazə verib:
– maliyyə, kommunikasiya və digər biznes xidmətləri üzrə
böyük menecerlər;
– ticarət sahəsi, teleradioyayım və digər xidmətlər üzrə
böyük menecerlər;
– maliyyə menecerləri;
– alış-veriş menecerləri;
– sığorta, mülkiyyət və maliyyə broker fəaliyyəti üzrə
menecerlər;
– səhiyyə, tikinti işləri, mülklərin və binaların
rekonstruksiyası üzrə menecerlər;
– təbii ehtiyatların istehsalı və balıqtutma üzrə menecerlər;
– emal sənayesi üzrə menecerlər;
– maliyyə auditorları və mühasiblər;
– maliyyə və sərmayə üzrə analitiklər;
– qiymətli kağızlar üzrə agentlər, sərmayə dilerləri və
brokerlər;
– reklam sahəsi, marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə
professional işçilər;
– maliyyə və sığorta sahəsində ofis işçiləri və rəhbərləri;
– əmlak sahəsi üzrə administratorlar;
– geofiziklər və okeanoqraflar
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Bunlardan əlavə, siyahıda müxtəlif sahələr üzrə mühəndislər, mexaniklər və texnoloqlar, analitiklər və məsləhətçilər,
proqramistlər, kompyuter şəbəkəsi üzrə mütəxəssislər, tibb
işçiləri, lektor və professorlar, pedaqoqlar və s. kimi
mütəxəssislər də yer alıbdır.21 Kanada bu yolla öz cəmiyyətini
intellektual səviyyədə saxlamaqla və müxtəlif sahələr üzrə
ehtiyaclarını da yüksək ixtisaslı işçilər hesabına ödəməklə
təmin etməyə çalışır. Kanadada sanki, “süzgəcdən keçmə”
immiqrasiyası (“intellektual miqrasiya”) mövcuddur. Ölkə bu
yolla öz elmi-texniki potensialını ardıcıl olaraq artırmaq
məqsədini güdr. Kanada dövləti öz cəmiyyətini müəyyən
problemləri yaradan şablonlardan qoruyur. Kanada inkişaf
etməmiş ölkələrdən şablonların öz ölkəsinə keçməsinin
qarşısını alır və zərərli ünsürləri yüksək sistemlər üçün təhülkə
hesab edir. Kanadanın bu siyasətini əmək immiqrasiyasının ali
dərəcəsi kimi qəbul etmək olar. Rusiyada isə immiqrantlar,
xüsusilə, keçmiş SSRİ immiqrantları, asiyalı immiqrantlar
ixtisas tələb etməyən işlərdə (məsələn, Tacikistan və
Özbəkistan vətəndaşları Rusiyada küçə və digər obyektlərin
təmizliyi işlərini həyata keçirirlər, Qafqazlılar ticarət və bazar
işlərini həyata keçirirlər) çalışırlar və demək olar ki, əksər
hallarda sistemli, təkmil və idarəçiliyə əsaslanan iqtisadi
həyatdan bir qədər kənarda qalırlar.
Ümumiyyətlə isə emiqrant qəbul edən ölkələri
immiqrantların intellektual potensiallarına görə ixtisaslı
immiqrantlı ölkələr (məxsusi ölkələr) və ümumi (universal)
immiqrantlı ölkələr kimi də təsnif etmək olar. Bu baxımdan da
immiqrasiya prosesləri də inkişaf etmiş ölkələrdə daha çox
sinfi xarakter alır. Universal tərkibli immiqrasiya
proseslərinin məxsus olduğu ölkələrə Rusiyanı, həmçinin neft
ölkələrini (burada ev işlərində çalışan çoxlu sayda əcnəbilər
21
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vardır) nümunə gətirmək olar. Rusiya ticarət, sərmayə
qoyuluşunun tələb olunduğu sahələrdə, müxətlif biznes
sahələrində işləmək üçün yuxarı və orta potensiallı
immiqrantlarla yanaşı, “aşağı işlərdə” (ixtisas tələb olunmayan
fəhlə peşələrində) işləmək üçün immiqrantları da qəbul edir.
Miqrasiya proses olaraq, – insan hüquqlarının, insanlar
arasında köklü qaydada fərqlər qoyulmadan, – reallaşmasının
ən optimal variantlarından biri hesab olunmalıdır. Belə ki, bu
proseslərdə dövlətlərin həqiqətən də bir siyasi qurumlar olaraq
ümumən insanlara xidmətlər üçün təşkil olunmaqlarının əsas
şərtləndirici amilləri meydana gəlir. Dövlət həm öz vətəndaşı,
həm də başqa ölkələrin vətəndaşları üçün, eləcə də vətəndaşlığı
olmayan şəxslər üçün pozitiv bir strukturdur.
Rəngarənglikdən, dünya üzrə miqrasiyanın fərqli
kəmiyyətlərindən, müxtəlif səbəbli proseslərdən ümumdünya
üzrə bütöv əlaqələr və münasibətlər sistemi formalaşır.
Miqrasiya prosesləri dövlətlər arasında yaxınlaşmanı və eləcə
də regional siyasi-mədəni bütövləşməni təmin edir. Çünki
miqrantlar mədəniyyət və siyasət daşıyıcıları kimi rol
oynayırlar. O mənada siyasət daşıyıcıları olurlar ki, onlar
dövlətlərarası siyasi əlaqələrin qurulmasında obyekt rolunu
oynayırlar. Miqrantlar beynəlxalq hüququn obyektinə
çevrilirlər və proseslərin tənzimlənməsi hüquq normaları ilə
yerinə yetirilir. Miqrantlar həmçinin diaspora və lobbiçilik
fəaliyyətlərinə görə siyasətin subyektlərinə də çevrilirlər.
Miqrasiya prosesləri dövlətlər arasında kəskin qarşıdurmaların
qarşısını alır. Xalqların axını və qarışması dövlətlərin öz
xalqları naminə birləşməsinə və müəyyən problemlər üzrə bir
araya gəlməsinə şərait yaradır.
Dövlətlər də miqrasiyada maraqlıdırlar və istər öz vətəndaşlarına münasibətdə, istərsə də əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərə münasibətdə insanların mənşə, milli, etnik,
dil, din, irqi və s. əlamətlərinə görə fərqləndirilməsinin
əleyhinə çıxış edirlər və bütün proseslərin tənzim olunmasının
19

bazasında insan hüquqlarını və insanların sosial rifahının
yaxşılaşdırılmasını əsas məqsəd kimi götürürlər. Məsələn,
Azərbaycan Konstitusiyasının Bərabərlik hüququ adlanan
25-ci maddəsi, Azadlıq hüququ adlanan 28-ci maddəsi,
Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları
adlanan 69-cu maddəsi və digər maddələri insan hüquqlarının
bərabər əsaslarla (bəzi hallar istisna olmaqla) müdafiəsini və
təmin olunmasının siyasi-hüquqi əsaslarını özündə təsbit edir.
Bir çox ölkələrin konstitusiyaları ilə yanaşı, məsələn, 1976-cı il
25 aprel tarixində qüvvəyə minmiş Portuqaliya Respublikasının
Konstitusiyasının Bərabərlik prinsipi adlanan 13-cü maddəsi
də bütün vətəndaşlara ictimai şərəf birliyi və qanun qarşısında
bərabərlik verir. Bu maddədə həmçinin yazılır ki, mənşə, cins,
dil, doğum yeri, dini mənsubiyyətlilik, siyasi və ideoloji etiqad,
təhisl, əmlak və ictimai vəziyyət heç kəs üçün imtiyazlar
qazanmaq, gəlirlər əldə etmək, ziyan vurmaq, hər hansı bir
hüququ ləğv etmək və yaxud da hər hansı bir öhdəlikdən azad
olunmaq üçün əsas ola bilməz.22 Həmin Konstutusiyanın 15-ci
maddəsi xaricilər və apatridlər adlanır. Bu maddənin birinci
bəndinə əsasən, Portuqaliyada yaşayan və müvəqqəti olan
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Portuqaliya
vətəndaşları ilə eyni hüquq və öhdəliklərə məxsusdurlar.
Maddənin digər bəndləri isə onların vətəndaşların malik
olduqları bir çox hüquqlara məxsus olmadıqlarını əks etdirir.
Məsələn, onların siyasi hüquqları və dövlət vəzifələrini tutmaq
hüquqları yoxdur, lakin texniki işləri həyata keçirə bilərlər.
Lakin ölkədə əcnəbilər içərisində portuqaldilli ölkələrin
vətəndaşları üçün xüsusi hüquqlar vardır. Bu xüsusda, 15-ci
maddənin 3-cü bəndinə əsasən, portuqaldilli ölkələrin vətəndaşları beynəlxalq razılaşmalara əsasən, dövlətin ali hakimiyyətində və yerli muxtar vilayətlərin idarəetmə orqanlarında
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vəzifələr tuta bilərlər, həmçinin hərbi qüvvələrdə xidmət keçə
və diplomatik işləri həyata keçirə bilərlər.23 Qeyd: Portuqaliya
unitar dövlətdir. Ərazi Avropa kontinentində yerləşən əsas
hissədən və Azor və Madeyr adlanan arxipelaqlardan
ibarətdir. Konstitusiyaya əsasən, Azor və Madeyr arxipelaqları
özlərinin hökumət orqanları olan və siyasi-administrativ
statusa malik muxtar vilayətlər yaradırlar.24
Qeyd olunduğu kimi, miqrasiya prosesləri özündə müsbət
və mənfi nəticələri doğurur, bir tərəfdən insanların sosial-rifah
hallarının yaxşılaşmasını təmin edir, digər tərəfdən isə
problemləri, həmçinin demoqrafik və etno-milli problemləri
ortaya çıxarır.
Bu gün miqrasiya prosesləri dünya üzrə geniş vüsət
almaqdadır. Prosesin coğrafi ərazi genişliyi və yaşayış
məskənlərini əhatə etməsi əvvəlcə də qeyd olunduğu kimi,
dünyanın miqrasiya mərkəzlərini yaratmaqdadır. ABŞ,
Rusiya, Almaniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri, Böyük Britaniya, Fransa, Kanada, Avstraliya və
İspaniya kimi ölkələr (daha çox miqrasiya qəbul edən ölkələr
arasında ilk onluğa düşən dövlətlər) dünyanın miqrasiya
mərkəzi olan dövlətləri kimi mühüm yer tuturlar. Dünyanın
miqrasiya mərkəzləri həmçinin dünyanın “əmək mərkəzlərinə”,
dünyanın “beyin və intellektual mərkəzlərinə”, dünyanın
“cavan əhali” mərkəzlərinə, dünyanın “turist mərkəzlərinə”
çevrilməkdədir. Bu kimi proseslər özündə iqtisadi, siyasi və
mədəni sahələr üzrə qloballaşmanı və onun tərkib
komponentlərini ehtiva edir. Miqrasiyanın coğrafi mərkəzləri
məhz dövlətlərin inkişaf dərəcələrinin meydana gəlməsinə
səbəb olan amilləri özlərində cəmləşdirir. Dövlətlər inkişaf
göstəricilərinə görə və miqrantların iqtisadiyyatda və
23
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demoqrafik tənzimləmədə oynadığı rollara görə kriteriyalara
bölünürlər.
Miqrasiya prosesləri regional və qlobal formalı olduğundan
dövlətlərin tənzim etmək siyasətinin əsas obyektinə və
istiqamətlərinə çevrilməkdədir. Tarixdə olduğu kimi bu gün də
miqrasiya prosesləri makro və mikro səviyyədə müsbət və
mənfi tendensiyaları özündə əks etdirməkdədir. Bu
tendensiyalar onun formalarında mövcud olur. Köç etmək tək
arzu və istəklərdən, həmçinin sosial zərurətlərdən meydana
gəlmir, eləcə də məcburi-hərbi-siyasi (məsələn, son dövrdə
Suriya əhalisinin qaçqına çevrilməsi) və fövqəladə
vəziyyətlərdən (təbii fəlakətlərin nəticələrindən-məsələn,
Yaponiyada məlum Fukusimo hadisələrindən irəli gələrək) də
ortaya çıxır. Miqrasiyanın məzmunları onun formalarını,
formaları isə məzmunlarını meydana gətirir.
Dövlətlər hətta miqrasiya proseslərini özlərinin milli
maraqlarına təhlükə aktları kimi də qəbul edirlər və bu
baxımdan da kvotalar müəyyən edirlər. Məsələn, belə bir
rəqəm mövcuddur ki, Rusiya 2014-cü ildə 95 min 880 nəfər
əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxsə ölkə ərazisində
müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verməyi planlaşdırır. Moskva
şəhəri üçün müəyyən edilmiş kvotaya görə 7 min nəfər
miqranta burada yaşamağa icazə veriləcək.25
Miqrasiyanın yüksək səviyyədə tənzim olunması və bu
prosesin leqallaşdırılması heç də bütün ölkələrdə mümkün bir
hala çevrilmir. Hər bir ölkədə qanuni və qeyri-qanuni
miqrantlar üçün hüquqi vəziyyətlər meydana gəlir. Ölkələr
problemləri demoqrafik sosial və iqtisadi aspektdə qanunu
yollarla tənzimləməyə çalışırlar.
Qeyd: Məsələn, 2014-cü ilin mart ayının məlumatına
əsasən, Azərbaycanda 150 min nəfər əməkçi miqrant yaşayır
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ki, onun sadəcə olaraq 10 min nəfəri dövlət tərəfindən ayrılan
kovotaya müvafiq olaraq qanuni işləyir. Digərləri isə qeyriqanuni fəaliyyət göstərir. Əməkçi miqrantlar- əsasən ölkədə
tikinti, sənayə və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərirlər.
Azərbaycana əməkçi miqrantlar əsasən Türkiyə, Gürcüstan,
İran, Hindistan və Çindən gəlirlər. Ölkədə 2014-cü ildə
ukraynalı əməkçi miqrantlar say hesabı ilə birinci yerə
çıxıblar. Ukraynalılar əsasən xidmət sferalarında çalışırlar.
Azərbaycanda ölkə qanunlarını pozan miqrantlar deportasiya
olunurlar. Təkcə 2013-cü il ərzində ölkə qanununvericiliyini
pozmuş 25 min nəfər xarici vətəndaş ölkədən deportasiya
olunub.26
Qeyd: Avropada İtaliyanın cənubu Afrikadan qaçaq gələn
qeyri-qanuni immiqrantların məskəni hesab olunur. Onlar
buraya qayıqlar vasitəsilə gəlirlər. Bu da onların həyatı üçün
risqləri ortaya qoyur. Məlumata əsasən, 2014-cü ilin fevral
ayında İtaliya Hərbi Dəniz Qüvvələri Afrikadan altı ədəd
qayıqla üzən 596 nəfər qeyri-leqal immiqrantın həyatını xilas
etmişdi. İtaliya dənizçiləri 2013-cü ilin oktyabr ayında İtaliya
adası olan Lampeduza yaxınlığında iki gəminin batması
sayəsində 400 nəfərə yaxın Afrikalının həyatına son qoymuş
hadisədən sonra müntəzəm olaraq qeyri-leqalları xilas etmək
üçün “Mare Nostrum” əməliyyatını həyata keçirir.27
Qeyd: Rusiya 2014-cü ilin fevral ayında 600 min nəfər
miqrantın ölkəyə girişinə qadağa tətbiq etdi. Həmin şəxslərin
əksəriyyəti MDB vətəndaşlarından ibarət idi. Rusiya Fedreal
Miqrasiya Xidməti rəisi K.Romodanovskinin məlumatına
əsasən, 2013-cü ilə olan rəqəmlərə görə, ölkəyə 17,7 milyon
nəfər xarici vətəndaş gəlib. Onlardan 12,4 milyon nəfəri
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işləmək üçün gələnlərdir. Onun sözlərinə görə, miqrantların 40
faizi qanuni, 60 faizi isə qeyri-qanuni işləyir.28
Belə bir fikir var ki, miqrasiya XXI əsrin qlobal
hadisələrindən biridir, hansı ki, bu miqyasda bu günkü əhali
yerdəyişməsini tarix heç zaman görməmişdir. 1965-1990-cı
illər ərzində dünya üzrə miqrantların sayı 45 milyon nəfər
təşkil etmişdirsə, bu gün bu rəqəm lap çoxalmışdır.29
İqtisadi və sosial məsələlər üzrə BMT Departamentinin 11
sentyabr 2013-cü il tarixli məruzəsinə əsasən, dünyada 232
milyon nəfər miqrant yaşayır. Bu, dünya əhalisinin 3,2 faizini
təşkil edir. Ən böyük miqrasiya koridoru Meksika-ABŞ,
Rusiya-Ukrayna, Ukrayna-Rusiya, Qazaxıstan-Rusiya və s.
dir.30
Neft istehsal edən ölkələr (Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt,
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Qətər) əmək imiqrasiyasının yeni rayonlarına çevrilmişdir. Bu ölkələrə Misirdən,
Yəməndən, Suriya və Sudandan, Hindistan, Pakistan və
Banqladeşdən, eləcə də digər ölkələrdən işləmək üçün üz
tuturlar.
XX əsrdən başlayaraq miqrasiya proseslərinin qloballaşmağa doğru getməsi, eləcə də ümumdünya qloballaşma
proseslərinin tərkibini təşkil edən komponentlər rolunu
oynaması və dünya ölkələri arasında beynəlxalq əhəmiyyətli
məsələyə çevrilməsi bu prosesin tənzimlənməsinin xüsusi
təşkilati əhəmiyyətini zəruri etmişdir. Bu baxımdan 1951-ci
ildə miqrasiya sahəsində hökumətlərarası təşkilat olan
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı yaradıldı.31
28
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Qeyd: Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatına hal-hazırda 146
üzv-dövlət daxildir. 13 ölkə isə müşahidəçi qismində iştirak
edir. Təşkilatın 100-dən çox ölkədə nümayəndəliyi mövcuddur.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının qarşısında duran əsas
məsələ ümumi rifah naminə miqrasiya prosesini humanistləşdirməkdən və nizama salmaqdan ibarətdir. Beynəlxalq
Miqrasiya Təşkilatının əsas fəaliyyəti miqrasiya sahəsində
beynəlxalq
əməkdaşlığı
inkişaf
etdirmək, miqrasiya
probleminin praktiki həll olunması üçün kömək etmək, ehtiyacı
olan miqrantlara, eləcə də qaçqın və məzcburi köçkünlərə
humanitar yardım göstərməkdən ibarətdir. Miqrasiyanın
tənzimlənməsi istiqamətində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının
fəaliyyəti əsas dörd istiqamətdən ibarətdir: miqrasiya və
inkişaf; miqrasiyanın həyata keçirilməsi; miqrasiyanın tənzim
olunması; məcburi miqrasiya. Bu istiqamətləri əhatə edən
tədbirlər bunlardan ibarətdir:beynəlxalq miqrasiya qanunvericiliyinin yaradılması; miqrasiya siyasəti üzrə tövsiyyələrin
hazırlanması, diskussiyaların təşkil edilməsi; miqrant
hüquqlarının qorunması; miqrasiya prosesləri ilə əlaqədar
olaraq qadın hüquqlarının qorunması və sağlamlığın
qorunması məsələlərinin həll olunması.32
Əvvəlcə də qeyd olunduğu kimi, bu gün dünyada
miqrasiya mərkəzləri – dövlətlər və regionlar meydana
gəlməkdədir. Həmin mərkəzləri təmin edən emiqrant ölkələri
də mövcudur. Bu gün dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf
etməkdə olan ölkələri təyinat, digər ölkələri isə mənşə
(mənbə) ölkəsi rolunda çıxış edirlər. ABŞ və Kanada, Avropa
və Rusiya, Fars körfəzinin neft ölkələri, eləcə də Avstraliya
kimi ölkələr və qitələr miqrant qəbul edən mərkəzlər
(immiqrasiya mərkzələri) rolunu oynayırlar. Afrika və Asiya
qitəsinin çoxlu sayda ölkələri, həmçinin Cənubi Amerika
32
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materikinin ölkələri, keçmiş SSRİ və sosialist blokunun
ölkələri emiqrant göndərən ölkələr sırasına aiddirlər. Məsələn,
miqrasiyanın tranzitləri içərisində Afro-Avropa, AvroAmerika, Asiya-Avropa, Asiya-Amerika tranzitləri (qitələrarası
tranzitlər) mövcuddur. Qərbi Afrikadan İspaniya və Kanar
adalarına, Mərakeşdən İspaniyanın cənubuna, Liviyadan
Maltaya və İtaliyanın cənubundakı Siciliya və Lampeduza
adalarına, Türkiyədən Yunanıstan adalarına böyük miqrasiya
axını mövcuddur. Avropaya quru yollar vasitəsilə miqrantlar
daha çox Türkiyədən, Balkanlardan, Belorus və Ukraynadan
daxil olurlar.33 Ön Asiyadan Avropaya axın da güclüdür. Belə
bir statistik göstərici mövcuddur ki, 1973-2006-cı illər ərzində
Almaniyada türklərin sayı artmışdır. 1973-cü ildə bu rəqəm
616 min nəfər təşkil etmişdirsə, 2006-cı ildə onların sayı 2.4
milyon nəfər olmuşdur.34
Miqrasiyanın geniş axını qitələr və regionlardaxili və
qitələr və regionlararası tranzit şəbəkələrini meydana
gətirməkdədir. Məsələn, Afrika qitəsinin daxilində olan
tranzitlərdən biri Afrikanın cənubundan və mərkəzindən
Nigerə, Nigerdən qərb regionlarına, şimala-Liviyaya, Əlcəzairə
axını təşkil edir. Burada Niger mərkəzi tranzit ölkələrdən biri
rolunu oynayır.35
Qeyd: Avropada Şimali Afrikadan post-kolonial miqrasiya
prosesləri yaşanmışdır. 1950-1960-cı illərdə Qərbi Avropada
əmək qıtlığı yaşanırdı. Bir çox hökumətlər özlərində olan
qıtlığı aradan qaldırmaq üçün Şimali Afrikadan işçi qəbul
edirdilər. Onların çoxları öz ailələri ilə gəlirdilər. Afrika
miqrantları daha yaxşı həyat və oturuşma axtarırdılar. 1970-ci
illərə qədər bu iş qaydasında gedirdi. Bu zaman Avropaya giriş
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qanuni idi. Lakin 1980-1990-cı illərdə həmin Avropa ölkələri
miqrantlarla əlaqəli olaraq kvotalar tətbiq etməyə başladılar.
1985-ci il tarixli Şenqen Sazişi vizanı almağı daha da
çətinləşdirdi.36
Qeyd: Tranzit mərkəzlərindən biri də Meksikadan ABŞ-a
olan axını təşkil edir. Məsələn, 2012-ci ilin göstəricilərinə
görə, ABŞ-da yaşayan 40.8 milyon nəfər immiqrantın təqribən
28 faizini Meksikada doğulanlar təşkil etmişdir. Onlar ölkədə
ən böyük immiqrant qrupudur. Hindistan ikinci, Çin və Filippin
isə üçüncü və dördüncü yerləri (hər biri təqribən 5 faiz)
tuturlar. Sonrakı yerlərdə El Salvador, Vyetnam, Kuba,
Koreya, Dominikan Respublikası və Qvatamela bölüşürlər.
2012-ci ilin statistikasına əsasən, bu on ölkədən gələn
immiqrantlar ABŞ-da yaşayan ümumi immiqrantların təqribən
60 faizini təşkil edirlər.37
Buradan görünür ki, Mərkəzi Amerika regionu Şimali
Amerika materikində ABŞ-a immiqrasiyanın əsas tranzit
mərkəzidir və həmçinin mənşə mərkəzlərindən biridir.
Miqrantların sayının çoxalması iqtisadi-sosial amillərlə
yanaşı, məcburi-humanitar (humanitar fəlakətlərin səbəb
olduğu) faktorlardan da çox asılıdır. Dünyada məcburi
miqrantların da sayı çoxalmaqdadır. Məsələn, BMT-nin
Qaçqınların işləri üzrə İdarəsinin dəstəyi ilə Norveçin
Qaçqınların işləri üzrə Şurasının hesabatında deyilir ki, 2013cü ildə dünyada məcburi köçkünlərin sayı 4,5 milyon nəfər
artaraq rekord həddə – 33,3 milyon nəfərə çatıb. Hesabata
əsasən, məcburi köçkünlərin 65 faizini Qana, Konqo
Demokratik Respublikası, Nigeriya, Suriya və Sudan
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vətəndaşları təşkil edir. 38 Hesabata əsasən, ən pis durum
Suriyadadır. Burada hər gün 9,5 min insan məcburi köçkünə
çevrilir. Dünyada məcburi köçkünlərin ümumi sayının 43
faizini Suriyalılar təşkil edir. Avropa ölkələrində isə məcburi
köçkünlərin sayı 2,2 milyon nəfərə çatıb. 39 Hesabat
Azərbaycanda qaçqınların sayını 543 min nəfər qeyd edir.
Həmin məlumata görə, Ermənistanda 8 min, Gürcüstanda 206
min, Rusiyada 34 min, Türkmənistanda 4 min, Özbəkistanda
isə 3 min məcburi köçkün var. 40 BMT-nin Qaçqınların İşləri
üzrə Ali Komissarlığının hesabatına görə, 2013-cü ildə
qaçqınların sayı dünyada 51,2 milyon nəfərə çatmışdır. Bu,
İspaniya, yaxud da Cənubi Afrika Respublikasının əhalisi
qədərdir. Hesabata əsasən, 2013-cü ildə 77 ölkədən 25 min
nəfər uşaq valideynin müşayiəti olmadan qaçqın statusu almaq
üçün müraciət etmişdir. Hesabat sənədində əhalini öz
ölkəsindən məcburən köç etməyə və evlərini tərk etməyə vadar
edən faktorlar içərisində iqlim dəyişməsi, əhali artımı,
urbanizasiya, ərzaq təhlükəsizliyinin olmaması, su çatışmazlığı
kimi amillər qeyd olunur. 41 BMT-nin Qaçqınların işləri üzrə
Ali Komissarlığının məlumatına əsasən, Ukraynada ölkədaxili
məcburi köçkünlərin sayı böhran başlayandan indiyə kimi
(2014-cü ilin avqust ayının 5-nə olan məlumat) 117 min nəfərə
çatıb. Həmin vaxtdan indiyə kimi Ukraynanın şərqindən
Rusiyaya 730 min nəfər qaçqına çevrilib. Onlardan 168, 7 min
nəfəri Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinə müraciət edib.42
Miqrasiya proseslərinin geniş vüsət alması və səbəblərin
çoxaspektliliyi bu prosesin elmi cəhətdən öyrənilməsi
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zərurətini ortaya qoymuşdur. Prosesin şaxələnməsi məhz onun
forma və məzmunlarını, nəticələrini və doğurduğu şəraiti
meydana gətirməkdədir. Miqrasiya artıq bir çox elmlərin və
fənlərin də müştərək öyrənilməsi obyektinə çevrilmişdir. Bu
baxımdan da elmi tədqiqat istiqaməti olaraq miqrasiologiya
fənni (migration studies) meydana gəlmişdir.
Kitabda miqrasiyanın elmi əsasları – miqrasiologiya,
miqrasiya prosesləri və onun formalaşması əsasları,
miqrasiyanın tipləri: növləri və formaları, eləcə də
miqrasiyanın nəticələri araşdırılıb. Dünya miqrasiya
mərkəzləri içərisində ən böyüyü olan Şimali Amerika
mərkəzinin formalaşmasının tarixi, iqtisadi, mədəni, hüquqi və
sosial-demoqrafik aspektləri şərh olunur. Miqrasiya
proseslərinin əsas komponentləri, yəni prosesdə iştirak edən,
prosesi formalaşdıran tərkib elementlər elmi baxımdan şərh
edilir. Əlavədə verilən qrafiklərdə miqrasiya anlayışının tərkib
komponentləri (tərkib termin və anlayışları) və miqrasiya
proseslərinin qısa məzmunu ümumiləşdirilmiş şəkildə öz əksini
tapır.
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I FƏSİL:
Miqrasiyanın elmi əsasları – Miqrasiologiya

Miqrasiya anlayışı
Hər bir anlayış (anlayış-predmet və hadisələrin ümumi,
mühüm əlamətlərini əks etdirən fikir, təfəkkür dərketməsi
forması deməkdir. Anlayış insanın beyinində olandır, fikirlərin
sistemli qaydada izah olunmasıdır. Anlayış məna yaradan
konseptual ifadələrdir) özünün konseptual mənasını ətraf
anlayışlarla vəhdətdə (çünki hər şey sistemdədir və sistemlər
daxilində vəhdət prinsipi əsasında əlamətlənir. Sistemi də
elementlər, onların cəmi yaradır) əks etdirir. O anlayışlar daha
geniş məzmunlu olur ki, onların ifadəçisi olduğu proseslər
(siqnallarla şüurda qavranılan proseslər) məkan və elementlər
tərkibi baxımından zəngin əsaslara malik olur. Anlayışların
genişlənməsi onu əhatə edən, ona aid olan sistemin tərkib
elementlərinin üfiqi və şaquli əsaslarla çoxlaması ilə bağlı olur.
(Təfəkkürün konstruktiv funksiyası elə sistemli dərk olunnma
prosesləri zamanı anlayışın xəyali sistemləşməsini meydana
gətirir). Genişlənmə elə bir prosesə çevrilir ki, bu proses
sayəsində anlayışı əhatə edən digər sistemlərdəki proseslər də
əlavə olaraq əhatə olunur. Strukturlar arasında olan genişlənmə
vəhdəti və yeni strukturların meydana gəlməsi məhz
anlayışlararası əlaqəni meydana gətirir. Bir anlayış özü ilə
çoxlu sayda anlayışların tərkibini aşkar edir. Bir anlayış
digərinin müəyyən başlanğıcını və sonunu bildirir. Anlayışların
formalaşması ardıcıl olaraq məkanların birləşməsini yaradır.
Deməli, anlayışların çoxluğu qeyri-müəyyənliyin müəyyənliklə
əvəz olunmasıdır. Bu prinsip və qanunuyğunluq məhz
sistemlilik prinsipindən və qanunauyğunluğundan ortaya çıxır.
Anlayışın ekzoterik (yəni genişləndikcə çoxları tərəfindən
başa düşülən) sistemalogiyası və ezoterik (yəni dərinləşdikcə
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ancaq müəyyən elm dairələrinin nümayəndələri və
mütəxəssislər tərəfindən başa düşülən) sistemalogiyası
formalaşır. Ekzoterik məna sadələşməyə doğru, ezoterik məna
isə mürəkkəbləşməyə doğru inkişaf edir, genişlənir. Bu
genişlənmə prosesi iki mühüm baza istiqamətdə: sistemin
dərinliklərinə doğru; ətraflara doğru baş verir. İki istiqamət
sayəsində anlayış elmi meydana gətirir, anlayışı formalaşdıran
xətlərin, istiqamətlərin çoxluğu həmin anlayış üzrə fənlərin
yaranmasını zəruri edir. Fənlər özünəxas olan müvafiq
istiqamətlərdə həyata keçən sistemli təhlillərdən formalaşır.
Anlayışı obyekt edən çoxlu sayda trayektorik istiqamətlər
anlayışın digər elm sahələri ilə vəhdətinin əsaslarını təşkil edir.
Məsələn, miqrasiya prosesləri həm daxilən, həm də ətraflara
doğru çox geniş vüsət aldığından, bununla yanaşı, ölkədaxili və
ölkələrarası sferada çoxlu sayda sahələri əhatə etdiyindən, bu
anlayışın genişlənən əhatəsi meydana gəlməkdədir. Miqrasiya
anlayışında ezoteriklik və ekzoteriklik onun əhatəli və elmi
olmasında büruzə verir. Miqrasiya prosesləri ölkənin siyasət
obyektinə, siyasi tənizmləmə obyektinə çevrilir və geniş
predmeti əks etdirir. Bu predmet hüquqi tənzimləmədən
tutmuş, iqtisadi, siyasi, mədəni və sosial tənzimləməyə qədər
şaxələnir. Hüquqi tənzimləmə miqrasiya proseslərinin sosial,
siyasi, humanitar və digər sahələrində mövcud olur ki, bu da
dövlətin daxili siyasətinin və xarici siyasətinin maraq
obyektinə çevrilir. Ümumilikdə miqrasiya prosesləri dövlət
siyasətinin bir məxsusi tənzimləmə strukturu proseslərinə və
mexanizmisinə çevrilir. Miqrasiya prosesləri universal
tənizmləmə içərisində (məsələn, dövlətin ümumi daxili və
xarici siyasəti) məxsusi tənzimləməni meydana gətirir.
Anlayışın mənasını meydana gətirən təriflər ümumi
məzmuna, həm də onun tərkibi olaraq konkret məzmuna malik
olur. Xalqın, əhalinin, ayrı-ayrı şəxslərin köçü özündə həyatın
bütün sahələrinə təsir edən konseptual proseslərdən ibarətdir.
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Xalqın köçü müxtəlif səbəbləri ilə fərdin köçünə qədər
ümumiləşir və yaxud da əksinə, məxsusiləşməyə doğru gedir.
İnsan hüquqları ilə bağlı müasir nəzəriyyələrin və görülən
praktik işlərin nəticəsi olaraq, köç edən şəxslər təyinat və
tranzit ölkələrdə özləri ilə birlikdə “insan” (məqsəd bütün
məkanlarda və zamanlarda, şəraitlərdə insanlığa xidmət
etməkdən ibarətdir) statusunu daşıyır və bu baxımdan da tranzit
və təyinat ölkələrin məsuliyyət obyektlərinə çevrilirlər. Onların
maraqları təyinat və tranzit ölkələrin siyasət predmetlərindən
birini təşkil edir. Miqrasiya prosesləri burada daxili
qanunvericiliklə yanaşı (təyinat və tranzit ölkənin beynəlxalq
hüquqla əlaqəli olan daxli qanunvericilikləri), beynəlxalq
hüququn, bu baxımdan da beynəlxalq aləmdə dövlətlərin
tənzimetmə obyektinə çevrilir. Deməli, miqrasiya hüququn
obyekti kimi dövlətin tənzimləmə siyasətinin əsas
premdetlərindən biridir. Miqrasiya anlayışının tərifləri
(məzmununu təşkil edən komponentlərin aşkarlanması,
müəyyən olunmasından meydana gələn konseptual sistemli
ifadə bütövləri) anlayışın dövlətin çoxtərəfli fəaliyyətinin
ifadəsindən meydana gəlir. Ölkəyə daxil olan miqrant –gəlmə
səbəblərindən asılı olmayaraq, ölkənin müvafiq strukturlarının
və cəmiyyətin üzvünə çevrilir. Sanki, insan olaraq öz dəyərləri
ilə digər üzvlərə qarışır, təmaslar meydana gəlir. Bu baxımdan
da sosial-siyasi-mədəni tərkibi təşkil edir. İmmiqrant ölkənin
daxili siyasətində iştirak edir və cəmiyyətin üzvünə çevrilir.
Tranzit və təyinat ölkədə miqrantın hüquqlarının təmin
edilməsi baza tənzimləmə obyektini təşkil edir. Miqrasiyanın
tərkiblərinə görə bu prosesin əhatəli və sistemli tərifi meydana
gəlir. Miqrasiya iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi mənalar kəsb
edən geniş spektrli və konseptual məzmunu və əhəmiyyəti
özündə əks etdirən şaxəli bir anlayışdır. Miqrasiya anlayışı
həm onun tərkibindən, yəni miqrasiyanın özünü meydana
gətirən komponentlərdən, həm də bölgüsündən, yəni
miqrasiyanın tiplərindən: növləri və formalarından zənginləşir.
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Bu iki baza istiqamət birlikdə geniş miqrasiya proseslərini
əhatə edən anlayışları və anlayışları formalaşdıran ünsürləri,
komponetləri əhatə edir. Miqrasiyanın əhatəli qaydada
formalaşmasında, anlayışın geniş mənalar almasında
miqrantların (emiqrantların, immiqrantların) artan iqtisadiyyat
və sosial sahələrin aparıcı qüvvələri rolunu oynaması da
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu proses zəruri, məcburi və
könüllü məzmunlarla ölkədaxili urbanizasiya, rurbanizasiya,
ruralizasiya, evakuasiya kimi məxsusi prosesləri özünə tərkib
etməklə, eləcə də ölkələr arasında emiqrasiya, immiqrasiya,
bunlardan irəli gələrək, ekspatriasiya, ekstradisiya, readmissiya
və s. kimi coğrafi-siyasi-hüquqi-sosial transfer məzmunlu
hadisələri özündə cəmləşdirməklə, xüsusilə, iki mühüm baza
istiqamətdə böyük mənalar kəsb edən anlayışı qazanmışdır.
Miqrasiya proseslərinin bir obyekt kimi öyrənilməsində tətbiq
edilən metodologiya obyektə münasibətdə yeni-yeni metodları
ortaya qoymuş, eləcə də yeni metodların tətbiqini zəruri
etmişdir. Bu baxımdan da miqrasiya proseslərinin öyrənilməsi
üsulları həm də fənlərarası bir predmet kimi də özündə digər
fənlərin öyrətdiyi istiqamətləri cəmləşdirmişdir. Yəni,
universal tipdə miqrasiya anlayışı da digər anlayışlar kimi
sistemli olaraq, sistemlər arasında əlaqələrin öyrənilməsindən
formalaşır. Nəticə etibarilə miqrasiyanın həm ümumi, həm də
ümuminin zəngin tərkibi olan konkret tərifləri meydana gəlir.
Miqrasiya prosesləri ümumi elmi metodologiya ilə öyrənilir,
nəticələr çıxarılır, təriflər meydana gəlir, terminlər müəyyən
edilir, anlayışın məzmunu açılır, strukturu yaradılır.
Qeyd olunduğu kimi, öyrənmə obyekti kimi, miqrasiya
fənni müxtəlif fənlərin qarışığından formalaşır və miqrasiya
prosesləri elm tərəfindən fənlərarası bir istiqamət kimi də
öyrənilir. Miqrasiya termini və anlayışı ayrı-ayrı humanitar elm
sahələrindən, bu sahələrdə olan, sahələri ifadə edən
anlayışlardan və anlayışları meydana gətirən istiqamətlərdən öz
tərkibini zənginləşdirir və bir proses kimi sosial-iqtisadi və
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siyasi-mədəni proseslərin, hadisələrin cəmindən, tərkib
hissələrindən formalaşır. Miqrasiya proseslərinin geniş mənası
bu prosesin ölkələr daxilində və ölkələr arasında geniş vüsət
alması və həyatın ən əsas sahələrini əhatə etməsindən meydana
gəlir. Miqrasiya anlayışının geniş mənası siyasətin dövlətdaxili
və beynəlxalq əhəmiyyət kəsb etməsi ilə də əlaqədardır. Belə
ki, miqrasiya bu aspektdə həm dövlətdaxili, həm də
dövlətlərarası hüquqi tənzimləmənin obyektinə çevrilir.
Buradan da dövlətdaxili miqrasiya və beynəlxalq
(dövlətlərarası) miqrasiya anlayışları meydana gəlir.
Miqrasiya predmetlərarası fənn olmaqla yanaşı, ayrıca bir elmi
predmet kimi tərkib komponentləri özündə cəmləşdirən
humanitar elm sahələrinin predmetlərinin tərkib hissələrindən
formalaşır. Buna görə də miqrasiya həm sosial, siyasi, iqtisadi
və mədəni tənzimləmə siyasətinin tərkibinə çevrilir, həm də
qeyd edilən sahələrin tərkib predmetini əks etdirir.
Miqrasiya anlayışının əhatəli məzmunda formalaşmasında
tarix, iqtisadiyyat, siyasət, cəmiyyət və mədəniyyət sahələrini
tədqiq edən elmi istiqamətlər mühüm rol oynayır və
miqrasiyanın öyrənilməsi çoxlu sayda elmlərin funksiyasına
daxil olur.
Hər bir ictimai-siyasi anlayışın tarixi formalaşma mərhələsi
də mövcuddur. Tarixən baş vermiş inkişaf prosesləri, əhalinin
yayılması, siyasi təşkilatlanması, resurslara (işçi resurslarına və
istismar olunan təbii resurslara) olan sənaye tələbatının artması,
işçi qüvvələrinin ölkələrdən-ölkələrə daşınması prosesini ifadə
edən miqrasiya anlayışını da tərkib baxımından zənginləşdirmişdir. Miqrasiya anlayışının geniş mənası və forması
ilk növbədə bu prosesin tarixi-siyasi şərtlərindən meydana
gəlmişdir. Miqrasiya prosesləri həm ümumdünya köç tarixinin
tərkib hissəsinə çevrilmiş, həm də konkret olaraq miqrasiya
proseslərinin tarixini yaratmışdır. Tarixi hadisələrin xronoloji
ardıcıllıqla və şaquli-üfiqi formada artması, yəni hadisələrin
əhatə olunduğu məkan üzrə sistemdaxili tərkib etibarilə
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zənginləşməsi (burada sistemdaxili, yəni ölkədaxili üfiqi
trayektoriya üzrə artması) və ərazilər üzrə (horizontal-coğrafiməkan trayektoriyası) genişlənməsi, həmçinin hadisələrin
sosial-iqtisadi, mədəni-siyasi məzmunu məhz miqrasiya
anlayışının zaman-zaman tərkibini daha da zənginləşdirmiş,
yeni terminlər əlavə etmişdir. Miqrasiya anlayışının
zənginləşməsi sistemdaxili digər ictimai-siyasi anlayışların
törəmə xassələri ilə də paralelləşmiş və qarışmışdır.
İqtisadiyyat sahələrində, cəmiyyət həyatının digər sahələrində
ümumxalq maraqlarının artması özü ilə miqrasiya proseslərinə
də geniş mənalar qatmışdır. Bu mənalar miqrasiyanın forma və
məzmunlarını da genişləndirmişdir. Bu gün qloballaşma
proseslərinin daha da geniş vüsət alması miqrasiya anlayışının
qlobal məzmununu meydana gətirməkdədir. Qloballaşma
prosesləri də miqrasiya proseslərinin dünya üzrə sürətlənməsindən meydana gələn ümumi tendensiyaları özündə
cəmləşdirməkdədir. Ümumdünya üzrə demoqrafik qloballaşma
proseslərində əhalinin məcburi (qeyri-iradi), zəruri və istəklərə
uyğun olaraq ölkələrdən-ölkələrə yayılması prosesləri özü ilə
birlikdə sosial-mədəni-etnopsixoloji amilləri də daşıyaraq,
dünyanın ayrı-ayrı regionlarının inkişaf fərqini meydana
gətirməkdədir. Miqrasiya prosesləri tarixin coğrafi əsaslarını,
coğrafiyanın isə tarixi-etnomədəni amillərini formalaşdırmaqdadır. Miqrasiya prosesləri qloballaşmanın tərkibi olmaq
etibarilə, bir tərəfdən dünyanın rəngarəngləşməsinə, mədəni
cəhətdən zəngin tərkibi olan bütövün yaradılmasına, eləcə də
dünyanın maddi-material resurslarının paylanmasına xidmət
edir, digər tərəfdən isə dünyanın miqrasiya (immiqrant)
mərkəzlərini meydana gətirməklə ayrı-ayrı ölkələrin və
regionların daha çox inkişafına səbəb olur. Bu inkişaf isə
özündə həm pozitiv, həm də neqativ meyilləri doğurur. İstər
ölkələr daxilində, istərsə də ölkələr arasında cərəyan edən
miqrasiya prosesləri həmçinin fərqli inkişaf istiqamətlərini
yaratmaqla, inkişaf kontrastlarını, uyğunsuzluqları və əhalinin
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yayılmasında qeyri-mütənasibliyi meydana gətirir. Bu
baxımdan miqrasiya həm birləşdirici, ayrı-ayrı regionlar
arasında vəhdətyaradıcı proses kimi pozitiv məna kəsb edir,
həm də əlaqələr və münasibətlər nisbətində fərqləri meydana
gətirdiyinə görə neqativ proses kimi ortaya çıxır. Miqrasiya
prosesləri ayrı-ayrı regionların demoqrafik yükünü artırır,
insanların yaşayış məskənləri üzrə yayılma sıxlığının həcmini
genişləndirir, eləcə də cəmiyyətdə şəxslər arasındakı
münasibətlərdə müəyyən qədər uyğunsuzluğu, çatışmazlığı
ortaya qoyur. Bu baxımdan da miqrasiya anlayışına – tarixi
səmərəvericiliklə formalaşma nöqteyi-nəzərdən – birmənalı
yanaşmaq düzgün deyil.
Xalqların böyük köçü, imperiyaların coğrafi ərazilər üzrə
(qitələrdən-qitələrə və qitələrarası ərazilərdə) yayılması əhali
məskunlaşmasının hərbi-siyasi (geostrateji) şərtlərini, bunun
ardınca isə mülki (material-maddi resurslar üzərində qurulan
sosial məna və forma) şərtlərini üzərə çıxarmışdır.
Miqrasiyanın tarixi prosesləri bir tərəfdən özündə yeni-yeni
siyasi tarixi (yeni-yeni dövlətlərin meydana gəlməsi ilə
yaranan beynəlxalq münasibətlər tarixini, eləcə də qitələrdə yeni kəşf olunmuş və hərbi-siyasi baxımdan mənimsənilmiş
ərazilərdə - dövlətlərin təşəkkül tapmasına səbəb olan
hadisələri özündə əks etdirən siyasi tarixi) meydana gətirmiş,
digər tərəfdən də miqrasiya tarixi anlayışını formalaşdırmışdır. “Tarixin miqrasiyası-miqrasiyanın tarixi” adlana
biləcək zaman-siyasi hadisələr strukturunun şərtləndirici
vəhdəti və bu vəhdətin baza rolunu oynaması ümumdünya
siyasi tarixini, ümumdünya dövlətçilik tarixini və
beynəlxalq münasibətlər tarixini fənlər istiqamətləri olaraq
ortaya qoymuşdur. Prosesə yanaşma üsulu həmin prosesin
ardıcıl şəkildə öyrənilməsi fənnini meydana gətirir. Tarixdən
məlumdur ki, miqrasiyanın hərbi-siyasi və coğrafi (coğrafi
kəşflər) əsaslar üzərində qurulan tarixi prosesləri yeni
qitələrdə-Amerikada, Avstraliyada yeni dövlətlərin meydana
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gəlməsini şərtləndirmiş, bununla yanaşı, bu proses öz tarixini
(miqrasiya prosesləri tarixini) yaratmışdır. Miqrasiya
proseslərinin tarixi ümumdünya üzrə miqrasiyanın siyasi və
hüquqi tənzimləmə tarixini meydana gətirmişdir. Bununla da
əhalinin yeni-yeni ərazilərdə məskunlaşmasına səbəb verən və
istiqamətlərin kompleks vəhdətini yaradan baza amillər
formalaşmışdır.
Bu baza amilləri aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirmək
olar:
-hərbi-siyasi amillər – işğallar və ərazi zəbtləri nəticəsində yeni-yeni imperiyaların və böyük dövlətlərin meydana
gəlməsi (qitələrdaxili-məsələn, Avropa və Asiya qitələri daxili
və qitələrarası-məsələn, Afrika və Asiya, Avropa və Asiya
qitələri arası)-qədim dövrlərdən başlayaraq-deportasiyalarəhalinin məcburən köçürülməsi bu amilin içərisində
qərarlaşmışdır;
-yeni-coğrafi kəşflər amili – qitələrin, yeni torpaqların
kəşf olunması (Avrasiya və Afrika materiklərinin nümayəndələrinin Amerika və Avstraliya qitələrinə köç etmələri. Burada
da hərbi-siyasi amillər səbəb kimi çıxış etmişdir) - orta
əsrlərdən və yeni dövrdən başlayaraq;
-maddi-material resurslar (iqtisadi amillər) üzərində
qurulan amillər – yeni resurs mənbələrinin əldə edilməsi
uğrunda əhalinin hərbi (işğal), siyasi (dövlət qurmaları) və
mülki (burada cəmiyyət strukturları nəzərdə tutulur) formada
yayılması-qədim dövrlərdən başlayaraq-bu amili ticarət və
sərmayə qoyuluşu formalaşdırmışdır;
-mədəniyyət amili – yeni ərazilərdə yeni sosial-siyasi
təşəkkül forması üzərində qurulan mədəniyyət strukturu amili
(burada mədəniyyətlərin qarışması amilini də qeyd etmək
olar)-qədim dövrlərdən başlayaraq;
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-dini amillər – dinin təbliği ilə əlaqədar həyata keçirilən
işğal hadisələri (məsələn, Ərəb xilafətinin meydana gəlməsi,
ərəblərin böyük ərazilərdə islam dinini yaymaları) və
missionerlik fəaliyyəti ilə əlaqədar köç etmələr (məsələn,
xristian missionerlərinin, yahudi missionerlərinin köç etmələri)
-qədim dövrlərdən başlayaraq. Orta əsrlərdə və yeni dövrdə
xristian missionerləri Yeni dünyada (Amerika qitəsində)
xristian dinini yaymaqla məşğul olmuşlar;
-elmin öyrənilməsi – bu, əsasən mütəxəssis olmaq və ali
təhsilə yiyələnmək və daha yüksək həyat tərzi istəklərindən
meydana gəlmişdir. XIX əsr Avropası digər regionlar üçün
elmi öyrənmə mərkəzinə çevrilmiş və müxtəlif xalqların
(məsələn, XIX–XX əsrlərdə yaponların) mütəxəssis hazırlama
mərkəzi rolunu oynamışdır. Bu gün də bu proses davam
etməkdədir.
Qeyd olunduğu kimi, əhalinin ümumdünya üzrə geniş
yayılmasının coğrafi-tarixi əsasları miqrasiya anlayışının
iqtisadi, sosial, siyasi, mədəni və digər istiqamətlərini
formalaşdırmışdır. Miqrasiyanın dövlətlər tərəfindən tənzim
olunması, bu prosesdə dövlətlərin maraq və məqsədləri,
prosesin hüquqi-siyasi tənzimlənməsi amilini meydana gətirmişdir. Miqrasiya dövlət idarəetməsinin əsas obyektlərindən
birini təşkil etmişdir. İdarəetmə özündə vasitə və alətləri, digər
resursları toparlamışdır.
Burada coğrafi məkan miqyasları əhatəsi prinsipi ilə
əhalinin yaşayış yerləri üzrə məskunlaşması, təkrar məskunlaşması, yerdəyişməsi, bunlardan irəli gələn demoqrafik
uyğunsuzluqlar halları (yəni köç hadisələrinin mənşə və təyinat
məkanlarında mövcud demoqrafik proseslərin təbii axarına öz
mənfi təsirlərini göstərməsi) -bir tərəfdən, əhalinin qurduğu
cəmiyyətdə münasibətlər və əlaqələr strukturları, dövlətlərdaxili əlaqələr və beynəlxalq əlaqələr strukturları arasında olan
əlaqələr, - digər tərəfdən, problemlər istiqamətləri olaraq, həm
tənzimləmə predmetinə çevrilir, həm də elmin tədqiqat
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obyektinə cəlb olunur. Miqrasiya proseslərinin sistemli
qaydada həyata keçirilməsi, idarə olunması zərurəti bu prosesin
siyasətin predmeti kimi əhəmiyyət kəsb etməsini meydana
gətirir. Miqrasiya anlayışının tərifi həm qısa mənada
formalaşır, həm də ümumi tərifi yaradan və konseptuallıq kəsb
edən komponentləri özündə cəmləşdirir, şaxələnmiş məzmun
alır. Miqrasiya anlayışı öz mənbəyini iqtisadi, sosial, siyasi,
milli-mədəni və hüquqi aspektləri əhatə edən predmetlərdən,
obyektlərdən götürür. Miqrasiya anlayışı hətta cəmiyyətin və
dövlətin sosial-siyasi psixologiyasından da bəhrələnir.
Məsələn, ayrı-ayrı mədəniyyətlərə, sivil inkişaf xüsusiyyətlərinə sahib olan xalqlar və onların nümayəndələri qarışarkən
müəyyən sosial-mədəni partlayışları meydana gətirir. ABŞ-da
qaradərili insanlarla ağdərili insanlar arasında vaxtaşırı belə
problemlər yaşanır və ayrı-seçkiliyin meydana gəlməsini
özündə əks etdirir. Xarici ölkələrdə formalaşan diasporalar və
onların lobbiçilik fəaliyyəti hətta sosial-siyasi aspektlərə də öz
təsirlərini göstərir. Mədəniyyət fərqləri onu daşıyan ünsürlərin
qarşılıqlı münasibət uyğunsuzluğunu da meydana çıxarır. Bu,
ən çox özlərinə təyinat ölkələrdə şəhərciklər, taunlar yaradan
diasporaların (çintaunlar, ərəbtaunlar, afrotaunlar) yerli mədəni
ünsürlərin daşıyıcıları ilə əlaqə və münasibətlərində meydana
gəlir. Bu halda miqrasiya anlayışı hadisələri ifadə edən
məzmun olaraq özünə psixoloji aspektləri də əlavə edir.
Universal tərkib ünsürlər “piramida”nın yuxarı mərhələsində
və şərti son ucunda xüsusiləşmiş miqrasiya terminini yaradır.
Miqrasiya termini də öz növbəsində şaxələnir və prosesin
zənginliyini və birləşdirici məzmununu özündə əks etdirir.
Tərkib ünsürlər (tərif yaradan ünsürlər) miqrasiya anlayışının
geniş strukturunu və sistemli mahiyyətini meydana gətirir.
Miqrasiya anlayışı geniş tərkib baxımından həm iqtisadi,
sosial, mədəni və siyasi anlayışlardan meydana gəlir, həmçinin
bu anlayışların tərkib ünsürlərinə çevrilir. Sosial, siyasi,
mədəni aspektlərin izah olunmasında miqrasiya anlayışı özü də
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bir tərkib komponentinə çevrilir. Bu baxımdan miqrasiyanın
xüsusiləşmiş tərifi, yəni qısa tərifi, həm də ümumiləşmiş
tərifi, yəni geniş tərkibli tərifi formalaşır. Miqrasiya
anlayışının ümumi və xüsisi-konkert mənalarda əksini tapmış
konseptuallığı onun şaxələnmiş tərkibində meydana gəlmiş
olur.
Miqrasiya əhalinin yerdəyişməsinə aid olan termin və
anlayış olduğundan, insanların sosial maraqlarının əks
olunduğu əksər sahələrdə diqqəti cəlb edir. Nəzərə alınır ki,
miqrant ilk növbədə insandır və yerli vətəndaşlar kimi onların
da baza hüquq və azadlıqları mövcuddur. Onlar bu hüquqları
sərhədlərdən-sərhədlərə, məskənlərdən-məskənlərə daşıyırlar.
İnsan sosial-mədəni ünsürdür. Miqrantın da bu istiqamətdə
sosial-mədəni tələbatları mövcuddur. İnsani dəyərlərin
qorunması və təmin olunması proseslərin yüksək səviyyədə
tənzim olunmasını zəruri edir. Miqrasiya prosesləri müxtəlif
tərkib etibarilə sosial-mədəni və maddi maraqlara görə baş
verən hadisələrdən meydana gəlir. Miqrasiya prosesləri özü ilə
insan hüquqlarının daşıyıcı hərəkətinə çevrilir. Bu baxımdan
insan istəklərinə (arzularına) uyğun olan, ya da onlardan asılı
olmayan və nəticə etibarilə miqrasiyanı şərtləndirən çoxlu
sayda amillər meydana gəlir. Miqrasiya geniş proses
olduğundan onu şərtləndirən, yəni ona mütləq və nisbi
başlanğıclar verən, eləcə də nəticələr doğuran amillərin,
şərtləndirici kriteriyaların sayı çoxluq təşkil edir. Miqrasiya
istənilən bir proses kimi müxtəlif sosial, siyasi və hərbitəhlükəsizlik səbəblərindən (məcburi, zəruri və könüllü)
başlayır və müxtəlif nəticələr verir. Bu nəticələr də digər
proseslər üçün şəraitləri doğurur. Miqrasiya prosesləri
trayektorik xətlərdə özündə müsbət və mənfi halların
yaranmasının əsaslarını meydana gətirir. Miqrasiya prosesləri
bir tərəfdən, əhali sıxlaşması fonunda sosial-demoqrafik
tarazlığın pozulmasını meydana gətirir (buna “yığılan
miqrasiya” demək olar), digər tərəfdən də, məsələn, ərazisi
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böyük olan ölkələr daxilində – demoqrafik-sosial tarazlığın
formalaşmasını (buna “yayılan miqrasiya” demək olar) təmin
edir. “Yığılan miqrasiya” ölkəyə öz mənfi təsirlərini göstərir,
demoqrafik tarazlığı pozur, bu baxımdan əhalinin ölkə üzrə
tarazlı yayılmasına, tarazlı demoqrafik və digər sosial struktura
zərbələr vurur. Meqapolislər əksər hallarda məkan-insan
tarazlığını pozur. Həmçinin ölkənin iqtisadi-inzibati rayonlar
üzrə tarazlı inkişafı üçün tələb olunan resurslar azlığını (burada
həm işçi qüvvələr, xüsusilə intellektual qüvvələr azlığını, həm
də istehlak məqsədilə istismar olunması üçün tələb olunan təbii
resursların çatışmazlığını) meydana gətirir. Maddi və
maddinin özündə əks etdirdiyi mənəvi resursların azlığı
ölkənin tarazlı qaydada sistemli müdafiəsinə zərbələr vurur və
onun təhlükəsizliyi və müdafiəsi üçün zəiflikləri, potensial
çatışmazlığını yaradır. “Yığılan miqrasiya” meqapolislərin
yaranmasına, şəhərlərin böyüməsinə xidmət edir və bu
baxımdan da şəhər həyatında ekoloji tarazlı vəziyyətlərin
gərilməsinə səbəb olur. “Yığılan miqrasiya”da ekoloji vəziyyət
gərginləşməklə yanaşı, demoqrafik “partlayışlar” da yaranır.
“Yığılan miqrasiya” ölkənin sosial-siyasi, iqtisadi-mədəni
strukturları arasında tarazlı əlaqələr formasının yaranmasına
zərbələr vurur və bu baxımdan da ölkə tarazlı inkişaf tempini
təmin edə bilmir. Bu gün dünya ölkələrində, xüsusilə də inkişaf
etməkdə olan ölkələrdə əhalinin şəhərlərdə cəmləşməsi
(urbanizasiya) və bundan irəli gələrək kənd-şəhər tarazlığının
pozulması bir problem kimi dövlətin və cəmiyyətin qarşısında
durur. Bir çox ölkələrdə bu proseslərin qarşısını almaq üçün
tədbirlər həyata keçirilir, ali məktəblər köçürülür, yeni paytaxt
şəhərləri və inzibati mərkəzlər yaradılır. Kənd həyatının
uyğunlaşdırılması prosesləri həyata keçirlir. Regionların
infrastrukturları yaxşılaşdırılır. Son dövrlərdə Azərbaycanda
regionların tarazlı inkişafına dair dövlət proqramlarının qəbul
edilməsi və icrasının yerinə yetirilməsi bir baza məqsəd kimi
məhz ölkədə “yığılan miqrasiya” formasının qarşısını
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almaqdan ibarətdir. “Yığılan miqrasiya” ölkədə “yük
mərkəzlər”nin sayını birtərəfli qaydada artırır və regionlarda
lazımi resursların qarşılıqlı olaraq tətbiq edilməməsi (burada
tələbata cavab verəcək resursların çatışmazlığı nəzərdə tutulur)
sayəsində “yük mərkəzləri” ölkənin problemli mərkəzlərinə
çevrilir.
“Yayılan miqrasiya” da isə əksinə proseslər yaşanır.
Tarazlı inkişaf məhz yayılan iqtisadiyyatın və sosial strukturun
meydana gəlməsinə xidmət edir. Məsələn, ən yaxşı olar ki,
ölkələrin böyük şəhərləri onların sərhədlərinə yaxın olsun. Bu
halda ölkə sərhədləri boyunca yayılan mərkəzlər ölkənin
daxilini tarazlı əsaslarla inkişaf etdirə bilər.
“Yayılan” və “Yığılan” miqrasiyanın həm ölkədaxili, həm
də ölkələrarası forması mövcuddur. Ölkələrarası forması
(burada hər iki forma iştirak edir) əsasən dünyada intellektual
mərkəzlərin yaranmasına xidmət edir. Bununla bərabər, dünya
sənaye kapitalının təmərküzləşməsinə şərait yaradır, nəticə
etibarilə dünyanın iqtisadi və siyasi güc mərkəzlərinin
(məsələn, ABŞ, Rusiya, Avropa İttifaqı) formalaşmasına
xidmət edir. Miqrasiya proseslərinin bu şəkildə vüsət
almasından istifadə edən böyük dövlətlər prosesdən öz
maraqları üçün yararlanmağa çalışırlar. Nəticə etibarilə
miqrasiya prosesləri təzyiq üsullarının (ölkədaxili və digər
ölkələr üçün) meydana gəlməsinə şərait yaradır.
Təbii ki, bu proseslərin müsbət tərəfləri də vardır. Elm
mərkəzlərindən, təhsil mərkəzlərindən, iqtisadi mərkəzlərdən,
işgüzarlıq (biznes) mərkəzlərindən istifadə edən şəxslər özləri
üçün rahat həyat qurmaq imkanları əldə edirlər və yeni
potensial mərkəzlərdən faydalanırlar. Eləcə də öz istedadlarını
yaradıcılıq və quruculuq yolunda sərf edirlər.
Miqrasiya bir proses olaraq, müasir anlamda qloballaşmanın, yəni total olaraq proseslərin xüsusiləşməsinin və
universallaşmasının tərkibidir. Qloballaşmada baza resursalr
və bütün digər resurslar cəm halda iştirak edir, nəticə etibarilə
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sinergetiklik yaranır. Qlobal sinergizmin yaranmasında
miqrasiya mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir prosesə çevrilir.
Miqrasiya bu baxımdan qloballaşmanı meydana gətirən
tərəflərdən, aspektlərdən, şərtlərdən biridir. Qlobal güc
mərkəzləri (ABŞ-Kanada-Avstraliya, Rusiya, Avropa İttifaqı,
Çin, Hindistan, Braziliya) miqrasiya hesabına da dünyaya
qlobal nəzarətə sahib ola bilirlər. Qloballaşma üçün lazımi
əmək resursları və istehsal vasitələri tələb olunur ki, bu tələblər
də ayrı-ayrı mərkəzlərdə – sənaye və işgüzarlıq, eləcə də
informasiya texnologiyarının idarə olunması mərkəzlərində
yerinə yetirilir. Miqrasiya prosesləri məhz qloballaşma
proseslərinə səbəb olan inteqrasiya, mədəni müxtəliflik,
mədəni çalarlılıq (multikulturalizm) kimi proseslərin
formalaşmasını təmin edən əsas aspektlərdən biri kimi də rol
oynayır. Miqrasiyanı təşkil edən qüvvələr baza etibarilə dünya
iqtisadiyyatı üçün “lokomotiv” məna kəsb edən məhsuldar
qüvvələrin tərkibini təşkil edir. Bu baxımdan insanların daha
çox enerjili təbəqəsini – gəncləri, gənc ailələri əhatə edən
strukturlu bir prosesə çevrilir. (BMT-nin məlumatına əsasən,
hal-hazırda dünyada 232 milyon miqrant mövcuddur.
Onların 30 faizi 29 yaşdan aşağı olan gənclərdir). 43
Miqrasiya gənc ailələrdə dünyaya gələn uşaqların miqrant
olduğu ölkə üçün faydasını üzərə çıxarır. Məsələn, Rusiyada
miqrant uşaqların artımı gələcək vətəndaşların sayının
artmasını təmin edən ünsür rolunu oynaya bilir. Deməli,
miqrasiya əslində miqrant göndərən ölkə üçün gələcək
potensial baxımından (resurs çatışmazlığının meydana gəlməsi)
mənfi hallarla xassələnir. Gənclərin ölkəni tərk etməsi ölkənin
gələcək taleyinə zərbələr vurur. Məsələn, belə bir məlumat var
ki, Ukraynanı tərk edən emiqrantların sayı artmış və dünyada
6,6 milyon nəfərə çatmışdır. Ukrayna emiqrantlarının çox
hissəsini tələbələr və 35 yaşa qədər olan gənclər təşkil edir.
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Tələbələr əsasən, B.Britaniya, Kanada, Latviya, Litva, Polşa,
ABŞ və Çexiyaya üz tuturlar. Ukrayna miqrasiya üzrə lider
ölkələr arasında ilk onluğa daxildir. Ölkə inkişaf etmiş ölkələr
üçün tək “beyin donoru” rolunu oynamır, həmçinin “təmiz
qan” mənbəyi rolunda çıxış edir. Ukraynanı ildə 6 min nəfər
həkim tərk edir. Ukraynanın əməkçi miqrantlarının ən çox üz
tutduğu ölkə (miqrantların 49 faizi) Rusiyadır. Sonrakı yerləri
İtaliya (13 faiz), Çexiya (13 faiz), Polşa (7 faiz), İspaniya (4
faiz) və digər ölkələr bölüşürlər.44
Qeyd: Rusiyalı tədqiqatçı Yelena Malinovskaya 2014-cü
ilin mart ayında belə bir məlumatla çıxış edirdi ki, Rusiya
ukraynalılar üçün ən böyük xarici əmək bazarı rolunu oynayan
dövlətdir. Lakin Rusiyada işləyən ukraynalıların sayı getdikcə
azalmaqdadır. 2008-ci ildə ukraynalı emiqrantlarının ümumi
nisbətində Rusiyanın payı 48 faiz idisə, hal-hazırda bu rəqəm
43 faizə düşüb. İkinci yerdə isə Polşa dayanır. Polşa
Ukraynanın sərhədətrafı rayonlarına vizasız girişi təmin edir.
Hal-hazırda Rusiyada iki yüz min nəfər rəsmi icazəsi olan
ukraynalı miqrant işləyir. Bundan əlavə Rusiyada işləmək üçün
milyondan çox patent verilib. Hansı ki, verilən patentlərin 7
faizi Ukrayna vətəndaşlarına aiddir.45
Belə bir fakir var ki, miqrasiya son illərdə açıq şəkildə
etnososial və etnosiyasi xarakter aldığından yerli sosiumların
həyatına korrektivləri gətirir, dövlət siyasətinin suveren
əsaslarla həyata keçməsinə təsirlərini göstərir, ən əsası isə rahat
həyat və yaxşı gələcək axtarışı məqsədilə başqa ərazilərə
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məcburən (zərurətdən irəli gələrək) köç edən şəxslərin şəxsi
xüsusiyyətlərini dəyişir.46
Miqrasiya prosesləri ölkələr arasında qarşılıqlı təzyiq
vasitələrini meydana gətirir. Rusiya bu təzyiq vasitələrindən
keçmiş SSRİ respublikalarına qarşı istifadə edir. Məsələn,
2014-cü ildə Rusiyanın özünün miqrasiya qanunvericiliyinə
dəyişiklik etməsi Rusiyada işləyən digər ölkə vətəndaşları üçün
müəyyən çətinlikləri meydaa gətirib.
Qeyd: 2014-cü ilin fevral ayının 25-də Rusiya Federal
Miqrasiya Xidmətinin rəisi K. Romodanovski Rusiya prezidenti
Vladimir Putinlə görüşü zamanı bildirirdi ki, Xidmət əmək
miqrasiyası ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklərlə bağlı
təkiliflər hazırlayıb. Bu təkliflər mart ayında ölkə miqrasiya
siyasəti üzrə Dövlət Komissiyasında müzakirə ediləcək, sonra
isə Dövlət Dumasına göndəriləcək. 47 Rusiyanın miqrasiyadan
mənşə ölkəyə qarşı təzyiqinə misal olaraq belə bir faktı qeyd
etmək olar ki, 2014-cü ilin başlanğıcından 5,5 min nəfər
Moldova vətəndaşı Rusiya ərazisinə daxil ola bilməyib.
Qastarbayterlərin (əməkçi emiqrantların) Moldovaya kütləvi
qayıdışı ölkə iqtisadiyyatına köklü zərbələr vura bilər. 48
Məlumata görə, Rusiya ərazisində 240 min nəfər Moldova
vətəndaşı qeyri-leqal yaşayır. Mütəxəssislər belə hesab edirlər
ki, qastarbayterlərin ölkəyə kütləvi qayıdışı nəinki onların ailə
büdcəsinə, eləcə də Moldova iqtisadiyyatına mənfi təsirlərini
göstərə bilər. Belə ki, tək 2013-cü il ərzində xaricdə yaşayan və
işləyən Moldova vətəndaşları öz ölkələrinə 1 milyard 600
milyon dollar pul köçürüblər. Bu pulların yarıdan çoxu
Rusiyadan köçürülmələrdir. Moldova iqtisadiyyatının demək
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olar ki, üçdə biri pul köçürmələrindən formalaşır.49 Müqayisə
üçün o da qeyd olunur ki, 2006-2007-ci ildə Rusiya tərəfindən
Moldova şərabına embarqo tətbiq olunması Moldova üçün hər
il 200 milyon dollara yaxın pul itkisi ilə nəticələnmişdi.50
Onu da sadalamaq yerinə düşər ki, miqrant göndərən ölkə
miqrantın olduğu ölkəyə təsir imkanları əldə edir və nəticə
etibarilə lobbiçilik və diaspora fəaliyyəti meydana gəlmiş
olur. Bu kimi qruplar da miqrant olduğu ölkənin makro və
mikro iqtisadiyyatında və siyasətində iştirak imkanlarının
qazanılmasını təmin edirlər. Deməli, miqrasiya qarşılıqlı təsir
imkanlarını yaradan bir amil kimi əhəmiyyət kəsb edir və bu
baxımdan da dövlətlərarası sülh münasibətlərinin yaranmasında şərtləndirici faktor kimi mühüm rola malik olur.
Miqrasiyanın ümumi tərkibi iqtisadi resursların axın
tərkibini genişləndirir, eləcə də sosial əlaqələrin tərkib
strukturunu böyüdür. Miqrasiya özündə tarixi-siyasi prosesləri
cəmləşdirən böyük məna kəsb edir. Miqrasiya anlayışını
konseptual əsaslarla meydana gətirən terminlər (hüquqi və
iqtisadi-sosial, eləcə də siyasi terminlər) çoxluq təşkil edir. Bu,
hər şeydən öncə köç proseslərinin ölkələr daxilində və
xaricində təbii və siyasi-məcburi, eləcə də sosial-siyasi zəruri
xarakter almasından irəli gəlir. Xüsusilə, ölkələr arasında,
həmçinin, ölkələr daxilində vaxtilə baş vermiş müharibələr,
əhalinin bu müharibələrdə məcburən köç etməsi, öz
vətənlərindən və daimi yaşayış yerlərindən məcburən köçmələri (qaçqına, məcburi köçkünə, eləcə də cinayətkara
çevrilməsi-məsələn, siyasətçilərin və hərbçilərin soyqırımla
bağlı cinayətkara çevrilmələri), sonradan beynəlxalq hüququn
inkişafı sayəsində və beynəlxalq hüququn daxili qanunvericiliyə geniş tətbiqi ilə dövlətlərin hüquqi-bərpa siyasətini həyata
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keçirmələri fəaliyyəti miqrasiyanın tarixi-siyasi-hüquqi
terminologiyasını, terminoloji lüğətini böyütmüşdür.
Miqrasiyanın tipləri miqrasiya proseslərinin əhatə dairəsini
böyüdür və buna müvafiq olaraq terminologiya da genişlənir.
Miqrasiya terminologiyasının formalaşmasında miqrasiya
proseslərinin ayrı-ayrı istiqamətləri və istiqamətlər
arasında zəruri bağlayıcılıq mühüm rol oynayır. Bundan
da geniş terminalogiya meydana gəlir. Ən geniş istifadə
olunan terminologiyalar siyasi və hüquqi terminologiyalardır.
Miqrasiyanı formalaşdıran terminləri təsnifat və qruplaşdırmaq
baxımından birbaşa əhatə edən (birbaşa sahəyə aid olan),
dolayı yolla əhatə edən (geniş mənada aid olan) , eləcə də cari
olaraq tez-tez istifadə olunan və yalnız müəyyən vaxtlarda və
şəraitlərdə istifadə olunan tarixi-hüquqi (məsələn, xalqlarınqaçqın və məcburi köçkün düşmüş xalqların və onların bir
qrupunun- repatriasiyasını buna nümunə göstərmək olar)
terminlərə ayrımaq olar. Bununla yanaşı, vaxtilə bir ölkədə
cinayət törətmiş və başqa ölkəyə qaçmış şəxslərin cinayət
törətdiyi ölkəyə və ya da öz ölkəsinə ekstradisiyası da
miqrasiyanın tərkibi kimi qəbul edilə bilər. Cinayət motivi və
nəticəsi də cinayətkarın başqa ölkədə sığınacaq tapıb
yaşamasına (fərdi olaraq və ailəsi ilə birlikdə) səbəb olur.
Ümumi miqrasiya terminləri qrupu içərində xüsusi
miqrasiya terminlərini ayrıd etmək mümkündür. Miqrasiya
proseslərinin dövlətlər tərəfindən tənzim olunması məhz bütün
terminlərin hüquqi-siyasi məna kəsb etməsinə səbəb
olmaqdadır. Müasir dövrdə, eləcə də indiki zamanda yaşayış
yerinin dəyişməsi hallarının (ölkələrdaxili və ölkələrarası) çox
olması məhz miqrasiya terminologiyasını ensiklopedik
əsaslarla formalaşdırmışdır. Miqrasiya terminologiyasının
formalaşmasında həmçinin vətəndaşlıq (onun verilməsi,
bərpası, bunlarla yanaşı, sosial-siyasi statusların və
sığortaların verilməsi, hüquqi yardımların edilməsi və s.),
vətəndaşsızlıq (apatrid halı) və digər siyasi-hüquqi statuslar
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da böyük rol oynayır. Şəxslərin öz ölkələrinə və yaxud da
gəldikləri ölkələrə qayıtması (məsələn, readmissiya,
repatriasiya) hallarının çoxəsaslı olması da miqrasiya
terminologiyasının geniş çalarlarını ortaya qoymaqdadır.
Miqrasiya terminləri. Hüquq ensiklopedik lüğətdə qısa
məzmun etibarilə, miqrasiya (xüsusiləşmiş termin kimi)
anlayışına-yaşayış yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar əhalinin
bir yerdən başqa yerə köçməsi kimi izah verilir. 51 Başqa bir
ensiklopedik lüğətə əsasən, əhalinin miqrasiyası -əhalinin
yaşayış yerini dəyişməsi ilə müşaiyət olunan yerdəyişməsi kimi
başa düşülür. Bu, cəmiyyətin həyatında və fərdi olaraq insanın
həyatında baş verən çətin bir proses kimi dəyərləndirilir.52
Belə ümumiləşdirmə aparmaq olar ki, eləcə də dialektik
vəhdətin tərkibi olaraq, miqrasiya termini xüsusi halda “ümumi
köç” mənasını bildirir. Ümumiləşmiş, yəni tərkib istiqamətlərə
ayrılmış halda isə “xüsusi köç” hallarını ifadə edir. “Xüsusi
köç” halları miqrasiya prosesinin çoxstrukturlu və
çoxistiqamətli olmasını üzərə çıxarır.
Elmi izahlarda belə hesab olunur ki, miqrasiyanın iqtisadi,
tarixi, sosial rolu mövcuddur. (Bunlar xüsusi termini yaradan
aspektlər kimi xassələndirmək olar). Əhali miqrasiyasının
tarixi rolu - torpaqda məskunlaşma, xalqların və irqin
yaranması və qarışması ilə; iqtisadi rolu – torpaqların
təsərrüfat əsasları ilə mənimsənilməsi, məhsuldar (istehsal)
qüvvələrinin inkişafı, ərazi baxımdan bölüşdürülmüş təbii
resursların və istehsalat vasitələrinin işçi qüvvəsi ilə
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birləşdirilməsi ilə; sosial rolu-əhalinin yaşayış mənzillərinə, iş
yerlərinə olan tələbatlarını tam realizə etməklə əlaqəlidir.53
Miqrasiyanın ümumiləşdirilmiş tərifini qısa məzmununu
özündə saxlamaqla, belə vermək olar- Miqrasiya -lat.migratioköçmə sözündən götürülüb, əhalinin (fərdin) bir ölkənin bir
yaşayış məskənindən digərinə, bir ölkədən başqa ölkəyə, bir
regiondan başqa regiona, bir qitədən başqa bir kontinentə, bir
şəhərdən başqa bir şəhərə və yaxud da digər yaşayış
məskənlərinə, sosial, iqtisadi, siyasi, hərbi, mədəni zərurətlər
baxımından köçməsi deməkdir. Bu köçmənin qrup halını
(xalqın və onun bir hissəsinin, etnik qrupların, ailələrin, bir
kəndin, şəhərin və ya digər yaşayış məskənlərinin əhalisinin
könüllü və ya da məcburi olaraq yerdəyişməsi, köç etməsi) və
fərdi formasını (bir ailənin, bir şəxsin) vurğulamaq olar.
Miqrasiya anlayışı (burada daha çox əmək miqrasiyası) ilk
növbədə sosial bir mahiyyət kəsb edir. Digər aspektlərdə isə
iqtisadi və siyasi çalarlara, həmçinin zəruri – fövqəladə
əhəmiyyətə malik olur. Belə bir prinsipdən çıxış etmək olar ki,
dünya resurslarının və əmək məhsuldarlığının yaşayış
məskənləri və ölkələr üzrə qeyri-bərabər paylanması (əhalinin
cəmi halda olan tələbatları nisbətində) miqrasiyanın baş
verməsinin əsaslarında dayanır. Sənayedə işçi qüvvəsinə
tələbat ölkədaxili urbanizasiyanı yaradır. Əvvəlcə də qeyd
olunduğu kimi, miqrasiya anlayışının tarixi məzmununun
formalaşması daha çox müharibələr, məcburi deportasiyalar,
əhalinin böyük köçləri, yeni kəşf olunan torpaqların
mənimsənilməsi, yeni resursların axtarışları ilə əlaqədar
olmuşdur. Bu tarixi məzmunun bazasında isə resurslar amili
dayanmış və eyni zamanda böyük imperiyaların yaranması
faktorları böyük rol oynamışdır. Bu kimi proseslər miqrasiya
anlayışına tarixi yanaşmaların əsaslarını meydana gətirmiş
53
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olur. Tarixi iqtisadi və siyasi proseslər, həmçinin yeni
tələbatlara cavab verəcək resursların axtarışı, daxili siyasi
təzyiqlər, həmçinin kütləvi qaydada mövcud rejimin qəbul
edilməməsi miqrasiyanın məcburi (bərk) və yumşaq (zərurətə
və istəklərə söykənən) formalarını meydana gətirmişdir.
Bununla bərabər, qloballaşmanın zəruri etdiyi formaları da
mövcud olur. Xüsusilə, şəhərlər daxilində yeni yaşayış
strukturları islahatları sakinlərin total qaydada yeni yaşayış
mənzillərinə köçmələrini şərtləndirməkdədir. (Məsələn, inkişaf
prosesləri ilə əlaqədar olaraq, yeni mənzil tələbatların
ödənilməsi zərurətindən irəli gələrək, Bakı şəhərində əhalinin
bir qəsəbədən digər qəsəbələrə köçürülməsi halları meydana
gəlir). Bu miqrasiya prosesi nəticə etibarilə sosial-rifahın
yaxşılaşdırılmasına söykənən bir məzmunu özündə cəmləşdirir.
Miqrasiyanın zəruri formalarının yaranmasında həmçinin təbii
fəlakətlər də böyük rol oynamışdır.
Miqrasiyanın baş verməsi səbəbləri həm onun tərkib
səbəblərini meydana gətirir, həm də formalarını çoxnövlü
olmasını
üzərə
çıxarır.
Bu
baxımdan
proseslər
klassifikasiyanın, statistikanın (burada uçot da daxil
olmaqla) və terminologiyanın yaranmasını zəruri edir.
Mövcud qloballaşma şəraitində (postmodernizm dövründə)
miqrasiya prosesləri həm bir ölkə daxilində güclənir, həm də
ölkələrin sərhədlərini keçir. Bu baxımdan məkana nisbətdə
(coğrafi-siyasi sistemdə) şaquli (yəni ölkələr daxilində əhalinin
müəyyən mərkəzlərdə cəmləşməsi, dünyada əhalinin müəyyən
ölkələrdə daha çox cəmləşməsi) və üfiqi (yəni ölkələr daxilində
əhalinin tarazlı yayılması, regionda əhalinin nisbətən tarazlı
yayılması) forma alır. Miqrasiya prosesləri şaxələnir və
dalğalanır. Miqrasiya tarixi, siyasi, hüquqi və sosial aspektləri
özündə cəmləşdirən böyük proseslər kimi dünya iqtisadiyyatına
və dünya siyasətinə makro və mikro səviyyədə, regional və
qlobal miqyasda, eləcə də ölkə daxilində böyük dərəcədə öz
təsirilərini göstərir. Miqrasiya demoqrafiyaya səbəb olur və
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müəyyən yaşayış məskənlərində (ölkələrdə) əhalinin həm
sayına, həm də tərkibinə öz təsirlərini edir. Miqrasiya ölkələrdə
sosial-iqtisadi-siyasi sistemlərin şaquli-üfiqi vəhdət ilə
genişlənməsini təmin edir. Miqrasiya prosesləri demoqrafik
göstəricilərin formalaşmasına öz təsirlərini edir və bu
baxımdan da ölkədaxili demoqrafik statistikada miqrasiyanın
payı (ölkəyə gələnlərin və ölkədən gedənlərin hesabınamiqrasiya saldosu baxımından) formalaşmış olur.
Miqrasiya ölkələrdə (daxili inzibati ərazilərdə-şaquli
sistem forması kimi) əhalinin şəhərlərdə toplaşmasınıurbanizasiyanı yaradır. (Qeyd: urbanizasiya-lat.urbanusşəhərli, urbs-şəhər-cəmiyyətin inkişafında şəhərlərin rolunu
artıran, əhalinin sosial-peşəkar və demoqrafik strukturnda
dəyişikliklər yaradan və əhalinin mədəniyyətinə, həyat tərzinə,
psixologiyasına və s. təsir göstərən tarixi proses kimi izah
edilir. Urbanizasiyanın əsas göstəricisi şəhər əhalisinin
payının artmasıdır. Şəhər tipli yaşayış məskənlərinin meydana
gəlməsi ilk dəfə olaraq b.e.ə. III-I minillikdə Mesapotomiya,
Misir, Suriya, Hindistan, Kiçik Asiya və Çində mövcud
olmuşdur. Bu tip yaşayış məskənləri sənətkarlıq və ticarət
məskənləri, xarici düşmənlərdən müdafiə dayaqları, hakimiyyət
və idarəetmə, mədəniyyət və xidmət mərkəzləri kimi istifadə
olunmuşdur. Demək olar ki, bütün qədim şəhərlər çay
vadilərində meydana gəlmiş və bu da özlüyündə digər xalqlarla
ticarət və mədəniyyət əlaqələrinin yaranmasına xidmət
etmişdir). 54 Miqrasiya həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf
etməkdə olan ölkələrdə müəyyn sosial problemləri, sosial –
demoqrafik uyğunsuzluqları meydana gətirir. Məsələn, əhalinin
az olduğu Rusiyada miqrant axını milli amillər üçün qorxu
yaradır. Digər sosial problemləri də meydana gətirir.
Miqrasiyanın doğurduğu ən böyük problem uyğunsuzluq,
54
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adaptasiya olunmamaq ucbatından meydana gəlir. Bu da
ölkədə bəzən ümumi siyasi problemə çevrilir, xalq bu məsələni
referendumda həll etməyə çalışır. Məsələn, 2013-cü ilin fevral
ayının 9-da İsveçrə Konfederasiyasında miqrasiyanın
məhdudlaşdırılması və miqrasiya kvotası ilə bağlı referendum
keçirilmişdir. Öz populist mövqeyi ilə seçilən İsveçrə Xalq
Partiyası tərəfindən “Kütləvi miqrasiyaya qarşı” adı ilə irəli
sürülən təşəbbüs referenduma çıxarılmış və əhalinin 50,3 faizi
ölkəyə miqrasiya axının məhdudlaşdırılmasına razılıq
bildirmişdir. Belə bir rəqəm var ki, İsveçrənin 8,1 milyon nəfər
əhalisinin 23,3 faizi əcnəbilərdən ibarətdir və hər il 80 min
insan daimi yaşayış üçün bu ölkəyə üz tutur.55
Miqrasiya prosesləri geniş olduğundan onun tərkibində
iştirak edən subyektlər baxımından prosesin çoxtərkibli olması
da meydana gəlir. (Bax. Qrafik-1) Prosesin çoxtərkibliliyi isə
özündə subyektlərin fəaliyyətlərinin geniş məzmun və forma
almasını təmin edir. Miqrasiya (xüsusiləşmiş halda)
proseslərində həm əcnəbilər, həm də vətəndaşlığı olmayan
şəxslər və ya apatridlər iştirak edir. Bu baxımdan da termin
özündə geniş konsepsiyanı əhatə edir.
Miqrasiyanın (bir xüsusi termin kimi) tərkibini meydana
gətirən sözlərin (anlayışların-kateqoriyaların) aşağıdakılar
olmasını hesab etmək olar:
Emiqrasiya (xüsusi termin, konkret olaraq köç anlayışını
ifadə edən termin)-ölkədən getmə.
İmmiqrasiya (xüsusi termin-konkret olaraq köç
anlayışını ifadə edən termin) – ölkəyə gəlmə. (Qeyd:
ensiklopedik lüğətlərin izahına əsasən, termin sözü
lat.terminus-sərhəd, hədd-mənasını verir. Elm, texnika və
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incəsənətin hər hansı bir sahələrində bir çox anlayışları
adlandırmaq üçün söz və söz birləşmələri kimi istifadə olunur).
Emiqrasiya və immiqrasiya prosesləri arasında kəmiyyət
fərqi isə miqrasiya saldosu adlanır. Miqrasiya saldosunun
kəskinləşməsi ölkənin hərtərəfli strukturuna öz mənfi təsirlərini
göstərir.
Miqrasiya saldosu – əhalinin miqrasiya artımı. Müəyyən
dövrdə bu əraziyə gələnlərin sayı ilə həmin ərazidən gedənlərin
sayı arasındakı fərqdir. Miqrasiya artımı həm müsbət
(gələnlərin sayı gedənlərin sayından çox olarsa), həm də mənfi
(gələnlərin sayı gedənlərin sayından az olarsa) kəmiyyət ola
bilər.56
Xalis miqrasiya (net migration) – xalis miqrasiya
müəyyən dövr üçün miqrantların ümumi xalis cəmidir, hansı
ki, burada immiqrantların total sayı emiqrantların illik sayından
(vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayanlar da daxi olmaqla) geri
qalır. 57 Xalis miqrasiya immiqrasiya ilə emiqrasiya arasında
olan dövrü fərqdir. Bu, miqrasiya saldosu mənasını da verir.
İmmiqrant statusu – İmmiqrant statuslarının verilməsiməsələn, Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün
verilən status.
Əmək miqrasiyası – Azərbaycan Respublikasının
Miqrasiya Məcəlləsində əmək miqrasiyası dedikdə, fiziki
şəxsin haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün
qanuni əsaslarla bir ölkədən başqa ölkəyə miqrasiya edən
hüquqi şəxs başa düşülür. 58 Miqrasiyaya dair bu kimi
ifadələr də işlədilir:
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-miqrasiya idarəetməsi (Migration management);
-mütəşəkkil miqrasiya (Orderly migration)
-qeyri-leqal miqrasiya (Irregular migration)
Dairəvi miqrasiya (Circular migration) – əməkçi
qüvvələrə ehtiyacların ödənilməsinə görə, hər tərəfə
–
göndərən və qəbul edən ölkələrə – faydalar gətirən müvəqqəti
və uzun müddətli miqrasiya.59
Miqrant – xarici ölkəyə miqrasiya (mühacirət) edən
şəxs.60
Əməkçi miqrant – haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq üçün qanuni əsaslarla bir ölkədən başqa ölkəyə
miqrasiya edən fiziki şəxslərə deyilir.61
Miqrantlarla bağlı bu kimi ifadələr də vardır:
-sənədləşdirilmiş miqrantlar;
-iqtisadi miqrant;
-qeyri-leqal miqrant (irregular migrant);
-ixtisaslı əməkçi miqrant (skilled migrant);
-müvəqqəti əməkçi miqrant (temporary migrant worker)
Qastarbayter-(alman dilində-Gastarbeiter-qonaq işçiGast-qonaq; Arbeiter- işçi mənasını verir) başqa ölkədən
işləmək məqsədilə gələn işçiyə deyilir. Başqa ölkədən gələn
muzdlu işçi leqal olur, mütəxəssislər dəvətnamə əsasında
gəlirlər; həmçinin zəif inkişaf etmiş ölkələrdən qazanc
məqsədilə qeyri-qanuni olaraq köç edirlər. 62 Qastarbayter
əməkçi miqrantla eyni mənanı verir.
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Əcnəbi – xarici ölkə vətəndaşı;
Vətəndaşsızlıq (Apatrid halı) – şəxsin, heç bir dövlətin
vətəndaşlığına mənsub olmaması ilə səciyyələnən hüquqi
vəziyyətdir. Vətəndaşsızlıq, əsasən bu kimi hallarda meydana
gəlir: şəxs öz dövlətinin vətəndaşlığından çıxıb, hələ başqa bir
dövlətin vətəndaşlığını qəbul etməyibsə, əcnəbi ilə nikaha daxil
olan qadın öz dövlətinin qanunvericiliyinə görə vətəndaşlığını
avtomatik olaraq itirib, lakin ərinin vətəndaşlığını qəbul
etməyibsə və s. Vətəndaşlığı olmayan şəxslərə iki beynəlxalq
müqavilə həsr olunub: 1) Apatridlərin statusu haqqında 1954cü il Konvensiyası, 2) Vətəndaşsızlıq hallarının azaldılması
haqqında 1961-ci il Konvensiyası.63 (Qeyd: 30 sentyabr 1998ci ildə qəbul edilən “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 12-c
maddəsinə əsasən, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan
Respublikası ərazisində doğulmuş uşağı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılır. Həmin qanunun 7-ci maddəsinə
əsasən, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan kişi və ya
qadının əcnəbi ilə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslə nigah
bağlaması və ya nigahı pozması ər və arvadın vətəndaşlığının
dəyişməsinə səbəb olmur.64)
Apatrid – heç bir dövlət tərəfindən öz qanununa görə
vətəndaş sayılmayan şəxs.65 Apatridin şəxsi statusu onun üçün
domisil olan ölkənin, beləsi yoxdursa, yaşadığı ölkənin
qanunları ilə müəyyən edilir. - “Apatridlərin statusu haqqında”
BMT Konvensiyası (Maddə 12, bənd 1.) . Apatridlərə ingilis
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dilində həmçinin Stateless persons – vətəndaşlığı olmayan
şəxslər- də deyilir.
Eqzistensial miqrasiya – könüllü olaraq öz evlərini
qoyub, başqa ölkələrə köç etmək deməkdir. Burada məqsəd
daha yaxşı həyatın axtarılması, yeni yaşayış imkanlarının əldə
edilməsi, işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi istəyidir. Buna
bəzən “elitar miqrasiya” da deyilir.66
Urbanizasiya – əhalinin kəndlərdən şəhərlərə köç etməsi.
Bu, daha çox rahat həyat axtarışı və yüksək gəlirlər əldə etmək
məqsədini güdür. Urbanizasiya problemi çox aktualdır. Belə ki,
bu problem kənd təsərrüfatı ilə şəhər sənaye təsərrüfatı
arasında qeyri-tarazlığı meydana gətirir. Məsələn, ABŞ-da
kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı ölkənin Ümumdaxili
məhsulunun cəmi 0,9 faizini verir. ABŞ-da kənd təsərrüfatında
çalışanlar ölkə üzrə işləyən işçilərin 4 faizini təşkil edir. Ölkədə
153 milyon nəfər işləyirsə, bunun 6 miliyon nəfəri kənd
təsərrüfatının payına düşür. 67 Azərbaycan Dövlət Statistika
Komitəsinin məlumatına əsasən, Azərbaycanda 2013-cü ilin
başlanğıcına görə, 4,966 milyon nəfər şəhərlərdə, 4,390 milyon
nəfər isə kənd təsərrüfatında yaşayır. Bu yalnız qeydiyyatla
bağlı olan rəqəmdir, reallıqda isə insanların daha çox hissəsi
şəhərlərdə yaşayır. 68 Belə bir yanaşma mövcuddur ki, bütün
dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da urbanizasiyanın əsas
problemi iqtisadi amillərdən meydana gəlir. Azərbaycanda
kənd təsərrüfatının aşağı gəlirlilik sahəsi urbanizasiyanı
yaradan problemlər içərisindədir. Məsələn, 2013-cü ilin
statistikasına görə, kənd təsərrüfatında sahələrində
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adambaşına düşən gəlir illik 3353 manat (4275 ABŞ dolları)
olmuşdur ki, bu faktor da urbanizasiyanı meydana gətirir.69
Habitat (homeland, native land, motherland, country) –
ingilis dilindən tərcümədə - vətən, doğma yurd, məskunlaşma
arealı kimi başa düşülür. 1985-ci ilin 17 dekabrında BMT Baş
Assambleyasının 40-cı sessiyasında Ümumdünya Habitat Günü
təsis olundu. 1986-cı ildən başlayaraq oktyabr ayının birinci
günü Habitat günü kimi qeyd olunmağa başlayıb. Ümumdünya
Habitat günü yaşayış məskənlərində şəraitlərə və urbanizasiya
probleminə həsr olunur.70
Ruralizasiya – lat.ruralis - kəndli sözü olub, bir proses
kimi əhalinin şəhərlərdən kəndlərə köç etməsi kimi başa
düşülür. Burada iqtisadi amillər mühüm rol oynayır. Bu
prosesə bəzən rurbanizasiya da deyilir. 71 Ruralizasiya
proseslərinə daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə rast gəlinir. Bu
miqrasiya formasını məhz horizontal miqrasiya forması kimi
qəbul etmək olar. Şəhərlərdə ekoloji vəziyyətlərin ağırlaşması,
təbii ərzaq məhsullarının axtarışı və sağlam həyat prinsipi də
ruralizasiyanın formalaşmasında tərkib kimi mühüm rola malik
olur. Ruralizasiya proseslərinin tənzim olunmasında dövlət də
xüsusi maraq göstərir. Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsullarına
olan tələbatların artması, kənd təsərrüfatı məhsullarının ehtiyac
göstəricilərinin artması dövləti ruralizasiya prosesini inzibati və
liberal üsullarla tənzim etməyə vadar edir. Azərbaycanda
regionların inkişafına dair dövlət proqramlarının həyata
keçirilməsi məhz bu prosesin liberal demokratik üsullarla
təmin edilməsinə yönəlir. Burada hədəf kimi tarazlı yaşayış
məskənlərinin seçilməsidir. Azərbaycanda dövlət fermerlərə
güzəştli kreditlər verir və fermerlərə subsidiyalar ayırır.
69
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Məsələn, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Mili Fondu tərəfindən kənd
təsərrüfatı məhsullarının emalı və istehsalı üçün kiçik, orta və
böyük həcmli kreditlər verilir. 72 Texniki vasitələrdən istifadə
imkanları yaradılır. Bu proses urbanizasiyanın qarşısını almaq
və əksinə olaraq ruralizasiyaya həvəsləri artırmaq məqsədini
güdür. Bununla yanaşı, regionlarda müasir tələblərə cavab
verən səhiyyə, idman, turizm mərkəzləri də qurulur ki, bu da
nəticə etibarilə rurbanizasiyanın yaranmasına xidmətə yönəlir.
Köçərlilik – miqrasiyanın xüsusi bir formasıdır. Bu, daha
çox kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar olaraq (mal-qaranın müvəqqəti
olaraq başqa məskənlərə köçürülməsi), mövsümi xarakter kəsb
edir. Kənd yerlərində əhalinin mal-qara təsərrüfatları ilə
birlikdə yay mövsümündə yaylaqlara köçməsi halını buna
nümunə göstərmək olar.
“Rəqqaslı” miqrasiya – bu da miqrasiyanın xüsusi bir
formasıdır. Bu halda insanlar təkrarlanan eyni məzmunlu
proseslərlə daimi (vaxtlı-vaxtında) yerlərini dəyişirlər. İş
yerlərinə, təhsil yerlərinə gedir və geriyə evlərinə qayıdırlar.73
Məsələn, Sumqayıt sakinlərinin Bakıya (iş və təhsil məkanı
olaraq) gəlib-getmələrini buna nümunə göstərmək olar.
Miqrasiya proseslərini tənzim edən, eləcə də bu
proseslərin mənasını, tərkibini genişləndirən digər bəzi
hüquqi-siyasi, sosioloji və tarixi terminlər
Adaptasiya – miqrantın olduğu ölkədə yerli şəraitə
uyğunlaşdırılmasıdır. Bu proseslə yerli dilin öyrənilməsinin
təmin edilməsi, yerli adət-ənənələrə və mədəniyyətə
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uyğunalşdırılma halları nəzərdə tutulur. Ayrı-ayrı ölkələrdə
miqrasiya xidmətləri qurumları bu vəzifəni yerinə yetirirlər.
Azərbaycanda Dövlət Miqrasiya Xidməti öz səlahiyyətləri
daxilində əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sosial
müdafiəsi üçün zəruri şərait yaratmaq, onların yerli şəraitə
uyğunlaşdırılması üçün tədbirlər görmək, hüquqlarını müdafiə
etmək vəzifələrinə malikdir.74
Assimilyasiya – hər hansı bir etnikin və ya da digər sosial
qrupun, adətən azlığın, digərinə adaptasiya olunması vəziyyəti.
Assimilyasiya dil, ənənələr, dəyərlər, mənəviyyat və əxlaq,
yaxud hətta fundamental əhəmiyyətli maraqlar kateqoriyasını
əhatə edir.75 Assimilyasiya – latın sözüdür. Azərbaycan dilinin
izahlı lüğətinə əsasən, bir xalqın başqa bir xalqın dilini,
adətlərini və s.-ni qəbul etməsi nəticəsində onun içərisində
əriyib getməsi mənasını verir. Zorakı assimilyasiya
mövcuddur. Hal-hazırda bir çox dövlətlərdə başqa xalqların
assimilyasiya prosesləri həyata keçirilir. Assimilyasiya
monoetnikliyə və təkmədəniyyətliliyə xidmət edir.
Assisted Voluntary Return (ing.) – Könüllü qayıdış
yardımı – bu ad altında mənşə ölkədə qala bilməyən və ya da
qalmaq istəməyən könüllü olaraq öz ölkəsinə qayıtmaq istəyən
insan alverinin qurbanı olan miqrantlara, rədd edilimiş (“kənara
atılmış”) miqrantlara, ixtisaslı vətəndaşlara və digər
miqrantlara inzibati, maddi-texniki, maliyyə və reinteqrasiya
yardımı göstərmək hərəkətləri nəzərdə tutulur. 76 Aslyum
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seeker (ing.) – sığınacaq axtaranlar. Ölkəsində digər qohumlarına bəlalardan və ya da ciddi təqiblərdən təhlükəsizliklər
axtaran və qaçqın statusu almaq üçün beynəlxalq və yerli
instrumentarilərin yanında qaçqın statusu üçün ərizəyə dair
qərar gözləyən şəxs.77
Brain drain (beyin axını) – keçmiş bacarıq ehtiyatlarının
tükənməsi nəticəsində hazırlıqlı və istedadlı şəxslərin mənşə
ölkədən başqa bir ölkəyə emiqrasiyası.78
Brain gain (beyin artımı, beyin qazancı) – təcrübəli və
istedadlı şəxslərin təyinat ölkəsinə immiqrasiyası. Həmçinin
“virtual beyin axını” (“reserve brain drain”) də adlanır.79
Capacity building – ixtisasların və biliklərin artırılması
yolu ilə hökümətlərin və sivil cəmiyyətlərin kadr potensialının
gücləndirilməsi.80
Deportasiya – bu, ölkənin təcridi məqsədilə, hərbi
əməliyyatlarda (vətəndaş müharibələrində və ya da beynəlxalq
münaqişələrdə) iştirakı ilə əlaqədar olaraq, güc tətbiq etmək
yolu ilə əhalinin köçürülməsidir.81
Demoqrafiya – fəlsəfə ensiklopediyasının izahına əsasən,
(yun.demos-xalq, grafo-yazıram) əhali artımı prosesinin
qanunauyğunluğunu ictimai-tarixi şərtlərlə müəyyən edən
elmdir. (Qeyd: “Demoqrafiya” termini ilk dəfə fransız alimi
A.Qiyarın “Əhali statistikasının elementləri və ya müqayisəli
demoqrafiya” kitabında işlənilmişdir. Lakin elmi sahə kimi
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geniş mənasını XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində tapmışdır.
Demoqrafiya elminin lap başlanğıcı isə ingilis alimi Con
Qraunt (1620-1674) tərəfindən qoyulmuşdur. O, ilk dəfə olaraq
çoxillik statistik göstəricilər əsasında Londonda ölən əhalinin
cədvəlini tərtib etmişdir). Demoqrafiya elmi doğuşla ölümün
qarşılıqlı nisbətini, nigahla boşanmanın nisbətini və ümumilikdə əhali artımının qanunauyğunluğunu sosial aspektlərlə
öyrənir.82
Diaspora – yun. səpələnmə – öz ölkəsindən (mənşə
ölkədən) kənarda yaşayan, yaşadıqları ölkədə möhkəm əsaslı
və həmrəy (bütöv) etnik qruplar yaradan, həmçinin köç
etdikləri ölkədə öz kimliyini və cəmiyyətini inkişaf etdirən və
müdafiə edən sosial institutlar yaradan xalqın (etnosun) bir
hissəsi. 83 Diaspora könüllü və məcburi olaraq başqa ölkə
ərazisinə köç etmə nəticəsində meydana gəlir.
“Qaçqın” və “məcburi köçkün” (ing.dil. Internally
Displaced Person) anlayışları – milliyətinə, irqi və vətəndaşlıq
əlamətinə, dini etiqadına, dilinə, habelə siyasi əqidəsinə, müəyyən
sosial qrup mənsubiyyətinə görə təqibə məruz qalması, həyatına,
ailəsinə, əmlakına real təhlükə yaranması ilə əlaqədar daimi
yaşadığı dövlətin onu müdafiə etməsindən istifadə edə bilməməsi,
yaxud təhlükəyə görə bu müdafiədən istifadə etmək istəməməsi
üzündən yaşadığı ölkənin hüdudlarından kənarda olan,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan şəxslər
Azərbaycan Respublikası ərazisində “qaçqın”, Azərbaycan
Respublikası ərazisində daimi yaşayış yerini tərk etməyə məcbur
olub başqa yerə köçən şəxslər və ya başqa ölkədə daimi yaşayış
yerini tərk etməyə məcbur olub Azərbaycan Respublikasına
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gəlmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları “məcburi
köçkün” sayılır.84
Readmissiya – dövlətin xaricdə olan və və geri qayıtmağa
məcbur qalmış vətəndaşının özünə (mənşəyi-vətəni olduğu
ölkəyə), eləcə də onun (tranzit ölkə olaraq və ya da müddət
yaşanıldığı ölkə kimi) ərazisindən başqa ölkəyə getmiş olan
şəxslərin həmin dövlətin özünə qayıtması üçün beynəlxalq
razılığın verilməsi formasıdır. Məsələn, bir şəxs getmiş olduğu
ölkədə heç bir əsas olmadan qaçqın statusu almaq iddiasını irəli
sürmüş, lakin imtina cavabı almışdır. Həmin şəxs readmissiya
qaydasında (öz ölkəsinin razılığı ilə) öz vətəninə qaytarıla bilir.
Readmissiya qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısını almaq üçün
də hüquqi qayda olaraq istifadə edilir.85
Readmissiya sazişi – ölkələr arasında, həmçinin ölkələr və
ittifaqlar arasında imzalanan və ərazilərində qanunsuz
(icazəsiz) yaşayan şəxslərin mənşə ölkə tərəfindən geriyə
qaytarılması ilə bağlı öhdəlikləri də ehtiva edən rəsmi
beynəlxalq sənəd. Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı
arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası (geri
qaytarılma) haqqında” Sazişdə (Saziş 28 fevral 2014-cü ildə
imzalanıb və 30 may 2014-cü ildə Azərbaycan Milli Məclisi
tərəfindən təsdiq olunub) yazılır ki, Avropa İttifaqına üzv
dövlətin müraciəti əsasında və bu sazişdə ehtiva olunan
şərtlərdən əlavə, rəsmiyyətçiliyə yol vermədən, Azərbaycan
sorğu edən üzv dövlətin ərazisinə daxil olmaq, qalmaq və
yaşamaqla bağlı qüvvədə olan şərtlərə əməl etməyən və bu
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şərtləri yerinə yetirməyən, Azərbaycan vətəndaşı olduğu sübut
olunan və ya “prima facie” dəlillərə əsaslandırılmış şəkildə
ehtimal edilən bütün şəxsləri readmissiya edir.86
Repatriasiya
– lat.repatriate
– vətənə qayıtmaq
deməkdir. Adətən bu termin adı ilə hərbi əsirlərin, qaçqınların
emiqrantların vətəndaşlıq hüquqlarının müdafiəsi ilə əlaqədar
olaraq öz ölkələrinə qayıtması və ya da sığorta tələb olunan
hallarda sığortalı qaydada yaşadıqları ölkəyə qayıtmaq başa
düşülür. Məsələn, vaxtilə Almaniyada yaşamış, sonradan Şərqi
Avropaya və SSRİ-yə köçmüş (məcburən köçürülmüş,
qovulmuş, qaçqın salınmış) alman vətəndaşlarının və etnik
almanların Almaniyaya repatriasiyası haqqında proqram
mövcuddur. Yahudilərin İsrailə repatriasiyası və s. kimi faktlar
vardır. XX əsrin 40-cı illərində Mesxeti türkləri Gürcüstandan
məcburi olaraq köçürülüblər. Gürcüstan Avropa Şurası
qarşısında Mesxeti türklərini öz vətənlərinə (ata-baba
yurdlarına) geri qaytarmaq barədə öhdəlik də götürüb. 87
(Qeyd: Azərbaycanda “İnsan alverinə qarşı mübarizə
haqqında” qanuna, “İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli
Fəaliyyət Planı (2009-2013-cü illər)”na və Avropa Şurasının
“İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Konvensiyasına
uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
2013-cü ilin 10 sentyabr tarixli qərarı ilə “İnsan alveri
qurbanlarının repatriasiyası Qaydaları”nı təsdiq etmişdir.
Həmin qaydalar insan alverinin qurbanı olan əcnəbi və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin repatriasiyası məsələlərini
tənzim edir. (Maddə1.1). Qurbanların repatriasiyası könüllülük
prinsipi əsasında həyata keçirilməklə, insan alverindən zərər
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çəkmiş şəxslərin müdafiəsi üçün tədbirlər siteminin vacib
elementlərindəndir və onların insan alverinin qurbanları kimi
yardım almaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə təminat verir,
cəmiyyətə reinteqrasiyasına, normal həyat tərzinə qayıtmasına
şərait yaradır. (Maddə-1.3.) Bu qaydalara əsasən, qurbana
bərpa və fikirləşmək müddəti verilir, bu müddət ərzində insan
alverinin qurbanı təhlükəsizlik və müdafiə ehtiyaclarının təmin
edilməsi, fiziki, psixoloji və sosial vəziyyətin bərpası halları
nəzərdə tutulur. Bundan sonra onların repatriasiyası prosesləri
həyata keçirilir.88)
Repatriant statusu – öz əvvəlki vətəninə (əvvəlcə vətəndaşı
olmuş və ya da orada yaşamış, eləcə də milliyətindən olan ölkə)
repatriasiya olunmaq üçün həmin ölkə tərəfindən verilən status.
Ekspatriasiya – (lat.ex-dan,-dən+patria-vətən) – məcburi
və ya da könüllü olaraq ölkə xaricinə getmə halı başa düşülür.
Bu hal adətən özü ilə vətəndaşlıqdan məhrum edilmə ilə
nəticələnir. Ekspatriasiya optasiya yolu ilə vətəndaşlıqdan
çıxma, həmçinin dövlətin ali qanunverici və məhkəmə
orqanlarının qərarları ilə vətəndaşlıqdan məhrum edilmə ilə
nəticələnir. Bəzi hallarda vətəndaşlığın ləğvu deportasiya ilə
nəticələnir.89
Ekspatriant – ekspatriasiyaya məruz qalmış şəxs.
Ekstradisiya – məsələn, bu termin beynəlxalq hüquqda, 1957-ci ilin dekabr ayının 13-də Paris şəhərində imzalanmış
“Ekstradisiya haqqında” Avropa Konvensiyasına əsasən, cinayətkarların verilməsi halı kimi başa düşülür.
Optasiya – (lat. sözü olub – arzu, seçim deməkdir) –
konstitusiyada və beynəlxalq hüquqda adətən ərazi
məskunlaşmasından irəli gələrək, vətəndaşlığın könüllü olaraq
seçilməsidir. Bu halda vətəndaşın əvvəlki dövlət mənsubiyyəti
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dəyişir. Dəyişmək üçün vətəndaş dövlətə müraciət etməli olur.
Əgər şəxs yaşadığı ölkənin vətəndaşlığını seçməyibsə, onda
adətən həmin şəxsi müəyyən müddətə vətəndaşı olduğu ölkəyə
göndərmək qərara alınır. Bu halda onun əmlakı toxunulmaz
olaraq qalır. Optasiyada ikili vətəndaşlıq da meydana gəlir.90
Optant – ölkə vətəndaşlığını könüllü olaraq seçmək
hüququna malik olan şəxs.
Reinteqrasiya – şəxsi (şəxslər qrupunu) təkrar olaraq
cəmiyyətə, sosial məkan və struktura inteqrasiya etdirmək,
assosiativ üzv etmək. Bərpa edərək, islah edərək cəmiyyət
həyatı strukturunun təkrarən tərkib hissəsinə çevirmək prosesi,
həmçinin cəmiyyətə uyğunlaşdırmaq halı kimi başa düşülə
bilir.
Evakuasiya – lüğətdə təxliyə, boşaltma, boşaldılma.
Müharibə və təbii fəlakətlər zamanı əhalinin, idarələrin, sənaye
müəssisələrinin və s. təhlükəli yerlərdən uzaq və daha əmin
yerlərə köçürülməsi halı kimi başa düşülür. Miqrasiya
sahəsində bu termin təbii fəlakətlər və müharibələr zamanı
daha çox daxili miqrasiya proseslərini (zəruri miqrasiya
formasının tərkiblərindən biri kimi) tənzim edən ifadə olaraq
işlədilir. Ola bilər, uzun müddətli, ola da bilər ki, qısa müddətli
olsun. Nəticələr aradan qaldırıldıqdan sonra əhali təkrar öz
yerinə qayıda bilər. (Qeyd: müharibə və təbii fəlakətlər zamanı
köçmə üçün məcburi hal yaranır. Bu məcburi hal zəruri
evakuasiyanın əsaslarını meydana gətirir. Məsələn, məcburi
köçkünlərin zəruri olaraq yaşayış yerini dəyişməsini buna
nümunə göstərmək olar).
Miqrantların (immiqrantların) lobbiçilik fəaliyyəti –
miqrant diasporalarının öz maraqlarının (burada müəyyən bir
sosial qrupun və ya da iqtisadi qrupun xeyrinə olaraq)
müdafiəsi üçün yerli hakimiyyətə müxtəlif təsir üsullarını
nəzərdə tutan fəaliyyət kimi başa düşülməlidir. Təşkilatlanmış
90
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maraqların dövlət hakimiyyətinə və ayrı-ayrı şəxslərə təsirləri
nəzərdə tutulur.
Lobbiçilik – “Lobbi” sözünün mənası ingilis dilindən
tərcümədə “dəhliz”, “vestibül”, “holl”, “üstüörtülü gəzinti
meydançası”, “səhnəarxası” mənasını daşıyır. Lobbi anlayışı
1553-cü ildə İngiltərə monastrlarında “gözətçi meydançası”
kimi işlədilirdi. Başqa bir mənada Lobbiçilik anlayışıtəşkilatlanmış maraqların dövlət orqanlarına və ayrı-ayrı rəsmi
şəxslərə məqsədyönlü təsirini ifadə edir.91
Lobbiçilik – Qərb anlamına əsasən, qrup və ya şirkətin öz
mənafelərinə əsasən, hökumətin qanunvericilik prosesinə təsir
etmək təşəbbüsüdür. Lobbiçilik ilk olaraq ABŞ-da
yaranmışdır.92
Naturalizasiya – immiqrantların bir immiqrant kimi
cəmiyyətdəki inteqrasiya proseslərinin axırıncı mərhələsidir,
hansı ki, bu mərhələdə əcnəbi şəxs təyinat ölkəsində
vətəndaşlıq əldə edir. Vətəndaşlığın əldə edilməsinin bir neçə
yolu mövcuddur. Onlardan biri filiasiyadır (lat. filiation).
Filiasiyanın iki tipi mövcuddur: “Qan hüququ yolu ilə” (lat.
jus.sanguinis) – burada uşaq valideynlərinin hər ikisinin və ya
da birinin vətəndaşlığı ilə bu hüququ qazanır; “torpaq hüququ
ilə” (lat.jus.soli) – bu halda uşaq doğulduğu ölkəyə görə həmin
ölkənin vətəndaşlığını əldə edir. Bəzi ölkələrdə, məsələn, ABŞ
və Rusiyada “torpaq prinsipi” əsas götürülür, Skandinaviya
ölkələrində isə “qan hüquq” əsas götürülür. Yollardan biri də
naturalizasiyadır. Naturalizasiya zamanı vətəndaşlıq könüllü
olaraq qazanılır. Ölkə qanunvericiliyinə əsasən bir neçə şərt
qoyulur. Məsələn, dil və ölkə tarixi haqqında biliklər, gəlirlər
və yaşayış üçün leqal mənbənin mövcudluğu, ölkə ərazisində
yaşayış müddətinin müəyyən olunması və s. faktorları tələb
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kimi qoyulur. 93 (Qeyd: belə bir məlumat var ki, ABŞ-da
2012-ci il üçün immiqrantların təqribən 46 faizi (18,7 milyon
nəfəri) ABŞ vətəndaşlığı əldə etmişdir. İmmiqrantların digər
54 faizi isə qanuni icazəli rezidentlər, qeyri-leqal miqrantlar,
həmçinin müvəqqəti işçilərdən və tələbələrdən ibarət olmaqla
müddətli viza ilə yaşayanlardan ibarətdir.94 Vətəndaşlıq alan
18,7 milyon nəfərin 51 faizi 2000-ci ilə qədər, 38 faizi 20002009-cu illər arasında, 11 faizi isə 2010-2012-ci illər üçün
naturalizasiya olunmuşlardır).95
Kolonizasiya (müstəmləkəçilik) – az məskunlaşmış və
zəif inkişaf etmiş kənar ərazilərə (məsələn, bir ölkə daxilində“ölkədaxili kolonizasiya”) əhalinin köçürülməsi prosesi,
başqalarının ərazilərini mənimsəmək məqsədilə öz ölkələrindən kənar ölkələrə əhalinin köçürülməsi (“xarici kolonizasiya”) prosesi deməkdir. Xarici kolonizasiyanın ispan,
ingilis və digər tipləri mövcuddur.96 1550-cü illərdə İspanlar
və Fransızlar buraya ayaq basmışlar. 1607-ci ildə indiki ABŞın Virginiya ştatındakı Ceymstaun yaşayış məskənində ilk
ingilis koloniyasının əsası qoyulmuşdur. ABŞ-a immiqrasiyanın
əsas dalğası kolonial dövrə təsadüf etmişdir. Bu, tarixi
baxımdan iki hissədən ibarət olmuşdur: XIX əsrin birinci
yarısını əhatə edən miqrasiya və 1880-1920-ci illər arasında
olan immiqrasiya. Amerikaya daha çox geniş iqtisadi imkanlar
axtaran immiqrantlar gəlmişlər. Buna qədər isə 1600-cü illərin
əvvəllərində Pilqrimlər kimiləri dini azadlıq axtaranlar buraya
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ayaq basmışlar. XVII əsrdən XIX əsrin ortalarına qədər isə yüz
minlərlə Afrika qulları qeyri-iradi olaraq (məcburən) ABŞ-a
gətirilmişdir. İmmiqrasiyanı məhdudlaşdıran ilk federal
miqrasiya qanunvericiliyi 1882-ci ildə (Chinese Exclusion
Act-Çinlilərin ölkədən çıxarılması Aktı) qəbul edilib.97
Repressiya-lat.repressio – təzyiq deməkdir. Dövlət orqanları tərəfindən tətbiq edilən cəzaverici üsullardır.98
Mühacirət – ərəb sözüdür – Azərbaycan dilinin izahlı
lüğətində-siyasi, iqtisadi və ya dini səbəblərdən məcburi və ya
könüllü olaraq öz vətənini tərk edib başqa ölkəyə köçmə
mənasını verir. Emiqrasiya sözünün sinonimi kimi işlədilə
bilər.
Remittances – pul köçürmələri;
Ressetlement – köçürülmə. İnsanların (qaçqınların,
məcburi köçkünlərin və s.) digər coğrafi ərazilərə, adətən
üçüncü ölkələrə məskunlaşdırılması və inteqrasiya olunmaları
kimi başa düşülür;
Smuggling – qaçaqmalçılıq;
“Push-pull factors” – təkandan və cəzbetmədən ibarət
“ikitaktlı amillər”. Push – təkan amilidir. Pull isə cəzbedici,
cəlbedici amildir. Miqrasiya proseslərinin baş verməsi
səbəbləri adətən “Push-pull model”i vasitəsilə analiz olunur.
Təkan amilinə görə miqrantlar öz ölkələrini iqtisadi, sosial və
siyasi problemlərdən tərk edirlər, cəzbedici amillər isə təyinat
ölkəyə immiqrantların gəlişi üçün cəlbedici səbəb rolunu
yerinə yetirir.99
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Miqrasiyada iştirak edən, miqrasiyanı təmin və tənzim
edən tərəflərlə əlaqədar olaraq ölkələri -qəbul edən ölkə,
göndərən ölkə (burada əhalinin – işçi miqrantların və digər
miqrantların (məs. idmançılarn) öz ölkəsi tərəfindən
göndərilməsi və ölkənin vətəndaşının ölkəni şəxsi qaydada
(fərdi olaraq) tərk etməsi halları mövcuddur) və tranzit ölkə
olmaqla, üç kateqoriyaya bölmək olur.
Belə bir fikir mövcuddur ki, miqrasiya prosesində donor
ölkə və reseptor ölkələr iştirak edir. Donor ölkələrdə
beynəlxalq miqrasiya insan ehtiyatlarının itirilməsi ilə
nəticələnir, millətin ziyalı təbəqəsi azalır. 100 Donor ölkələr
peşəkar mütəxəssislərin getməsi nəticəsində itkilər də verirlər.
Çünki bu mütəxəssislərin hazırlanmasına sərf edilən sərmayə
də itir. Yüksək miqrasiya motivliyi olan ölkələrdə xoşagəlməz
demoqrafik şərait yarana bilər.101 Reseptor ölkələrdə isə əksinə,
işçi qüvvəsinin keyfiyyəti yüksəlir, əmək bazarında ahəngdarlıq yaranır və mütəxəssislərin hazırlanmasına qənaət
edilir.102 Mənfi nəticələr-yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə Cənubi
və Şərqi Asiya, Şimali Amerika və Şərqi Avropa ölkələrindən
köçənlərin çox sayda etnik birlikləri yaradılmışdır. Miqrantlar
“qara işlərlə”, nüfuzu olmayan peşələrlə məşğul olur, yerli
sosiuma assimilyasiya olmayan qapalı birliklər yaradırlar. Bu
birliklər çox zaman etnik kriminal biznesin və kölgəli
iqtisadiyyatın formalaşmasına əsas olur. 103 Ölkələr arasında
miqrasiya prosesləri ölkələrarası və xalqlararası körpülərin
yaranmasına xidmət edir. Böyük dövlətlərin xalqlarının (böyük
xalqların) başqa bir ölkəyə kütləvi olaraq, qrup halında
100
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miqrasiyası isə makro siyasi mühiti (transferlilik
baxımından) yaradır. Məsələn, dünya kəşfləri ilə əlaqədar
olaraq Amerika, Avstraliya qitələrinə olan çoxistiqamətli
miqrasiya bu ərazilərdə geosiyasi və siyasi məzmunu və
formanı meydana gətirmişdir. Kəşf olunan ərazilərdə (ABŞ-da,
Avstraliyada, Yeni Zellandiyada və s.) dövlətlərin meydana
gəlməsi ilə tamamlanmışdır, nəticələnmişdir.
Miqrasiya proseslərinin genişliyindən və sahələrin
çoxtərkibli olmasından irəli gələrək, anlayışın aşağıdakı
formalarını (tiplərini) qeyd etmək olar:
Bu anlayışlar baza və üst qat, yəni, əsas və əlavə
əhəmiyyətinə malikdir.
Universal – miqrasiya ilə əlaqədar olan bütün sahələri
geniş əhatə edən anlayışlar;
Konkret anlayışlar – ancaq birbaşa miqrasiyanı, məsələn,
əmək miqrasiyasını əhatə edən anlayışlar;
Tarixi proseslərin terminləri;
Hüquqi-siyasi tənzimləmə terminləri;
Sosial terminlər;
İqtisadi terminlər
Miqrasiyanın digər proses terminləri, o cümlədən,
– miqrasiyanın tiplərini: forma və məzmunun yaradan
terminlər və anlayışlar;
– prosesin daxili mahiyyətini əks etdirən terminlərşərtləndirici və nəticəverici terminlər və anlayışlar
(“Ümumi Qrafik”-dən bir qədər geniş təsnifatla tanış
olmaq olar).
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Miqrasiya proseslərinin iqtisadi-sosial faktorları bu
prosesin müxtəlif şərtləndirici istiqamətlərini meydana
gətirmişdir:
Əmək miqrasiyasının və sosial-hüquqi miqrasiyanın
formalaşması baxımından,
– resurslar (ehtiyatlar) üzərində formalaşan miqrasiyastrateji xammal ehtiyatları üzərində formalaşan miqrasiyaməsələn, neft-qaz ölkələrinə əhalinin köç etməsi, əməkçi
miqrantların və onların ailə üzvlərinin miqrasiyası. Bu
proseslər ölkəyə yeni imkanlar açır, sərmayələri cəlb edir.
Miqrasiyanın gətirdiyi kapital ölkədə yeni kapital
dövriyyəsinin əsaslarını ortaya çıxarmış olur. Miqrasiya
kapitalı daxili kapitalla birləşir və sistemdaxili və
sistemlərarası vəhdəti təşkil edir;
– ucuz işçi qüvvələri və xammal zənginliyi üzərində
formalaşan miqrasiya – məsələn, Qərb kapitalının Rusiya,
digər MDB ölkələri, Çin və digər Asiya ölkələrində özünə yer
tapması;
– yüksək sənaye cəmiyyəti və yüksək əmək haqqı
üzərində qurulan miqrasiya – bu, daha çox inkişaf etmiş
ölkələrə axını yaradır;
– insan hüquqlarının yüksək səviyyədə təmin olunduğu
dövlətlərin mərkəz olduğu miqrasiya – Qərbi Avropa
ölkələrində, eləcə də ABŞ və Kanadada, Avstraliyada, Yeni
Zellandiyada, Yaponiyada miqrasiyanın belə forması
mövcuddur;
– gündəlik həyat üçün lazımi resursların əldə
edilməsinə və əlavə qazanclara hesablanan miqrasiyaburada Rusiya MDB-nin digər ölkələri və bir çox Asiya
ölkələri üçün baza mərkəz rolunu oynayır. Yaxın Şərqin neft
ölkələrinə Asiyadan və Afrikadan olan axınları da buna
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nümunə göstərmək olar. Neft ölkələrinə həm də inkişaf etmiş
ölkələrin kapital miqrasiyası yaranır;
– turizm strukturlarının və xidmətlərinin yüksək
səviyyədə mövcud olduğu ölkələr üzərində qurulan
miqrasiya forması – ABŞ, İspaniya, Yunanıstan, Türkiyə,
Tailand, Avstraliya, bəzi Mərkəzi Latın Amerikası ölkələri,
Asiya-Sakit okean regionunun bir çox ölkələri və s.
Belə bir fikir var ki, miqrasiya fenomeninin tədqiqatı onun
müxtəlif aspektlərinin öyrənilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Daha
çox insanlar belə bir fikirə düşürlər ki, miqrasiya hər bir
dövlətin həyatının vacib və ayrılmaz sosial-iqtisadi
komponentidir. Nizamlı və nəzarət olunan miqrasiya hər bir
insan kimi cəmiyyətə də faydalar gətirə bilər. Miqrasiyadan
söhbət düşəndə çoxlu sayda qarşılıqlı əlaqələr aspektlərinin
öyrənilməsi güman olunur:
– əmək miqrasiyası;
– ailələlərin birləşdirilməsi;
– miqrasiya və təhlükəsizlik;
– qeyri-nizamlı miqrasiya ilə mübarizə;
– miqrasiya və ticarət;
– miqrantların hüquqları;
– səhiyyə və miqrasiya;
– inteqrasiya;
– miqrasiya və inkişaf
Müasir dəyişən dünyada miqrasiya və onun idarə
olunmasına təsir göstərən bir çox qlobal tendensiyalar
xarakterikdir:
– demoqrafik tendensiyalar;
– inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələr arasında
iqtisadi qeyri-bərabərsizlik;
– işçi qüvvəsinin mobilliyinin artması üçün tələb olunan
ticarətin liberallaşdırılması;
– beynəlxalq əlaqələr sistemi;
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– transmilli miqrasiya104.
Miqrasiya proseslərinin emiqrasiya və immiqrasiya
üzərində qurulan, eləcə də urbanizasiya və ruralizasiya
üzərində strukturlaşan formaları məhz anlayışın geniş mənasını
meydana gətirmiş və konseptuallığını formalaşdırmışdır.
Miqrasiyanın tərkibi olan kateqoriyalar miqrasiya anlayışının
struktur tərkibinin əsaslarını yaratmış və bu anlayışda
strukturalizmin meydana gəlməsini təmin etmişdir.

Miqrasiyanın öyrənilməsində elmi metodologiya:
miqrasiya müxtəlif elmlərin predmeti kimi
Miqrasiya prosesləri həm coğrafi regionlar, həm də maraq
sahələri baxımından universal məna kəsb edir və forma alır.
Miqrasiyanın bu iki aspektli geniş əhatə miqyası proseslərin
elmin obyektinə çevrilməsi üçün xüsusi əhəmiyyətini və
zəruriliyini meydana gətirir. Miqrasiya proseslərinin xüsusi
çəkisi bu prosesləri öyrənmənin xüsusi aspektlərini ortaya
qoyur. Miqrasiya proseslərinin geniş tərkibi və tərkibi yaradan
komponentlərin (burada subyektlərin və onların maraq
sferalarının) qarşılıqlı əlaqələr miqyasının müqayisədə mikro
və makro kəmiyyət arasında dəyişməsi bu prosesi öyrənən
elmlərin (fənlərin) də sayının çoxluğunu şərtləndirmişdir.
Miqrantın hüquqları vətəndaşlar kimi ümum insan hüquqlarının
tərkibidir. İnsanların maraq göstərdiyi və insanların (burada
vətəndaşların) iştirak etdiyi sahələr həm də miqrantların maraq
sahələridir. Miqrant hüququ, miqrant fəaliyyəti bu baxımdan
ümuminsan hüquqlarının və fəaliyyətinin tərkib hissəsini təşkil
edir. İnsanların fəaliyyətini, yaşayış şərtlərini, iqtisadi, siyasi,
sosial və tibbi-ekoloji, eləcə də tarixi-mədəni aspektlərdən
öyrənən elm sahələri elə miqrasiya proseslərini də öyrənir.
104
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Miqrasiya prosesləri məkan (ölkədaxili və ölkələrarası
miqrasiya) nöqteyi-nəzərdən öyrənilir, həmçinin sistemdaxili
məzmun və forma baxımından araşdırılır. Miqrasiya
proseslərinin öyrənilməsində obyekt kimi miqrantlar
(emiqrantlar və immiqrantlar), eləcə də onların vətəndaşlarla
olan münasibətlərinin sosial-dini-mədəni və iqtisadi aspektləri
mühüm rol oynayır.
Miqrasiya prosesləri bir obyekt kimi dövlətin daxili və
xarici siyasət, o cümlədən beynəlxalq münasibətlər sahələrini
öyrənən elmlərin predmetlərinin, istiqamətlərinin tərkib
hissəsidir. Həm də müxtəlif yanaşmalar və müxtəlif elm
sahələrində miqrasiyanı öyrənmə istiqamətinin formalaşması
onu deməyə əsas verir ki, bu sahə üzrə ayrıca elmi fənn
istiqaməti, yəni miqrasiologiya adlanan elm (fənn) istiqaməti
meydana gəlmişdir. Miqrasiologiyanın (ing. Migration Studes)
metodologiyası ümumi olaraq elmlərin metodologiyasının
tərkibini təşkil etməkdədir. Miqrasiyanın metodologiyası həm
universal elmi metodologiyanın tərkib ünsürüdür, həmçinin
fənlərarası metodlar olaraq məxsusi metodların (konkret
metodların) cəmini özündə əks etdirir.
Miqrasiya ümumi olaraq bir predmet kimi politologiyanın
(ölkədaxili və beynəlxalq münasibətlər üzrə), sosiologiyanın, coğrafiya elminin, psixologiyanın, konkret hallarda
isə hüquqşünaslığın və iqtisadiyyat elminin və digər elm
sahələrinin obyektidir. (Əlavə üçün 7 saylı qrafikə baxmaq
olar). Bu baxımdan miqrasiologiya həm də fənlərarası bir
predmet kimi məna kəsb edir. Miqrasiya proseslərinin
öyrənilməsində ekologiya, tibb kimi elm sahələri də iştirak
edirlər. Miqrasiyanın səbəbləri və nəticələri, miqrasiyanın
nəticə doğurduğu şəraitlərin əsasları məhz kompleks elm
sahələri tərəfindən öyrənilir. Burada elmləri təsnifat
baxımından, miqrasiyanı əhatə etmək nöqteyi-nəzərdən, əsas
və köməkçi olmaqla, iki qrupa bölmək olar. Bu iki qrup cəm
halda miqrasiologiya elmini (fənnini) meydana gətirir.
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Miqrasiya sahəsində ümumi elmlərin predmetləri meydana
gəlir, eləcə də xüsusi elmlərin (universal elm sahələrinin tərkibi
olan konkret elmlərin) predmetləri burada köməkçi rolunda
çıxış edir.
Miqrasiya – siyasət elminin predmeti kimi
Hər bir vətəndaşın, cəm halda toplumun, sinifin,
cəmiyyətin maraqlarının təmin edilməsi dövlətin başlıca
marağındadır. Dövlət cəmiyyətin və fərdi olaraq şəxslərin
maraqlarını hüquqi əsaslarla nizamlama metodu ilə təmin edir.
Bu halda fərd dövlət üçün həm də şəxs və vətəndaş statusu əldə
etmiş olur. Miqrasiyanın tənzim edilməsi dövlətin daxili və
xarici siyasətinin maraq dairəsindədir. Bu istiqamət dövlətin
idarəetmə funksiyasına aiddir. Dövlət miqrasiya sahəsi üzrə
özündə qanunvericiliyi yaratmanı, qanunvericiliyi icraetməni və hüquqi müdafiəni cəmləşdirən siyasəti həyata keçirir.
Dövlət həmçinin miqrantların təhlükəsizlyini təmin edən
siyasəti də reallaşdırır. Dövlət miqrasiya siyasətini həyata
keçirmək üçün müxtəlif vasitələrdən-mexanizmlərdən, bu
baxımdan qanunvericiliklə müəyyən edilən vasitələrdən,
istifadə edir. (8 saylı qrafikdə bu vasitələr öz əksini tapmışdır).
Dövlət miqrasiya siyasətini statistik rəqəmlərin nəticələrinə
uyğun olaraq, eləcə də dinamik əsaslarla tənzim edir. Hər bir
dövlətin miqranta böyük ehtiyacı olur. Dövlət özünün əmək
bazarında olan tələbatını öz vətəndaşları ilə yanaşı,
miqrantların hesabına da ödəyir. Dövlətin miqrasiya siyasəti
beynəlxalq əlaqələrdə dövlətin mövqeyinin güclənməsinə də
xidmət edir.
Miqrasiya ilk növbədə sosial mahiyyətli bir prosesdir.
Lakin dövlət siyasətinin əsas mərkəzi obyektlərindən biridir,
dövlət daxili və dövlətlərarası münasibətlərin və siyasətin
obyektidir. Belə qəbul etmək olar ki, miqrasiya aşağı
mərhələdə və miqyasda sosial məzmunludur, yuxarı mərhələdə
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isə siyasi məzmunu özündə cəmləşdirir. Ən sonda isə insan
hüquqlarını tənzim edən kriteriyaları özündə əks etdirən bir
prosesdir. Miqrasiya hüququn və qanunvericiliyin obyekti
olduğundan və çoxistiqamətli hüququ (ümumiyyətlə, insan
hüquqlarını, dövlət hüquqlarını) özündə cəmləşdirdiyindən bu
sahənin tənzim olunması dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərinə çevrilir. Miqrasiya dövlətin sosial tənzimləmə,
iqtisadi tənzimləmə və demoqrafik tənzimləmə siyasətinin
tərkiblərini özündə cəmləşdirən bir proses kimi əhəmiyyət kəsb
edir. Miqrasiya prosesləri özündə vətəndaşların, vətəndaşlığı
olmayan şəxslərin və əcnəbilərin hüquqlarını daşıyan və sonda
ümumdünya insan hüququna xidmət edən bir proses olaraq
geniş çalar və məzmuna malikdir.
Miqrasiya ona görə dövlətin daxili siyasətinin obyektidir
ki, burada (miqrant qəbul edən ölkədə) xarici ölkə
vətəndaşlarının (əcnəbilərin), eləcə də vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin və xaricə gedən (köç edən) vətəndaşların fəaliyyəti və
sosial məsələləri tənzim edilir. Miqrasiya xarici siyasətin
həyata keçirilməsi zərurəti ilə üst-üstə düşür. Miqrasiyanın baş
verməsi səbəbləri müasir qloballaşan mərhələdə dünyanın
resurslarının, ilk növbədə maddi resurlarının, təbii resurslarının
qeyri-bərabər şəkildə paylanılması ilə əlaqəlidir. Miqrasiya
siyasəti əsasən bu baxımdan dövlətin xarici siyasətinin tərkibi
hesab olunur. Dünyanınn sənaye resurslarının və kənd
təsərrüfatı məhsulları resurslarının qeyri-bərabər paylanılması
da miqrasiyanın yaranmasını şərtləndirən amilər içərisində yer
alır.
Hər bir dövlət miqrasiya siyasəti sahəsində hüquqları
tənzim etmək üçün qanunvericiliyi yaratmağa borcludur və
tənzim edən dövlət qurumlarını təsis etməyi öhdəlik kimi qəbul
etməlidirlər. Çünki miqrant hüququ elə insan hüquqlarının
tərkib hissəsidir və xüsusi hallar olmadan hüquqlar
məhdudlaşdırıla
bilməz.
Bu
baxımdan
Azərbaycan
Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində yazılır ki, Azərbaycan
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Respublikasının vətəndaşı dövlət sərhəddinin buraxılış
məntəqəsindən keçərək sərbəst surətdə ölkədən getmək və
ölkəyə gəlmək hüququna malikdir. Vətəndaş ölkədən getmək
və ölkəyə gəlmək hüququndan məhrum edilə bilməz.
Vətəndaşın ölkədən getmək hüququ yalnız bəzi hallarda
məhdudlaşdırıla bilər. Bu məhdudlaşdırılmalar zəruri hallarda
tətbiq olunur.105
Miqrasiya da ayrıca tənzimlənən bir sahə olduğundan bu
sahənin tənzim olunması üçün qanunvericiliyin yaradılması
mühüm şərtdir. Dövlət bütün sahələri tənzim edən və bu
baxımdan da müvafiq sahələr üzrə münasibətləri və əlaqələri
tənzim edən əsas qurumdur. Bu baxımdan Azərbaycan
Respublikası Miqrasiya Məcəlləsinin dördüncü maddəsində
yazılır ki, bu məcəllə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
ölkədən getməsi, ölkəyə gəlməsi, əcnəbilərin və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gəlməsi və
Azərbaycan Respublikasından getməsi, Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olması, onlara müvəqqəti və daimi
yaşamaq üçün icazələrin verilməsi, onların qeydiyyata
alınması, miqrasiya prosesi iştirakçılarının hüquq və vəzifələri,
əmək miqrasiyası, habelə miqrasiyaya dövlət nəzarəti və
qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə sahəsində münasibətləri
tənzimləyir.106
Tənzimləmə istiqamətində ümumiyyətlə, dövlətin iki
mühüm funksiyası vardır: təşkilatı funksiya – müvafiq
sturkturların yaradılmasını nəzərdə tutan fəaliyyət; qanunvericiliyin yaradılması, qanunvericilik mexanizmlərinin
formalaşdırılması funksiyası. Bu funksiya daima təkmilləşməni özündə ehtiva edir və inkişafa-əlaqələrin və
münasibətlərin, ictimai münasibətlərin inkişafına- müvafiq
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olaraq təkmilləşir. Dövlətin hər iki funksiyası məhz
qanunvericiliklə həyata keçirilir. İlk növbədə qanunvericilik
sənədləri qəbul edilir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 mart 2007-ci il
tarixli Fərmanında yazılır ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti
yaradılsın. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya
Xidməti haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin. Həmçinin
qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılması təmin edilsin.107 Təşkilati funksiyanın tərkibi
olaraq miqrasiya sahəsində asanlaşdırılma prosesləri həyata
keçirilir. Bu baxımdan 2009-cu il iyul ayının 1-dən mirqrasiya
sahəsində “bir pəncərə” prinsipi tətbiq olunur. Bu prinsipin
tətbiqinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, vaxt itkisinin qarşısını
alır, həm də insanlar bürokratik əngəllərlə qarşılaşmır.
Məlumatlar bir mərkəzdə cəmləşir, insanlar bir ünvana
müraciət edib cavabı onlardan alırlar.108
Dövlətin miqrasiya sahəsində fəaliyyətinin məzmun və
forma etibarilə əsas istiqamətlərini bunlar hesab etmək
olar:
Hüquqi fəaliyyət:
-dövlət qanunvericilik və təşkilati-hüquqi funksiyanı
həyata keçirir;
-dövlət qanunvericilik aktlarını yaradır;
-dövlət hüquqi müdafiəni təmin edir
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Təşkilati fəaliyyət:
-təşkilati funksiyanın tərkibi olaraq, dövlət miqrasiya
üçotunu həyata keçirir, bu baxımdan miqrantların hüquq və
azadlıqlarının həyata keçirilməsi üçün lazımi şərait yaradır;
yerdəyişmə məlıumatlarını toplayır; statistik müşahidələr
aparır;109
– öz ölkə vətəndaşlarının ölkədən getmək və ölkəyə
getmək hüquqlarını təmin edir;
– xaricdə yaşayan ölkə vətəndaşlarının hüquqlarının
müdafiəsini təmin edir; bu baxımdan xaricdə yaşayan
vətəndaşlarının işə düzəlmələri üçün vasitəşilik fəaliyyətini
həyata keçirir;
– xarici ölkə vətəndaşlarının və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin ölkəyə gəlməsini və ölkədən getməsini təmin edir;
– əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin öz
ölkəsindən tranzitini təmin edir;
– yuxarıda sadalanan istiqamətlərdə müvafiq siyasətin
icrası üçün sənədlərin –vasitələrin –hazırlanması və icrasını
təmin edir.
Dövlətin miqrasiya siyasətinin icrası aşağıdakı
istiqamətləri və sahələri özündə əks etdirir:
– rəsmi səfərlərin təmin olunması;
– işgüzar səfərlərin təmin olunması;
– elm və təhsil səfərlərinin təmin olunması;
– əmək məqsədli səfərlərin təmin olunması;
– müalicə məqsədli səfərlərin təmin olunması;
– humanitar səfərlərin təmin olunması;
– mədəniyyət və idman məqsədli səfərlərin təmin olunması;
– turizm səfərlərinin təmin olunması;
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– tranzit səfərlərin təmin olunması;
– vətəndaşlığın verilməsi;
– deportasiya (ölkədən məcburi olaraq çıxarılması – qeyriqanuni elan olunaraq və ya da arzuolunmaz şəxs elan olunaraq)
(Qeyd: bu istiqamətlər hüquq normaları şəkilində
Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində öz
əksini tapıbdır).
Yuxarıda sadalanan fəaliyyətin tənzim olunmasında üsul
kimi vizalardan istifadə olunur. Vizaların giriş və tranzit
növləri vardır. Girişlərin sayına görə vizalar birdəfəlik və
çoxdəfəlik; tranzit vizası-birdəfəlik və ikidəfəlik olur. Giriş
vizası isə diplomatik, xidməti və adi kateqoriyalara bölünür.
Diplomatik və xidməti kateqoriyalı giriş vizaları yalnız rəsmi
səfər məqsədi ilə ölkəyə gələn əcnəbilərə və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərə verilir. Adi kateqoriyalı giriş vizaları isə
digər ümumi hallarda verilir.110 Miqrasiyanın təmin olunması
müvəqqəti və daimi yaşamaq, işləmək və digər məqsədlər
üçün edilən səfərlərin hüquqi tənizmlənməsi üzrə həyata
keçirilir.
Azərbaycanda miqrantların hüquqları, qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş qaydada təmin olunur.
Politologiya, hüquqşünaslıq və digər elm sahələri də
məhz miqrasiyanı öz predmetləri baxımından istiqamətlərlə
araşdırır. Bu aspektdə də miqrasiyanın öyrənilməsində baza
olaraq siyasətşünaslıq və hüquqşünaslıq iştirak edir. (Əlavə
olaraq 9 saylı qrafikə baxmaq olar). Siyasətşünaslıq elmi
miqrasiya proseslərini dövlətdaxili istiqamətlə bərabər, həm də
beynəlxalq münasibətlər istiqamətində öyrənir. Dövlətin xarici
siyasətinin əsas tənzimetmə proseslərindən birini də miqrasiya
təşkil edir. Bu proses çoxtərəfli əsaslarla və dövlətlərarası
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ikitərəfli əsaslarla tənzim olunur. Məsələn, Azərbaycan
Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti
arasında Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti
işləyən Belarus Respublikası vətəndaşlarının və Belarus
Respublikası ərazisində müvəqqəti işləyən Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının əmək fəaliyyəti və sosial
müdafiəsi haqqında Saziş-də yazılır ki, (maddə-13) əməkçi
miqrantlar işlə təmin edən Tərəfin qanunvericiliyi ilə müəyyən
olunmuş hüquqlardan istifadə edir və vəzifələri yerinə
yetirirlər. Sonra yazılır ki, (maddə-14) əməkçi miqrantlar işlə
təmin edən Tərəfin milli qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan
şərtlərlə sosial təminat (xəstəliyə görə müavinət, hamiləliyə və
doğuşa görə müavinət, istehslatda bədbəxt hadisələrə və peşə
xəstəliyinə görə müavinət, dəfn üçün müavinət) hüququna
malikdirlər. 111 Dövlətlər və onların beynəlxalq təşkilatları
miqrasiyanı istiqamətləndirərək idarəetmənin obyekti edirlər,
həm də bu prosesə sistemli istiqamət vermək üçün qaydaları və
normaları özündə əks etdirən beynəlxalq hüquqi tənzimləməni
formalaşdırırlar.
Tənzimetmə siyasətinin tərkibi olaraq, dövlətlər miqrasiya
kvotalarını müəyyən edirlər. Məsələn, Azərbaycanda “Əmək
miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi Qaydası”na əsasən
(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 4
iyun tarixli 86 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir) əmək
miqrasiyası kvotası il ərzində Azərbaycan Respublikası
ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları
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nəzərdə tutulan əcnəbilərin sayının son həddidir.112 Miqrasiya
prosesləri bu baxımdan siyasət elminin və hüquqşünaslığın
obyektinə çevrilir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, miqrasiya
hüququ (miqrant hüququ) insanların təbii hüquqlarının
tərkibidir və demək olar ki, elə özüdür. Miqrasiya prosesləri
siyasi və hüquqi baxımdan öz ölkələrinin konstitusiyaları və
digər qanunvericilik aktları ilə hüquqlar əldə etmiş, daha
doğrusu hüquqları tanınmış və qəbul olunmuş insanların
hüquqlarının reallaşmasını meydana gətirən bir proses
olduğundan da dövlətin siyasətinin əsas obyektidir. Bu
baxımdan Azərbaycan Konstitusiyasının 69-cu maddəsi
“Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları”
adlanır. Maddənin I bəndinə əsasən, əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında olarkən, qanunla
və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilə ilə başqa hal nəzərdə tutlmayıbsa, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər bütün hüquqlardan
istifadə edə bilər və bütün vəzifələri yerinə yetirməlidirlər.
Həmin maddənin II bəndi həmin şəxslərin hüquq və
azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasının qanunla və beynəlxalq
hüquq normaları ilə məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur.
Azərbaycan Konstitusiyasının 70-ci maddəsi hamılıqla qəbul
edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq,
əcnəbilərə və vətəndaşlığı olamayan şəxslərə siyasi sığınacaq
hüququ verir.113
Miqrant hüququ insan hüquqlarının bölgü tərkibi
kimi. Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, miqrasiya qloballaşma
proseslərinin tərkibini formalaşdıran əsas istiqamətlərdəndir.
Çünki miqrasiya özü ilə maddi resursların, həmçinin kapitalın
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miqrasiyasını meydana gətirir. Miqrasiya ilə transmilli
korporasiyalar bir ölkədən başqa ölkələrə yayılırlar. Miqrasiya
ümumdünya kapital dövriyyəsinin, sənaye məhsulları
dövriyyəsinin və maliyyə dövriyyəsinin bazasında dayanır.
Bununla bərabər, miqrasiya elm və təhsil, səhiyyə, mədəniyyət
və digər bu kimi istiqamətlərin də qloballaşmasına öz müsbət
təsirlərini göstərir.
Qloballaşmanın müşahidə edildiyi müasir zamanda
miqrasiya anlaşıyı adi bir termindən geniş izahları olan
konsepsiyaya çevrilib. Termin prosesin miqyasının çox böyük
olması ilə əlaqədar olaraq öz tərifini daha da genişləndirib.
Miqrasiya özündə sosial-mədəni və siyasi, siyasi-diplomatik və
iqtisadi amilləri cəmləşdirib. Miqrasiya proseslərinin
çoxistiqamətli əsasları anlayışın konseptual əsaslarını (geniş
məzmunlu, çoxşaxəli formasını) meydana gətirmişdir. Onun
konseptuallığı dövlətlərarası ikitərəfli və çoxtərəfli iqtisadi və
siyasi fəaliyyətdə öz təsdiqini tapır. Dövlətin daxili
iqtisadiyyat siyasəti, o cümlədən vergi yığımları, bunlardan
irəli gələrək, sərmayə qoyuluşu və iş yerləri, sənaye və ticarət
sahələrinin genişlənməsi, yeni obyektlərin əldə edilməsi, əmlak
sahəsində fəaliyyət, qiymətli kağızlar bazarında olan
tənzimləmə və fəaliyyət, xidmətlər, rüsumların əldə edilməsi;
dövlətin beynəlxalq iqtisadiyyat siyasəti, o cümlədən xarici
kapitalın axını, milli iqtisadiyyatın xarici iqtisadiyyatla
uyğunlaşdırılması, uzlaşdırılması və harmonik əsasları təşkil
etməsi; vergi, o cümlədən gömrük rüsumlarının tutulması;
beynəlxalq ticarət dövriyyəsinin artımı, beynəlxalq maaliyyə
dövriyyəsi; iqtisadiyyat və mədəniyyətin tərkibi olan turizmin
təşkili; dövlətin beynəlxalq siyasət fəaliyyəti, o cümlədən
diplomatiya və onun tərkibi olan səfirliklərin və konsulluqların,
beynəlxalq təşkilatlardakı diplomatik fəaliyyətin təşkili, xüsusi
missiyaçılıq kimi siyasət istiqamətləri özündə miqrasiya
siyasətini cəmləşdirir. Miqrasiya siyasəti bu baxımdan
dövlətlərin daxili və xarici siyasət istiqamətlərinin tərkib
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ünsürləri olaraq kompleks tənzimləmə xüsusiyyətlərinə malik
olur. Bu kompleks tənzimləmə miqrasiyanın ayrıca olaraq
siyasət predmetinin əsaslarını formalaşdırır. Miqrasiya
proseslərinin geniş miqyası bu prosesləri tənzim etmək üçün
qanunlar külliyatının yaranmasına və digər qanunvericilik
aktlarının formalaşmasının əsaslarını meydana gətirir.
Miqrasiya proseslərinin həm də xarici siyasətin tərkibi olmasını
nəzərə alaraq, miqrantların ölkə daxili ilə yanaşı, sərhədləri də
keçməsinin geniş vüsət almasını hesab edərək, bu proseslərin
tənzim olunması məqsədilə dövlətlər həm ikitərəfli əsaslarla
əlaqələr qururlar (gediş-gəlişi təmin edən sazişlər imzalayırlar),
həm də çoxtərəfli siyasətin icarsını təmin edirlər. Çoxtərəfli
siyasət həm universal beynəlxalq təşkilatın (məsələn,
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının) yaradılması ilə nəticələnir,
həm də beynəlxalq təşkilatların bəyannamələrinin, konvensiyaların, beynəlxalq paktların, digər beynəlxalq hüquq sənədlərin
qəbul edilməsi və müəyyən sənədlərin dövlətlərin daxili
qanunvericilik aktlarının tərkib hissələrinə çevrilməsi ilə
tamamlanır. Miqrasiya siyasətinin bir qolu diplomatiya və
konsulluq xidmətlərini əhatə edir. Çünki diplomatlar və
nümayəndəliyin digər şəxsləri (texniki işçiləri) öz ailələləri ilə
birlikdə müəyyən olunmuş müddətdə xarici ölkələrin
ərazilərində məskunlaşırlar, xarici ölkələrə köç edirlər.
Beynəlxalq miqrasiya siyasəti diplomatik immunitet və
imtiyazlara əsaslanan siyasətin də tərkibində özünə yer alır.
Bununla yanaşı, qaçqın və məcburi köçkünlərin köç etmələri,
məcburi deportasiyalar, siyasi sığınacaqların verilməsi halları
da miqrasiyanın konseptual əsaslarında dayanır. Eləcə də
uşaqların başqa ölkələrdəki ailələr tərəfindən övladlığa
götürülməsi də miqrasiya siyasətinin tərkibinə aid olur.
Bununla yanaşı, insan alveri, xüsusilə qadınların cismi
istismara məruz qalması və beynəlxalq trafiklər də miqrasiyanın tərkib hissəsidir. Həmçinin beynəlxalq cinayətkarlıq və
ekstradisiya məsələlərini də bu və ya digər hallarda miqrasiya
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siyasətinin tərkibinə qatmaq olar. Sadalananlar onu deməyə
əsas verir ki, miqrasiya anlayışı geniş prosesləri özündə əks
etdirməklə konseptual məzmuna malik olur. Miqrasiya siyasəti
öz geniş məzmunu etibarilə ümumdünya siyasətinin əsasında
qərarlaşır.
Hər bir dövlət həm beynəlxalq sənədlərlə, həm də yerli
qanunvericilik aktları ilə insanların hüquqlarını müdafiə etmək
öhdəliyini öz üzərlərinə götürürlər. İnsanların hüquqlarının
müdafiəsi və təmin olunması siyasəti ümumdünya siyasətinin
tərkib hissəsidir. İnsanların hüquqları məhz dövlətlərin daxili
və xarici siyasət fəaliyyətləri tənzim olunur və bu baxımdan da
universal və məxsusi xarakter kəsb edir.
Miqrasiya hüququ özündə insanların baza hüquq və
azadlıqlarını əks etdirməklə bərabər, həm də insanların peşə
fəaliyyətləri üzrə olan hüquqlarını da cəmləşdirir. Ümumdünya
kapital hüququ, ümumdünya üzrə resursların paylanması üzrə
subyektlərin hüquqları həm də miqrasiya hüquqlarının
tərkibində qərarlaşır. Miqrasiya hüquq bu baxımdan maddimənəvi hüquqların məcmuəsindən ibarət olur və ayrıca şəkildə
miqrasiya hüququnu yaradır. Miqrasiya hüququ həm
proseslərin həyata keçirilməsi hüququndan ibarət olur, həm
də bu proseslərin subyektləri olan şəxslərin-miqrantlarınhüquqlarından təşkil edilir. Struktur etibarilə baza olaraq iki
hissəyə ayrılsa da, əslində bütn hüquqları insan hüquqlarında
cəmləşir, ümumiləşir. Miqrantların hüquqları onların yaşayış
və fəaliyyət hüquqlarında öz mahiyyətini sübut etmiş olur.
Miqrant hüququ əsasən vətəndaşların – dünya
sakinlərinin-ümumdünya hüquqlarının tərkib hissəsidir ki, bu
da özlüyündə insan hüquqlarının baza prinsiplərinə söykənir.
Miqrasiya zamanı köç edən hər bir şəxs özü ilə təbii hüququnu
sərhədlərdən-sərhədlərə,
dövlətlərdən-dövlətlərə
aparır.
Miqrasiya proseslərinin tənzim olunmasında başlıca məqsəd
miqrantın hüququnun insan hüquqlarının tərkibi kimi təmin
olunmasını həyata keçirməkdən ibarətdir. Miqrasiya bir proses
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kimi insanların təbii hüquqlarına xidmət edən pozitiv
hüquqların meydana gəlməsini özündə əks etdirir. Miqrasiya
həm də fəaliyyətin, əmək fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Bu
baxımdan da dövlətlər miqrantın əmək hüquqlarını təmin
etməklə onların təbii hüquqlarını təmin etmiş olurlar. Miqrantın
təhsil, səhiyyə xidmətlərindən istifadə etmək hüquqları,
yaşamaq və yaşayış yeri ilə təmin olunmaq hüquqları, sərbəst
fəaliyyət göstərmək, ictimai fəaliyyət göstərmək, ailə hüququna
sahib olmaq kimi hüquqlarının təmin olunmasında həm mənşə
dövləti (miqrantın vətəndaşı olduğu dövlət), həm tranzit ölkə
(miqrantın getməsi nəzərdə tutulan ölkəyə getmək üçün
ərazilərindən istifadə edilən digər ölkələr), həm də miqrant
qəbul edən ölkələr öhdəlik götürürlər və məsuliyyət daşıyırlar.
Miqrant “dünya sakini” anlayışını özündə əks etdirdiyindən
dövlət bu sakinin azadlıqlarını və hüquqlarını təmin etmək
öhdəliyinə malik olur və müvafiq hüquqi-siyasi vəzifələr əldə
edirlər. Dövlətlər həm daxili siyasətləri ilə, həm də beynəlxalq
əməkdaşlıq yolu ilə öz vəzifələrini icra etmiş olurlar.
Dövlətlərin məsuliyyətləri həm daxildə yaranır, həm də
beynəlxalq sahələri əhatə edir. Bu iki istiqamətin vəhdəti
miqrantın dünya hüququnu formalaşıdırır. Bu da nəticə
etibarilə insanların ümumdünya hüquqlarının formalaşmasına
xidmət edir. Belə nəticələrə gəlmək olur ki, miqrasiya
prosesləri məhz insanların ümumdünya hüquqlarının tərkibi
kimi böyük bir istiqaməti təşkil edir.
Miqrant hüququ ilk növbədə insan hüquqlarının tərkibi
olduğundan bu məsələdə dövlətlər miqrantın hüquqlarını təmin
etmək üçün beynəlxalq hüquq normalarından və daxili hüquq
normalarından istifadə edirlər, həmin istiqamətdə normalar
qəbul edirlər, icrasını təmin edirlər. Ümumiyyətlə, miqrasiya
proseslərini tənzim etmək üçün qanunvericilik bazası yaradılır
və təşkilati-struktur islahatları həyata keçirilir. Bu baxımdan da
miqrant hüququ dövlətin daxili və xarici siyasət fəaliyyəti üzrə
86

tənzimləmə hüququnun tərkibi olmaqla ümumilikdə insan
hüquqlarının tərkibinə aid olunur.
Miqrant hüququ vətəndaşlıq və qeyri-vətəndaşlıq (burada
qeyri-vətəndaşlıq dedikdə, başqa ölkələrdə yaşayarkən həmin
ölkələrin vətəndaşları olmamaq, öz ölkəsinin vətəndaşı kimi
qalmaq və öz ölkəsinin müdafiəsindən istifadə etmək, eləcə də
olduğu-yaşadığı-ölkədə, tranzit kimi keçdiyi ölkələrdə əcnəbi
hüququndan istifadə etmək vəziyyətləri, statusları nəzərdə
tutulur)
hüququnu
özündə
cəmləşdirən
ümuminsan
hüquqlarının bölgü ünsürüdür. Ümumdünya İnsan Hüquqları
Bəyannaməsində qeyd olunur ki, (maddə 15) hər bir şəxs
vətəndaşlıq hüququna malikdir.114
Sadalandı ki, miqrant hüququ ümumdünya insan
hüquqlarının tərkib hissəsidir. Bu aspektdə, 1948-ci ildə BMT
Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilən Ümumdünya İnsan
Hüquqları Bəyannaməsini birinci maddəsində yazılır ki,
bütün insanlar ləyaqət və hüquqlarına görə azad və bərabər
doğulurlar. Onların şüurları və vicdanları var və bir-birilərinə
münasibətdə qardaşlıq ruhunda davranmalıdırlar. Həmin
sənədin ikinci maddəsi hər bir şəxsin irqindən, dərisinin
rəngindən, cinsindən, dilindən, dinindən, siyasi və digər
əqidəsindən, milli və sosial mənşəyindən, əmlak, sosial mövqe
və digər vəziyyətindən asılı olmayaraq Bəyannamədə elan
olunmuş hüquq və azadlıqlara malik olmasını təsbit edir.115
Həmin maddə həmçinin ayrı-seçkiliyi rədd edir. Bu
Bəyannamənin 6-cı maddəsi məzmun baxımından və əhatə
dairəsi etibarilə, həm də miqrantların hüquqlarını ifadə etmiş
olur. Məsələn, həmin maddəyə görə, hər bir şəxs harada
olmasından asılı olmayaraq özünün hüquq subyektliliyinin
tanınması hüququna malikdir.116
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Bəyannamənin 13-cü maddəsi isə birbaşa miqrant
hüquqlarını və xarici ölkələrə səfər edən şəxslərin hüquqlarını
ifadə edir. Belə ki, burada qeyd olunur ki, hər bir şəxs öz ölkəsi
də daxil olmaqla istənilən ölkəni tərk etmək və öz ölkəsinə
qayıtmaq hüququna malikdir. 14-cü maddə isə onu qeyd edir
ki, hər bir şəxs digər ölkələrdə təqibdən sığınacaq axtarmaq və
bu sığınacaqdan istifadə etmək hüququna malikdir.117
Miqrant hüquqlarını təmin edən digər bir universal
beynəlxalq sənəd Avropa Şurasının 1950-ci ilin noyabr ayında
Romada qəbul etdiyi “İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiya”dır. (Qeyd:
Konvensiya 1953-cü ildə qüvvəyə minib. 1952-ci il tarixli (1
saylı Protokol), 1963-cü il tarixli (4 saylı Protokol), 1970-ci
ildə qüvvəyə minmiş (3 saylı Protokol), 1971-ci ildə qüvvəyə
minmiş (5 saylı Protokol), 1983-cü il tarixli (6 saylı Protokol),
1984-cü il tarixli (7 saylı Protokol), 1990-cı ildə qüvvəyə
minmiş (8 saylı Protokol), 1998-ci ildə qüvvəyə minmiş (11
saylı Protokol) tarixli protokollarla dəyişikliklər və əlavələr
edilmişdir. Azərbaycan bu sənədi və onun 1,4,6,7 saylı
Protokollarını –müəyyən bəyanatlar və qeyd-şərtlərlə-2001-ci
ilin dekabr ayının 5-də təsdiq etmişdir). Bu sənəddə (sənədin
əsas mətnində və onun Protokollarında) insanların universal
hüquqları ilə yanaşı, miqrantların da (əcnəbilərin) hüquqları
məxsusi olaraq öz əksini tapmışdır. Belə ki, bu sənəddə ümumi
olaraq bütün insanların hüquq və azadlıqları çərçivəsində yaşamaq hüquqları, işgəncələrin qadağan olunması, köləliyin
və məcburi əməyin qadağan olunması, azadlıq və
toxunulmazlıq hüququ, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ,
qanunsuz cəzalandırılmamaq, şəxsi həyata və ailə həyatına
hörmət hüququ, fikir, vicdan və din azadlığı, nikah hüququ,
ayrı-seçkiliyin qadağan olunması və s. kimi hüquqi məsələlər
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öz əksini tapmaqla yanaşı, konkret olaraq əcnəbilərin
hüquqların aid normalar da vardır. İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyaya əlavə olaraq
bəzi hüquq və azadlıqları daxil edən 4 saylı Protokolun (16
sentyabr 1963-cü ildə Strasburqda qəbul edilib) 2-ci maddəsi
hərəkət etmək azadlığını təsbit edir. Burada yazılır ki, (bənd 1)
qanuni əsaslarla hər hansı dövlətin ərazisində olan hər kəsin
həmin ərazidə sərbəst hərəkət etmək və özünə yaşayış yeri
seçmək hüququ vardır. 2-ci bəndə əsasən, hər kəs öz ölkəsi də
daxil olmaqla hər hansı ölkəni tərk etməkdə azaddır. Dördüncü
maddəyə görə isə əcnəbilərin kollektiv çıxarılması qadağandır.118
Miqrant hüquqlarını tənzim edən beynəlxalq sənədlərdən
biri də (onun bəzi maddələri bu sahəni tənzim edir) BMT Baş
Məclisinin 44-cü sessiyasında 20 noyabr 1989-cu ildə qəbul
edilən Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyadır. Bu
Konvensiyanın 11-ci maddəsində yazılır ki, iştirakçı dövlətlər
uşağın qanunsuz aparılmasına və xaricdən qaytarılmamasına
qarşı mübarizə üçün tədbirlər görürlər. Konvensiyanın 21-ci
maddəsinə əsasən, konvensiya tərəfi olan dövlətlər təmin
edirlər ki, (bənd c.) uşaq başqa ölkədə övladlığa götürüldükdə
ölkənin daxilində övladlığa götürülmə barəsində tətbiq edilən
eyni təminat və normalar tətbiq olunsun. Konvensiyanın 22-ci
maddəsində yazılır ki, (bənd 1) iştirakçı dövlətlər qaçqın
statusu almaq istəyən və ya tətbiq edilən beynəlxalq və ya
daxili hüquqa və qaydalara müvafiq surətdə qaçqın sayılan,
valideynləri və ya hər hansı digər şəxs tərəfindən istər müşayiət
edilən, istərsə də müşaiyət edilməyən uşağı bu Konvensiyada
və həmin dövlətin iştirak etdiyi insan hüquqlarına dair digər
118

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiya.
Roma, 4.XI.1950. “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi
haqqında Konvensiya”nın və onun 1, 4, 6 və 7 saylı Protokollarınının təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu. 25 dekabr. 2001-ci il.
e-qanun.az/files/framework/data/1f_1405.htm

89

beynəxalq sənədlərdə və ya humanitar sənədlərdə şərh olunmuş
tətbiq edilən hüquqlardan istifadə edilməsinə lazımi müdafiə və
humanitar yardımla təmin etmək üçün zəruri tədbirlər görürlər.
(Qeyd: Azərbaycan 1992-ci ilin 21 iyulunda da bu
konvensiyanı ratifikasiya edibdir).119
Miqrasiyanın digər bir istiqaməti də uşaqların ölkələrarası
övladlığa götürülməsidir. Bu anda uşaq öz doğulduğu və ya da
yaşadığı ölkəni tərk edir və başqa ölkədə başqa valideyn
(doğma valideyni olmayan şəxsin və onun ailəsinin)
himayəsində yaşayır. Bu kimi prosesləri tənzim etmək üçün
1993-cü il may ayının 29-da Haaqa konfransında “Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və
əməkdaşlıq haqqında Konvensiya” imzalanmışdır. Bu
konvensiyada qeyd olunur ki, hər bir mənşə dövlətində
münasib bir ailənin tapılmadığı bir uşaq üçün ölkələrarası
övladlığa götürmənin təklif etdiyi daimi ailə üsütnlüyünü etiraf
edir. Ölkələrarası övladlığa götürmə uşağın ən ümdə
maraqlarına və onun əsas hüquqlarına hörmət etməklə təmin
olunmalıdır. Uşağın qaçırılması, satışı və ya ticarətinin
qarşısını almaq əsas tədbirlərdən biridir. (Maddə 1). Bu
konvensiya uşaq və onu övladlığa götürmüş valideynlər
arasında valideyn-uşaq hüququ münasibətlərinin əsaslarını
müəyyən edir, bu baxımdan övladlığa götürmüş valideynin
məsuliyyətini ehtiva edir. (Qeyd: Azərbaycan Respublikası bu
Konvensiyaya müvafiq bəyanatlarla 2004-cü ilin mart ayında
qoşulmuşdur)120
119

Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiya. www.migration.gov.
az/images/pdf/d64f56fbbe0dcb273c4c7e993e0ac4ee.pdf
120
Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və
əməkdaşlıq haqqında Konvensiya. 29 may 1993-cü il. eqanun.az/files/framework/data/5c_f_5917.htm; “Ölkələrarası övladlığa
götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və əməkdaşlıq haqqında”
Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30
mart 2004-cü il. e-qanun.az/files/framework/data/5c_f_5917.htm
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Miqrasiya sahəsində mövcud olan universal beynəlxalq
sənədlərdən biri də BMT Baş Məclisinin 16 dekabr 1966-cı
tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilən “Mülki və siyasi hüquqlar
haqqında beynəlxalq pakt”dır. Bu sənədin 12-ci maddəsinə
əsasən, hər bir insan, öz ölkəsi də daxil olmaqla, istənilən
ölkəni tərk etmək hüququna malikdir (bənd-2). Heç kim öz
ölkəsinə gəlmək hüququndan özbaşınalıqla məhrum edilə
bilməz. (bənd-4). Hazırki Paktda iştirak edən dövlətlərdən hər
hansı birinin ərazisinə qanuni gələn xarici vətəndaş yalnız
qanuna müvafiq olaraq çıxarılan qərarın icrasına əsasən
ölkədən çıxarıla bilər....(maddə 13.-dən bir hissə). Hər bir
insan, harada olmasından asılı olamayaraq, hüquq subyekti
kimi qəbul edilmək hüququna malikdir. (maddə-16). (Qeyd:
Pakt 23 mart 1976-cı ildə qüvvəyə minmişdir).121
Daha bir beynəlxalq sənəd BMT Baş Məclisinin 16 dekabr
1966-cı ildə qətnamə ilə qəbul etdiyi “İqtisadi, sosial və
mədəni hüquqları haqqında beynəlxalq pakt”dır. Müvafiq
sənədin ikinci maddəsinin 3-cü bəndində yazılır ki, inkişaf
etməkdə olan ölkələr insan hüquqlarını və milli
iqtisadiyyatlarının imkanlarını qiymətləndirərək, öz ölkələrinin
vətəndaşları olmayan şəxslərə bu Paktda nəzərdə tutulan
iqtisadi hüquqları hansı dərəcədə təmin edəcəklərini
müəyyənləşdirə bilərlər. Paktın 3-cü maddəsi sənəddə iştirak
edən dövlətlərə kişi və qadınların Paktda nəzərdə tutulmuş
bütün iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlardan bərabər istifadə
etmələrini təmin etməyi öhdəlik kimi müəyyən edir. Paktın 6-cı
maddəsi könüllülük üzərində qurulan əmək hüququnu
tanıyır.122

121

“Mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt” 16 dekabr 1966-cı il.
www.migration.gov.az/images/pdf/22c74086f1453974981f0cb446403cf4.pdf
122
İqtisadi, sosial və mədəni hüquqları haqqında beynəlxalq pakt. 16 dekabr
1966. www.migration.gov.az/images/pdf/
f2829d9389d6d035964bc37f3d611abe.pdf
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Miqrantın hüquqları beynəlxalq hüquqdan çıxış etməklə
dövlətlərin daxillərində qəbul edilən hüquq normaları ilə
tamamlanır. Hər bir dövlət başqa dövlətlərdə yaşayan öz
vətəndaşının hüquqlarının müdafiəsi siyasətini həyata
keçirməyə borcludur. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası
Miqrasiya Məcəlləsinin 14-cü maddəsi dövlətin səlahiyyətlərini, vəzifə və öhdəliklərini müəyyən edir və dövlət
qarşısında bir borc kimi qoyur. Bu maddəyə əsasən,
Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları və xaricdəki
diplomatik nümayəndəliklər, konsulluq xidmətləri xaricdə
müvəqqəti və daimi yaşayan vətəndaşlarının beynəlxalq
müqavilələrlə, xarici ölkələrin qanunvericliyi ilə, eləcə də
beynəlxalq adətlərlə onlara verilmiş hüquqlardan istifadə
etmələri üçün müvafiq tədbirləri görməyə, onları müdafiə
etməyə və pozulmuş hüquqların bərpası üçün tədbirlər
görməyə borcludurlar.
Miqrasiya siyasəti fəlsəfi mənada pozitiv əhəmiyyət kəsb
edir və ideallığın tərkibi kimi böyük mənaya malikdir. Belə ki,
mqrasiya prosesləri bütün dünya sakinlərinin bütövləşməsinə
və insan hüquqları amilini mərkəzləşdirməsinə səbəb olur.
Miqrasiya ümumdünya siyasətinin tərkibi kimi həmiyyət
kəısnb edir və dünya siyasətinin, həmçinin beynəlxalq siyasətin
tərkibinə çevrilir.
Miqrasiya sahəsində ölkələr daxilində və ölkələr
arasında qəbul edilən hüquqi tənzimləmə sənədlərini baza
olaraq iki istiqamətə ayırmaq mümkündür: ümumi
beynəlxalq sənədlərdə (BMT nizamnaməsi və digər
təşkilatların ümumi sənədləri, konkret olaraq miqrasiyaya aid
olmayan konvensiyalar, onların protokolları, bəyannamələr,
ikitərəfli dövlət razılaşmaları) əksini tapan hüquq normaları,
yerli qanunvericilikdə – konstitusiyada, ayrı-ayrı
qanunvericilik sənədlərində – əksini tapan hüquq
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normaları. Burada miqrantların hüquqları ümuminsan
hüquqlarının tərkibi kimi xarakterizə olunur.
Konkret beynəlxalq sənədlərdə (yalnız miqrasiyanı
tənzim edən) – beynəlxalq təşkilatların sənədlərindəkonvensiyalarda, ikitərəfli razılaşmalarda əksini tapan hüquq
normaları) və konkret yerli qanunvericilik sənədlərində(qanunlarda, o cümlədən məcəllələrdə) təsbit olunan hüquq
normaları. Burada isə ümuminsan hüquqlarının tərkibi olan
miqrant hüquqları məxsusi hüquq kimi xarakterizə olunur.
Sahələr arasında uyğunluq yaradılır. Xüsusilə, yerli
qanunvericilik aktları beynəlxalq sənədlərlə uyğunlaşdırılır.
Hər iki sahədə mövcud olan hüquqlar insanların baza
hüquqlarına (təbii hüquqlarına) və azadlıqlarına söykənir və
onların inkişafına xidmət edir.
Miqrasiya proseslərinin siyasi-hüquqi aspektdən öyrənilməsi istiqamətlərinin aşağıdakılar olduğunu ümumiləşdirmək
olar:
Daxili siyasət üzrə siyasətin forma və məzmunu istiqaməti
baxımından,
– miqrasiya anlayışının siyasi parametlərinin, strukturun
siyasi əsaslarının və istiqamətlərinin öyrənilməsi;
– prosesin, dövlət tənzimlənməsinin əsas obyekti olaraq,
baş verməsi səbəblərinin öyrənilməsi;
– prosesin davam etməsi əsaslarının öyrənilməsi;
– prosesin nəticələrinin və digər siyasi hadisələrə təsir
dərəcələrinin və əsaslarının öyrənilməsi;
– prosesin siyasət sahələri üzrə öyrənilməsi;
– dövlət marağı aspektindən öyrənmə;
– dövlətin vəzifə və funksiyaları baxımından öyrənmə;
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– prosesin tipləri baxımından öyrənmə-forma və
məzmununun öyrənilməsi;
– prosesin dövlət siyasətinə təsirləri baxımından öyrənmə;
– prosesin siyasi nəticələrinin və əsaslarının dinamika və
statistika əsasları üzrə öyrənilməsi;
– prosesin sosial predmet kimi öyrənilməsi və s.
Hüquqi
baxımından,

tənzimləmə

üzrə

siyasət

istiqamətləri

– prosesin daxili hüquqi qanunvericilik obyekti baxımından öyrənilməsi;
– prosesin beynəlxalq hüquqi normalar obyekti baxımından
öyrənilməsi;
– prosesdə istifadə olunan vasitələrin-hüquqi sənədlərin
tənzimedici təsnifatı baxımından öyrənilməsi;
– prosesdə iştirak edən tərəflərin-hüquqları baxımından
öyrənmə, o cümlədən,
– miqrasiya proseslərində dövlət hüququnun öyrənilməsi;
– beynəlxalq təşkilatların hüquqlarının öyrənilməsi;
– qeyri-hökumət birlikləri hüquqlarının öyrənilməsi;
– miqrant hüquqlarının öyrənilməsi
Beynəlxalq münasibətlərdə tənzimedicilik baxımından,
– beynəlxalq əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq baxımından
öyrənilməsi;
– beynəlxalq hüquqi tənzimləmə baxımından öyrənmə;
– prosesin geosiyasi aspektlərinin öyrənilməsi
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Miqrasiya – sosiologiyanın predmeti kimi
Miqrasiya həmçinin cəmiyyətdə olan proseslərin
formalaşmasına nüfuz etdiyindən, cəmiyyətin sosial əlaqələr
strukturuna statistik və dinamik əsaslarla təsir etdiyindən, bu
istiqamətin öyrənilməsi sosiologiyanın da vəzifələrindən və
məqsədlərindən biridir. Dövlət miqrasiya proseslərini həm
siyasi, həm də sosial bir problem kimi görür və öz siyasətində
bu vəhdəti yaradır. Dövlətin miqrasiya siyasəti həm də əmək
məşğuliyyəti sahəsində yerli vətəndaşların hüquqlarını
müdafiə etməkdən ibarətdir. Daxili əmək bazarında sosial
gərginliyin yaranmaması üçün dövlət əmək miqrasiyası
kvotasını müəyyən edir. Bu baxımdan Azərbaycan
qanunvericiliyində yazılır ki, kvota yerli əmək ehtiyatlarından
səmərəli istifadə edilməsi və əmək miqrasiyası proseslərinin
tənizmlənməsi sahəsindəki işlərin effektivliyinin artırılması
məqsədilə həyata keçirilir. Kvota daxili əmək bazarının
vəziyyəti, işçi qüvvəsinə tələbat, iş yerinin tələblərinə cavab
verən peşə hazırlığına və ixtisasa malik Azərbaycan
Respublikası vətəndaşının iddia etmədiyi boş iş yerlərinin
mövcudluğu, məşğulluq xidməti orqanlarının işəgötürənin işçi
qüvvəsinə olan ehtiyaclarını yerli əmək ehtiyatları hesabına
təmin etmək imkanları nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.123
Miqrasiya proseslərinin öyrənilməsinə sosial yanaşma
üsullarından biri də miqrantların (xaricilərin və vətəndaşlığı
olmayan şəxlsərin) yerli şəraitə adaptasiya olunmasının
əsaslarını öyrənməkdən ibarətdir. Məsələn, dövlət və onun
miqrasiya tənzimləmə qurumları miqrasiyanın tərkibi olan
adaptasiya siyasətini həyata keçirirlər. Burada məqsəd
miqrantların yerli cəmiyyətlərə uyğunlaşdırılmasını təmin
etməkdən ibarətdir. Adaptasiya məsələlərinin yüksək səviyyədə
123

“Əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi Qaydası”nın təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı.
04.06.2009.www.cabmin.gov.az?/az/pressreliz/view/133/
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tənzim olunmaması bəzi ölkələrdə (məsələn, Rusiyada) yerli
əhali ilə sosial-məişət problemlərini yaradır. 124
Azərbaycanda Dövlət Miqrasiya Xidməti öz səlahiyyətləri
daxilində əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sosial
müdafiəsi üçün zəruri şərait yaratmaq, onların yerli şəraitə
uyğunlaşdırılması üçün tədbirlər görmək, hüquqlarını müdafiə
etmək vəzifələrinə malikdir.125
İmmiqrantların məskunlaşdıqları ölkələrdə ictimai
baxımdan təşkilatlanması onların sosial adaptasiya olunmalarının tərkibi kimi qeyd olunmalıdır. İctimai qrupların,
icmaların yaradılması, mədəniyyət ocaqlarının, təşkilatların
təşkil edilməsi təbii ki, yerli vətəndaşlarla ünsiyyətin və
əlaqələrin rasionallaşmasına səbəb olur.
Miqrasiya proseslərinin sosial baxımından aşağıdakı
istiqamətlərini öyrənmək olar:
– miqrasiya proseslərinin baş verməsinin sosial aspektləri;
– miqrasiya proseslərinin sosial nəticələri;
– sosial müdafiə və sosial təminat məsələləri;
– sosial sığorta məsələləri;
– əmək münasibətlərinin tənzim olunması;
– iş yerləri ilə təminat;
– əmək haqlarının vaxtında və qanunvericiliyə və beynəlxalq hüquqa müvafiq qaydada ödənilməsini təmin etmək;
– müvafiq və standartlara uyğun olan əmək şəraiti ilə təmin
etmək;

124

Putindən miqrantlarla bağlı önəmli açıqlama. Rusiya prezidenti: “Milli
zəmində baş verən insidentlərin məsuliyyətini yerli məmurlar daşıyır”.
23.10.2013. www.anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=232551
125
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında
ƏSASNAMƏ. Bənd.9.14. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il
19 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
migration.gov.az/images/pdf/6a49a34841278882782b8de77c3b976.pdf
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– istehsalatın və xidmətin müxtəlif sahələrində lazımi əmək
şəraitinin yaradılması;
– yaşayış yerlərinin əldə olunması üçün şəraitin yaradılması;
– əmək xəsarətləri və peşə xəstəlikləri zamanı yardım;
– əmək kvotalarının müəyyən olunması;
– əmək məzuniyyətləri və qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş digər məzuniyyətlərin verilməsi;
– müalicə və istirahətin təmin olunması;
– əməyin mühafizəsi və təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması;
– sosial adaptasiya;
– sosial gərginliklərin qarşısının alınması;
– sosial maarifləndirmə, hüquqi təlimatlandırma;
– ölkələr arasında əməkçi miqrantlar və onların ailə
üzvlərinin hüquqi təminatları ilə bağlı sənədlərin öyrənilməsi;
– sosial sahədə qanunvericiliyin öyrənilməsi;
– miqrantların əmlak hüquqları;
– miqrantların ailə-nigah hüquqları;
– miqrantların təhsil almaq, elmi və digər yaradıcılıq
hüquqları;
– miqrantların mənzil hüquqları;
– yerli vətəndaşlarla, sakinlərlə sosial bərabərlilik məsələləri;
– miqrantların təşkilatlanma hüquqları;
– digər sosial-siyasi amillər.
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Miqrasiya – iqtisadiyyat elminin obyekti kimi
Dövlətin iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsində iştirak
funksiyası da öz növbəsində miqrasiyanı hüquqi-iqtisadi
öyrənmə obyektinə çevirir. Miqrasiya prosesləri iqtisadiyyatın
ümumi strukturunu təşkil edən tərkib komponentlərindən biri
olmaqla yanaşı, ümumi əsaslarla bütün iqtisadiyyat
strukturuna, iqtisadiyyat sisteminə və mexanizmlərinə təsir
edir. Bu baxımdan da iqtisadiyyat elminin obyektinə və
öyrənmə probleminə çevrilir. (Əlavə üçün 10 saylə qrafikə
baxmaq olar).
İqtisadiyyat elminin obyekti olmasını bu kimi əsaslarla
qeyd etmək olar (faydalılıq baxımından):
Dövlətin iqtisadiyyat sistemində miqrasiyanın gəlir payı, o
cümlədən,
– daxili iqtisadiyyat sahələrində miqrasiyanın payının
həcmi baxımından,
– vergi obyektlərindən gələn gəlirlər;
– bank əməliyyatlarından gələn gəlirlər;
– dövlət rüsumları gəlirləri;
– xidmət xərcləri gəlirləri;
– xaricilərin yerli bazarlarda xərcləri, kapital qoyuluşları və s.
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr baxımından,
– gömrük rüsumlarından gələn gəlirlər;
– ticarət əməliyyatlarından gələn gəlirlər;
– beynəlxalq bank xidmətlərindən əldə edilən gəlirlər;
– sənaye kapitalından əldə olunan gəlirlər;
– turizmdən əldə olunan gəlirlər;
– intellektual mülkiyyətdən və ixtisaslşamış peşə sahələrindən daxil olan gəlirlər;
– beynəlxalq iqtisadiyyatın digər müsbət istiqamətlərinin
və mənfi tərəflərin öyrənilməsi və s.
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Miqrasiyanın tarixi aspektdən öyrənilməsi
Miqrasiyanın tarixi aspektlərlə öyrənilməsi istiqamətləri
də vardır. Bu istiqamət əsasən, xalqların məcburi köçməsini
(müharibələrdən və təbii fəlakətlərdən, epidemik fəlakətlərdən
irəli gələrək), zəruri amillər ucbatından köçməsini (burada yeni
ərazilərin və məhsuldar torpaqların tutulması, xammalı və
iqlim şəraiti zəngin olan ərazilərin mənimsənilməsi şərtlərindən
irəli gələrək) özündə əks etdirən proseslərlə bağlıdır. Tarixi
ticarətin meydana gətirdiyi miqrasiyalar (buna tarixi stasionar
amil kimi də baxmaq olar. Ticarət məskənləri həmin ərazilərdə
yaşayış yerlərinin meydana gəlməsini şərtləndirmişdir) da
mövcuddur. Miqrasiyanın tarixi aspektlərdə öyrənilməsi həm
ümumi tarixin problemi olur, həm də xüsusi tarixi mövzu
(istiqamət) burada böyük məna kəsb edir. Miqrasiya
proseslərinin tarixi aspektlərlə öyrənilməsi istiqamətlərinə də
baza olaraq iki prizmadan yanaşmaq olar: birincisi, tarixin
özünü yaradan və köklü coğrafi-siyasi dəyişikliklərə gətirib
çıxara bilən miqrasiya proseslərinin-buna tarixi siyasi
miqrasiya demək olar-(bu kimi hallarda böyük köçlər baş
verib. Məsələn, Avropalıların orta əsrlərdə Amerika qitəsinə
köç etmələri, Avstraliya və Sakit Okeaniyada, Asiyada
yayılmaları halları buna nümunədir); ölkədaxili miqrasiyanın
tərkibi olaraq, həm də məcburi forma şəkilində davam edən
köç proseslərinin, (məsələn, azərbaycanlıların XX əsrin 30-40cı illərində Sibirə və Qazaxıstana sürgünləri, XX əsr boyu
azərbaycanlıların öz doğma torpaqları olan indiki
Ermənistandan məcburi deportasiyaları və digər bu kimi hallar
bu formanı yaradıb. Bununla yanaşı, yahudilərin Almaniyadan
XX əsrin 30-40-cı illərdə deportasiyası da bu hala nümunə ola
bilər) araşdırılması; ikincisi, miqrasiya proseslərinin özünün
tarixi hadisələr kimi baş verməsinin araşdırılması, yəni
prosesin özünün daxili tarixi-xronoloji zəncirliyinin
araşdırılması. Burada ölkələrdaxili və ölkələrarası miqrasiya
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proseslərinin vətəndaşların (sakinlərin), ümumilikdə isə
insanların sosial-iqtisadi vəziyyətlərini, eləcə də ümumilikdə
dövlətin iqtisadi-siyasi vəziyyətinə nə dərəcədə təsirlərinin
mərhələlərlə öyrənilməsi amili öz əksini tapa bilər. Deməli,
miqrasiya prosesləri iki mühüm baza istiqamətində təsirlər
edir: birincisi, ümumi tarixi hadisələrin axarını dəyişə bilirbuna kompleks təsir də demək olar; ikincisi isə miqrasiyanın
özünün bir tarixi hadisəyə çevrilməsi halları yaşanır, tarixi
ardıcıllıqla proseslər davam edir. Məsələn, ABŞ-da və
Avropada kolonial miqrasiya və postkolonial miqrasiya
mərhələləri mövcuddur. Hər iki istiqamətdə miqrasiya
prosesləri siyasi-iqtisadi-sosial strukturlara təsirini göstərir.
Birinci istiqamətdə böyük dövlətlər və imperiyalar meydana
gəlir, həmçinin beynəlxalq proses ölkələrdaxili qarşıdurmalara
səbəb olur. Yerli əhali ilə gəlmələr arasında kəskin problemlər
yaşanır. Məsələn, Rusiyada XX əsrin son-XXI əsrin əvvəllərini
əhatə edən miqrasiya tarixi formalaşıb. Bu formalaşma
prosesləri daima gəlmələrlə yerlilər (xüsusilə, milliyətçilər)
arasında qarşıdurmalara səbəb olur, məişət xarakterli kriminal
hadisələrin baş verməsi ilə nəticələnir.
Elmin (fənnin) istiqamətlərinin bunlardan ibarət olması
qənaətinə gəlmək olar:
Miqrasiyanın dünya tarixini yaratmasının, o cümlədən,
dövlətlər və imperiyalar tarixini yaratmasının əsasları
baxımından,
– xalqların məskunlaşma tarixi;
– dünyanın miqrasiya mərkəzlərinin meydana gəlməsi
tarixi;
– dünya miqrasiya tarixinin formalaşması mərhələləridövlətlərin miqrasiya əsasında meydana gəlmələrinin tarixi
Miqrasiyanın bir proses kimi özündə baş verən tarixi
hadisələri öyrənmə baxımından,
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– miqrasiyanın baş vermə tarixi;
– miqrasiya proseslərinin dövr və mərhələləri;
– dövlətlərdaxili miqrasiya proseslərinin tarixi;
– dövlətlərarası miqrasiya proseslərinin tarixi;
– regionlar və qitələrdə baş verən miqrasiya proseslərinin
tarixi;
– ümumilikdə xalqların coğrafi məskunlaşma tarixi.
Çoxistiqamətli öyrənmə vəhdətindən də miqrasiologiya
elmi (fənni, predmeti) yaranır. Burada sosiologiya tərkib kimi
daha çox yükü öz üzərində daşıyır. İqtisadi amillər də bu
predmetin əsas öyrənilməsi istiqaməti kimi rola malik olur. (3
saylı qrafik cəmi elmi yanaşma istiqamətlərini qısa şəkildə
izah edir). Miqrasiyanın müxtəlif cür aspektləri vardır. Onun
xüsusiyyətlərini, strukturunu, prosesin nəticələrini bir sıra
elmlər
öyrənir-demoqrafiya,
iqtisadiyyat,
sosiologiya,
126
coğrafiya, statistika, etnoqrafiya və s. Elmi ədəbiyyatlarda
miqrasiologiya elminə belə izah verilir: Miqrasiologiya insani
fərdlərin (şəxsi və kütləvi qaydada) ya mövcud həyat
keyfiyyətini saxlamaq, ya da onu yaxşılaşdırmaq məqsədilə
yerdəyişmələrini bu və ya digər administrativ sərhədlər
dəyişməsi aspektində öyrənir. Burada inzibati sərhədlər
dedikdə, dövlətin, regionun, şəhərin və s. yaşayış
məskənlərinin sərhədləri nəzərdə tutulur. Miqrasiologiyaya bir
elm kimi, materiyanın yerdəyişmə qanunu və daha çox ümumi
sistemologiya elminin tərkib strukturu kimi baxmaq
lazımdır.127
Miqrasiya elmi istiqaməti üzrə yazılan bu kimi
ədəbiyyatların adlarını çəkmək olar: “The Age of Migration”
126

Проблемы миграции и ее современное состояние.
http://www.migrations.ru/problem of migration/
127
К.К.Александрович, В.В.Александрович, О.А.Владимирович.
Базовые модели миграциологии. Институт Государственного
управления, права и инновационных технологий. (ИГУПИТ). Интернет
–журнал «НАУКОЗНАНИЕ» №2, 2012.
http://naukoznanie.ru/PDF/02nz212.pdf
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(2003-cü ildə Guilford Press nəşriyyatı tərəfindən çap olunub,
338 səhifədən ibarətdir), müəllifləri- Stephen Castles, Mark J.
Miller; “İnternational Migration: Globalization’s Last
Frontier” (2006-cı ildə Zed Books nəşriyyatı tərəfindən çap
olunub, 253 səhifədən ibarətdir)-müəllifi Jonatan W.Mosesdir; “The No-Nonsense Guide to International Migration”
(2008-ci ildə New Internationalist nəşriyyatı tərəfindən çap
olunub. 143 səhifədən ibarətdir), müəllifi-Peter Stalker-dir.
«Миграциология» (1990-cı ildə MDU-nun nəşriyyatı
tərəfindən çap olunub, 96 səhifədən ibarətdir)-müəllifləri
M.B.Denisenko, B.S.Xorev, V.A.İontsev; «Куда и зачем
едут люди». (1979-сu ildə çap olunub, 111 səhifədir), müəllifi
-D.İ.Valenteydir; «Детерминанты внутренней миграции
населения: анализ отечественных и зарубежных
исследовании» (2006-cı ildə МАКС Пресс nəşriyyatı
tərəfindən çap olunub, 75 səhifədən ibarətdir), müəllifləriİ.A.Aleşkovski və V.A.İontsev-dir. Ümumiyyətlə, bu
istiqamətdə çoxlu sayda tədqiqat əsərləri vardır ki, bu əsərlər
də miqrasiologiyanın nəzəri əsaslarını meydana gətirmişdir.128
Miqrasiyanın
öyrənilməsində
elmi
yanaşmalar
istiqamətləri ümumi olaraq bunlar hesab edilə bilər:
– coğrafi aspektlər baxımından yanaşmalar;
– sosioloji yanaşmalar (demoqrafik vəziyyətlər də daxil
olmaqla);
– iqtisadi yanaşmalar (resurslar amili baxımından);
– hüquqi yanaşmalar (hüquqi tənzimləmə və miqrant
hüquqlarının təmin olunması);
– tarixi yanaşmalar;
– psixoloji (etno-sosio- psixoloji) yanaşmalar;

128

http://books.google.az/books?id=iLoAAAAlAAJ &hl=ru&source=gbs
similarbooks
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– sivilizasion yanaşmalar(burada müxtəlif mədəniyyətə
malik ola şəxslərin miqrasiya nəticəsində yeni sivilizasiya
yaratmaları nəzərdə tutulur);
– tarixi-bioloji yanaşmalar;
– siyasi və geosiyasi yanaşmalar (burada dövlət
maraqlarının formalaşması və beynəlxalq münasibətlərə
təsirlərinin öyrənilməsi baxımından);
– mədəni yanaşmalar (müxtəlif sivilizasiya nümayəndələrinin qovuşması ilə intellektual yanaşma, mədəni müxtəlifliyə
dözümlülük);
– dini yanaşmalar (dini çalarlığın meydana gəlməsi);
– ümumi qloballaşma aspektindən yanaşma və s.
Elmi yanaşmaları həmçinin 3 saylı qrafikdən də
ümumiləşdirilmiş şəkildə dərk etmək olar.
Bu yanaşma üsullarını (kriteriyaları, göstəriciləri) həm də
miqrasiyanın baş verməsi səbəbləri aspektindən də təhlil etmək
olar.
Miqrasiologiya elminin predmet istqamətlərinin və
öyrənmə metodlarının ümumi aspektlərə aşağıdakılar olması qənatinə gəlmək olar(öyrənmə vəzifələri və məqsədləri
olaraq):
Ölkələrdaxili və beynəlxalq miqrasiya prosesləri üzrə,
– “miqrasiya” anlayışının ümumi və məxsusi qaydada
tərkib ünsürü və kriteriyası aspektindən öyrənilməsi;
– miqrasiya proseslərinin tərkibinin fəlsəfi-elmi aspektlərlə
analiz olunması (əlavə üçün 4 saylı qrafikə baxmaq olar);
– miqrasiya anlayışının digər anlayışlarla yanaşı,
mənasının öyrənilməsi – müqayisəli yanaşma ilə təhlil;
– miqrasiya proseslərinin baş verməsi səbəblərinin
öyrənilməsi;
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– miqrasiya proseslərinin nəticələrinin (göndərən və qəbul
edən ölkədə) pozitiv və neqativ kriteriyalarla öyrənilməsi;
– miqrasiya proseslərinin bir problem kimi öyrənilməsi;
– prosesin digər sahələrə əlaqəli əsaslarının və təsirlərinin
öyrənilməsi;
– miqrasiya proseslərinin davamediciliyinin (müddət
kriteriyası üzrə) əsaslarının öyrənilməsi;
– miqrasiya proseslərinin tarixi əsaslarının öyrənilməsi;
– prosesin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni aspektlərinin
öyrənilməsi;
– miqrasiya proseslərinin hüquqi tənzimlənməsi əsaslarının
öyrənilməsi;
– dövlətin bu prosesdə maraq və məqsədlərinin, vəzifə və
funksiyalarının, hüquq və səlahiyyətlərinin öyrənilməsi;
– cəmiyyətlərin miqrasiya proseslərində maraqlarının
öyrənilməsi;
– miqrasiya proseslərinin tiplərinin: forma və məzmunlarının (tərkib baxımından) öyrənilməsi;
– forma olaraq fərdi və kütləvi əsaslarla baş verməsinin
əsaslarının öyrənilməsi;
– miqrasiya proseslərinin baş verməsinin zamana
nisbətinin (müqayisələrlə) öyrənilməsi;
– hüquqi sənədlərin və prosesdə istifadə olunan vasitələrin
təsnifatının öyrənilməsi;
– miqrasiya proseslərində dövlətlərin beynəlxalq əməkdaşlıqlarının əsaslarının öyrənilməsi;
– miqrasiya proseslərinin tənizmlənməsində təşkilatihüquqi fəaliyyətin əsaslarının öyrənilməsi;
– miqrasiya proseslərinin müqayisəli-nəzəri əsaslarla
öyrənilməsi və s.
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Öyrənmə üsulları:
– fəlsəfi tezislər arasında elmi-məntiqi əlaqələrin
qurulması;
– analiz üsullarından istifadə olunması;
– tərkiblər və bütövlər arasında struktur əlaqənin
qurulması;
– ümumi elmi sistemin təşkili və s.
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II FƏSİL:
Miqrasiya prosesləri və onun formalaşması əsasları

Miqrasiyanın formalaşmasının ümumi əsasları
Burada elmi məqsəd və vəzifələr olaraq miqrasiyanın baş
vermə səbəbləri və miqrasiya ilə nəticələnən səbəblərini şərh
etmək əsas diqqət mərkəzinə cəlb olunur. (Qeyd miqrasiyanın
nəticələriniə də iki aspektdən yanaşmaq olar: birincisi,
miqrasiyanın meydana gəlməsi nəticələri, yəni səbəbləri, - bu,
özündə miqrasiya formalarını da əks etdirir. İkincisi,
miqrasiyanın mənşə və təyinat ölkələrdə digər sosial-mədəni
və siyasi strukturlara təsirləri ilə meydana gələn nəticələri).
Məlumdur ki, hər bir prosesi formalaşdıran səbəblər,
müəyyən anlarda gözlənilən (ortaya çıxan) və gözlənilməyən
şəraitlər (bu şəraitlər elə səbəblər kompleksindən ibarətdir)
mövcuddur. Şəraitlər miqrasiya proseslərinin zəruri əsaslarını
fərdi olaraq və kompleks qaydada meydana gətirir. Miqrasiyanı
yaradan səbəblər həmçinin prosesin həm məzmununa, həm də
formasına təsirlər edir və bunların meydana gəlməsinin
əsasında dayanır. Səbəblər prosesləri məkan və zamana
bağlayır, həmçinin bu səbəblər zaman və məkanın özündən
meydana gəlir. Səbəblər universal və məxsusi olmaqla,
müəyyən qanunauyğunluqları özündə əks etdirir. Səbəblər
arasında olan bağlılıq və şərtləndiricilik də öz növbəsində
səbəblərin müəyyən bir təfəkkür konstruksiyasını ortaya
çıxarır. Təfəkkür konstruksiyası da proseslərin universal və
məxsusi qaydada dərk olunmasına imkanlar yaradır.
Proseslərin aydınlaşmasının, şüurda dərk olunmasının
bazasında dayanır.
Mövcud miqrasiya ümumdünya üzrə çox böyük miqyaslı
bir proses olmaqla postmodernizmin meydana gətirdiyi əsas
elementlərdən birinə çevrilib. Miqrasiyanın əhatəli olması,
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həmçinin dövlətlər daxilində və dövlətlər arasında piramidal
forma alması (horizontal və zenit-vertikal) bu prosesin
dövlətlərdaxili və dövlətlərarası tənzimləmə və münasibətlər
predmetinə çevrilməsində zərurətləri meydana gətirib.
Miqrasiya proseslərinin geniş vüsət alması bu proseslərin digər
proseslərlə əlaqəli vəhdətini formalaşdırıb. Bu baxımdan da
miqrasiya prosesləri digər proseslərlə vəhdət halında
trayektorik şəbəkə xüsusiyyətlərinə malik olur. Miqrasiya
prosesləri üzərində qurulan çoxtərəfli münasibətlər və əlaqələr
bu prosesi dünya siyasətinin avanqard predmetinə çevirib.
Miqrasiya dünya siyasətinin tərkibi olmaqla özünün
formalaşma səbəblərini meydana gətirib, eləcə də digər
istiqamətlərə təsirlərini formalaşdırıb. Miqrasiyanın çoxtərkibli
olması bu prosesin həm səbəblərinin çoxaspektliliyindən, həm
də bundan irəli gələrək, dövlətlərdaxili və dövlətlərarası geniş
məkanı əhatə etməsindən asılıdır. Miqrasiyanın formalaşması
səbəbləri təbii ki, bu prosesin başlanğıclarını (nisbi və mütləq
əsaslarla) meydana gətirir. Miqrasiyanın səbəbləri iqtisadi,
siyasi, sosial və mədəni sahələri əhatə etməklə, eləcə də
zəruri, məcburi və qeyri-məcburi (könüllü) xarakter almaqla
çoxtərəflidir. (Əlavə üçün 14, 15, 16 və 17 saylı qrafiklərə
baxmaq olar). Miqrasiya proseslərində insanların iradəsindən
asılı olan və asılı olmayan hallar mövcuddur ki, bu hallar da
səbəblər təsnifatında özünəməxsus ümumiləşdirici yer
almaqdadır. Miqrasiya siyasi məzmunlu (müharibələrdən və
siyasi böhranlardan meydana gələn), eləcə də iqtisadi-inzibati
(paytaxtların köçürülməsi, sənaye mərkəzlərinin köçürülməsi
ilə işçilərin ailələrinin yerdəyişməsi) məzmunlu olur.
Onu da qeyd etmək olar ki, miqrasiyaların güclənməsi
ümuminkişaf proseslərinin tərkibi olmaqla, qloballaşmanı
yaradan tendensiyaları meydana gətirməklə dünyanın
bütövləşməsinə, xalqların qeyri-yekcinləşməsinə, ümumilikdə
isə dünya mədəniyyətinin və sivilizasiyasının bütövləşməsinə
səbəb olur. Miqrasiya prosesləri neqativ (mənfi) halları üzərə
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çxarmaqla yanaşı, pozitiv nəticələri də əks etdirir. Miqrant
müsbət dəyərləri də özü ilə daşıyır. Mənşə ölkədə yaranmış
şəraitdən irəli gələrək yeni dəyərləri üzərə çıxarır. Əgər bu
prosesin mənfi nəticələri ümumən xalqlar arasında, eləcə də
cəmiyyətlər və fərdlər arasında müxtəlif təyinat ölkələrində
müəyyən gərginlikləri, sosial sıxıntıları yaratmaqla aşkar
olunursa, həmçinin mənşə ölkədə cəmiyyətdə çatışmazlıqları
yaratmaqdan ibarətdirsə, mövcud miqrasiyanın ən pozitiv tərəfi
dünyanın bötövləşməsinə, multikulturalizimin yaranmasına
xidmət etməkdir.(Əlavə üçün 31, 32, 33, 34, 35 saylı
qrafiklərə baxmaq olar).
Miqrasiya proseslərinin formalaşması əsasları bir
konstruksiya və tərkib komponentləri olan vahid təfəkkür
strukturunu yaradır. Bu formalaşma proseslərinin baza olaraq
iki istiqamətini qeyd etmək olar: səbəb üzərində qurulan və
müəyyən nəticələrə (pozitiv və neqativ) gətirib çıxaran
proseslər; məkan üzərində qurulan və miqrasiya mərkəzlərini
yaradan proseslər. Bununla yanaşı, bu proseslərin tarixi
əsaslarını (tarixi mərhələləri yaradan hadisələrin əsaslarını) da
formalaşma əsasları kimi də qəbul etmək olar.
Səbəb və məkan üzərində qurulan proseslər miqrasiyanın
formalarını meydana gətirir. Səbəb üzərində qurulan
miqrasiya həm də miqrasiya məzmununu formalaşdırır.
Səbəb və məkan amilləri cəm halda miqrasiyanın tiplərini
formalaşdırır.
Səbəblərə söykənən miqrasiyalar bu proseslər üçün
müvafiq şəraitlərin yetişməsini özündə əks etdirir. Səbəb
amillərinin aşağıdakı əsaslarını qeyd etmək olar:
– proseslərin formalaşmasına təsir edən daxili amillərinzibati-siyasi sistemdaxili amillər. Bura ölkə və cəmiyyət
daxilində işsizliyi və aşağı həyat səviyyəsini özündə
cəmləşdirən məişət və sosial problemləri, elm və təhsil
problemlərini aid etmək olar. Bununla yanaşı, siyasi rejimlərin
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“bərk məzmunlu” idarəettməsini də nümunə olaraq qeyd etmək
olar;
– proseslərin formalaşmasına təsir edən kənar sistemlərininzibati-siyasi sistemlərin- amilləri. Bura başqa ölkələrdə
müqayisə üçün yaxşı sosial-məişət şəraitlərinin və siyasi liberal
rejimin mövcudluğu və bu kriteriyanın mənşə ölkəsinə təsir
etməsi istiqamətlərini aid etmək olar;
– proseslərin formalaşmasına təsir edən kriteriyalar
(iqtisadi, sosial, siyasi, ekoloji kriteriyalr) və onların
məzmunları (məcburi və qeyri-məcburi miqrasiyalar)
Proseslərin coğrafi məkanlar (burada dövlətlər) üzrə
formalaşması özündə proseslərin inzibati ərazilər üzrə
(ölkədaxili yaşayış əraziləri üzrə) formalaşmasını və
ölkələrarası formalaşması proseslərini əks etdirir. Bu proseslər
dünyanın miqrasiya mərkəzlərini meydana gətirir.
Proseslərin məzmun baxımından tərkibinə iradi (istəklərə
uyğun) və qeyri-iradi (istəklərdən, arzu edilənlərdən asılı
olmayaraq-məcburi və zəruri şəraitlərdən irəli gələrək)
formaları da aid etmək olar.
Proseslərin tarixi baxımından formalaşması özündə həm
tərkib və formanı, həm də miqrasiya mərkəzlərinin meydana
gəlməsi amilini əks etdirir. (Əlavə üçün 13 saylı qrafikə
baxmaq olar)
Miqrasiyanın səbəbləri ölkələrdaxili və ölkələrarası
məkanda universal və konkret olmaqla-gözlənilən, dövri olaraq
təkrar olunan və gözlənilməyən ola bilər. (Əlavə üçün 18 saylı
qrafikə baxmaq olar). Bu baxımdan insanların iradəsinə tabe
olan miqrasiya hərəkətləri və insanların iradəsinə tabe olmayan
miqrasiya hərəkətləri yerinə yetirilir.
Səbəblər. Tərkibində müxtəlif istiqamətləri cəmləşdirən
səbəbləri baza olaraq iki qrupa bölmək olar: birincisi,
ümumilikdə miqrasiyaya təsir edən və özündə kompleks
ünsürləri və komponentləri əks etdirən ölkələrdaxili və
beynəlxalq məkanlı universal səbəblər; ikincisi, fərdi,
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məxsusi, yəni xüsusi miqrasiya formasını meydana gətirən
ölkələrdaxili və beynəlxalq konkret səbəblər. Bu konkret
səbəblər cəm halda elə miqrasiyanın universal səbəblərinisəbəb kompleksliliyini formalaşdırır. (Əlavə üçün 18 saylı
qrafikə baxmaq olar).
Universal səbəblər – (cari və dövrü; gözlənilən və
gözlənilməyən; məcburi, qeyri-məcburi və zəruri səbəblər)
Miqrasiyanı meydana gətirən səbəblər universal olmaqla cari,
dövri, gözlənilən, eləcə də məcburi, qeyri-məcburi və zəruri
prosesləri, bu baxımdan universal kriteriyaları özündə əks
etdirir. Bu nöqteyi-nəzərdən də sistemin nəzəri əsaslarla izah
olunmasına dialektik təfəkkür üsulu ilə yanaşmaq daha məqbul
hesab edilməlidir. Universal səbəblər hər iki məkan
formasında, yəni dövlətlərdaxili miqrasiya formasında və
dövlətlərarası miqrasiya formasında baza olaraq oxşar
amilləri özündə cəmləşdirir. (Əlavə olaraq 18 saylı qrafikə
baxmaq olar). Bu amillər dövlət sisteminin sosial, siyasi,
iqtisadi və mədəni amilləridir. Burada iqtisadi, siyasi və
mədəni amillər öz-özlüyündə sosial amillərə xidmət
etdiyindən, sosial göstəricilərin faizi daha da yüksəkliyə qalxır.
Deməli, universal amillər baza olaraq sosial amillərə xidmət
edən kriteriyalardan ibarət olur. Nəticə etibarilə dövlət
cəmiyyətə xidmət edir və miqrasiya proseslərinin tarazlı
qaydada tənzim olunması dövlətin resursları səmərəli və tarazlı
əsaslarla istifadə etməsindən, yəni qənaətlə istehsalından və
tarazlı qaydada istehlakından asılı olur. Cari amillər əsasən
qeyri-məcburi və zəruri olur və cəmiyyətin, iqtisadiyyatın
inkişafına müvafiq olaraq tərkibini dəyişən və dövri olaraq
məzmun baxımından təkrarlanan proseslərə çevrilir.
Hər bir insanın layiqli və xoşbəxt həyatı onun yaşadığı
məmləkətin – coğrafi-sosial (sosial məkan, yəni cəmiyyətin
təşəkkül tapdığı ərazi-bu, xalqın öz dövləti ərazisində, ya da
başqa dövlət ərazisində toplum halda yaşadığı zaman
qurduğu cəmiyyət hesab edilməlidir. Sosial məkana həm də
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sosial tələbatlara müvafiq olaraq sosial strukturların cəm
halda-institut şəkilində fəaliyyət göstərməsi də aid edilməlidir.
Sosial resurslar elə sosial məkan anlayışını yaradır) və siyasi
(təşkilatlandığı və siyasi sistemlərə malik olduqları) ərazinin,
ümumilikdə dövlətin və regionun kompleks ünsürlərindən,
komponentlərindən, ümumiyyətlə, resurslarından və resursların
səmərəli idarə olunmasından və vasitələrin layiqli
istifadəsindən asılı olur. İnsanlar rahat və xoşbəxt yaşamaq
üçün layiqli dövlətlər, onların hüquqlarını təmin edən dövlət
quruluşları, liberal məzmunlu siyasi sistemlər, demokratik
idarəetmə rejimlərinin mövcud olduğu quruluşlar, təkmil
iqtisadi sistemli quruluşlar və ümumilikdə isə yüksək inkişaf
etmiş sosial cəmiyyətlər axtarırlar. Bu məsələdə həm müdafiə
olunmaq, həm də yeni imkanlar axtarmaq istəkləri vardır.
İnsanlar öz həyatlarını yüksək təmin olunmuş səviyyəyə
qaldırmaq naminə hətta iradi olaraq arzu və istəklərə düşürlər
və xəyallar belə qururlar. İnsanlar ya özlərinin yaşadıqları
məkanlarda – dövlətlərdə çox yüksək statuslu cəmiyyətlər
(ideal cəmiyyətlər) axtarırlar və bütünlükdə özlərinin
fəaliyyətini bu kimi sosial-siyasi təsisatların formalaşmasına,
qurulmasına yönəldirlər. Hətta bu kimi istiqamətlərdə mövcud
siyasi hakimiyyətlə, rejimlə mübarizə belə aparırlar. Ya da
digər məkanlarda, dövlətlərdə, təbii ki, nisbətən yüksək inkişaf
etmiş cəmiyyətlərdə özlərinin həyatlarını təmin etməyə
çalışırlar. Bu insanların başqa ölkələrə miqrasiyasına gətirib
çıxarır. Məsələn, ABŞ, Kanada, Avropa ölkələri, eləcə də
Avstraliya kimi ölkələrə, son zamanlarda isə Asiya
ölkələrindən, bu baxımdan Türkiyədən, İrandan, Hindistan və
Pakistandan, Gürcüstandan Azərbaycana, Rusiyaya köç
edənlərin sayının çoxalmasını bununla izah etmək olar.
İnsan həyatının ehtiyacları onun tələbatlarını yaradır. Bu
kompleks tələbatlara dövlət sistemindən tutmuş cəmiyyətin
tərkib komponentləri və onun xüsusiyyətləri aid edilir. Müasir
zamanda insanların yüksək həyat tərzinin formalaşması məhz
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sosial-hüquqi-siyasi komplekslərin qarşılıqlı davranışlarının
səviyyəsindən asılı olur. Resursların qarşılıqlı tənasüblüyü
(təqribi bərabər nisbəti) məhz tələbatların ödənilməsi üçün
müvafiq şəraitləri yaradır. Komplekslərin qarşılıqlı vəhdəti və
sistemlər, eləcə də strukturlararası əlaqələrin faydalı vəhdəti
məhz insan həyatı üçün lazımi şəraitlərin meydana gəlməsinə
səbəb olur. Burada zərurət özü resursların səmərəli istifadəsini
formalaşdırır. İnsanlar bu gün daha yüksək cəmiyyətlər
axtarışında olurlar ki, bu da onların dünya üzrə hərəkətinə
(müxtəlif formada köç etmələrinə) və yerdəyişmələrinə gətirib
çıxarır.
Elmdə əhali hərəkətinin üç əsas forması qeyd olunur:
– təbii (doğuşun və ölümün dinamikası);
– məkan (ərazi üzrə yerdəyişmə);
– sosial (geniş mənada və cəmiyyətin sosial-iqtisadi
strukturunda insanların vəziyyətinin dəyişməsi)129
Miqrasiya məhz əhali hərəkətinin məkan üzrə
dəyişməsidir. Bu məkan üzrə dəyişmə müxtəlif səbəblərdən baş
verir və tərk edilmiş məkanlarda (mənşə dövlətlərində) və
qəbul edən məkanlarda (təyinat dövlətlərdə) müxtəlif nəticələrə
gətirib çıxarır. Miqrasiyaya səbəb olan amillər içərisində
müqayisədə fərqli inkişafı yaşayan dövlətlər də mühüm yer
tuturlar. Burada mövcud olan inkişaf amili (bir məkanın
inkişafı) digər məkanlardan əhalinin bu məkana axmasına
səbəb olan kriteriyaya çevrilir. İnkişaf etmiş cəmiyyətlər
nisbətən zəif cəmiyyətlər üçün miqrasiyanın baş verməsində
psixoloji təsir edən tərəfə çevrilir. İnkişaf etmiş cəmiyyətlərdə
olan yeni texnoloji vasitələr və onların rahat həyat şəraitinin
yaranmasına olan təsirləri məhz nisbətən zəif inkişaf etmiş
129
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ölkələri özlərinə cəzb edir. Ümumilikdə miqrasiyanın əsas
psixoloji tərəfi məhz inkişaf amilidir. Bununla yanaşı, istər
məcburi, istərsə də könüllü olan miqrasiyaların hər biri
psixoloji amillərə söyknər. Miqrasiya prosesləri bu amillərin
tərkibi olaraq narazlıqları ifadə edən emosiyaları da özündə
cəmləşdirir.
İnsanların yüksək həyat axtarışında miqrasiya etmələrinin
səbəbləri içərisində yaxşı sosial imkanlar əldə etmək istəkləri,
daha yaxşı şəraitdə, daha təmiz ekoloji yaşamaq, yaxud da
xaricdə yaşayan ailəsinə, dostlarına qovuşmaq amilləri də rol
oynayır. Bununla yanaşı, qeyri-iradi miqrasiya edənlər də
vardır-bu şəxslər konfliktlər, təbii fəlakətlər və ya insan alveri
təhlükəsindən öz evlərini tərk edənlərdir.130 Belə bir yanaşma
var ki, miqrasiya prosesləri yeni imkanlar və müdafiə
axtarışı üzərində qurulur. 131 Miqrasiologiya elmində
miqrasiyanın səbəbləri içərisində aşağıdakı kriteriyalar qeyd
olunur:
– ölkədə xoşagəlməz iqtisadi şərait: inflyasiya, kütləvi
işsizlik halları;
– iqtisadi və digər böhranlar;
– vətəndaş müharibəsi;
– müvafiq regionda və ölkədə ekoloji fəlakət132
Miqrasiya həm ölkələr daxilində yaşanır, buna
urbanizasiya prosesləri (şəhərlərdə məskənləşmə) kimi ad
verilir, həm də ölkələr xaricində baş verir. Hər iki halda
əhalinin təbii tarazlı yayılması prosesləri korlanır,
130
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sistemlərarası nizamlama prosesləri qeyri-sistemli xarakteri
kəsb edir. Miqrasiya demoqrafiyaya səbəb olur, müəyyən
ölkələrdə demoqrafiyanın təbii axarına öz mənfi təsirlərini
göstərir. Səbəblər isə müxtəlif hesab olunur.
Elmdə belə bir yanaşma var ki, daxili miqrasiyanın
səbəbləri içərisində iş axtarışı, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və yüksək səviyyəyə qaldırılması, həyat tərzinin
dəyişdirilməsi və s. mühüm yer tutur. Daxili miqrasiya baza
etibarilə ərazisi çox böyük olub, müxtəlif təbii-iqlim və iqtisadi
şəraiti olan ölkələrdə daha geniş vüsət alır. Geniş ərazisi olan
ölkələrdə mövsümi miqrasiyaların payı xüsusilə çox olur.
Beynəlxalq miqrasiyanın əsas səbəbi iqtisadi amillərdir.
İqtisadi amillər içərisində yüksək əmək haqqı olan iş yerlərinin
qazanılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İntellektual
miqrasiyanın (elm və incəsənət, ədəbiyyat adamlarından ibarət)
payı xüsusi rol oynayır. İntellektual miqrasiyanın (yüksək
ixtisaslı şəxslərin fərdi və qrup halını alan formada köç
axınları) başlanğıcı XX əsrin 30-cu illərində qoyulub və bu
dövrdə ABŞ nasist Almaniyasından qaçan alimlərin əsas
mərkəzinə çevrilib. Müasir dövrdə isə yüksək intellektuala
sahib olan şəxslərin əsas miqrasiyası Şərqi Avropadan ABŞ-a,
Kanada və Qərbi Avropa ölkələrinədir.133
Belə bir rəqəm var ki, təxminən 214 milyon nəfər öz
doğulduğu ölkəsindən xaricdə yaşayır. 134 Miqrantların böyük
əksəriyyəti inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında köç edirlər.
Bu baxımdan dünya miqrantlarının 40 faizi öz regionlarından
qonşu regionlara köç edirlər.135
Müəyyən bir məkanda, yəni dövlətdə, onun inzibati
ərazilərində əhalinin dəyişməsi bu ərazilərin sosial-iqtisadi133
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mədəni və siyasi strukturuna öz təsirlərini göstərir. Məsələn,
bir daha qeyd etmək yerinə düşər ki, “beyin köçü” zamanı
mənşə ölkə öz resurslarının əksəriyyətini itirir, intellektual
qabiliyyətini azaldır. Elmi potensialın aşağı düşməsi həmin
ölkənin həm daxili strukturunda, həm də beynəlxalq əlaqələr
strukturunda müəyyən çatışmazlıqları yaradır. Bu boşluğun
yeni resurslar hesabına dolması həm də yeni zərurətləri və
aspektləri meydana gətirir. Miqrasiyanın kütləvi halında məkan
boşalır, bu anda əvvəlki struktur öz tərkibi baxımından
funksianal tarazlığını itirir. Ermənistan əhalisinin kütləvi olaraq
azalması ölkənin dövlət strukturları ilə əhalisi arasında tarazlı
münasibətlərin yaranmasının qarşısını alır. Əhali çatışmazlığı
resurs çatışmazlığını meydana gətirir ki, bu da özlüyündə siyasi
sistemin tələblərə cavab verəcək səviyyədə təşkil olunmasına
imkan vermir. Resurs çatışmazlığı siyasi hakimiyyətin həm
daxildən strukturlaşmasında problemlər yaradır, həm də
hakimiyyətin idarə obyektinin kasadlığını ortaya çıxarır. Bu
anda cəmiyyət üzərində gərginliklər artır, insanlar istismara
məruz qalırlar. Miqrasiyanın kütləvi proseslərində mənşə
dövlət öz qabiliyyətinin bir çox hissəsini itirir, hətta dövlətin
təhlükəsizliyinə müəyyən təhdidlər də meydana gəlir. Bu anda
dövlət çalışır ki, demoqrafik artım yolu ilə öz milli tərkib
resurslarını tənzim etsin. Eyni zamanda cəmiyyətdə yeni sosial
münasibətlər üçün əlverişli şəraitləri yaratsın, ictimai-siyasi
sabitliyi möhkəmləndirsin, iqtisadi inkişafını yeni tələblər
əsasında stimullaşdırsın.
Bu gün miqrasiya daha çox dünya sakinlərinin iqtisadi,
siyasi və mədəni-sosial məzmunlu axın dövriyyələrini özündə
cəmləşdirən bir proses kimi əhəmiyyətə malik olur. Miqrasiya
proseslərinin axınlarında mövcud olan kütlələr (həcm)
baxımından müəyyən dərəcələri meydana gəlir. Bu baxımdan
da qlobal proses çərçivəsində olduqca müxtəlif dərəcəli
proseslər yaşanamqdadır. Bu gün dünyanın iqtisadi dövriyyəsi
öz ardınca məhsuldar qüvvələrin dövriyyəsini yaradır ki, bu da
ümumdünya miqrasiya proseslərinin formalaşmasına səbəb
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olur. Miqrasiya qloballaşma proseslərinin tərkibinə çevrilir və
müəyyən pozitiv və neqativ təsirləri özündə cəmləşdirir.
Miqrasiya bir proses olaraq özü ilə müəyyən ölkələrə resursları
aparır və eləcə də müəyyən ölkələrdə resursların istifadəsində
mühüm rol oynayır. Məsələn, Qərb sənaye avadanlıqlarının
Şərqin neft-qaz yataqlarında istismarı sayəsində Qərbin maddi
resursları (mütəxəssisləri, digər işçi qüvvələri) məhz Şərqə axın
edir. Bu baxımdan da qəbul etmək olar ki, miqrasiya dünyanın
ayrı-ayrı regionlarının birləşdirilməsində, qovuşmasında
birləşdirici məzmun kəsb edir.
Miqrasiya bir tərəfdən müsbət halları meydana gətirsə də,
digər tərəfdən resursların qeyri-bərabər paylanılmasının
əsasında dayanır.
Miqrasiya qlobal və regional miqyaslı və əhəmiyyətli
proses olduğundan özü ilə müəyyən tərkiblərin formalaşmasının əsaslarını meydana gətirir. Miqrasiya prosesləri bu
baxımdan həm məcburi, həm də könüllü əsasları özündə ehtiva
edir.
Miqrantlar özləri ilə gəldikləri ölkələrə xeyir də verirlər.
Həmin ölkələrin iqtisadi artımında iştirak edirlər və insan
potensialını artırırlar. Onlar mədəni müxtəliflik baxımından
cəmiyyətin inkişafına da öz töhfələrini verirlər.136

Miqrasiyanı əmələ gətirən səbəblər
Miqrasiyaya səbəb olan amillər çoxaspektlidir. Belə ki,
BMT-nin 2013-cü ildə gənclərin vəziyyəti və xüsusi ilə gənc
miqrantların müasir dünyaya verdiyi töhfələr və onların
qarşılaşdığı çağırışlarla bağlı hesabatında qeyd olunur ki,
iqtisadi, ekoloji və demoqrafik amillərin təsiri insanları
miqrasiya etməyə məcbur edir və bu tendensiya artır. Sənəddə
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həmçinin qeyd olunur ki, yaxşı təhsil və iş imkanlarının
axtarılması, müharibədən, təbii fəlakətlərdən xilas olunmaq
gənclər arasında miqrasiyaya səbəb olan amillərdəndir.137
Hər bir hərəkət, hadisə və proses nəticələr verir. Bu
nəticələr köklərə bağlı olur. Yəni nəticələr səbəblərdən
meydana gəlir. Məsələn, məcburi (zorakı) faktorlar elə
hadisələr üçün elə məcburi nəticələr verir, hadisələrin məcburi
məzmun və formasını meydana gətirir. Məsələn, müharibə
müəyyən ərazilərdə humanitar fəlakətlərin və bu fəlakətlərin
tərkibi olan məcburi köçetmələrin əsaslarını meydana gətirir.
Miqrasiya ilə nəticələnən (elə miqrasiyaya səbəb olan)
universal gözlənilməyən və iradələrdən asılı olmayan
səbəblər tərkib baxımından təhlillər əsasında ümumiləşdirilərək, əsasən, ölkələr daxilində və ölkələr arasında baş
verən və gərginliklərlə müşahidə olunan müharibələr, siyasi
böhranlar, eləcə də təbii fəlakətlər və fövqəladə faktorlara
bölünə bilir. (Əlavə olaraq 17, 18 saylı qrafiklərə baxmaq
olar). Bu kimi gərginliklərin yaranmasının bazasında da
müəyyən amillər dayanır. Məsələn, müharibələr, münaqişələr
və böhranlarla xarakterizə olunan və nəticə eibarilə ölkələr
daxilində və ölkələr arasında məcburi (zorakı) miqrasiyaya
gətirib çıxaran gərginliklərin kökündə səbəb kimi bu kimi
faktorların dayanmasını qeyd etmək olar:
– ölkə daxilində etniklər arasında dözülməzlik;
– müəyyən xalqlarda başqa xalqlara qarşı kin və
küdurətin baş qaldırması, nifrət hissinin oyanması;
– dini etiqadlar və digər inanclar arasında barışmazlığın olmaması (dini tolerantlığın bərqərar ola bilməməsi);
– xalqların böyük imperiyalar yaratmaq iddiaları və s.
kimi neqativ hallar;
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– azadlıq və suverenlik üçün fərdi və ümumi istəklərmüəyyən etnik qrupun istəkləri və onların dövlətçiliyə qarşı
təxribat xarakerli fəaliyyəti və s.;
Məcburi hadisələr köçün məcburi formalarını meydana
gətirir. Məsələn, bu məcburi halın nəticəsi sürgünlərdən
(miqrasiyanın sürgün forması-məcburi forması) ibarət olur.
Dövlətlərdaxili və dövlətlərarası sürgünlərin və deportasiyaların kökündə (deportasiyaya səbəb verən və gətirib çıxaran
amillər) xalqlara və qruplara qarşı təzyiqlər, soyqırımlar,
müharibələr dayanır. Deməli, universal məcburi köç
proseslərinin nəticələnməsinin əsaslarını deportasiyalar və
sürgünlər təşkil edir. Hər ikisində repressiyalar tətbiq olunur.
Gözlənilməyən və qeyri-humanist səbəblərə görə köç
hallarının meydana gəlməsi əsasən insan həyatına olan risqlərlə
bağlı olur. Eyni zamanda bu vəziyyətlərdə həyat üçün tələb
olunan kompleks ünsürlərin itkisi halları da yaşanır. Qrup
halında məcburi köç etmələr etnik təmizləmələrdən, xalqlara
qarşı olan təzyiqlərdən, bu təzyiqləri yaradan ifrat eqoizmdən,
dini və mədəni dözümlülüyün olmamasından meydana gəlir.
Universal – gözlənilməyən, yəni iradələrdən asılı
olmayan və məcburi xarakter daşıyan səbəblər nəticə etibarilə
insanların qrup halında məcburi köç etmələrini meydana
gətirir. Qrup halında məcburi köç etmənin də iki mühüm
baza əsası mövcud olur: birincisi, bir ölkədə yaşayan xalqlara
qarşı birbaşa təzyiqlərin göstərilməsi ilə (ölkədə başqa
xalqların hakimiyyəti tərəfindən) meydana gələn qaçqın
vəziyyətinin mövcudluğu; ikincisi, ölkənin müharibəyə
qoşulması risqləri və müharibələrə qoşulma vəziyyətinin
mövcudluğu. Birinci hal birbaşa təcavüzləri (məsələn,
Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların erməni xalqı və
hakimiyyəti tərəfindən məcburən, zor tətbiq etmək yolu ilə
ölkədən qovulması) özündə əks etdirir. Burada hədəf ayrıseçkiliyə məruz qalmış xalq olur, onlar deportasiyaya məruz
qalırlar.
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İkinci məsələdə isə ölkə müharibə təhlükəsi ilə üz-üzə
qalır, vətəndaş müharibəsi və beynəlxalq müharibə baş verir.
Hər iki məsələdə xüsusilə qonşu ölkələrlə sərhəd ərazilərində
gərgin rejimlər yaşanır. Məsələn, bu kimi hala misal olaraq
qeyd etmək olar ki, 2013-cü ilin avqust ayının sonlarının
statistik məlumatına əsasən, Suriyada daxili müharibənin
başlamasından sonra, son üç ildə Livana 700 min, İordaniyaya
500 min, Türkiyəyə 400 min, İraqa 150 min suriyalı sığınıb.138
Ölkələrarası müharibələrdən, eləcə də vətəndaş
müharibələrindən meydana gələn qaçqınlılıq həyatına (məcburi
miqrasiyaya) həmçinin son zamanlarda, 2014-cü ilin mart
ayından başlayaraq, Ukraynanın Cənub-Şərqində və Şərqində,
bu baxımdan Donetsk və Luqansk vilayətlərində baş verən
böhranların (vilayətlərdə yaradılmış yerli silahlı qrupların
vilayətləri Xalq Respublikaları elan etmələri və qeyri-qanuni
silahlı birləşmələrin Ukraynanın mərkəzi hakimiyyətinə tabe
olmamaları və bu səbəbdən də Ukrayna silahlı qüvvələri ilə
yerli qüvvələr arasında müntəzəm silahlı toqquşmaların
meydana gəlməsi ilə xarakterizə olunan hərbi-siyasi böhran)
yaratdıqları məcburi köç hallarını da misal göstərmək olar.
Belə ki, BMT-nin humanitar yardım üzrə əlaqələndiricisi
Valeri Eymos 2014-cü ilin iyun ayında bəyan edirdi ki, BMTnin qaçqınlar üzrə agentliyində 19 min qaçqın barədə məlumat
var. Daha 15 min nəfər BMT-nin bilavasitə müşahidə etmədiyi
bölgələrdən qaçqın düşüb. 2014-cü ilin mayında BMT
Ukraynada 10 minə yaxın qaçqının olduğunu bildirmişdi.
Həmin vaxt söhbət ilk növbədə Krım tatarlarından gedirdi.
Hazırda isə Ukraynanın Donetsk və Luqansk vilayətlərində
əhali atəşə tutulma və ərzaq çatışmamazlığı ilə üzləşib.139
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Universal gözlənilməyən nəticələrə, yəni cari olmayan, teztez meydana gəlməyən nəticələrə deportasiyaları, deportasiyalardan meydana gələn qaçqınlılığı və məcburi
köçkünlülüyü aid etmək olur. Hansı ki, bu kimi halların
kökündə səbəb kimi əsasən ərazi iddiaları, etnik təmizləmə
siyasəti, mədəni və dini dözümsüzlük dayanır. Məsələn,
azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisindəki tarixi-etnik
torpaqlarından köçürülməsi haqqında SSRİ Nazirlər Sovetinin
23 dekabr 1947-ci il tarixli qərarı qəbul olunmuşdur. Bu qərarla
Ermənistanın 22 rayonundan 100 min azərbaycanlının
köçürülməsi nəzərdə tutulmuş, lakin plan artıqlaması ilə yerinə
yetirilmişdir. Bu repressiya və deportasiya sayəsində 24
rayondan və İrəvan şəhərindən (200-dən artıq yaşayış
məntəqəsindən) təqribən 100 min nəfər azərbaycanlı
deportasiya edilmişdir. 140 Eləcə də məlum ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nəticəsi olaraq
ölkə daxilindən və Ermənistandan bir milyondan çox insan
məcburən köçürülmüşdür. Digər bir faktı da qeyd etmək yerinə
düşər ki, vaxtilə Krım tatarları öz doğma yurdlarından
köçürülmüşlər. Məsələn, 1944-cü ilin may ayının 11-də Sovet
hökumətinin qərarı ilə Krımda yaşayan tarixi yerli tatarlar
(Krım türkləri) Özbəkistana, Ural və Sibirə sürgün edildilər. Bu
sürgünlər zamanı yüz mindən az olmamaqla insan tələf
olmuşdur.141
Qeyd olunduğu kimi, köçün sürgünlə (köçün sürgün
forması-köçün məcburi forması) nəticələnən halları da
meydana gəlmişdir. XX əsr boyu azərbaycanlılar sürgünlərə
məruz qalmışdır. Bu forma əsasən universal və fərdi qaydada
məcburi formanın tərkib hissəsi kimi qeyd olunmalıdır.
Sürgünlərin həmçinin siyasi forması da mövcuddur ki, bu da
140
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siyasi və ictimai baxışlarına görə təqib olunan insanlara aid
edilir. Məsələn, XX əsrin 20-40-cı illəri ərzində milli ruhda
yaşayan və vətənpərvər Azərbaycanlı ziyalıların böyük
əksəriyyəti Stalin repressiyalarına məruz qalmışdır. (Qeyd:
belə bir statistik məlumat var ki, Stalinin repressiyaları“əksinqilabçı, “trotskiçi”, “casus”, “millətçi”, “üsyançı” kimi
müxtəlif ittihamlarla məhkum edilmə, məhkum edilərək
sürgün edilmə və öldürülmə- dövründə SSRİ-də 1575259
adam həbs olunmuşdur. Bunlardan 173382 nəfəri guya
“əksinqilabi” iş apardığına görə cəzaya məruz qalmışdır,
1344923 nəfər məhkum edilmiş, 681692 nəfər isə
güllələnmişdir. Repressiya illərində 100 min nəfərə yaxın
Azərbaycan ziyalısı, elm, mədəniyyət, təhsil və din adamları
Sibirə, Qazaxıstana və digər yerlərə sürgün edilmişdir.
Əhalinin hər min nəfərinə düşən repressiya qurbanlarının
sayına görə Azərbaycan birinci yerdə qərarlaşmışdır. Sonrakı
yerləri isə Özbəkistan, Ukrayna və RSFSR tuturdu).142
Bununla yanaşı, ölkələr daxilində baş verən təbii fəlakətlər
də universal gözlənilməyən (zəruri miqrasiyanın forması
kimi) miqrasiyaya gətirirb çıxarır.
Fərdi və qurup halında məcburi (universal) miqrasiyaya
(buna zorakı miqrasiya da demək olar) səbəb olan faktorları
tərkib baxımından aşağıdakılar kimi təsnif etmək olar:
– kökündə dayanan faktorlar-etnik təmizləmə istəyi, etnik
nifrət, mədəni dözümsüzlük, dini dözümsüzlük;
– prosesin həyata keçməsinə şərait yaradan prosesli
faktorlar-vətəndaş müharibələri, dövlətlərarası müharibələr,
münaqişələr, böhranlar və s.
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Məcburi və universal, həm də fərdi və qurup şəkilində
meydana gələn miqrasiyanın nəticələri (hansı ki, bu səbəblər
miqrasiyaya gətirib çıxarır) bunlardan ibarət olur:
– deportasiyalarla müşahidə edilən ölkədaxili və ölkələrarası köçlər;
– repressiyalarla müşahidə edilən ölkədaxili və ölkələrarası
sürgünlər
Zəruri hallarla – forma və məzmunlarla- nəticələnən
miqrasiyalar (miqrasiyanın baş verməsinin zəruri əsasları)
da mövcud olur. Müharibələr zamanı sərhədlərdən, döyüş
bölgələrindən insanların təxliyyəsi (evakuasiyası) həyata
keçirilir. Bu proses mülki müdafiə prosesinin tərkib hissəsinə
çevrilir. Zəruri miqrasiyaların digər bir səbəbi də iqtisadi
inkişafla bağlı olur. (15, 16, 17, 18 saylı qrafiklərdən də tanış
olmaq olar). Məsələn, yeni sənaye qəsəbələrinin və yeni
tələblərə cavab verən yaşayış məskənlərinin salınması ilə
əlaqədar olaraq nəzərdə tutulmuş ərazilərdən əhalinin zəruri
olaraq köçürülməsini buna nümunə çəkmək olar. Eyni zamanda
təbii fəlakətlərdən də qorunmaq məqsədilə də ölkələrdaxili
köçürülmələr həyata keçirilir. Məsələn, 2005-ci ildə ABŞ-ın
Luiziana ştatında (ölkənin cənubunda) yerləşən Yeni Orlean
şəhərində Katrina uraqanının nəticəsi sayəsində ərazisinin 80
faizini su basmış şəhərdən əhalinin zəruri evakuasiyası həyata
keçirilmişdir. Su basqınına məruz qalmış şəhərin basqından
öncə əhalisi 343 min nəfər təşkil etmişdirsə, 2006-cı ildə,
hadisədən cəmi bir il sonra, bu rəqəm 223 min nəfər təşkil
etmişdir. Bu da onun nəticəsi olmuşdur ki, köçən əhalinin çox
hissəsi geri qaytımamışdır.143
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Digər bir zəruri səbəb kimi paytaxt şəhərinin
köçürülməsini misal göstərmək olar. Bu anda inzibati binalar
yerini dəyişir və bu dəyişmə prosesi öz ardınca əsasən dövlət
məmurlarının, dövlət qulluqçularının zəruri köç etməsi
hallarını meydana gətirir. Məsələn, 1960-cı ilin 21 aprelində
Braziliyanın paytaxt şəhəri Rio-de-Laneyrodan yeni salınmış
Braziliya şəhərinə köçürüldü. “Braziliyanın pilot planı” “Plano
Piloto” nın həyata keçirilməsinin nəticəsi olaraq, hal-hazırda
şəhərin əhalisi 2 milyon yarımdan çoxdur.144 Konkret cari və
dövri səbəblər. Miqrasiyanı yaradan sosial-iqtisadi-siyasi və
mədəni faktorlar – ölkə daxilində və ölkələr arasında
Cari miqrasiyaya daha çox əmək miqrasiyası aid edilə bilir.
İstər ölkə daxilində, istərsə də ölkələr arasında əmək
miqrasiyasının əsas səbəbi sosial faktorlardır. Əmək
miqrasiyası yüksək əmək haqqına malik olan iş yerlərinin
axtarışı ilə əlaqəli olur. Əmək miqrasiyası həm də dövrü olaraq
həyata keçirilir. Dövrü miqrasiya cari miqrasiyanın aylıq,
rüblük, yarımillik, illik və s. kəmiyyətindən meydana gəlir.
Dövrü miqrasiyaya müddətli miqrasiyanı da aid etmək olar.
Məsələn, təhsil müddətinin miqrasiyası, müəyyən uzun
müddətli ezamiyyətlər, köçərlilik və s. kimi miqrasiyalar dövrü
miqrasiyanın tərkibi kimi əhəmiyyət kəsb edir. Cari
miqrasiyanın tərkibi –forma və növləri çoxluq təşkil edir.
Məsələn, turistik miqrasiya, idman yarışlarında və digər daxili
və beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmək, ölkədaxili və xarici
ölkələr üzrə təhsil miqrasiyası, “rəqqaslı miqrasiya” və s. kimi
miqrasiya formaları əsasən cari miqrasiyanın tərkibini təşkil
edir.
Miqrasiya proseslərində göndərən və qəbul edən ölkənin
hər birində ehtiyac amili mühüm rol oynayır. Miqrasiya
proseslərində mənşə ölkənin əhalisi ehtiyacların ödənilməsi
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üçün başqa olan və resursları zəngin olan ölkələrə üz tuturlar.
Məsələn, Filippindən və digər ölkələrdən xidmətçi kimi
(ailələrdə işləməyə) Qətərə üz tutanlar çoxluq təşkil edir.
Burada məcburi əmək də tətbiq olunur. Hindistanlılar,
pakistanlılar, filippinlilər və digər Cənubi və Şərqi-Asiya
ölkələrinin əhalisi istismara məruz qalırlar. Qastarbayeterlər
burada əhalinin çox hissəsini təşkil edir. Məsələn, Qətərdə yerli
vətəndaşların sayı 250 min nəfər təşkil edir. Eyni zamanda
ölkədə 1,2 milyon nəfər qastarbayter çalışır. Yerli qətərlililər
işləməyə üstünlük vermirlər, onlar əsasən dövlət xidmətlərində
və investkontoralarda çalışırlar. 95 faiz Qətər əhalisinin
ailəsində bir nəfər, 50 faizindən çoxunda isə 2 və daha çox
qastarbayter çalışır. 145 Qətərdə intellektual və idarəetmə
vəzifələrində avropalılar və amerikalılar çalışırlar. Ticarətdə isə
əsasən iranlılar və hindistanlılar üstünlük təşkil edirlər.146
Cari və dövrü amillərdən biri də məhz insanların
yetişkənlik, savadlılıq və intellektual səviyyələrinin yüksəlməsi
ilə də əlaqəlidir. Belə ki, bir çox mütəxəssislər öz ölkələrində
reallıqlarla barışmayırlar və başqa ölkələrə üz tuturlar və öz
ölkələrində olan şəraitləri qəbul etməyirlər. Bu halda “beyin
axını” baş verir. Bundan “beyin qəbul edən” təyinat ölkələri
daha çox fayda götürülər. Məsələn, Kanadaya daha çox
ixtisaslaşdırılmış işçilər (Skilled Worker Class), biznes
dünyasının adamları üz tuturlar.147 2011-ci ildə “Demokratiya
təşəbbüsü” fondu və Kiyev Beynəlxalq İnstitutu tərəfindən
aparılan rəy sorğusuna əsasən, rəyi soruşulanların 33,8 faizi
ailəsi ilə birlikdə ölkədən getmək haqqında fikirlərini bildir-
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mişlər. Emiqrasiya etmək istəyənlərin əksəriyyəti gənclər və ali
təhsilli olanlar olmuşlar.148
2007-ci ilin məlumatına əsasən dünyada komalarda
(xarabalıqlarda, viranələrdə, ucqar yerlərdə) yaşayan insanların
sayı 1 milyard nəfərə çatmışdır. Urbanizasiya prosesləri məhz
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və sənayeləşmiş,
inzibatiləşmiş məskənlərdə və infrastrukturu yaxşı olan yaşayış
məskənlərində yaşamaq istəkləri ilə əlaqəlidir. Urbanizasiya
problemi
həmçinin
Azərbaycanda
da
mövcuddur.
Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına
əsasən, 2013-cü ilin əvvəli üçün 4,966 mln.nəfər şəhərlərdə,
4,390 mln.nəfər isə kəndlərdə yaşayır. Azərbaycanda kənd
təsərrüfatında müqayisədə aşağı gəlirlilik və əmək istehsalının
aşağı səviyyəsi mövcuddur.149
Miqrasiyaya səbəb
ümumiləşdirmək olar:

olan

amilləri

aşağıdakı

kimi

Universal beynəlxalq amillər (digər dövlətlərin əhalisini
cəlb etmək üçün)
– sabit, möhkəm əsaslarla, eləcə də üfiqi və şaquli formada
davamlı inkişaf yaşayan dövlətin mövcudluğu;
– dövlətin dünyada mövcud olan sabit və təhlükəsiz
statusu;
– dövlətin yerləşdiyi regionun ümumi sabitliyi;
– dövlətin digər dövlətlərlə “açıq qapı” siyasəti əsasında
əlaqələr qurması;
– dövlətin zəngin iqtisadi regionlarda, rayonlarda
yerləşməsi;
148
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– dövlətin ümumi iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksək
olması;
– dövlətin dünyanın sənaye və iqtisadiyyat mərkəzlərindən
biri kimi mövcud olan statusu;
– dövlətin regional təsir imkanları və yüksək gəlirlər
gətirmək potensialı;
– dövlətdə yaşayan xalqların multikulturalizm əsasında
mədəni əlaqələr strukturu;
– ölkədə milli eqoizmin qeyri-ifrat dərəcəsi;
– dövlətin beynəlxalq hüquqa olan hörməti, əməl etməsi,
beynəlxalq etik normalara uyğun davranışı;
– insan hüquqlarının yüksək səviyyəsinin mövcudluğu;
– dövlətin beynəlxalq təşkilatlarda geniş təsir imkanlarının
mövcudluğu;
– dövlətin dini tolerantlığı;
– ölkənin regional inteqrasiyasının və siyasi assosiasiyasının mövcudluğu;
– ölkənin qanunvericilik bazasının güclü olması və ədalətli
məhkəmə sisteminin mövcudluğu və s. (19 saylı qrafikdən də
struktur etibarilə tanış olmaq olar)
Konkret ölkədaxili amillər
– iqtisadi inkişaf;
– lazımi resursların (sosial resursların) mövcudluğu;
– qanunvericiliyin mövcudluğu;
– dini tolerantlıq;
– mədəni müxtəliflik;
– etnoçalarlılıq;
– miqrantlar üçün mövcud olan şəraitlər;
– elm və təhsilin yüksək keyfiyyəti amili;
– səhiyyənin yüksək keyfiyyətdə olması;
– bütün sahələrdə olan xidmətlərin nisbətən yüksək
səviyyəsinin mövcudluğu;
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– lazımi infrastrukturun mövcudluğu;
– lazımi sosial müdafiənin, o cümlədən sosial sığortanın
mövcudluğu;
– naturalizasiyanın (immiqrantlar üçün) rahat şəkildə
həyata keçirilməsi;
– sadələşdirilmiş miqrasiya qanunvericiliyinin olması və s.
(Əlavə üçün 20 saylı qrafikə baxmaq olar)
Miqrasiyaya səbəb olan faktorları üç baza hissəyə
bölmək olar:
Məcburi amillər (şəraitin yaratdığı amillər) –buna
reallıqlardan meydana gələn süni amillər demək olar
– minimal və orta səviyyəli sosial tələbatların
ödənilməməsi amilləri;
– sosial resursların çatışmazlığı;
– dünyanın müasir inkişaf xüsusiyyətləri və dinamik inkişaf
meyilləri;
– baş verən müharibələr;
– ölkədə və regionda baş verən müharibələr-münaqişələr
və böhranlar;
– siyasi idarəetmə rejimi amili və insanların öz ölkələrində
hüquqlarının pozulması;
– inkişaf etmiş cəmiyyətlərlə kasıb cəmiyyətlər arasında
uyğunsuzluğun mövcudluğu və real şəraitlərdə qeyritarazlıqların mövcudluğu prinsipi;
– inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə ideoloji təbliğatın yüksəkliyi
Qeyri-məcburi amillər. İnsanların mövcud şəraitləri qəbul
etmək istəklərinin olmaması-buna isə gələcək idealların
qurulması və “ideal reallıqların” axtarılması kimi ad vermək
olar.
– insanların yetişkənlik səviyyəsinin-elmi, peşəkarlıq və
mədəni-intellektual səviyyələrinin yetişməsi;
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– reallıqların imtina edilməsi (iqnor) və barışmamaq, real
vəziyyətləri qəbul etməmək;
– maksimal həyat tərzinin formalaşdırmaq istəkləri;
– arzular və xəyallar.
Zəruri amillər – bu, əsasən təbii fəlakətlər, fövqəladə
vəziyyətlər və iqtisadi inkişafla əlaqədar olaraq baş verən
yerdəyişmələrdən meydana gəlir.

Miqrasiyanın tipləri: növləri və formaları
(24-30 saylı qarfiklər bu bölməyə aiddir)
Hər bir prosesə səbəb olan amillər həmin prosesin cəm
halda məzmununu təşkil edən komponentlərin mahiyyətini
üzərə çıxarır. Miqrasiya prosesləri də miqrasiyanın formalarını,
mahiyyətini, məzmununu meydana gətirməkdədir. Prosesin
forma və məzmununa sistemdaxili və sistemlərarası elementlər
təsir edir. Bu elementlər təkanverici və cəzbedici olurlar.
Miqrasiyanı yaradan amilləri ümumi olaraq aşağıdaklar
hesab etmək olar:
– məcburi amillər (sosial, mədəni, hüquqi və siyasi
resursların çatışmazlığı və qeyri-demokratik vəziyyətlər);
– qeyri-məcburi amillər – daha yüksək həyat səviyyəsi
axtarışı
Miqrasiya ümumi və xüsusi hallarda hərəkətlərin axınını
yaratdığından özündə müxtəlif forma və məzmunları əks etdirir.
Miqrasiya məkan baxımından qitələrarası, onun tərkibi
olaraq ölkələrarası (ölkə sərhədlərini keçməklə) və bir ölkə
daxilində olur. Burada miqrasiyanın coğrafi məzmunundan və
səbəblərindən irəli gələrək bir tipi kimi məkan forması
meydana gəlir. Miqrasiyanın məkan forması, eləcə də onun
digər məzmun və formaları (bu formalar artıq peşə fəaliyyəti
ilə əlaqədar da yaranır) başlıca olaraq miqrasiya proseslərinin
bütün dünyanın əhatə etməsi ilə və iqtisadiyyat və sosial
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sahələri əhatə etməklə əlaqədar meydana gəlir. Hətta onu da
qeyd etmək olar ki, miqrasiyanın məkan forması içərisində
makro miqyasda Avro-Asiya miqrasiyası, Afro-Asiya
miqrasiyası, Avro-Amerika miqrasiyası, Afro-Amerika
miqrasiyası, Asiya-Amerika miqrasiyası, Avro-Avstraliya
miqrasiyası meydana gəlmişdir. Bu baxımdan da miqrasiyanın
məkan üzrə miqyas ölçülərinə görə forması yaranır:
makromiqrasiya və mikromiqrasiya. Coğrafi məkan üzrə
makromiqrasiyaya qitələrararası, regionlararası, ölkərlərarası
miqrasiyanı aid etmək olar. Coğrafi məkan üzrə
mikromiqrasiyaya isə ölkədaxili miqrasiyanı aid etmək olar.
Miqrasiya
proseslərinin
tərkibi
baxımından
da
miqrasiyanın makro və mikro formasını göstərmək olar. Bu
baxımdan miqrasiyanın xalqların kütləvi köçünü (xalqların
böyük bir hissəsinin və ya da tam hamısının) təşkil edən makro
formasını, eləcə də fərdi əsaslı mikro formasını qeyd etmək
olar. Burada makro ilə mikro arasında ortalıq həcmə malik
olan miqrasiya proseslərini də qeyd etmək mümkündür. Belə
ki, urbanizasiya, ruralizasiya, sərmayələrin (transmilli
korporasiyaların) meydana gətirdiyi miqrasiyanı tərkib
baxımından orta həcmli miqrasiya kimi qəbul etmək olar.
Bununla yanaşı, ailələrin, elm və təhsil adamlarının, turistlərin
miqrasiyasının isə fərdi əsaslara söykənən mikro forması
mövcud olur. Ezamiyyətlə əlaqədar olaraq da miqrasiya
mövcud olur və bu, zamanlı miqrasiyanı meydana gətirir.
Zaman (müddət) etibarilə miqrasiya müvəqqəti (müəyyən
müddət üçün) və daimi xarakterə malik olur. Daimi miqrasiya
prosesləri sonda bir çox hallarda vətəndaşlığı qəbul etmə ilə
nəticələnir.
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Miqrasiyanın tiplərini: formalarını aşağıdakı şəkildə
ümumiləşdirmək olar:
Zamana görə forma alan miqrasiya
– müvəqqəti miqrasiya;
– mövsümi miqrasiya-turistik miqrasiya və kənd təsərrüfatı
işçilərinin miqrasiyası;
– uzun və qısa müddətli miqrasiya;
– daimi miqrasiya – bu naturalizasiya ilə nəticələnə bilir;
Məkan miqrasiyası
– urbanizasiya – sənayeləşmə miqrasiyası;
– ruralizasiya – şəhərlərdən kəndlərə axın miqrasiyası;
– köçərlilik və ziyarət;
– ekzistensial miqrasiya;
Tərkib məzmununu görə forma alan miqrasiya
– zəruri və fövqəladə miqrasiya;
– məcburi miqrasiya – bu, daha çox müharibələrin
nəticələri olaraq meydana gəlir – qaçqınlılıq və məcburi
köçkünlülüklə nəticələnir.
Məzmununa görə ümumən növlərə ayrılan miqrasiya:
sosial, elmi, siyasi, hümanitar miqarsiya, dünyəvi miqarsiya
Miqarsiyanın növlərinə tərkib məzmunu baxımından
həmçinin aşağıdakıları aid etmək olar:
– sosial-maddi –iqtisadi miqrasiya – əmək miqrasiyası;
– elmi miqrasiya;
– siyasi miqrasiya;
– humanitar miqrasiya;
– dünyəvi miqrasiya
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Miqrasiyanın digər formaları-tərkib baxımından:
– ailə miqarsiyası;
– gənclər miqrasiyası;
– alimlərin və mütəxəssislərin miqrasiyası (“beyin köçü”);
– qadınların miqrasiyası-burada cinsi istismara məruz
qalma (beynəlxalq qadın alverinin nəticəsi olan miqrasiya);
– qaçqın və məcburi köçkünlərin miqrasiyası
– uşaqların övladlığa götürülməsi
Miqrasiyanın növlərini universal tərkib və məzmun
baxımından sosial, siyasi və mədəni olmaqla, üç baza tərkibə
ayrımaq olar:
– sosial miqrasiya. Bura məişət amilini qeyd etmək olar
– siyasi miqrasiya. Bura xalqların köç etmələri, müharibələr nəticəsində yaranan miqrasiyalar (qaçqınların miqrasiyası), sərhədlər ətrafı miqrasiya, mühacirlərin köçü amilini
qeyd etmək olar;
– mədəni əsaslı miqrasiya isə daha çox mədəni amillərə və
adət-ənənələrə əsaslanır. Məsələn, yeni adətlər (Qərb mədəniyyəti) şərtləri altında yaşamaq istəyən şəxsləri buna nümunə
göstərmək olar.

Miqrasiya prosesləri və onun təsir nəticələri
(Qrafiklər-31, 32, 33, 34, 35)
Miqrasiya tarixən ilk gəlmələrlə yerli əhali, sonrakı
gəlmələrlə ilk gəlmələr arasında müəyyən problemlərin
yaranmasının əsaslarını meydana gətirir. Məsələn, Amerikaya
XIX əsrdə yeni gələnlərin axını Amerikada doğulanların
müəyyən fraksiyaları arasında, başlıca olaraq, Anqlo-sakson
protestant əhali arasında anti-immiqrant hissini oyatdı. Yeni
gələnlər iş yerləri üçün tez-tez arzuolunmaz rəqib təəssüratı
bağışlayırdılar. Bu baxımdan çoxlu sayda katoliklər, xüsusilə
irlandiyalılar dini inanclarına görə diskriminasiyaya məruz
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qaldılar. 1850-ci ildə anti-immiqrant, Anti-Katolik Amerika
Partiyası (Know Nothing) immiqrasiyanı ciddi şəkildə
cilovlamağa cəhd göstərdi, hətta ABŞ-ın keçmiş prezidenti
Milard Filmorun (1800-1874) 1856-ı ilin prezident seçkilərində
namizədliyini irəli sürdü.150
Qeyd: 1856-cı ilin prezident seçkilərində demokratların
namizədi olan İrlandiya mənşəli Ceyms Byukənən (James
Buchanan-1791-1868) qələbə qazandı və 1861-ci ilə qədər
postu tutdu. Milard Filmor isə uduzdu. Milard filmor
immiqrasiyanın məhdudlaşdırılmasını qəti tərəfdarı olmuşdur.
O, 1850-1853-cü illərdə ABŞ-ın 13-cü prezidenti postunu
tutmuşdur. Know Nothing (“heç nə bilməyənlər”) partiyası
1860-cı ildə Respublikaçılar partiyası ilə birləşib.Onlar katolik
immiqrantlara-irlandlara, almanlara qarşı çıxıblar.
Miqrasiya həmçinin məcburən köçürülən insanların öz
doğma yurdlarından məhrum olmalarına yol açır. Məsəılən,
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalının
nəticəsi olaraq Suriyadan gələn erməni köçkünlər və dünyanın
başqa ölkələrindən gələn ermənilər məcburi qaydada
Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinə məskunlaşdırılır. Bu
da beynəlxalq konvensiyalara ziddir.151 Bu məcburi köç prosesi
azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarına qayıtmalarında
müəyyən problemlərin yaranmasına yol açır.
Miqrasiya öz-özlüyündə dünyanın mədəni-humanitar və
sosial baxımından bütövləşməsinə, xalqlararası əlaqələrin
zənginləşməsinə, mədəniyyətlərin transfertinə, mədəniyyət
ünsürlərinin yerdəyişmələrinə və qarışmalarına səbəb olsa da,
eləcə də bu istiqamətdə bütövlüyə (dünya bütövlüyünə) xidmət
etməklə yanaşı, dünyanın müəyyən bucaqlar üzrə birtərəfli –
qeyri-tarazlı inkişafına səbəb olur. Əhalinin toplum halda köçü
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sayəsində dünyanın məkan üzrə təbii əhali nisbəti pozulur və
bu da özlüyündə dünyanın güc mərkəzlərinin yaranmasına
gətirib çıxarır. Dünyanın immiqrant mərkəzləri artan
potensialdan istifadə edərək ətraf kiçik dövlətlərə qarşı təzyiq
metodlarından istifadə edirlər. Məsələn, Rusiya keçmiş SSRİ
məkanına məhz bu amildən təzyiq vasitəsi kimi yararlanır.
Miqrasiya dünya üzrə makro və mikro problemləri yaradır.
Makro problemlər əsasən qeyri-tarazlı inkişafa səbəb olur.
Məsələn, işçi qüvvələri, elmi potensial, kadr axını daha çox
inkişaf etmiş ölkələrdə cəmləşir. “Beyin axını” beyini buraxan
ölkənin elmi-texniki baxımdan geridə qalmasına xidmət edir.
Miqrasiyanın mənfi xüsusiyyətlərindən biri də onun dünya
münasibətləri sistemində qeyri-tarazlığı yaratmasından ibarət
olur. Dünyanın elmi potensialı müəyyən istiqamətlərə axın edir,
axın etmiş elmi potensial birtərəfli inkişafın əsaslarını yaradır.
Miqrasiya özünün arxasınca yeni miqrasiya axınlarını yaradır
və bu da inkişafın daha da sürətlənməsinə səbəb olur. İnkişaf
etmiş cəmiyyətlərdə olan sosial sıçrayış əks cəmiyyətlərdə
uyğunsuzluğu meydana gətirir. Miqrasiyanın meydana gətirdiyi
problemlərdən biri də gənclərin ölkəni tərk etmələri ilə maddi
resurlar arasında ardıcıl əlaqələrin qırılması amilləri olur. Bu
da ölkənin gələcək taleyini şübhələr altında qoyur.
Beynəlxalq miqrasiyaya təkan verən və dövlətlər
tərəfindən sadələşdirilmiş siyasət də mövcuddur. Beynəlxalq
miqrasiyanı meydana gətirən səbəblər içərisində dövlətlərin
immiqrantlar üçün sadələşdirilmiş pasport rejimlərini də tətbiq
etmələri olur. Məsələn, 2914-cü ilin aprel ayının 21-də Rusiya
prezidenti V.Putin “Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığı”
haqqında Federal Qanununa və Rusiya Federasiyasının ayrıca
qanunvericilik aktlarına dəyişiklik edilməsi haqqında” Qanunu
imzaladı. Bu qanun layihəsi 4 aprel 2014-cü ildə Dövlət
Dumasında qəbul olunub və həmin ilin aprel ayının 16-da
Federsaiya Şurası tərəfindən bəyənilibdir. Bu qanuna əsasən,
Rusiya Federasiyası ərazisində yaşayan xaricilər və
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vətəndaşlığı olmayan şəxslər və rus dilini bilən hesab olunanlar
sadələşdirilmiş sxemlə Rusiya pasportu ala bilərlər. Xüsusilə,
yeni qanuna əsasən, Rusiya ərazisində onların yaşamağının
müddətinin və iddiaçıların yaşayış növünün əhəmiyyəti vacib
olmayacaq.152
Bununla yanaşı, həmvətənlərin öz ölkələrinə daimi
yaşamaq üçün qayıtmalarını də bir metod kimi istifadə edirlər.
Məsələn, Rusiyada xaricdə yaşayan rusların öz doğma
vətənlərinə (Rusiyaya) qayıtmaları haqqında dövlət proqramı
mövcuddur. (“Xaricdə yaşayan həmvətənlərin Rusiya
Federasiyasına könüllü köçmələrinə kömək haqqında
Dövlət Proqramı”-Dövlət rəhbərinin 2012-ci il 14 sentyabr
tarixli, 637 № -li Sərəncamı ilə, həmçinin 14 iyin 2013-cü il
tarixli, 565 № -li Sərəncamı ilə təsdiq olunmuşdur). Dövlət
proqramının məqsəd və vəzifələlərində aşağıdakılar göstərilir:
a) həmvətənlərin Rusiya Federasiyasında daimi yaşamaq
üçün könüllü olaraq köçmələri prosesini təşkil etmək və
stimullaşdırmaq;
b) regionların sosial-iqtisadi inkişafına yardım göstərmək;
v) ilk növbədə prioritet əhəmiyyətli köçürülmə ərazilərində
demoqrafik problemlərin həlli.
Qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün aşağıdakı
vəzifələr müəyyən olunur:
a) həmvətənlərin Rusiya Federasiyasına daimi yaşamaları
üçün köçüb gəlmələrini təmin etməyə qabil olan, vacib
informasiya müşayiətini təmin etmək də daxil olmaqla, onların
qəbul edən cəmiyyətlərlə davamlı pozitiv sosial əlaqələrə
qoşulmasını sürətləndirən siyasi, sosial-iqtisadi və təşkilati
şəraitlərin yaradılması;
b) Dövlət Proqramı çərçivəsində Rusiya Federasiyası
Konstitusiyasına və federal qanunlarına müvafiq olaraq,
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həmvətənlərin Rusiya Federasiyasına könüllü köçmə
proseslərinin normativ-hüquqi tənzimlənməsi;
v) Rusiya Federasiyasına könüllü köçmənin təşkilati
mexanizmlərinin formalaşdırılması;
q) Dövlət Proqramı iştirakçılarının mümkün tərkibinin
Rusiya Federasiyası ərazisində köç etmələri hərəkətinin,
məskunlaşmalarının,
sosial
və
tibbi
təminatlarının
monitorinqinin həyata keçirilməsi;
d) regional köç proqramlarının və köç layihələrinin işlənib
hazırlanması
Digər bəndlər də yer alıbdır. Proqramda həmçinin bu
proqramın realizasiyası və maliyyələşdirilməsi də nəzərdə
tutulur. Federal büdcə vəsiatlərinin xərclənməsi öz əksini
tapır.153
Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə bir fikir bildirirdi ki,
bir il ərzində Rusiyaya nizamlı səviyyədə 300 min nəfər
immiqrant qəbul etmək lazımdır. Bu məsələdə ilk növbədə
yaxın və uzaq sərhədlərdə yaşayan həmvətənlərə üstünlük
verilməlidir. Bununla yanaşı, ixtisaslaşmış və gənc təbəqədən
olan xarici vətəndaşların ölkəyə immiqrasiyasını təmin etmək
lazımdır.154
Sovetlər İttifaqı ərazisində doğulmuş insanlar üçün Rusiya
vətəndaşlığını alma prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında
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qanun qəbul edilməsi aktını da Rusiyanın geosiyasi
maraqlarına xidmət etməsi kimi qəbul etmək olar. Rusiya
Federasiya Şurasının sədr müavini İlyas Umaxanov qeyd edirdi
ki, bu qanun daha çox Ukraynada baş verən hadisələrlə
bağlıdır. 155 Yeni qanuna görə, SSRİ ərazisində doğulmuş
şəxslərin özlərinin və yaxud da yaxın qohumlarının əvvəllər
Ruisya Federasiyasında, o cümlədən Rusiya imperiyasında və
SSRİ-nin tərkibində olan ərazilərdə daimi yaşadıqlarını təsdiq
edən sənədləri olmalıdır. Rusiya vətəndaşlığına iddia edən
şəxslər həmçinin hazırda vətəndaşı olduğu ölkənin
vətəndaşlığından imtian etməlidir. Əvvəlki qanuna əsasən,
vətəndaşlıq almaq üçün 5 il Rusiya ərazisində daimi yaşamaq
və lazımi səviyyədə rus dilini bilmək tələb olunurdu.156
15 fevral 2014-cü il tarixli məlumata əsasən, BMT-nin
2013-cü ildə gənclərin vəziyyəti və xüsusi ilə gənc miqrantların
müasir dünyaya verdiyi töhfələr və onların qarşılaşdığı
çağırışlarla bağlı hesabatı açıqlanıb. 157 Təşkilatın iqtisadi və
sosial işlər üzrə departamentinin təqdim etdiyi hesabata əsasən,
bu gün dünyada 232 milyon miqrant var. Onların 30 faizi 29
yaşdan aşağı olan gənclərdir. 158 Sənəddə miqrantların verdiyi
töhfələr də sadlanır. Miqrantlar məskunlaşdığı ölkələrdə
çalışırlar, pul qazanırlar və gəlirin bir hissəsini vətənlərinə
göndərirlər. Bununla da öz doğma ölkələrinə maddi cəhətdən
kömək göstərirlər. Həmçinin miqrantlar onları qəbul edən
ölkələrin sosial və mədəniyyət strukturunu da zənginləşdirirlər.
Sənəddə o da vurğulanırdı ki, miqrantların axını problemlərə
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də yol açır. Miqrantların doğma ölkələri “beyin köçü” ilə
üzləşirlər, xüsusilə səhiyyə və təhsil sahəsində çalışan
mütəxəssislərini itirirlər. Eyni zamanda miqrantlar onları qəbul
edən ölkələrə gələndə yeni çətinliklər, çağırışlar, bəzən isə
mənfi stereotiplər və diskriminasiya ilə üzləşirlər ki, bu da
onların psixoloji durumuna təsir edir.
Miqrasiyaya səbəb olan amillər çoxaspektlidir. Belə ki,
BMT-nin 2013-cü ildə gənclərin vəziyyəti və xüsusi ilə gənc
miqrantların müasir dünyaya verdiyi töhfələr və onların
qarşılaşdığı çağırışlarla bağlı hesabatında qeyd olunur ki,
iqtisadi, ekoloji və demoqrafik amillərin təsiri insanları
miqrasiya etməyə məcbur edir və bu tendensiya artır. Sənəddə
həmçinin qeyd olunur ki, yaxşı təhsil və iş imkanlarının
axtarılması, müharibədən, təbii fəlakətlərdən xilas olunmaq
gənclər arasında miqrasiyaya səbəb olan amillərdəndir. 159
Miqrasiyanın şərtləndirdiyi
vəziyyətlər (problemlər):

–

meydana

gətirdiyi

– birtərəfli inkişaf;
– sistemlərarası qeyri-tarazlıq;
– cəmiyyətlərarası uyğunsuzluq;
– əmək resurslarının çatışmazlığı;
– milli kadrların və digər əmək ehtiyatlarının maraqlarının
zərbə altında qalması;
– bir dövlətin digər dövlət üzərində üstünülüyü (təsirlər
etmək baxımından) və s.
Miqrasiyanın şərtləndirdiyi (meydana gətirdiyi) müsbət
amillər:
– dünya üzrə inteqrasiya;
– dünyanın siyasi bütövlüyü;
159
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– regionlararası inteqrasiya;
– mədəniyyətlərin qovuşması;
– dövlətlərarası qarşılıqlı təsirlərin formalaşması;
– dini tolerantlıq;
– multikulturalizm və mədəni sintezlilik, yeni nəticələrin
əldə edilməsi;
– insan üçün yüksək həyat tərzinin formalaşması;
– insan hüquqlarının qorunması (məcburi deportasiyadan,
qaçqınlıq və məcburi köçkünlükdən yaranan problemə görə,
siyasi vəziyyətlərdən və müharibələrdən qorunmalar zamanı)
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III FƏSİL:
Dünya miqrasiya mərkəzləri

Beynəlxalq tranzit mərkəzlər və onların formalaşması
Təbii ki, dünyanın bütün insanları ayrı-ayrı coğrafi
regionlarda məskunlaşmışlar. Bu məskunlaşma qeyritarazlıqlar üzrə dünya iqtisadi, siyasi və etnososial vəhdət
sistemini meydana gətirmişdir. Dünyanın əhali və sosiodemoqrafik, etno-mədəni vəhdətlik sistemi məhz ayrı-ayrı
regionlarda yaşayan müxtəlif etnik mənşəli insanların sosial
münasibətlərindən, sosial əlaqələr vəhdətindən meydana gəlir.
Dünyada təbii ehtiyatların qeyri-taraz formada paylanması,
dövlətlərin fərqli əhali, ərazi, coğrafi mövqe, iqtisadi, siyasi
inkişaf göstəriciləri, eyni zamanda iqlim və ekologiya şəraiti,
həmçinin cəmiyyətlərin və dövlətlərin fərqli rejim (idarəolunma) xüsusiyyətləri xalqların köçünü meydana gətirməkdədir. Dövlətlər arasında xarici siyasətin, bu baxımdan
beynəlxalq münasibətlərin şərtlənməsinin kriteriyaları həm də
beynəlxalq əmək ehtiyatlarının axınlarını meydana gətirir.
Horizontal qaydada dünyanın siyasi, etnomədəni dinamikası,
insanların hərəkət axınları axınların mənbə və mənşəyini, eləcə
də bu iki obyekt arasında axın tranzitlərini meydana
gətirməkdədir. Bü gün dünyada sərt sərhədlər rejimləri qəbul
olunmayır. Eləcə də şüurun, intellektin artmaqda olan səviyyəsi
və ona təsir edən kommunikativ şəbəkələr dünyanın vahid
informasiya məkanı məhz ümumi bütövləşməni tələb
etməkdədir. Bununla yanaşı, çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək
olar ki, şüurun inkişaf etdiyi və siyasi yanaşmanın
yumşalmaqda olduğu mövcud zamanlarda ayrı-ayrı regionlarda
böyük dövlətlərin maraqlarının təmin edilməsi uğrunda həyata
keçirilən müharibələr, silahlı qarşıdurmalar əhalinin məcburi
miqrasiyasını da meydana gətirməkdədir. Tarixdə olduğu kimi
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hal-hazırda da məcburi köç formaları yaşanmaqdadır. Bu da
ondan irəli gəlir ki, geosiyasətin rasdikal forması hələ də öz
mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Məsələn, münaqişələr öz
tarixi və klassik mahiyyətlərini qoruyub saxlayırlar.
Dünya üzrə miqrasiyanı cəzb edən amillər (ayrı-ayrı
ölkələrə miqrasiyanın cəlb olunması əsasları). Miqrasiyaya
səbəb olan, bu prosesi şərtləndirən amillər çoxdur. (Əlavə üçün
21 saylı qrafikə baxmaq olar)
Bu amillər kompleks xarakter kəsb etməklə universal və
xüsusi əhəmiyyətə malik olur. O ölkələrə miqrasiya daha çox
olur ki, həmin ölkələrdə mövcud həyatın tələbatları üçün
zamana müvafiq olaraq bir çox şərait amilləri kompleks şəkildə
mövcuddur. (Məsələn, ABŞ və Avropa ölkələrini buna nümunə
göstərmək olar). (Əlavə üçün 22 saylə qrafikə baxmaq olar)
Bu gün elə ölkələr var ki, həm miqrant qəbul edir, həm də
əhalisi miqrasiyaya məruz qalır. Azərbaycana Asiya
ölkələrindən, Türkiyədən insanlar gəlirlər, Azərbaycandan da
köç edirlər. Bu baxımdan dünyada miqrasiya proseslərinin
müşahidə olunduğu mərkəzlər formalaşır. Belə mərkəzlərə
dünyanın köç mərkəzləri kimi adlar da vermək olar.
Miqrasiya və urbanizasiya inkişaf etməkdə olan ölkələrə
zərbələr vurur.
Miqrasiya bütün dünyanı əhatə edən qlobal və regional
məzmunlu və formalı proses olduğundan özünəxas tərkiblərə
malik olur. Dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş
ölkələrinin sərmayə kapitalının digər ölkələrə (inkişaf etməkdə
olan və işçi qüvvələrinin və məhsul istehsalı üçün digər
resursların ucuz olduğu ölkələr) axını öz ardınca həmin
ölkələrdən sakinləri başqa ölkələrə köç etdirir.
Beynəlxalq miqrasiya tranzitləri. Beynəlxalq miqrasiya
axınları bu prosesin tranzitini (bütün formalarını – məcburi və
qeyri-məcburi formalarını- özündə əks etdirməklə, məsələn,
əmək miqrasiyası, elm və təhsil miqrasiyası, qadınların cinsi
istismarı üzrə beynəlxalq tranzitlər və s.) meydana gətirmişdir.
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Tranzitlər əsasən emiqrant mərkəzləri (mənşə ölkələr, göndərən
ölkələr) ilə immiqrant qəbul edən mərkəzlər arasında olan
trayektorik axınlardır. Bu tranzitin həmçinin qitələrdaxiliölkələrarası və qitələrarası-ölkələrarası formaları mövcuddur.
Tranzitlər əhali köçünü və axınının kəmiyyətini meydana
gətirir. Beynəlxalq tranzitlər sərhədlərətrafı – regional və
regiondan kənar olmaqla, iki mühüm formaya malik olur.
Məsələn, Cənubi Qafqaz-Rusiya; Mərkəzi-Asiya-Rusiya;
Türkiyə-Cənubi Qafqaz; Cənubi-Qafqaz-Türkiyə; MeksikaABŞ; Ukrayna-Rusiya; Ukrayna-Polşa kimi tranzitlərregional-sərhədlərətrafı (sərhəd dövlətləri); TürkiyəAlmaniya; Çin-ABŞ; İran-ABŞ; Cənubi-Koreya-ABŞ; ÇinKanada; Hindistan-ABŞ; Pakistan-ABŞ; Filippin-ABŞ; ÇinAzərbaycan və s. kimi tranzitlər isə regionlararası xarakterə
malik olur. Bu baxımdan da beynəlxalq yüklü tranzitlər və
ayrı-ayrı regionlar üzrə miqrasiya mərkəzləri meydana gəlir.
Tədqiqatçılar miqrasiyanın tarixi-coğrafi -tranzit əsaslarını
aşağıdakı kimi göstərirlər:
1. Yeni torpaqların mənimsənilməsinə əsaslanaraq,
yaşayış yerinin dəyişməsi, köçmə ilə xarakterizə olunan
miqrasiya. Buna aid olunur: Böyük coğrafi kəşflər dövründən
başlayaraq, yeni kolonial ərazilərə insanların köçürülməsi;
– zənci qulların XVI-XIX əsrlərdə Afrikadan Amerikaya
məcburi köç etmələri;
– XIX əsrdə Avropa ölkələrində “miqrasiya partlayışı”nın
baş verməsi. Kapitalizm dövründə boş qalmış torpaqlara
insanların kütləvi axını buna nümunədir. Ən çox belə
miqrantları Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya, Fransa,
İspaniya kimi ölkələr vermişlər. Onlar ABŞ, Kanada, Braziliya,
Argentina, Avstraliya və Cənubi Afrikaya köç etmişlər.
2. Əmək miqrasiyası. Bu, əmək müqaviləsi ilə bağlı olan
miqrasiyadır. Hal-hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə əmək
müqaviləsi ilə 25 milyondan çox əməkçi miqrant çalışır. Bu
məsələdə əsas yeri özündə iqtisadi faktorları cəmləşdirən
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“beyin axını” tutur. Bu, əsasən İkinci Dünya müharibəsindən
sonra baş verib, hansı ki, bu dövrdə Almaniyadan ABŞ-a fizika,
raket düzəltmə və digər sahələr üzrə mütəxəssislər aparılıb.
Alimlərin əsas axını XX əsrin 60-70-ci illərində baş verib. ABŞ,
Kanada və Fransaya alim kütləsi daxil olub. Son illərdə “beyin
axını” Hindistan, Filippin və keçmiş SSRİ respublikalarına
böyük təsirlərini göstərib.160
Miqrasiyanın tarixi-siyasi səbəbləri də qeyd olunur:
– Faşist Almaniyasından, İtaliyadan və frankist
İspaniyasından yarım milyon vətəndaşın emiqrasiyası;
– Oktyabr inqilabından sonra Rusiyaya emiqrasiya;
– general Pinoçetin Çilidə hakimiyyətə gəlişindən sonra
baş verən emiqrasiya;
– Asiya və Afrika ölkələrinin kolonial asılılıqdan azad
olunmasından sonra ağdərili əhalinin bu ərazilərə köç etmələri;
– İkinci Dünya müharibəsi dövründə işğal olunmuş
ölkələrdən Almaniyaya 10 milyon nəfər əhalinin məcburi
deportasiyası.161
Miqrasiya tarixi Amerika ölkələrində metislərin (lat.
misceo-qarışdırıram, fransız.metis-latıncanın misticus- qarışıq
sözündən götürülüb, irqlərarası nigahlardan meydana gələn
törəmələrə deyilir. Amerikada metislərə avropalılarla hindular
arasındakı nigahdan törəyənlərə deyirlər), mulatların
(mulatlara avropalıların və zəncilərin irqindən qarışıq nigah
əsasında törəyənlərə deyirlər. Onlar Latın Amerikasının və
Karib hövzəsinin əhalisinin əksəriyyətini təşkil edirlər:
Dominikan Respublikasında – 73 faiz; Kubada – 51 faiz;
Braziliyada – 38 faiz. Cənubi Afrika Respublikasında və
Namibiyada da mulatlar yaşayırlar) və samboların (sambo160
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isp.zambo-hinduların və zəncilərin nigah qarışığından
törəyənlərə deyilir) meydana gəlməsini zəruri etmişdir.
Kanadada olan ikidillilik, həmçinin Cənubi Amerikada ispan
və portuqal dillərinin yayılması, Hindistanda ingilis dilinin
meydana gəlməsi, Əlcəzairdə fransız dilinin peydah olması
immiqrasiya ilə bağlı olmuşdur.162
Uzun müddət ərzində ABŞ, Kanada, Avstraliya, Braziliya,
Cənubi Afrika immiqrasiyanın əsas mərkəzləri olmuşdur.
Lakin İkinci Dünya müharibəsindən sonra kontinentlərarası
miqrasiyanın həcmi azalmış, kontinentlərdaxili miqrasiyanın
həcmi isə artmışdır.163
Əməkçi immiqrantların ən mühüm mərkəzləri Mərkəzi
Avropa olmuşdur. Mərkəzi Avropaya Cənubi Avropadan
(İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Yunanıstan, Yuqoslaviya),
Asiyadan (Hindistan, Pakistan, Türkiyə) və Şimali Afrikadan
(Əlcəzair, Liviya, Misir) emiqrant axını mövcuddur.164
Məsələn, Şərqi Avropada baş vermiş siyasi hadisələrlə
əlaqədar olaraq, 1989-cu ildən başlayaraq AFR-ə təkcə ADRdən, Şərqi Avropadan və SSRİ-dən 2 milyon nəfər şəx
immiqrant gəlmişdir.165
Qeyd: miqrasiyanın sərhədyanı (sərhədətrafı) forması da
mövcuddur. Bu forma qonşu dövlətlərin sərhədyanı yaşayış
məskənlərində işləmə formasını özündə əks etdirir və demək
olar ki, müvəqqəti xarakter kəsb edir. Məsələn, Qazaxıstanın
Rusiya ilə sərhəddində-Çimkent vilayətində-sərhədyanı
miqrasiya meydana gəlmişdir. Bu vilayətdə sərhədlər qonşu
kəndlərlə ayarılır. Bu baxımdan miqrasiya daha çox məişət
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xarakterinə malik olur. Miqrantlar faktiki olaraq Qazaxıstana
gündəlik və yaxud da həftəlik gəlirlər.166
Belə hesab olunur ki, Qazaxıstanla Rusiya arasında
miqrasiyanın xarakterində qlobal fərqlər yoxdur. Bu, yalnız
coğrafi xarakter kəsb edir. Belə ki, Qazaxıstan miqrasiya
axınları üçün tranzit rolunu oynayır. Qazaxıstanla Rusiya
arasında isə faktiki olaraq məxsusi miqrasiya yoxdur. Mərkəzi
Asiyadan isə iş tapa bilməyən gənclər daha çox Rusiyaya üz
tuturlar, onlarda yerli reallıqları bilməmək və rus dilində danışa
bilməmək problemləri yaşanır.167
Dünyanın miqrasiya mərkəzləri formalaşmışdır. Bu
mərkəzlər əsasən-ABŞ və Kanadadan ibarət olan Şimali
Amerika mərkəzi; Avropa mərkəzi; Rusiya mərkəzi;
Avstraliya-Yeni Zelandiya mərkəzi və Yaxın Şərqin Neft
ölkələri mərkəzləridir. Vaxtilə, orta əsrlərdə miqrasiyadan
meydana gələn Cənubi Amerika və Mərkəzi Amerika
mərkəzləri hal-hazırda daha çox mənşə ölkə rollarını
oynayırlar. Buradan, məsələn, Meksikadan və digər Mərkəzi
Amerika ölkələrindən insanlar ABŞ və Kanadaya üz tuturlar.
Rusiya SSRİ dağıldıqdan sonra yeni bir mərkəzə çevrilmişdir.
Yeni iqtisadi münasibətlər bu ölkəyə bir tərəfdən Qərb
kapitalını cəlb edir, digər tərəfədən də Asiya ölkələrinin,
keçmiş SSRİ ölkələrinin əhalisini cəlb edir. Rusiyada
miqrantların iki böyük forması meydana gəlir: kapitalın,
sistemli korporasiyaların gətirdiyi işçi miqrasiyası-bunun
istiqaməti əsasən Qərb ölkələrindəndir; Asiya ölkələrinin daha
çox fərdi və pərakəndə forma alan işlçi miqrasiyası.
Dünyada əhalinin inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə
olan ölkələrə axınları da müşahidə olunmaqdadır. Yeni inkişaf
dövrünü yaşayan ölkələr ucuz həyat xərcləri məkanlarını
166
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axtaran inkişaf etmiş ölkələrin əhalisi üçün cəlbedici olur.
Məsələn, Avropadan Türkiyəyə köçüb gələnlər də vardır.
Dünyanın miqrasiya mərkəzlərini mənşə (emiqrasiya) və
təyinat (immiqrasiya) mərkəzlər olmaqla iki böyük məkana
ayırmaq olar. Mənşə mərkəzlər rolunda Asiya (Çin, Hindistan,
Cənubi-Şərqi Asiyanın digər ölkələri), Afrika, Latın Amerikası
mühüm yer tutur. Keçmiş sosialist düşərgəsinin yerləşdiyi
Avropa məkanları (məsələn, Rumıniya, Bolqarıstan, Moldova,
keşmiş Yuqoslaviya, Ukrayna) da mənşə mərkəzlərini
meydana gətirirlər. Bu ölkələrdən həm inkişaf etmiş, həm də
inkişaf etməkdə olan ölkələrə axınlar mövcuddur.
Dünyanın ən böyük immiqrasiya mərkəzini ABŞ və
Kanada aid olmaqla Şimali Amerika mərkəzi kimi qəbul etmək
olar.
Şimali Amerika mərkəzi (ABŞ immiqrasiyası)
ABŞ-ın immiqrasiya tarixinə dair. Tarixçilərin,
arxeoloqların qənaətlərinə görə insan həyatı və mədəniyyət
Şərqi Afrikada meydana gəlmiş və bütün planetə yayılmışdır.
50-20 min il qabaq köçəri Asiya ovçuları Amerikanın ilk
sakinləri olmuşlar. Ərzaq axtarışı və heyvanlar ovlamaq üçün
onlar Sibirdən Alyaskaya keçmişlər və indiki hindilərə və ya
doğma amerikalılara çevrilmişlər.168 Belə bir məlumat var ki,
1000-ci illər ətrafında Vikinqlər ABŞ-a ayaq basmışlar. Ondan
beş yüz il sonra isə avropalılar gəlməyə başlamışlar. 169 ABŞ
168
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miqrasiyasına qısa tarixi ekskursiya etsək, tarixçilərdən
öyrənə bilərik ki, ilk dəfə amerikaya qədəm qoyanların bəziləri
(burada avropalılar nəzərdə tutulur) öz dini inanclarını həyata
keçirmək azadlıqlarını axtaranlar olublar. 1620-ci ildə sonradan
zəvvarlar kimi tanınan və Avropada dini təqiblərə məruz qalan
təxminən 100 nəfərlik qrup (bəzi mənbələrdə 102 nəfər
göstərilir) indiki Pilmut (Massaçusets ştatında yerləşir) yaşayış
məskəninə gələrək orada koloniya yaratmışlar. Onlar öz
arxasınca dini azadlıq axtaran çox böyük bir qrupu gətirmişlər,
hansılar ki, Massaçusets Körfəz Koloniyasını yaratmışdılar.
Bəzi hesablamalara görə, 1630-1640-cı illər arasında 20 min
nəfər Puritan bölgəyə miqrasiya etmişdir.170
1638-ci ildə isveçlilərin Amerikaya miqrasiyası başlamışdır. Pilgrimlərdən (zəvvarlardan) fərqli olaraq, isveçlilər
dini təqiblərə məruz qalanlar deyildilər, onlar İsveç hökuməti
tərəfindən təşkil olunmuş kolonial qrup idi.171
İmmiqrantların çox böyük əksəriyyəti iqtisadi imkanlar
axtaranlar olmuşlar. Avropada bəzi cinayət törədənlər,
cinayətdə təqib olunanlar da Amerikada sığınacaq qazanmışlar.
Bundan əlavə minlərlə ingilis məhkumları muzdlu nökərlər
kimi Atlantik okeanından keçməklə Amerikaya göndərilib.172
İmmiqrantların digər bir qrupu isə kolonializm dövründə Qərbi
Afrikadan gələn qullar olublar. Amerika quldarlığı barədə ilk
qeydlər 1619-cu ildə Virginiya ştatının Ceymstaun şəhərində
məcburən köləliyə məhkum olunmuş təqribən 20 nəfər Afrika
qulunun adını göstərir.173 1680-ci ildə America koloniyalarında
təxminən 7 min nəfər Afrika qulu var idi. 1790-cı ildə onların
170
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sayı, bəzi hesablamalara görə, yeddi yüz min nəfərə çatmışdı.
1808-ci ildə Kongress Amerikaya qulların idaxlını qanunla
qadağan etmişdi, lakin praktiki olaraq işlər həyata keçirilirdi.
ABŞ-da 1861-1865-ci illərdə baş vermiş vətəndaş müharibəsi
təqribən 4 milyon nəfər qulun azad olunması ilə nəticələndi.174
Dəqiq rəqəmlər bəlli deyil, ancaq belə güman olunur ki, XVIIXIX əsrlər arasında bey yüz mindən altı yüz əlli min nəfərə
qədər afrikanlı Amerikaya gətirilmiş və qul kimi satılmışdır.175
1815-1865-ci illər arasında Amerikaya qədəm qoyan yeni
gələnlər arasında Şimali Avropa və Qərbi Avropadan olanlar
üstünlük təşkil edirdi. 1840-cı ildə Amerika immiqrantlarının
demək olar ki, yarısı İrlandiyadan gəlmə idilər.176
Belə bir araşdırma məlumatı var ki, Avropalılar və
Afrikalılar daha çox 1500-1840-cı illər arasında Amerikaya
qədəm qoymuşlar. Onlar Şimali Amerikada, Cənubi
Amerikada və Karib hövzəsində məskunlaşmışlar. Bu illər
ərzində Avropalılar milyonlarla Qərbi Afrikalını məcburi
əməyə məhkum etmişlər və ABŞ-a gətirərək onları şəkər,
pambıq və tütün plantasiyalarında işlətmişlər. 177 1793-cü ildə
Afrika qul üsyançıları ilk müstəqil Karib hövzəsi dövləti olan
Haitini yaratmışlar. 178 1840-1880-ci illər arasında Avropadan
yeni bir qrup ABŞ-a miqrasiya etmişdir. Bunlar britaniyalıların
təqiblərinə məruz qalmış və aclığa düçar olmuş irlandiyalılar
idilər. ABŞ-da onlar fabrik işçilərinə çevrilmişlər, dəmiryolları
və kanallar tikintisinə kömək edirdilər və əmək hərəkatının
174
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iştirakçıları idilər. Skandinaviyalılar geniş şəkildə orta şərqdə
yerləşmişdilər.179
İrlandiyalılar ölkənin şərq sahillərinə sığınırdılar. 18201830-cu illər arasında 4,5 milyon nəfər irlandiyalı ABŞ-a
emiqrasiya etmişdir. 180 1800-cü illərin ortaları dövründə
kifayət qədər Asiyalı ABŞ-a emiqrasiya etmişdir. 1850-ci illərə
qədər 25 min nəfər çinli miqrant köç etmişdir.181
1850-ci ildə ABŞ-da 2,2 milyon nəfər miqrant qeydə
alınmışdır. Bu, demək olar ki, ölkə əhalisinin təxminən 10 faizi
demək idi.182
1880-1920-ci illər arasında, kəskin urbanizasiya və
sənayeləşmə zamanında Amerika 20 milyondan çox immiqrant
qəbul etmişdir. 1890-cı illərin başlanğıcında ABŞ-a gələnlərin
çox hissəsi Mərkəzi, Şərqi və Cənubi Avropadan idilər. 1920-ci
ilə olan məlumata əsasən, italyanlıların sayı 4 milyon nəfərdən
ibarət idi. 1880-1920-ci illər arasında 2 milyon yahudi ABŞ-a
köç etmişdir.183
Almanlar da müharibələrdən və inqilablardan əziyyətlərə
düçar olaraq ABŞ-a mühacirət etmişlər. Çoxlu sayda almanlar
təcrübəli işçilər olmuşlar və onlar yeni şəhərlərdə
məskunlaşmışlar. Hal-hazırda onlar böyük bir etnik qrupa
179
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çevriliblər. XIX əsrdə ABŞ təqribən 5 milyon nəfər alman
immiqrant qəbul etmişdir.184
ABŞ-a köçən çinlilər isə əsasən qərb sahillərində
məskunlaşmışlar və dəmiryollarının tikintisində işləmişlər.185
İqtisadiyyat möhkəm və davamlı olarkən onlar ümumi
olaraq qəbul olunmuşlar. İqtisadi vəziyyət gərginləşən kimi
rasizm ideyaları da daxil olmaqla, anti-immiqrant ideyaları baş
qaldırmışdır. İmmiqrant işçilərə hücumlar edilmiş, onların
ittifaqları dağıdılmış və yeni immiqrasiyanı qadağan edən
qanunlar qəbul olunmuşdur.186
1882-ci ildə ABŞ-da ilk dəfə olaraq Çindən olan
immiqrantlar və digər “arzuolunmazlar” üçün xaricetmə
qanunu qəbul olunmuşdur. 1908-ci ildə ABŞ həmçinin
Yaponiyadan da immiqrasiyanı qadağan etmişdir.187
1880-1921-ci illər arasında Şərqi və Cənub Avropadan,
eləcə də Meksikadan yeni immiqrantlar qəbul oldular. Onlara
slavyanlar olan ruslar, polyaklar və ukraynalılar, Aralıq dənizi
qrupu olan italiyanlar, siciliyalılar, yunanlar, türklər, ermənilər
və Şərqi Avropanın yahudi dini qrupları daxil oldular. Bu yeni
immiqrantların böyük əksəriyyəti Nyu-York şəhərinə Ellis
adasə vasitəsilə daxil oldu. 188 Avropadan yeni gələnlərin
əksəriyyəti şərq və orta-qərb şəhərlərində məskunlaşmışlar və
ağır şəraitli və təhlükəli işlərdə işləyirdilər. Nyu-York
şəhərində immiqrantlar tunel və su akveduklarının tikintisində
işləyirdilər, göydələnlər və körpülər tikirdilər, toxuculuq
184
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sənayesini inkişaf etdirirdilər. İş şəraitləri o qədər çətin idi ki,
ABŞ-a gələn italyanlılar və siciliyalıların demək olar ki, 50
faizi, slavyan mənşəlilərin isə təqribən 30 faizi sonda öz
ölkələrinə qayıtmağa məcbur olmuşdular.189
1907-ci il ABŞ üçün miqrantların qəbul olunmasının pik ili
olmuşdur. Bu ildə təxminən 1,3 milyon nəfər qanuni olaraq
ABŞ-a daxil olmuşdur. Birinci Dünya müharibəsi immiqrasiyanın azalmasına gətirib çıxarmışdı. 1920-ci ilin əvvəlində
immiqrasiya kvotası təşkil olundu. 1924-cü ilin immiqrasiya
aktı belə bir kvota sistemini yaratdı, hansı ki, bu sistem
immiqrasiyanı Amerikanın 1890-cı ilə olan milli siyahıya
almasına görə hər bir milliyətindən olan ümumi əhalinin iki
faizinə qədəri kəmiyyətində (sayında) məhdudlaşdırırdı. Bu
kvota sistemi Qərbi Avropadan immiqrantların gəlməsini təqdir
edirdi (onlara yardım edirdi, şərait yaradırdı), lakin Asiyadan
immiqrantların gəlişini qadağan edirdi.190
ABŞ immiqrasiyası 1930-cu illər depressiyası zamanı və
İkinci Dünya müharibəsi (1939-1945) zamanı kəskin şəkildə
aşağı düşdü. ABŞ Siyahıyaalma Bürosunun məlumatına
əsasən, 1930-1950-ci illər arasında ABŞ-ın xarici ölkə
doğumlu əhalisi 14,2 milyon nəfərdən 10,4 milyon nəfərə
qədər azaldı. Müharibədən sonra, Konqress Avropadan və
Sovetlər İttifaqından ABŞ-a gələn qaçqınlar üçün əlverişli olan
xüsusi bir qanun qəbul etdi. 1959-cu il Kubada baş vermiş
kommunist inqilabının nəticəsi olaraq yüz minlərlə qaçqın
ABŞ-a giriş hüququ əldə etdi. 191 1965-ci ildə Konqress
189
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İmmiqrasiya və milliyət Aktı qəbul etdi, hansı ki, bu sənəd
milliyətə əsaslanan kvotaya son qoydu və amerikalılara onların
mənşə ölkələrindən gələn qohumlarına yardım etməyə imkan
verdi. 192 Bu gün ABŞ-a Avropaya nisbətən, Asiya və Latın
Amerikasından daha çox immiqrant daxil olur.193
Tədqiqatçıların araşdırmalarına görə ABŞ-da immiqrasiyanın aşağıdakı mühüm tarixi günləri mövcuddur:
-1790-cı ilin Naturalizasiya Aktı – bu sənəddə nəzərdə
tutulurdu ki, yabançı olan ağ adamlar ABŞ vətəndaşlığına
qəbul oluna bilərlər.
-1875-ci il: Ali Məhkəmə qərarla bəyan etdi ki, ABŞ-da
immiqrasiyanın tənzimlənməsində məsul qurum kimi Federal
Hökumət çıxış edir.
-1882-ci il tarixli “Çinlilərin xaric olunması Aktı”ABŞ-a müəyyən əməkçi immiqrantların qəbulunu qadağan
edirdi.
-1885 və 1887-ci illər: Xaricilərin əmək müqaviləsi
hüquqları-hansılar ki, müəyyən əməkçi immiqrantlara ABŞdan getməni qadağan edirdi.
-1891-ci il: Federal Hökumət ABŞ tərəfindən qəbul
olunma axtaran bütün immiqrantlarla bağlı təftiş, qəbul, imtina
və bütün prosesləri yerinə yetirmək tapşırığını verdi.
-1892-ci ilin yanvar ayının 2-i: Nyu-York limanındakı
Ellis adasında yeni ABŞ Federal immiqrasiya mərkəzi açıldı.
-1903-cü il: bu tarixli Akt torpaq sərhədləri ilə bağlı 1891
müddəanı yeni redaksiyada verdi və Meksika sərhədlərindən
daxil olan əcnəbilərin təftiş qaydalarını əhatə etdi.
-1907-ci il tarixli ABŞ İmmiqrasiya Aktı: ABŞ-a köç
axınının qarşısını almaq üçün Meksika sərhəd rayonlarına daxil
192
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olan Mexiko ilə sərhədlənən ştatların (Arizona, Yeni Mexiko
və Texasın böyük bir hissəsi) sərhədləri yenidən təşkil olundu.
-1917-1924 qanunvericiliyi: yeni immiqrantların gələcək
say məhdudiyyətini nəzərdə tutan çoxlu sayda hüquqi aktlar
qəbul olundu. Bu sənədlər kvota sisteminin əsasını qoydu və
pasport tələblərini irəli sürdü. Sənədlər ölkədən xaric oluna
bilən əcnəbi kateqoriyalarını genişləndirdi və yaponlardan
başqa bütün asiyalıların gəlişini qadağan etdi.
-1924-cü il aktı: milli mənşə amilinə görə onlara ayrılan
ABŞ immiqrasiya vizalarının sayını azaltdı.
-1940-cı il Əcnəbilərin qeydiyyat Aktı: ABŞ vətəndaşı
olmayan bütün əcnəbilər üçün ABŞ ərazisində hökumət
tərəfindən qeydiyyata alınmanı tələb edirdi və Əcnəbi Qəbulu
Qeydiyyatı Kartının (Alien Registration Receipt Card) –indiki
“Green Card”-alınmasını tələb edirdi.
-1950-ci il: Daxili Təhlükəsizlik Aktının qəbul edilməsi.
Əcnəbi Qəbulunun Qeydiyyatı Kartını daha da dəyərli
edirdi. İmmiqrantların məskunlaşmasının baza olaraq qanuni
əsaslarını tanıyan “Green card” təsdiq olunurdu.
-1952-ci il Aktı: ABŞ miqrasiya sisteminin müasir
əsaslarını qoydu. Bu sənəd hər bir ölkə üzrə kvota sisteminin
əsasını qoydu.
-1968-ci il Aktı: Doğum yerinə, irqinə, cinsinə və rezidensiyaya görə ABŞ immiqrasiyasındakı diskriminasiyanı
aradan qaldırırdı. Bu sənəd həmçinin ABŞı-ın Şərq
immiqrasiyasına qoyduğu məhdudiyyətləri aradan qaldırırdı.
-1980-ci il Aktı: qaçqınların qəbulunu əhatə edən əsas
siyasətin əsaslarını qoyurdu.
-1986-cı il Aktı: ABŞ-da qeyri-leqal immiqrasiyanın
azaldılmasına yönəldilib. Bu sənəd yüzlərlə qeyri-leqal
immiqrasiyanın leqallaşdırılmasını təmin edirdi. 1986-cı il Aktı
ümumən 1986-cı il immiqrasiya amnistiyası kimi tanınır.
-1990-cı il Aktı: immiqrantların müəyyən kateqoriyalarına
illik limiti müəyyən edirdi. Sənəd həmçinin ixtisaslı
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immiqrantların ABŞ biznesində iştirakını əsaslandırırdı. Təhsil,
maliyyə, peşə baxımından immiqrantların yardımlarının
əsaslarını müəyyən edirdi. Eləcə də immiqrant investor
proqramının əsasını qoyurdu.
-ABŞ Patriot Aktı: ABŞ-ın vahidliyinin və güclənməsinin
təmin olunması məqsədilə terrorizmi cilovlayan və qarşısını
alan müvafiq alətlərin təchiz edilməsini nəzərdə tuturdu.
-2003-cü ildə USCİS (United States Citizenship and
İmmigration Services)-in yaradılması: 2003-cü il mart ayının
1-ə kimi ABŞ immiqrasiya və vətəndaşlıq xidməti Milli
Təhlükəsizlik Departamentinin (Department of Homeland
Security) tərkib hissəsinə çevrilir. USCİS – ABŞ Vətəndaşlıq
və İmmiqrasiya Xidməti – immiqrasiya xidmətlərini həyata
keçirir: vətəndaşlıq istəyənlər və daimi məskunlaşanlar, qeyriimmiqrantlar üçün ərizələr qəbul edir. Sğınacaq axtaranlar və
qaçqınlar üçün xidmətləri və digər bu kimi xidmətləri həyata
keçirir. 194
ABŞ-da immiqrantların tərkibi və Meksikalıların
immiqrasiyası. 2012-ci ilin məlumatına əsasən ABŞ-da
təqribən 41 milyon nəfər immiqrant yaşayır. Bütün dünya üzrə
immiqrantların təxminən 20 faizi bu ölkənin payına düşür.195
Amerika İctimaiyyəti Sorğusunun (American Community
Survey) verdiyi məlumata əsasən, 2012-ci ildə ABŞ-da
yaşayan immiqrantların sayı ölkə əhalisinin 13 faizini (ölkənin
əhalisi 313,9 milyon nəfərdən ibarət olmuşdur) təşkil etmişdir.
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Təkcə 2011-2012-ci illər arasında xarici doğumlu vətəndaşların
sayı 447,000 nəfər artmışdır.196
Belə bir ümumiləşdirici statistika var ki, 1970-ci ildə ABŞda 9,6 milyon nəfər (ölkə əhalisinin 5 faizi), 1980-ci ildə 14,1
milyon nəfər (ölkə əhalisinin 6 faizi), 1990-cı ildə 19,8 milyon
nəfər (ölkə əhalisinin 8 faizi), 2000-ci ildə 31,1 milyon nəfər
(ölkə əhalisinin 11 faizi), 2012-ci ildə isə 40,8 milyon nəfər
(ölkə əhalisinin 13 faizi) immiqrantın yaşadığı qeyd olunur.197
1960-cı ildə ABŞ-da İtalyan doğumlular bütün immiqrantların 13 faizini təşkil etmişdir. Onların ardınca isə Almaniya və
Kanada doğumlular təşkil etmişdir.198
2012-ci ilə görə ABŞ immiqrantlarının 51 faizi qadınlardan
ibarət olmuşdur. İmmiqrantların orta yaşı 42,6 ildən ibarətdir.
Yerli vətəndaşların isə orta yaşı 35,9 ildir. Bu baxımdan da
xaricdə doğumlular daha yaşlı hesab olunurlar.199
ABŞ-da immiqrasiya prosesləri XXI əsrdə güclənmişdir və
yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. ABŞ-da yaşayan
immiqrantların 30 faizi 2000-2009-cu illərdə ölkəyə
gələnlərdən ibarət olmuşdur. Tək yeddi faizini 2010-cu ildən
bu yana daxil olanlar təşkil edir. 200 2012-ci ilin məlumatına
görə ABŞ-ın beş böyük ştatı immiqrantların sayına görə öndə
olmuşdur: Kaliforniya (10,3 milyon nəfər-ştat əhalisinin 27
faizi), Nyu-York (4,4 milyon nəfər-ştat əhalisinin 23 faizi),
Texas (4,3 milyon nəfər), Florida (3.7 milyon nəfər), Nyu Cersi
(1,9 milyon nəfər-ştat əhalisinin 21 faizi). Florida və Nevadada
isə immiqrantların sayı ştatların əhalsinin hər birində 19 faizini
196
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təşkil etmişdir. 201 2000-2012-ci illər arasında immiqrantların
sayının artdığı ən böyük ştatlar bunlar olmuşdur: Kaliforniya
(1,4 milyon nəfər), Texas (1,4 milyon nəfər), Florida (1,1
milyon nəfər), Nyu-York (560 min nəfər), Nyu Cersi (407 min
nəfər).202
ABŞ-da Latın amerikalılar, xüsusilə meksikanlar (2012-ci
ilin məlumatına əsasən, İspan və ya Latın Amerikalı mənşəli
immiqrantların sayı 18,9 milyon nəfərdən ibarət olmuşdur. Bu,
ümumi immiqrantların 46 faizi deməkdir. 203 İmmiqrantların
böyük əksəriyyətini təşkil etməkdədir. (Qeyd: 2012-ci ilin
məlumatına əsasən, ABŞ-ın təxminən 232 milyon nəfəri-5 və
ondan yuxarı yaşda olanlar- (əhalinin 79 faizi) ingilis dilində
danışırlar. Ondan sonrakı 21 faiz əhali (61,9 milyon nəfəri)
digər dillərdə danışır: Təqribən 62 milyon nəfərin 62 faiziispan dilində, 5 faizi -Mandarin və Kantonez dilləri də daxil
olmaqla, Çin dilində, demək olar ki, 3 faizi-Taqaloq dilində, 2
faizə qdəri Vyetnam dilində, 2 faizə qədəri-Koreya dilində, 2
faizə qədəri Fransız dilində, 2 faizə qədəri-alman dilində, 2
faizə qədəri ərəb dilində, 1 faizə qədəri isə rus dilində
danışır).204
2012-ci ilin məlumatına əsaasən immiqrantların 35,1
milyon nəfəri 25 və ondan yuxarı yaşda olanlardır. 205
Bunlardan yalnız 28 faizinin (9,8 milyon nəfəri) bakalavr
dərəcəsi və ali təhsili vardır.
Meksikalı immiqrantlar. 2012-ci ilin məlumatına əsasən,
Meksikalı immiqrantlar ABŞ-ın qərbində, cənub-qərbində,
201
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yarıdan çoxu isə Kaliforniyada, yaxud da Texasda
məskunlaşmışdır.206
2012-ci ilin statistikasına görə Meksika immiqrantlarının
çoxluq təşkil etdiyi beş böyük ştat bunlardan ibarət olmuşdur:
Kaliforniya-ümumi Meksikalı immiqrantların 37 faizi), Texas
(ümumi Meksika immiqrantlarının 22 faizi), İllinoys (6 faiz),
Arizona (4 faiz), Florida (2).207
2008-ci ilin məlumatına əsasən, ABŞ-da 11,4 milyon nəfər
Meksika miqrantı yaşayır. Meksikalılar ABŞ-da yaşayan
miqrantların 30,1 faizini özündə əks etdirir. Bu miqrantlar
Meksika əhalisinin 10 faizini təşkil edir. (Qeyd: 2008-ci ilin
məlumatına əsasən, Mekiskanın əhalisi 105,9 milyon nəfərdən
ibarətdir.
Onlardan
10,8
faizi
ABŞ-da
yaşayan
Meksikalılardır). Meksika miqrantlarının yarıdan çoxu ABŞ-da
qeyri-leqal məskunlaşmışlar. 2009-cu ilin məlumatın asasən,
ABŞ-da icazəsi olmayan bütün immiqrantların 62 faizini
Meksikadan olan immiqrantlar təşkil etmişlər.208
Meksika immiqrantları əsasən “ənənəvi” olaraq
Kaliforniya və Texasda məskunlaşmışlar. Lakin axırıncı iki
onillikdir ki, Meksikadan kənarda doğulanlar başlıca olaraq
“qeyri-ənənəvi” yerlərdə-Cənubda-Corciya ştatında, Şimali
Karolinada; Ortaqərb (Midwestern) ştatları olan Nebraska və
Ohayoda yaşayış yerləri əldə etmişlər.209 Hər on meksikalıdan
biri ABŞ-da yaşayır. ABŞ-da Mekiska immiqrantlarının sayı
cəm halda digər ölkələrdə olan Meksika doğumlulardan daha
çoxdur. Meksika doğumlu ABŞ əhalisinin təqribən 70 faizi
206
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təkcə dörd ştatda məskunlaşmışdır. 2008-ci ilin məlumatına
əsasən Meksika immiqrantlarının yarıdan çoxu 10 metropolitan
ərazidə yaşayır. 2000-2008-ci illərdə ABŞ-ın 11 ştatında
Meksika doğumlu vətəndaşların sayı təqribən hər birində 50
min nəfərdən çox olaraq artmışdır: Texasda-517 min nəfər,
Kaliforniyada-326 min nəfər, Arizonada 175 min nəfər,
İllinoysda-102 min nəfər, Corciyada -92 min nəfər, Nevadada80 min nəfər, Şimali Karolinada-79 min nəfər, Nyu-Yorkda-74
min nəfər, Koloradoda-69 min nəfər, Floridadada-68 min nəfər,
Vaşinqtonda isə 61 min nəfər artım qeydə alınmışdır.210 2008ci ildə hər beş Meksika immiqrantında ikisi Meksikanın altı
ştatından gəlmələrdən ibarət olmuşdur. Meksika hökumətinin
2008-ci il tarixli məlumatına əsasən, 2008-ci ildə ABŞ-a daxil
olmuş Meksika vətəndaşlarının yarısına qədəri Meksikanın altı
ştatından daxil olmuşdur: Chiapas (14,2 faizi), Guanajuato (8,6
faizi), Oaxaca (7,2 faizi), Sonora (6,9 faizi), Michoacan (6,5
faizi), Veracruz (5,8 faizi). Bundan əlavə, Mexiko (5,7 faiz),
Jalisco (5,3 faiz) kimi ştatlar da immiqrant göndərmişlər.211
Meksika immiqrantları daha çox 2000-ci illərdə və sonra
gələnlərdən ibarətdir. 2008-ci ilin məlumatına əsasən, Meksika
immiqrantlarının dörddə üç hissəsi yaşlı insanlardan ibarət
olmuşdur. 2008-ci ilin məlumatına əsasən Meksika immiqrantlarının çox hissəsi ABŞ vətəndaşlığını qəbul etməmişlər.212
Meksikalıların yarıdan çoxunun ali təhsili yoxdur.
Meksikada doğulmuş və ABŞ-da işləyən şəxslərin təqribən 40
faizi tikintidə, nəqliyyatda və hasilatda çalışırlar. 2008-ci ilin
məlumatına görə ABŞ-da yaşayan Meksika doğumlu şəxslərin
3,4 milyon nəfəri qanuni daimi rezidentlərdən ibarət olmuşdur.
2009-cu ildə ABŞ-da yaşayan qeyri-leqal şəxslərin 62 faizini
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Meksikalılar təşkil etmişlər. 2000-2009-cu illər arasında
Meksikadan ABŞ-a gələn qeyri-leqal immiqrantların sayı 42
faiz artmışıdır.213
Qeyd: ABŞ-da Əhalinin Siyahıyaalma Bürosu (The U.S.
Census Bureau) ABŞ vətəndaşı olmayan, lakin ABŞ-da
doğulan şəxsləri müəyyən edir. Xaricdə doğulan əhaliyə aiddir
- vətəndaşlıq alan şəxslər (naturalized citizens); qanuni daimi
sakinlər (lawful permanent rezidents); qaçqınlar və sığınacaq
axtaranlar (refugees and asyless); leqal qeyi-immiqrantlar
(legal nonimmigrants) –buraya aid olur-tələbələr, işçi və
müvəqqəti viza alanlar- və icazəsiz olaraq ölkədə məskunlaşan
şəxslər (the persons residing in the country without
authorization).214
1980-ci ilin məlumatına əsasən, ABŞ-da 2,2 milyon
Meksika doğumlu şəxslər yaşayırdı. Bu ilə olan göstəricilərə
əsasən, Almaniya doğumlular 849,384 nəfər, Canada
doğumlular 842,859 nəfər, İtaliya doğumlular isə 831,922 nəfər
təşkil etmişdir.215
Statistik məlumatlara əsasən, 1960-cı ildə ABŞ-da xaricdə
doğulanların sayı 9,738,091 nəfər təşkil etmişdir. Bunlardan
575,902 nəfəri, yəni, 5,9 faizi Meksikalılardan ibarət olmuşdur.
1970-ci ildə Meksikalıların sayı 7,9 faiz təşkil etmişdir. 1980-ci
ildə təqribən 14, 1 milyon nəfər xaricilərin 2,2 milyon nəfərini,
yəni, 15,6 faizini Meksikalılar təşkil etmişlər. 1990-da ABŞ-da
əcnəbilərin sayı 20 milyon nəfərə çatmışdır (19,797,316),
bunlardan təqribən 4,3 milyon nəfərini (4,298,014), yəni, 21,7
faizini Meksika doğumlular təşkil etmişlər. 2000-ci ildə ABŞda immiqrantların sayı 31 milyon nəfəri keçmişdir
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(31,107,889), bunlardan 29,5 faizini (9,177,487) Meksika
doğulmuşlar təşkil etmişdir.216
2008-ci ildə isə xaricilərin sayı təqribən 38 milyon
nəfərdən (37,960,773) ibarət olmuşdur. Bunların 30,1 faizi
(11,412,668 nəfəri) Meksikalıların payına düşmüşdür.217
Mekiska immiqrantları üçün Kaliforniya ən böyük yaşayış
məskənidir. Burada bütün Meksikalı immiqrantların 37,3 faizi
yaşayır. (2008-ci ilin statistikası). Sonrakı yeri Texas tutur-21
faiz, İllinoisdə 6,3 faiz, Arizonada isə 5,4 faiz əhali təşkil
edir.218 Digər altı ştatda tərkib belədir: Corciya-2,5 faiz, Florida
-2,3 faiz, Şimali Karolina-2,2 faiz, Kolorado-2,2 faiz, NyuYork-2,1 faiz, Vevada-2 faiz. Meksikalı immiqrantların digər
immiqrantlara (ümumi immiqrantlara) nisbətən payı-aşağıdakı
ştatlar üzrə belədir:
-Nyu-Mexiko-71,8 faiz;
-Arizona-65,6 faiz;
-Texas-61,6 faiz;
-Arkanzas-54,2 faiz;
-İdaho-51,7 faiz;
-Kolorado-50,1 faiz.219
Bu kimi ştatlarda isə Meksikalı immiqrantların sayı ümumi
immiqrantlara nisbətən azlıq təşkil edir:
-Meriland (Maryland)-4,9 faiz;
-Rud Aylənd (Rhode İsland)-3,1 faiz;
-Havai-3 faiz;
-Vermont-2,6 faiz;
-Nyu Hempşir-2,6 faiz;
-Massaçusets-1,4 faiz;
216
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-Meyn (Maine)-0,5 faiz.220
2012-ci ilin statistikası isə belə olmuşdur: Yeni Mexiko
ştatında bütün immiqrantların 70 faizi, Arizonda 59 faizi,
Texasda -59 faizi, İdahoda-51 faizi, Arkanzasda 51 faizi.
Vermonta isə əksinə olaraq Meksikalı immiqrantlar ümumi
immiqrantların cəmi 2 faizini, Massaçusetsdə 1,5 faizini,
Meyndə (Maine) isə 0,5 faizini təşkil etmişdir.221
2008-ci ilin məlumatına görə, Meksikalı immiqrantların
55,8 faizini kişilər, 44,2 faizini isə qadınlar təşkil etmişlər.
2008-ci ilin məlumatına görə Meksikalı immiqrantların 22 faizi
ABŞ vətəndaşlığını qəbul etmişdir. Mekiskalı immiqrantların
73,8 faizi ingilis dilini çox aşağı səviyyədə bilirlər.
ABŞ-da yaşayan yüksək təcrübəli və ixtisaslı immiqrantlar
içərisində Meksikalılar Hindistan, Filippin və Çinlilərdən sonra
dördüncü yeri tuturlar.222
Meksikalılar və digər miqrantlar ABŞ-da bu kimi
sahələrdə çalışırlar:
-menecment, biznes, maliyyə;
-informasiya texnologiyası;
-digər elmlər və texnika sahələri;
-sosial xidmətlər və hüquq;
-təhsil/təcrübə və media/əyləncə;
-həkimlər;
-cərrahiyə;
-digər sağlamlıq-müalicə sahələri;
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-tibbi dəstək qrupları;
-xidmət sahələri; (Meksikalılar 61 faizdən yuxarı paya
malikdirlər)
-ticarət və alış-veriş sahələri;
-inzibati dəstək sahələri;
-kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və meşə təsərrüfatı;
-tikinti, hasilat və nəqliyyat (Meksikalılar bütün xariclərə
nisbətən ən çox faizlə: kişilər-38,8 faiz, qadınlar isə 6,7 faiz,
təmsil olunurlar);
-istehsalat, qurğu və təmir işlərində223
2012-ci ilin məlumatına görə ümumən immiqrantlar bu
kimi sahələrdə çalışırlar:
-idarəetmə, peşəkarlıq və yaxın olan sahələrdə-30 faiz,
yerli əhali-37 faiz;
-xidmətlərdə-25 faiz, yerli əhali isə -17 faiz;
-satıcılıq (alış-veriş) və ofis işləri-17 faiz, yerli əhali-26
faiz;
-istehsalat, nəqliyyat və material daşınmasında-16 faiz,
yerli əhali-12 faiz;
-təbii resurslar, inşaat və yardım sahələr-13 faiz, yerli əhali
isə 8 faiz.224
ABŞ-da yaşayan 11 milyon Meksikalı immiqrantların 7,6
milyon nəfəri (təxminən 69 faizi) 16 və ondan yuxarı yaşda
olanları ABŞ-da işçi qüvvəsini təşkil edirlər. Bu, digər
immiqrantlarla bağlı olaraq analoji göstəricilərdən daha
223
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çoxdur. Meksikalıları çıxmaq şərtilə, yerdə qalan 38,8 milyon
nəfərd 67 faizi işçi qüvvəsini təşkil edir. 209,8 milyon ABŞ
doğumlularda isə bu rəqəm 63 faizdən ibarətdir.225
2012-ci ilin məlumatına görə, ABŞ imiqrantlarının 33 faizi
sığortalanmamışlardır. Yerli əhalidə isə bu, 12 faiz təşkil
edir. 226 ABŞ-da yaşayan immiqrantların təxminən 49 faizinin
fərdi sağlamlıq sığortası mövcuddur. Yerli əhalidə isə bu
göstərici 68 faiz təşkil edir. İmmiqrantların 24 faizinin isə
ictimai sığorta haqları vardır. Yerli əhalidə isə bu, 32 faiz təşkil
edir. 2012-ci ilin məlumatına görə, ABŞ-da mülki işçilərin sayı
157,6 milyon nəfər təşkil etmişdir ki, onlardan da 16 faizi (25,7
milyon nəfərini immiqrantlar təşkil etmişdir.227
2012-ci ilin məlumatına görə 18 yaşa qədər olan 17,4
milyon nəfər immiqrant uşaq (heç olmasa bir valideyni
immiqrant olan) yaşayır. Onlar ABŞ-da yaşayan 70,2 milyon
uşağın 25 faizini təşkil edir.228
2000-2012-ci illər arasında immiqrant uşaqların sayı 13,1
milyon nəfərdən 17,4 milyon nəfərə qədər artmışdır. Uşaqlar
birinci-nəsil (ABŞ-dan xaricdə doğulanlar) və ikinci nəsil
(valideynləri xarici olan və özləri isə ABŞ-da doğulanlar)
olmaqla, iki qismə bölünürlər. Birinci nəsil uşaqlar 2000-2012
ci illərdə azalmış-2,7 milyon nəfərdən 2,2 milyon nəfərə enmiş,
ikinci nəsil uşaqlar isə, bu illər ərzində 46 faiz artmışdır. 10,4
milyon nəfərdən 15,2 milyon nəfərə çatmışdır.229
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2012-ci ildə 1,031,631 nəfər xarici qanuni daimi
yaşayanlara -sakinlərə (lawful permanent residents-LPRs, also
known as greeen-card holders), çevrilmişlər.230
Daimi yaşamaq hüququ əldə edənlərin: 43 faizini ABŞ
vətəndaşları ilə qohum olanlar, 20 faizini ailələrin sponsorluğu
ilə yaşamaq hüququ əldə edənlər, 14 faizini isə işə düzəlmələr
təşkil edir. Digər 15 faizini qaçqınlar və sığınacaq axtaranlar
təşkil edir, 4 faizi isə lotereyada qalib gələnlərdən (1990-cı ildə
qəbul olunan İmmiqrasiya Aktı Diversity Visa Lottery-nin
əsaslarını qoydu) ibarətdir.231
Daimi yaşamaq hüququ əldə edən immiqrantların 14 faizi
(2012-ci ilin məlumatı) Meksikadan, 8 faizi Çindən, 6 faizi
Hindistandan, 6 faizi Filippindən və 4 faizi isə Dominikan
Respublikasından gələnlərdən ibarətdir. Kuba və Vyetnamdan
(hər biri 3 faiz), Haiti, Kolumbiya və Koreyadan (hərəsi-2 faiz)
da qanuni daimi yaşamaq icazəsi alanlar vardır.232
2012-ci ildə ABŞ tərəfindən 58,179 qaçqın qəbul
edilmişdir. 2011-ci ilə (56,384 nəfər olmuşdur) nisbətən 3 faiz
artmışdır. Qaçqınlar əsasən Butan, Birma və İraqdan qəbul
olunublar. Bu ölkələrdən 2012-ci ildə qəbul olunan qaçqınlar
ABŞ tərəfindən həmin il üçün qəbul olunan qaçqınların 71
faizini (41,393 nəfər) təşkil etmişdir. ABŞ-ın 2012-ci ildə
qaçqın qəbul etdiyi digər ölkələr bunlar olmuşdur: Somali,
Kuba, Konqo Demokratik Respublikası, İran, Eritrea, Sudan və
Efiopiya. İlk üçü ölkə və sonrakı yeddi ölkədən gələnlər ABŞ
tərəfindən qəbul edilən qaçqınların (2012-ci il üçün) 94 faizini
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(54,916 nəfər) təşkil edib. 233 2012-ci ildə 29,484 nəfər
sığınacaq axtaran bu ölkəyə qədəm qoymuşdur. Əsas sığınacaq
axtaranlar Çindən olanlardır. Sonrakı yerləri Misir, Efiopiya,
Venesuela və Nepal bölüşür.234
2012-ci ilin məlumatına əsasən ABŞ-da yaşayan 40,8
milyon immiqrantın 18,7 milyon nəfəri vətəndaşlıq əldə
etmişdir. Bu, immiqrantların 46 faizini təşkil edir və ABŞ-da
yaşayan cəmi əhalinin 6 faizini əks etdirir. Təkcə 2012-ci ildə
757,434 nəfər vətəndaşlıq əldə etmişdir. 2011 və 2012-ci illər
ərzində naturalizasiya olunan immiqrantların sayı 9 faiz
artmışdır. 1970-1979-cu illər ərzində hər il orta hesabla daimi
yaşamaq hüququ əldə etmiş 141,000 nəfər naturalizasiya
olunmuş, 1980-ci illərdə 205,000 nəfər, 1990-cı illərdə 498,000
nəfər, 2000-ci illər ərzində isə 682,000 nəfər vətəndaşlıq əldə
etmişdir.235
Naturalizsiya 2008-ci ildə özünün pik həddinə çatmışdır.
Yeni naturalizasiya olunanların 54 faizi tək dörd ştatda
məskunlaşmışdır: Kaliforniya (21 faiz), Florida (13 faiz), NyuYork (12 faiz), Texas (8 faiz).236
Qeyd: naturalizsiya olunmaq üçün (vətəndaşlıq əldə etmək
üçün) həmin ölkə ərazisində bu və ya digər əsaslarla bir neçə il
daimi yaşamaq tələb olunur:
-Avstraliya -nigah əsasında -2 il; digər əsaslarla-2 il;
-Avstriya –nigah əsasında-2 il; digər əsaslarla -10 il;
-Argentina-nigah əsasında-2 il; digər əsaslarla-2 il;
-Böyük Britaniya-nigah əsasında-3 il; digər əsaslarla-10
il;
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-Belçika-nigah əsasında-2 il; digər əsaslarla-5 il;
-Almaniya-nigah əsasında-3 il; digər əsaslarla-10 il;
-Danimarka-nigah əsasında-4 il; digər əsaslarla-7 il;
-İspaniya-nigah əsasında-1 il; digər əsaslarla- 10 il;
-İtaliya-nigah əsasında-3 il; digər əsaslarla-10 il;
-Kanada-nigah əsasında 3 il; digər əsaslarla-3 il;
-ABŞ-nigah əsasında-3 il; digər əsaslarla-5 il;
-Fransa-nigah əsasında-6 ay; digər əsaslarla-5 il;
-İsveçrə-nigah əsasında-5 il; digər əsaslarla-12 il237
Həmçinin immiqrantların daimi yaşamaq statuslarını əldə
etmək və vətəndaşlıq qazanmaq üçün bəzi ölkələrdə bu kimi
tələblər də vardır:
-dövlət dilini və dövlətin tarixini bilmək;
-kriminal keçmişin olmaması;
-ləyaqətli mənəvi simanın olması;
-vətəndaşlığın verilməsi üçün iqtisadi əsaslar (burada
yaşamaq üçün maliyyə imkanları və mənbələri nəzərdə
tutulur);
-əvvəlki vətəndaşlıqdan imtina;
-andın qəbul edilməsi.238

Şimali Amerika Mərkəzi (Kanada immiqrasiyası)
Kanadanın immiqrasiya tarixini öyrənmək üçün ən əvvəl
Kanada immiqrasiya ensiklopediyasına müraciət etməli oluruq.
Burada Kanadanın immiqrasiya tarixinə dair dolğun
məlumatlar öz əksini tapır.
Yaşayış yerlərini dəyişməsi məqsədilə bir ölkədən digər bir
ölkəyə xalqların köç etmələri, -əcdadları Asiyadan Berinq
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boğazını keçməklə, yerli əhalidən tutmuş, ən son zamanlarda
gələnlərə qədər,- Kanadanın tarixinin əsasını təşkil edir. 239
Kanada immiqrasiya tarixi tək əhalinin müntəzəm olaraq
artmasından ibarət deyil; bu, həmçinin Kanadanın iqtisadi
inkişafı üçün həm katalizator olaraq qalır, həm də Kanadanın
münasibətləri və dəyərləri üçün güzgü rolunu oynayır.240
Ensiklopedik məlumatda yazılır: (ingilis dilindən
tərcümələr) 1534-cü ildə Jak Kartiye (Jacques Cartier-14911557-navigator. O, praktiki olaraq üç dəfə- aprel, 1534; may
1534; 1541- Kanadaya səyahət etmişdir) Kral I Fransizin (King
Francis I) göstərişi ilə Müqəddəs Lavrenti çayını (St.Lawrens
River) keçməklə Kanadanın Şərq sahillərinə çatdı. O, 1535-ci
ildəki ikinci səyahətində Müqəddəs Lavrenti çayını keçərək,
Kvebekə gəlib çatdı. O, həmin illərdə bir neçə dəfə bu
ərazilərdə fransız koloniyasının əsasını qoymağa cəhd göstərdi,
lakin hər dəfə uğursuzluğa düçar oldu. Müstəmləkələşdirmə
üçün ilk ciddi cəhd Ç(Ş)ampleyn (Champlain) tərəfindən
həyata keçirildi, hansı ki, o, 1604-cü ildə Port Royalda ilk
koloniyanın əsasını qoydu və eyni zamanda çoxlu gözlənilməz
hadisələrlə üzləşdi.241
Bu zaman Şimali Amerikada Fransanın maraqları daha
doğrusu aktiv müstəmləkəçilikdən daha çox ticarət və
imperiyanın genişləndirilməsindən ibarət idi. 242 Fransa
Atlantikadan böyük göllərə qədər, Missisipi vadisi boyunca və
Luiziana ərzisini keçməklə üstünlüyə malik idi. Faktiki olaraq
belə demək mümkünsə, Fransanın səlahiyyətləri Müqəddəs
Lavrenti körfəzindən İngilis koloniyalarından Qərbə doğru –
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Roky dağlarına doğru bütün ərazilərdə mövcud idi. Bu ərazinin
böyüklüyünə baxmayaraq, Şimali Amerikanın Fransadan olan
sakinlərinin sayı 1763-cü ildə (bu zaman artıq ərazilər Böyük
Britaniyaya verilmişdi) yalnız 65 min nəfərdən ibarət idi. 243
Fransa işğalının ilk illərində ərazilər Fransa şirkətləri olan
Rouen Company, Montmorency Company, New France
Company kimi şirkətlərin, eləcə də Yüz Partnyorun (One
Hundred Associates) əlində idi.244
İlk əvvəl şirkətlər məskunlaşdırmada maraqlı deyildilər və
əslində əks çıxırdılar. Çünki bu siyasət onların ticarət
maraqlarına zidd idi və ticarət işlərinə qarışırdı.
Məskunlaşmanın çətin şərtləri, ölkənin sərt iqlimi və hinduların
antaqonizmi də məskunlaşmanın nailiyyətlərinə olan
maneələrdən idi. Həmin zamanın kolonial siyasəti, hansı ki,
doğma ölkə üçün istifadə olunan xammal materialının istehsalı
məqsədilə koloniyaların yaradılması ideyasına əsaslanırdı,
ətrafa geniş yayılan kolonial icmaların aktiv genişlənməsini
rəva görmürdü.245
Fransanın zaman-zaman cəlb olunduğu çoxlu sayda
müharibələr də Yeni Fransada koloniyalara qarşı diqqəti
azaldırdı və fransız emigrantlar əlverişli zamanlar üçün praktiki
olaraq özlərinin qadağaları ilə üzləşirdilər. Belə şəraitdə frnsız
emiqrantlar öz dini liderləri (hansı ki, məskunlaşanların mənəvi
mübarizəsinin qorunmasında böyük əlaqələrin yaranmasını
təmin edirdi) tərəfindən nəcibcəsinə dəstəklənir və
cəsarətləndirilirdilər. Yeni Fransada ilk real təşəbbüs o zaman
atıldı ki, Çampleyn öz diqqətini Akadiyadan (Acadia) 1608-ci
ildə Müqəddəs Lavrenti vadisinə doğru yönəltdi. Kvebekdə 27
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nəfərdən ibarət olaraq koloniya yaradıldı.246 Run şirkəti (The
Rouen Company), hansı ki, bu zaman nəzarətdə idi,
Şampleynin siyasətinə qarşı çıxış etdi. Bu şirkət Montmorensi
şirkəti (Montmorency Company) tərəfindən əvəz olundu, lakin
situasiya bununla da dəyişmədi. Məskunlaşanların bir neçəsi
ruhdan düşərək Fransaya geri döndülər. 247 1627-ci ildə Yeni
Fransa şirkəti, yaxud da Yüz Partnyor (One Hundred
Associates) təşkil olundu. Yeni Fransaya 200 emiqrantdan
ibarət səyahət təşkil edili. Bu ekspedisiya Müqəddəs
Lavrentidə Kirke tərəfindən əsir götürüldü və Çampleyn
İngiltərəyə aprıldı. O vaxt orada o, Yeni Fransanın maraqları
üçün işlədi və Kvebek 1632-ci ildə Fransaya qayıdan zaman,
müstəmləkə bərpa edildi. Çampleyn 1633-cü ildə
koloniyaçılarla geri döndü. Çampleyn 1635-ci ildə vəfat
etdikdən sonra, Yeni Fransanın əhalisi 85 nəfərdən ibarət idi.248
Yüz Partnyor şirkətinə Labradordan Floridaya qədər və
Atlantik okeanından Huron gölünə qədər olan ərazidə
səlahiyyətlər verildi. Bu ərazilər üzərində praktiki olaraq
onların suveren hakimiyyətləri var idi. Bu şirkət 15 il ərzində 4
min nəfəri Canadaya köçürülməsinə razılıq əldə etdi.
Köçürülənlər şirkət tərəfindən evlə və lazımi vasitələrlə təmin
edilirdi. Koloniyaçılar burada yerləşdilər, torpaqların
təmizlənməsi və əkib-becərilməsi ilə məşğul olmağa başladılar.
Koloniyaçılar çətinliklərlə üzləşdilər və 1641-ci ildə yalnız 300
nəfər torpaqlar üzərində məskunlaşa bildilər. 1641-ci ildə 200300 nəfər arası şəxs Montreal adasında məskunlaşdı. Lakin

246

Immigration History of Canada. The Quebec History Encyclopedia.
http://faculty.marianapolis.edu/c.belanger/quebechistory/encyclopedia/Immi
grationHistoryofCanada.htm
247
Yenə orada.
248
Yenə orada.

168

onlar hindularla müəyyən problemləri yaşadılar. 249 1644-cü
ildə Üç çay (Three Rivers) şirkəti yaradıldı, lakin nəticədə
hinduların hücumları sayəsində kiçik nailiyyət əldə etdilər. Bu
zaman koloniyalarda ən böyük problem qadınlarla bağlı
kəsirlərdən ibarət idi. Fransada diqqətlə qadınların seçilməsi
siyasəti həyata keçirildi və kolonistlər üçün həyat yoldaşı
etmək üçün koloniyalara aparıldı. Məskunlaşdırma səylərinə
baxmayaraq, beləliklə, 1663-cü ildə koloniyalarda fransız
əhalinin sayı yalnız 2500 nəfərə çatdırıldı. 1663-cü ildə Yüz
Partnyor şirkətinin adamdaşıma reysi bağlandı və iki ildən
sonra aktiv kolonizasiya siyasətində daha çox davam gətirən
Talon şirkəti gəlib çıxdı. Bu şirkət hər il koloniyaya 300
nəfərin gətirilməsini qərara aldı. Lakin dəniz səyahəti zamanı
uğursuzluq baş verdi və Yeni Fransaya çatmazdan öncə
gələnlərin dörddə biri məhv oldu. 250 Kolonizasiya prosesində
həlledici hadisə kimi Carignan-Salières Alayından 1000 nəfər
əsgərin yerləşdirilməsi oldu. Onlar əhali tərkibi üçün həlledici
element rolunu oynadılar. Köçənlər üçün 100 frank pul, hər il
üçün təminat, o cümlədən paltar və kənd təsərrüfatı alətləri vəd
olundu. Əkin üçün toxumlar da verildi. 251 Ticarəti inkişaf
etdirmək yolu ilə koloniyanın iqtisadi əsaslarını gücləndirmək
üçün cəhdlər olundu. Fransa Qərbi Hindistanı ilə ticarət
əlaqələrini qurmaq üçün 1666-cı ildə gəmiqayırma tətbiq
olundu. (Qeyd: Fransa Qərbi Hindistanı dedikdə, karib
hövzəsindəki Antil adalarında yerləşən və Fransa
hakimiyyətində olan yeddi ərazi nəzərdə tutulur-ing. French
West Indies or French Antilles; frans. dil. Antiles françaises).
1665-1673-cü illər arasında koloniyalara min nəfər qadın
gətirildi. Koloniya əhalisinin təbii yolla artımı siyasətinə
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üstünlük verildi. Artım müxtəlif yollarla həyata keçirildi.
Məskunlaşanların Fransaya qayıtmalarına əngəllər törədilməyə
başladı. 1715-1730-cu illər arasında koloniyanın əhalisi 19 min
nəfərdən 34 min nəfərə qədər yüksəldi. Becərilən torpaqların
sahəsi artdı. Qərbi Hindistanla ticarət əlaqələri gücləndirildi.
Lakin kolonizasiya prosesləri ağır şəraitlər ucbatından çox ləng
gedirdi. 155 il ərzində əhali cəmisi 65 min nəfərə çatmışdı.252
1763-cü ildə Şimali Amerkada fransızların məskunlaşması
prosesləri ingilislərin əlinə keçdi. Çox keçmədi ki, böyük bir
axın başladı. Xüsusilə, Şotlandiyanın şimalından və
İrlandiyadan gələnlər üstünlük təşkil etdilər. Bu immiqrantların
böyük əksəriyyəti cənubdakı İngiltərə koloniyalarına
yerləşdilər. İrlandlar əsasən Nyufaundlenddə məskunlaşdılar.
Onların əksəriyyəti sonralar Nova Scotiada, Prins Edvard
adasında yaşayış əldə etdilər. 17-19-cu əsrlər boyu köçürülmə
davam etdi. 18-ci əsrdə gəmiqayırma sənayesi inkişaf etdi.
Yeni şirkətlər təsis olundu və Kanada ərazisində dəmiryolları
inkişaf etməyə başladı.
17-ci əsr boyu və 18-ci əsrin çox böyük bir hissəsi Avropa
kolonial administrasiyaları Kanadanın meydana gələcəyini
yalnız müşahidələr altında saxlayaraq, meydana gələn
qəsəbələri prioritet olaraq nəzərə almırdılar. Fransız, yaxud da
Britaniya hökumətləri ilk əvvəl külli miqdarda pul sərf etməyə
və yaxud da məskunlaşmaya təşviq etmək məqsədilə enerji
ehtiyaclarını ödəmək üçün hazırlıqsız görünürdülər. 253 Nə də
Yeni Dünyaya miqrasiya etmək Fransa və İngiltərədə
populyarlıq qazanmamışdı. Sonradan isə siyasət dəyişməyə
başladı və kolonial səlahiyyətlilər böyük diqqətlə və tədricən
Kanadada məskunlaşma həyata keçirməyə başladılar. Ümid
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etməyə başladılar ki, köç edənlər suveren şəkildə kolonial
torpaq iddialarının zəmanətçiləri olacaqlar, yerli əhalini
xristianlaşdıracaqlar, tez-tez Avropa sərmayədarları adından
təbii resursları istismar edəcəklər.254 Yaşayış qəsəbələri heç bir
çətinlik olmadan artmağa başladı. Yeni Fransanın əhalisi
Britaniya işğalı dövründə (1759-1760) 65 min nəfər təşkil etdi.
Yeni Şotlandiyaya köçürülmüş Şotland icması Alman və İsveç
köçkünləri tərəfindən əlavə olundu və 1700-cü illərin
sonlarında İrlandiyalı köç edənlər Nyufaundland əhalisini
gücləndirdi. 255 Baxmayaraq ki, Britaniyanın qələbəsi
Fransadan miqrasiyaya son qoydu, lakin bi hadisə ingilisdilli
immiqrantların dalğasına yeni impulslar vermədi. İngilisdillilər
az maraq göstərirdilər. Kanadada sonradan loyal immiqrasiya
meydana gəldi. Amerikada baş verən inqilab Kanadada
məcburi köçkünə çevrilmiş inglisdilli protestantların sayını
artırdı. Birləşmiş İmperiya Loyalları adlanan bu qrup böyük
siyasi qaçqınlar qrup idi. Onlar Kanadanı ikinci vətən hesab
edirdilər. 256 XIX əsr boyu xüsusilə, Kanadanın Qərbində
yerləşən koloniyalar əzablı, zəif və qeyri-sabit inkişaf edən
iqtisadiyyat dövrünə qədəm qoyur. Rəsmi olaraq İngiltərədən,
Şotlandiyadan və ABŞ-dan olan immiqrantlar kənd təsərrüfatı
üçün faydalı olan torpaqları ələ keçirir və yeni kommersiya və
inzibati rayonlar yaratmaqla möhkəmlənirdilər. 1848-ci ildə
Avropadan Şimali Amerikaya böyük miqrasiya axını baş verdi.
Avropadan gələnlər içərisində irlandlar üstünlük təşkil edirdilər
və onlar Kanadada sosial-iqtisadi dəyişikliklər yaratdılar.
İrlandiyalılar Kanadada ilk ən böyük immiqrasiya dalğasını
təşkil edirdilər. Kanada şəhərləri və böyük rayonları tezliklə

254

Immigration. İmmigration to New France.
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/immigration
255
Yenə orada.
256
Immigration. The Loyalist İmmigration.
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/immigration

171

İrlandiyalıların qəyyumluq bölmələri kimi inkişaf etməyə
başladı.257
1891-1902-ci illər arasında Kanadaya gələn immiqrantların
sayı 437,830 nəfər təşkil edirdisə, 1903-1914-cü illər arasında
bu rəqəm 2,677,319 nəfər təşkil etdi. 1905-ci ildə Saskatçevan
və Alberta əyalətləri yaradıldı. Böyük Britaniyadan daha çox
immiqrant gəlməyə başladı. 26,560 nəfər Britaniya əsgəri
Kanadada məskunlaşdırıldı. Britaniya hökuməti tərəfindən
1922-ci ildə akt qəbul olundu və bu sənəd emiqrantlara
maliyyə və hazırlıq köməyini nəzərdə tuturdu. Kanadaya 19231934-cü illər arasında daxil olanların sayı 1,194,382 nəfər
təşkil etmişdt. İmmiqrasiya nəticəsində Kanadaya təqribən 50
müxtəlif xalqın nümayəndəsi köç etmişdir. 258 1930-cu illərin
depressiyası
Kanada
hökumətini
miqrasiyanı
məhdudlaşdırmağa məcbur etdi və məhdud sayda icazə verildi.
Kanada həmçinin Şərq miqrasiyası ilə də üzləşdi.
Yaponiya, Çin və Şərqi Hindista burada mühüm rolları
oynadılar. Çinlilər ilk dəfə 1848-ci ildə Kaliforniyadan
Britaniya Kolumbiyasına ayaq basdılar. 1887-ci ildən isə
Yapon köçü başladı. Şərqli miqrantlar başlıca olaraq Britaniya
Kolumbiyasında məskunlaşmışlar. 1886-1934-cü illər arasında
Kanadaya köç edən çinlilərin sayı 90,345 nəfər təşkil etdi.
1941-ci ilin siyahıya alınmasına görə, çinlilərin sayı 34,627
nəfərdən ibarət idi. 1901-1934-cü illər arasında Kanadaya daxil
olan yaponların sayı 24,840 nəfər təşkil etmişdir. 1941-ci ildə
23,149 nəfər olmuşdur. 1905-1934-cü illər ərzində Şərqi
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Hindistandan (indiki Hindistan) 5,398 nəfər kanadaya ayaq
basmışdır.259
Kanadanın Qaçqınlar Şurası (Canadian Council for
Refugees. Conseil canadien pour les rèfugiès) qaçqınlılıq və
diskriminasiya ilə əlaqədar olaraq, 1900-1999-cu illəri əhatə
edən yüzillik xronologiyanı təqdim edir:260
Hadisələrin bəzilərini təqdim edirik:
(İngilis dilindən tərcümə)
1900. Kanada 41,681 immiqrant qəbul etmişdir.
1990-1921. 138, 000 nəfər yahudi Kanadaya köç etmişdir.
Onların əksəriyyəti Çar Rusiyasında və Şərqi Avropada
üzləşdikləri problemlərdən məcburən köç etmişlər.
1900. Çinli immiqrantlar üçün əsas vergi (Head tax) 50
ABŞ dollarından (1885-ci ildə Çinliləri xaric edən ilk Aktla
müəyyən olunmuşdur) 100 ABŞ dolların qalxmışdır.
1901. Siyahıyaalma (1). Kanadanın əhalisi 5,371,315
nəfərdən ibarət olmuşdur. Onun 684, 671 nəfərini (12,7 faizini)
immiqrantlar təşkil etmişdir. İmiqrantların təqribən dörddə biri
son beş ildə ölkəyə gəlmişdir. İmmiqrantların 57 faizi Britaniya
adalarında, 19 faizi ABŞ-da, 5 faizi Rusiyada, 4 faizi
Almaniyada, 2,5 faizi (17,043 nəfər) Çində doğulmuşlardır.
Yapon doğumlu sakinlərin sayı 4,674 nəfər təşkil etmişdir.
1,222 Suriya doğumlu, 357 nəfər Türkiyədən gələnlərdir, 699
nəfər Qərbi Hindistan doğumludur. Afrika ölkələrindən yalnız
259
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Cənubi Afrika ölkəsindən miqrant var və bu ölkədən 128 nəfər
köç etmişdir. “Xarcdə doğulan” immiqrantların 278,788 nəfəri
(xaricdə doğulma dedikdə, Britaniya imperiyasından kənarda
doğulanlar nəzərdə tutulur), 55 faizi naturalizasiya olunmuşlar.
Beləliklə, cəmi 4 faiz Çinli vətəndaşlıq əldə etmişdir.
Siyahıyaalmaya görə Kanadada 17,437 nəfər zənci qeydə
alınmışdır. Əhalinin 42 faizi Britaniya mənşəli, 31 faizi isə
Fransa mənşəli olmuşdur. 16,131 nəfər yahudi, 22,050 nəfər
Çinli/Yaponiyalı (onlar bir kateqoriya hesab olunurdular)
qeydə alınmışdır. Əhalinin 96 faizi Avropa mənşəli idi.
1903. Çinlilərin əsas vergisi 500 ABŞ dollarına yüksəldi.
1901-1918-ci illər arasında Çinli immiqrantlardan 18 milyon
ABŞ dolları məbləğində vergi yığılmışdır. Avropa
immiqrasiyasına isə 10 milyon dollar pul xərclənmişdir.
1906. İmmiqrasiya Aktı. Daxili İşlər naziri Frank Oliverin
sözlərinə görə, qanunun məqsədi nəzarət vasitəsilə təmin
etməklə, “arzuolunmaz immiqrantlarla işlərdən İmmiqrasiya
Departamentinin məlumatlı olması” idi. Akt mübarizə və
məhdudlaşdırma tədbirlərini təsbit edirdi və gücləndirirdi.
Aktla “qadağan olunmuş” immiqrantların kateqoriyaları
genişləndirilirdi. Sənəd həmçinin hökumətə immiqrantların
məskunlaşdıqları iki il ərzində onları deportasiya etməyə
sdəlahiyyət verirdi. Sonradan bu, üç və beş ilə qədər artırıldı.
1906-1907. 4700 nəfər Hindistanlının, xüsusilə, Pəncab
əyalətindən Sikhlərin, Vankuverə gəlişi oldu. Çinlilərin və
Yaponların gəlişi də artdı. 1907-ci ildə 2300 yaponiyalı
Britaniya Kolumbiyasına (Kanadada olan) qədəm qoydu.
Britaniya Kolumbiyasının ağlarının reaksiyası Kanada Daxili
İşlər Nazirliyi tərəfindən “demək olar ki, isterika” kimi təsvir
olundu. Asiyalıları Xaricetmə Liqasının (Asiatic Exclusion
League) təşkil etdiyi “Anti-Asiya Paradı” Çaynataunlarda və
Yapon kvartallarında əmlaklara dəyən zərərlərlə müşahidə
olunan iğtişaşlarla nəticələndi.
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1907. Yaponiyaya hökumət nümayəndələrinin gedişi belə
bir razılığın əldə olunması ilə nəticələndi ki, Yaponiya
hökuməti özü Kanadaya emiqrasiyanı ildə 400 nəfərə q
ədər
məhdudlaşdıracaq.
1908. Şura “fasiləsiz səyahət”lə əlaqədar qaydaları tətbiq
etdi. Bu qaydalar özlərinin mənşə ölkələrindən fasiləsiz
qaydada səyahət etməyən imiqrantları qadağan edirdi. Bu
zaman Hindistan və Yaponiyadan gələn paraxodlar Havay
adalarında dayanırdı. Eləcə də Hindistanlıların “torpaqbasdı
pulu” 50 dollardan 200 dollara qədər qaldırılmışdı.
1908. Çinlilərin İmmiqrasiya Aktına düzəlişlər edildi.
Düzəlişlər qadağan olunmuş şəxslərin siyahısını genişləndirirdi
və baş vergidən azad (Head Tax) olunan şəxslər sinfini
məhdudlaşdırırdı.
1908. ABŞ-Kanada sərhədlərində sərhəd müfəttişliyi
xidməti yaradıldı.
1910. İmmiqrasiya Aktı. Bu akt Şura sərəncamları yolu
ilə tənzim etmək üçün hökumətə çox böyük səlahiyyətlər
verirdi. Düzəlişərin 38-ci bölməsi hökumətə “fasiləsiz səyahət”
qaydaları altında immiqrantların gəlişini və “hər hansı bir irqə
mənsub olan və Kanadanın iqlim şəraitinə və şərtlərinə uyğun
olmayan, eləcə də istənilən ixtisaslı sinifə, vəzifəyə və
xarakterinə görə” immiqrantların ölkəyə gəlişini qadağan
etmək səlahiyyəti verilirdi. Düzəlişlərin 41-ci bölməsinə
əsasən, Akt həmçinin belə bir əsasları genişləndirirdi ki,
immiqrantlar mənəviyyatsızlığa və siyasi cinayətkarlığa görə
deportasiya oluna bilərlər. Sənəd immiqrantlar üçün Kanadada
yaşadıqdan üç il sonra (sonradan beş il) “yaşayış”
konsepsiyasını təqdim edirdi.
1910. Oklahomanın zənci fermerləri ölkələrində artan irqi
ayrı-seçkilikdən Kanadaya köç etmək maraqlarını artırdılar. Bu
baxımdan bir çox ticarət nümayəndələri və Edmonton
Bələdiyyə Şurası zənci immiqrasiyasının qarşısını kəsmək üçün
Ottavaya çağrıldılar. 1911-ci ildə şura qərarı qəbul olundu.
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Həmin qərara əsasən, zənci irqinə mənsub olan və Kanada
şəraitinə və iqliminə uyğun olan istənilən immiqrantın gəlişi
qadağan edilsin. 1896-1911-ci illər arasında Amerikadan
Kanadaya 1 milyon nəfər mühacir etmişdir ki, onlardan 1000
nəfərindən azı Afrika mənşəli Amerikalılar idi.
1910-1911. Birinci Karib Daxili Layihəsinə (Caribbean
Domestic Scheme) müvafiq olaraq, 100 nəfər Qvadelupalı
qadın Kvebekə gəldi.
1911. Siyahıyaalma. Kanadanın əhalisi 7,206,643
nəfərdən ibarət olmuşdur, hansı ki, 22 faizi Kanadadan kənarda
doğulan immiqrantlardan ibarət idi. İmmiqrantların 39 faizi
qadınlardan ibarət idi. Qadınların 2 faizini (646 nəfər) Çinlilər
təşkil edirdi. İmmiqrantların 49faizi Britaniya adalarında
doğulanlar idi, 19 faizini ABŞ doğumlular, 6 faizini isə
Rusiyalılar təşkil edirdi. 223 nəfər Afrikalı (Cənubi Afrika),
211 nəfərini isə Qərbi Hindistanlıdan ibarət idi. “Xaricdə
doğulan” (burada Britaniya imperiyasından xaric nəzərdə
tutulur) 752,732 nəfərin 47 faizi vətəndaşlıq əldə etmişdir.
Çinli doğumlulardan 9,5 faizi, Yapon doğumlulardan isə 22,5
faizi vətəndaşlıq əldə etmişdir. Cəmi 16,877 nəfər zənci
immiqrant aşkar olunmuşdur. Əhalinin 54 faizi Britaniya
mənşəli, 29 faizi Fransa mənşəli idi. Yahudilərin sayı 75,681
nəfər, Çinlilər 27,774 nəfər, Yapon mənşəlilər 9,021 nəfər,
“Hindu”lar isə 2,342 nəfərdən ibarət idi. Əhalinin 5 faizi
Alman mənşəli, 1,8 faizi isə Avstriya-Macarıstan mənşəli idi.
Əhalinin 97 faizi Avropa mənşəli idi.
1913. 400,810 nəfər yeni gələnlərin hesabına (əsrdə ən
yüksək rəqəm) immiqrasiya rekord həddə çatdı. İndiki əhali
nisbətində götürsək, Bugünki Kanadanın immiqrant sayının
ekvivalenti alınır. Bu gün Kanada ildə yarım milyon nəfər
immiqrant qəbul edir. Məhdudiyyətlərə görə, 1914-1920-ci
illər arasında cəmi bir nəfər Hindistanlı Kanadaya immiqrant
kimi qəbul edilmişdir.
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1914. Müharibə Tədbirləri Aktı qəbul olundu. Bu sənəd
hökumətə həbs etmək, tutub saxlamaq və deportasiya etmək
barədə geniş səlahiyyətlər vermiş oldu. “Düşmən yadelli” lər
qeydiyyatdan keçmək məcburiyyətində qaldı və bir çox
məhdudiyyətlərə məruz qaldılar. Müharibənin gedişində 8-9
min nəfər “düşmən yadelli” tərksilah olunub, ölkə daxilində
saxlanıldı. Onlardan çoxu işçi qüvvəsinə olan ehtiyaclardan
irəli gələrək azadlığa buraxıldılar.
1915-1919. Müharibə zamanı çox məhdud immiqrasiya
həyata keçirildi.
1917. Müharibə zamanı Seçkilər Aktı qəbul olundu. Akt
1902-ci ildən etibarən vətəndaşlıq əldə etmiş “düşmən
yabançı” ölkələrdən olan şəxslərin vətəndaşlıq hüquqlarını
əlindən aldı.
1917. İmmiqrasiya və Kolonizasiya İdarəsi yaradıldı.
1918. Dünya Sənaye İşçiləri və digər 13 sosialist və
anarxist qrup qeyri-qanuni elan edildi. Şurada finlər, ruslar,
ukraynalılar, macarlar və almanların istifadə etdikləri nəşrləri
qadağan edən sərəncam verildi.
1918-1919. Müharibənin sonunda qayıdan əsgərlərə iş
təklif etmək üçün iş yerlərini boşaltmaq üçün immiqrantlar bəzi
iş yerlərindən məhrum olundular.
1919. İmmiqrasiya Departamentinin nəzdində Qadın
Bölməsi yaradıldı. Öz ərindən savayı digər şəxslərlə cinsi
əlaqəyə girən immiqrant qadınlar (faişəliklə məşğul olanlar,
qeyri-qanuni yolla uşaq dünyaya gətirənlər) işlərindən
uzaqlaşdırılırdılar və deportasiya olunurdular.
1921. Siyahıyaalma. Kanadanın əhalisi 8,787,949 nəfər
təşkil etmiş və onun 22 faizi immiqrantlardan ibarət olmuşdur.
İmmiqrantların 44 faizini qadınlar təşkil etmiş, onlardan 3 faizi
Çinli qadınlar, 32 faizi isə italyanlar olmuşlar. İmmiqrantların
82 faizi 10 il və daha çox Kanadada yaşayanlardan ibarət
olmuşdur. İmmiqrantların 52 faizi Britaniya adalarında
doğulmuşlar idilər. 19 faiz ABŞ doğumlu, 5 faizi isə Rusiya
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doğumlu olmuşdur. 1760 immiqrant Cənubi Afrikada dünyaya
gəlmişdir. Britaniya imperiyasından kənarda doğulan 890,282
nəfərin 58 faizi naturalizasiya olunmuşlardır. Naturalizasiya
olunmuş almanların və çinlilərin sayı isə azalmışdır. Yapon
imiqrantlarının 33 faizi vətəndaşlıq əldə etmişdir. İmiqrant
əhalinin 44 faizi kəndlərdə yaşamışdır. Zəncilər 18291
nəfərdən ibarət olmuşdur. Çinlilər 39,587 nəfər, yaponlar isə
23,342 nəfərdən ibarət olmuşdur. Əhalinin 55 faizi Britaniya
adaları mənşəli olmuşdur. 33 faiz isə Fransa mənşəli olmuşdur.
Əhalinin 97,5 faizini Avropa mənşəlilər təşkil etmişdir.
1922. Britaniya parlamentində İmperiya Məskunlaşma
Aktı (Empire Settlement Act) qəbul olundu. Bu sənəd evli
cütlüklər, subay kənd təsərrüfatı işçiləri, xidmətçilər və 14-17
yaşlı yenitmələr üçün təlim imkanlarını və keçid yardımlarını
nəzərdə tuturdu. Bu sənəd çərçivəsində 130 min nəfər
kanadalıya yardım göstərildi.
1923-cü ilin iyun ayı. Çinlilərin İmmiqrasiya Aktı.
(Chinese İmmigration Act). Sənəd diplomatlar, tələbələr,
kanadalıların uşaqlarından və sərmayəçi sinfindən başqa bütün
çinli immmiqrantlara qadağaları tətbiq edirdi. Aktın qüvvəyə
mindiyi bir iyul tarixi Kanada çinlilərinin “alçalma günü” kimi
tarixə düşüb.
1925. Canadian Pacific və Canadian National Railways ilə
hökumət arasında dəmiryollarının immiqrantlarla təminatını
nəzərdə tutan Dəmiryol Sazişi imzalandı. Bu saziş
çərçivəsində 1925-1929-cu illərdə 185 min nəfər Mərkəzi
Avropalı Kanadaya daxil oldu.
1930 sentyabr. İstənilən asiyalı irqə mənsub olanların
gəlişini qadağan edən sənəd qəbul olundu.
1931-ci ilin Siyahıyaalması. Kanadanın əhalisi 10 milyon,
376 min, 786 nəfər olmuşdur. Bunlardan 22 faizi Kanadadan
kənarda doğulanlar idi. İmmiqrantların 44 faizi qadınlar (yalnız
14 faizi asiyalı qadınlar) idi. İmmiqrantların 49 faizi Britaniya
adlarından, 15 faizi ABŞ-dan, 14 faizi Mərkəzi Avropadan, 3
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faizdən az bir hissəsi isə Asiyadan gələnlər olmuşlar. Cənubi
Amerikalıların sayı isə 1296 nəfər təşkil etmişdir. Xaricdə
doğulan əhalinin 55 faizi vətəndaşlıq əldə etmişdir.
1938-ci ilin oktyabrı. Qaçqınlar və Zərərçəkmiş Qurbanlar
üzrə Milli Komitə yaradıldı.
1938-ci ilin noyabr ayı. Britaniya Kanadadan Sudet alman
qaçqınlarının bəzilərinin qəbulunu xahiş etdi.
1940-cı ildə bir çox Avropa yahudisini qəbul etdi.
1941-ci ildə siyahıyaalma həyata keçirildi. Kanadanın
əhalisi 11,506,655 nəfərdən ibarət olmuşdur ki, onun da 17,5
faizini immiqrantlar təşkil etmişdir. İmmiqrantların 90 faizi son
10 ildə gələnlərdən ibarət olmuşdur. İmmiqrantların 44 faizi
Britaniya adalarında doğulanlar olmuşlar.
1942-ci il. İmmiqrasiyanın səviyyəsi əsrdə ən aşağı
göstəricini vermişdir.
1946-cı il. Hökumət 3 min nəfər Polşa veteranının
qəbuluna icazə verdi. Onlar gəlişlərindən sonra bir il müddətə
fermalarda işləməli idilər.
1946-cı il. Kanada Vətəndaşlıq Aktı qəbul olundu.
Britaniyalıdan fərqli olaraq ayrıca Kanada vətəndaşlığını
müəyyən edirdi. Kanada Birliyin ilk dövləti idi ki, bu addımı
atırdı.
1947-ci ilin yanvarı. İtalyanlar “əcnəbi düşmən”
kateqoriyasından çıxarıldı, hansı ki, bu addım itlayanların
əhəmiyyəli dərəcədə miqrasiyasına səbəb oldu.
1947-ci ilin apreli. Məcburi Köçkün hərəkatının
başlanması ilə əlaqədar olaraq, 1947-52-ci illərdə 186 min 154
nəfər şəxs Kanadaya üz tutdular.
1948-ci ilin avqustu. 987 nəfərdən ibarət olan Estoniyalını
daşıyan qayıqlar Kanadanın şərq sahillərinə qədəm qoydu.
Onlar Sovet hökumətinə məcburi olaraq repatriasiya olumaq
qorxusu ilə İsveçdə yaşayırdılar.
1950-ci il. Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Departamenti
yaradıldı.
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1950-ci il. Almanlar “əcnəbi düşmən” kateqoriyasından
çıxarıldılar.
1951-ci ilin siyahıyaalması. Əhalinin sayı 14,009,429
nəfərə çatdı. Bunlardan 14,7 faizi imiqrantlar idilər. 44 faiz
immiqrant Birləşmiş Krallıqdan idi. Asiya ölkələrindən 37,145
nəfər yaşayırdı ki, bunların da 24 min nəfərindən çoxu
çinlilərdən ibarət idi. SSRİ-dən olan immiqrantlar 9 faiz təşkil
edirdi. Kanada əhalisinin 97 faizi avropa mənşəli idi.
1951-ci il. Hindistan, Pakistan və Seylon hökumətləri ilə
saziş imzalandı. Bu sazişə əsasən Kanada onların
vətəndaşlarına müəyyən sayda gəlməyə icazə verirdi.
1951-ci il. Qaçqınların satusu ilə bağlı Cenevrə
Konvensiyası qəbul olundu. Kanada təhlükəsizlik məqsədilə
qaçqınların deportasiyasını məhdudlaşdırdığına görə bu sənədə
qoşulmadı.
1956-cı il. İnqilabla əlaqədar olaraq 200 min nəfər
Macarıstanlı Avstriyaya qaçdı. 1957-ci il ərzində 37 min nəfər
macar üçün Kanadada sığınmağa icazə verildi.
1959-1960. Dünya Qaçqınlar İli. Kanada 325 nəfər vərəm
xəstəsi olan qaçqını və onların ailələrini qəbul etdi.
1960-cı ilin iyul ayı. Çinlilərlə bağlı amnistiya proqramı
qəbul olundu. 1970-ci ildə 11 min 569 nəfər çinli öz
statuslarını normallaşdırdı.
1961-ci il siyahıyaalması. Kanada əhalisi 18,238,247 nəfər
olmuşdur. Bunlardan 15, 6 faizi Kanadadan kənarda doğulan
imiqrantlardan ibarət idi. İmmiqrantların 58 faizi son on ildə
gələnlərdən ibarət idi.
1961-ci il. 71,689 nəfər immiqrant gəlmişdir. 1947-ci ildən
bəri aşağı göstərici idi. Əsas səbəb iqtisadi ressesiya olmuşdur.
1968
avqust.
Varşava
Müqaviləsi
Təşkilatının
Çexoslovakiyaya daxil olması ilə əlaqədar olaraq, 1968-ci ilin
avqustundan 1969-cu ilin 1 martı arasında 10,975 nəfər çex
Kanadaya daxil olmuşdur.
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1969-cu ilin iyun ayı. Kanada 1951-ci il tarixli Qaqınların
Statusu ilə əlaqədar olan Konvensiyaya və 1967-ci il tarixli
Protokola qoşuldu.
1970 –ci il. Tibetli qaçqınların ilk 92 nəfərlik qrupu
Alberta, Ontario və Kvebekdə məskunlaşdı.
1971-ci ilin siyahıyaalması. Kanada əhalisinin sayı
21,568,310 nəfər təşkil etmişdir. 15,3 faizi Kanadadan kənarda
doğulan imiqrantlardan ibarət olmuşdur. İmmiqrantların 79
faizi Avropa doöumlu idilər. Asiyalılar isə cəmi 4 faiz təşkil
edirdi. Etnik qrup baxımından immiqrantların 44,6 faizi
Britaniya adlarından idi.
1971-ci il. Federal hökumət özünün multikulturalizm
siyasətini bəyan etdi.
1973-cü ilin sonu üçün 7min nəfərdən çox Uqandalı
Kanadaya daxil oldu.
1974-cü il. Federal hökumət İmmiqrasiya Məskunlaşması
və Adaptasiya proqramını qəbul etdi. Bu proqram
məskunlaşma xidmətlərini maliyyələşdirirdi.
1976-cı il. Livanda baş verən vətəndaş müharibəsinin
nəticəsi olaraq Livanlılar üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirildi.
1979-cu il üçün 11,010 nəfər livanlıya vizalar verildi.
1978-ci il. Federal hökumət ilə Kvebek və Nova Scotya
(Nova Scotia) arasında immiqrasiya sazişi imzalandı. Bu saziş
Kvebekə özünün sərbəst immiqrasiya siyasətini həyata
keçirməyə səlahiyyət verdi.
1979-1980-cı illər. Vyetnam, Laos və Kambocadan 60 min
nəfər qaçqın Kanadaya məskunlaşdı.
1981-ci ilin siyahıyaalınması. Kanadanın əhalisi
24,083,500 nəfər təşkil edirdi. Onlardan 16 faizi Kanadadan
kənarda doğulan immiqrantlar idilər. İmmiqrantların 51 faizini
qadınlar təşkil edirdi. İmmiqrantların 67 faizi Avropa doğumlu
idilər. 14 faizini asiyalılar, 8,5 faizini Şimali, yaxud Mərkəzi
Amerika, 4,5 faizini Karib hövzəsi ölkələri, 2,7 faizini isə
181

Afrikalılar təşkil edirdi. 1978-1981-ci illərdə qaçqınlar
Kanadanın bütün immiqrantlarının 25 faizini təşkil edirdi.
1981-ci il. Ölkə daxilində işləyən Xarici İşçilər Proqramı
(The Foreign Domestic Workers Program) qəbul olundu. Bu
proqrma müvəqqəti işləmək üçün müqavilələr bağlamağa icazə
verirdi. Yalnız 2 ildən sonra Kanadada daimi məskunlaşmaq
üçün müraciət hüququ verirdi.
1981-ci ilin martı. Salvadorlular üçün xüsusi qaydalar
yaradıldı.
1987-ci ilin iyul ayı. Bir qrup Sikh Nova Skotyada
məskunlaşdı və qaçqınlıq statusu tələb etdilər.
1989-cu ilin iyun ayı. Çinin Tianamen Meydanında baş
verən hadisələrlə əlaqədar olaraq, hökumət Çinlilərin xahişinə
baxılmasını həyata keçirdi. Təxminən 8 min nəfər daimi
məskunlaşma hüququ əldə etdi.
1990-cı il. Hökumət immiqrasiya üçün özünün Beşillik
Planını bəyan etdi. Bu proqram ümumi immiqrantların sayının
1990-cı ildə 200 min nəfərdən 1992-ci il üçün 250 min nəfərə
qədər artırılmasını təklif etdi. İmmiqrasiya üzrə uzunmüddətli
öhdəlik planı Kanadanın tarixində yeni idi və iqtisadi ressesiya
zamanı immiqrasiyanın artırılmasını nəzərdə tuturdu.
1991-ci ilin siyahıyaalması. Kanadanın ümumi əhalisi
26,994,045 nəfər təşkil etmişdir. Onlardan 16 faizi xaricdə
doğulan immiqrantlar idi.
1999-cu ilin aprel ayı. BMT Kanadadan Makedoniyadan
Kosovalı qaçqınların qəbulunu xahiş etdi. İki il ərzində beş min
nəfərin qəbul olunması xahiş olunurdu.261
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Şimali Amerika immiqrasiyasının əsaslarına dair
aşağıdakı ümumiləşdirilmələr aparmaqla, müəyyən
nəticələrə gəlmək olar:
– Şimali Amerikanın orta əsrlər üzrə dövlətçilik tariximədəni, siyasi, iqtisadi tarixi miqrasiyaya (Avropadan,
Asiyadan, Afrikadan və Mərkəzi Amerikadan köçənlərlə)
bağlıdır və XVIII-XX əsrlər sürətli miqrasiya dövrü kimi
xarakterizə olunur;
– Şimali Amerika immiqrasiya mərkəzi bir miqrasiya
regionu olaraq dünyanın ən böyük immiqrasiya mərkəzidirABŞ və Kanadaya köç edənlərin hesabına;
– Şimali Amerikada kontinentdaxili (Kanadadan ABŞ-a,
Meksikadan ABŞ-a, Latın Amerikasının digər ölkələrindən
ABŞ-a və s.) və kontinentlərarası immiqrasiya mövcuddur;
– Şimali Amerikanın orta əsrlər tarixi (burada
koloniyaların və dövlətlərin yaranması tarixi də daxil olmaqla)
kontinentlərarası miqrasiya prosesləri ilə bağlıdır;
– Ümumilikdə isə Amerika qitəsinin Avro-Amerika, AfroAmerika tarixi, Asiya-Amerika tarixi mövcuddur;
– Şimali Amerika üçün təkrar immiqrasiya xüsusiyyətləri
(burada Latın Amerikasından-Cənubi və Mərkəzi Amerikadan,
Karib hövzəsindən köçənlər hesabına. Bu regionun əhalisi
köhnə dünyadan və Afrikadan bir dəfə köç ediblər, indi isə
təkrar köç edirlər);
– Şimali Amerikanın köç tarixi onun sosial-siyasi, etnomədəni və iqtisadi tarixi ilə vəhdət təşkil edir;
– Şimali Amerikaya miqrasiya Britaniya imperiyasının
nüfuzunu gücləndirmişdir və əlavə geosiyasi təsir mərkzələri
qazandırmışdır;
– Şimali Amerikanın miqrasiya tarixi imperiya tarixini
zənginləşdirmişdir;
– Şimali Amerikada “beyin köçü” immiqrasiyası və
“kapital immiqrasiyası” – biznes immiqrasiyası xarakterikdir;
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– Şimali Amerika immiqrasiyasına texniki və ixtisaslı
immiqrasiya xarakterikdir;
– Şimali Amerikada immiqrasiyanın müşahidə olunan
bütün forma və növləri mövcuddur;
– Şimali Amerika üçün “seçilmiş immiqrasiya”“nümunəvi”, “intellektual immiqrasiya” mövcuddur;
– Şimali Amerika immiqrasiyası ABŞ-ın dünyada iqtisadi
və siyasi nüfuzunun qorunmasına xidmət edir;
– Şimali Amerika (xüsusilə Kanada) hələ də dünya üçün
yeni bir miqrasiya məkanı olmaqda davam edir;
– Şimali Amerikanın immiqrasiyası ABŞ-ın digər
kontinentlər üzərində geosiyasi nüfuzunun qorunmasını təmin
edir və s.
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NƏTİCƏ:
Miqrasiya prosesləri qloballığın (qloballıq dedikdə, burada
həm proseslərin kəmiyyəti, yəni həcmi nəzərdə tutulur, həm də
proseslərin tərkib ünsürləri nəzərə alınır) tərkibidir və
qloballaşma dərinləşdikcə miqrasiya da dərinləşir. Dərinləşmə
o halda baş verir ki, daha çox elementlər hərəkət vəziyyətinə
gətirilir və əhatə məkanı genişlənir. Miqrasiya prosesləri
zaman-zaman ölkələr daxilində və ölkələr arasında əhatələnir
və genişlənir. Bu proseslərin son zamanlarda nizamlama
baxımından
sadələşməsi
halları
yaşanır.
Miqrasiya
inteqrasiyanı yaradır və ümumən bir pozitiv proses olaraq
elementlərin yerdəyişməsi hesabına dünya bütövlüyünə xidmət
etmiş olur. Miqrasiya prosesləri özündə müxtəlif məzmunları
əks etdirdiyinə görə konseptual forma alır, geniş məzmunlu
olur. Hər bir prosesdə olduğu kimi, miqrasiyanın da məxsusi və
universal mənaları üzə çıxır. Bu cəhətlər bütün hallarda
yanaşma bucaqlarından meydana gəlir. Miqrasiya həm də
qlobal proseslərin meydana gəlməsində rol oynayır. Miqrasiya
özü ilə axınları yaradır və axınların tərkibi elə miqrasiyanın
istiqamətlərini formalaşdırır. Konseptual məzmun etibarilə
hesab etmək olar ki, miqrasiya proseslərinin müxtəlif tərkibi
mövcuddur. Burada forma və mahiyyət xüsusi önəm kəsb edir,
forma və mahiyyətin məkan formaları mövcud olur. Miqrasiya
fəlsəfi-elmi baxımdan predmet və obyektə çevrilir.
Mətndəki sintezlərdən bəzi analizlər əldə olunub və
ümumiləşdirilmələr aparılıb. Yeni tezislər və istiqamətlər
müəyyənləşib. Sintezlər və ayrılmalar zamanı yeni sintezlər
meydana gəlib və ümumiləşdirilmələrin tərkibi genişlənib. Bu
baxımdan da aşağıdakı tezis və analiz istiqamətləri müəyyən
olunub:
Elmi obyekt və predmet baxımından,
-miqrasiya proseslərdən və hadisələr cəmindən ibarətdir;
-miqrasiya fənn olaraq, qarışıq elmlərin obyekti və
predmetidir;
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-miqrasiya
prosesləri
dövlətçilik
və
beynəlxalq
münasibətlər tarixi ilə vəhdət təşkil edir, onlardan ayrılmazdır,
atributivdir;
-dövlətçilik və beynəlxalq münasibətlər tarixi həm də
ayrıca miqrasiya proseslərinin tarixini yaradır;
-miqrasiya prosesləri (burada köçlər) dövlətlərin
yaranmasına səbəbdir;
-yeni dünyanın etno-mədəni və siyasi sistemi miqrasiyadan
asılı olmuşdur
Forma və məzmun baxımından,
-miqrasiyanın əmələ gəlməsi səbəbləri onun nəticələrini
müəyyən edir;
-miqrasiyanın səbəbləri formanı yaradır;
-formalar məzmuna bağlı olur;
-formalar ibarətdir: sahələr üzrə- iqtisadi-sosial və qeyriiqtisadi; inzibati və qeyri-inzibati; siyasi, qeyri-siyasi; mədəni;
humanitar; sosial və s.
-formalar ibarətdir: məzmun aspektləri ilə- iradi və qeyriiradi; zəruri; məcburi; könüllü və s.
-formalar ibarətdir: məkan baxımından-ölkədaxili və
beynəlxalq;
ölkədaxili-urbanizasiya
və
ruralizasiya;
ölkələrarası-immiqrasiya və emiqrasiya;
-ölkələr bölünür: mənşə (göndərən) və təyinat (qəbul edən)
ölkələrə;
-mənşə ölkələr statistika baxımından qruplaşır; təyinat
ölkələr də qruplaşır və dünya immiqrasiya və emiqrasiya
mərkəzləri meydana gəlir.
Miqrasiya axını dünya üzrə əmək bazarlarını, həm də
böyük bazarları yaradır. Kapital köçü dövlətlərarası və
dövlətlərdaxili mikro və makro proseslərə təsir edir.
İmmiqrasiya demoqrafik proseslərin formalaşmasında mühüm
rol oynayır və əhalinin etnik-mədəni tərkibini yaradır.
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Qrafikər bölməsi
ЦМУМИ
ГРАФИК

Миграсийа просеслярини
анлайышлар схеми

ящатя

едян

универсал-цмуми

Миграсийа анлайышы цзря цмуми
терминляр вя ифадяляр

Харижи даиря макро ящатя

универсал просесляр
терминляри

Щям бирбаша,
щям дя долайы
йолла ящатя едян
терминляр

Тарихи
мязмунлу

Сийаси
мязмунлу

Щярби
мязмунлу

Дахили даиря-микро
ящатя

Ямяк
миграсийасы вя
диэяр жари
миграсий алар
-елм, тящсил,
идман, сящиййя,
ниэащ
миграсий алары;
-мювсцми в я
узун мцддятли
миграсий алар

Терминляр вя ифадяляр:
-Гачгынлылыг;
-мяжбури
кючкцнлцлцк;
-репатриасийа;
-депортасийа;
-ассимилйасийа;
-интеграсийа

Бирбаша ящатя едянжари мяхсуси терминляр

Зярури вя истяк миграсийалары
-мигрант;
-ямякчи
мигрант;
-яжняби,
-вятяндашлыьы
олмайан
(апатрид);
-екзистенсиал
миграсийа;
-урбанизасийа;
-рурализасийа;
кючярлилик;
-“ряггаслы”
миграсийа;
-депортасийа;
-демографийа;
-реадмиссийа;
-гачгын вя
сыьынажаг
статусу;
-екстрадисийа;
-адаптасийа;
-реинтеграсийа

Мяжбури
мязмунлу
миграсийалардыр

Тарихи-узун мцддятя
ясасланан
миграсийалардыр
-експатриасийа; -експатриант;
-оптасийа; -опта нт; евакуасийа

Конкрет –мяхсуси
просесляр терминляри

Еколоъи в я диэяр ясаслы
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Игтисади
мязмунлу
Сосиал
мязмунлу
Сийаси
мязмунлу
Щцгуги
мязмунлу

Жинайят
мязмунлумяишят вя
игтисадиййат цзря

Инзибати
мязмунлу

ЦМУМУ
ГРАФИКИН
ДАВАМЫ

Миграсийа анлайышыны формалашдыран ифадя вя терминлярин просес
вя сащяляр цзря мяхсуслуьуну якс етдирян схем –ифадя вя
терминлярин фялсяфи категорийалар схеми
Миграсийа
вя ифадяляри

терминляри

Мякан термини
вя ифадяси

Заман термини
вя ифадяси

Форма термини
вя ифадяси

Урбанизасийа

Депортасийа

Щоризонтал
миграсийа

Рурализасийа

Репатриасийа

Реадмиссийа

Шагули –зенит
миграсийа

Експатриасийа

Жямляшян
миграсийа

Мязмун
термини вя
ифадяси

ямяк
миграсийасы

Гачгын вя
мяжбури
кючкцнлцлцк

Депортасийа

Йайылан
миграсийа
Репатриасийа

Демографийа

Адаптасийа
Иммиграсийа

Експатриасийа

Реинтеграсийа

Емиграсийа

Адаптасийа

Реинтеграсийа

Екзистенсиал
миграсийа

Екстрадисийа
Гачгынлылыг
Оптасийа

Диаспора

Кючярлилик

Мяжбури
кючкцнлцлцк
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“Ряггаслы”
миграсийа

Евакуасийа

Ассимилйасийа

График-1

Миграсийа просесляри анлайышынын тяркиб цнсцрлярини якс етдирян
схем (хцсуси-конкрет вя жари анлайышлар)

демографийа

Урбанизасийа вя
рурализасийа

Миграсийа –кюч етмяк

адаптасийа

Емиграсийа вя
иммиграсийа

Реадмисийа

Миграсийаны
тянзим едян
тяряф-дювлят
гурумлары

Мигрант-кюч едян
шяхс

Емигрант-юлкя
сярщядлярини
кечяряк харижя
эедян шяхс

Субйект

едян (тяйинат)
юлкядя
иммигрантын ады

Мигрант гябул едян
юлкя -тяйинат юлкяресептор юлкя

Вятяндашлыьы
олмайан
шяхс

Яжняби
(харижи
юлкя
вятяндашы)

Иммигрант-гябул

Миграсийа просесиндя иштирак едян юлкяляр

Мигрант эюндярян
юлкя -мяншя юлкядонор юлкя

Обйект

Гачгын вя
мяжбури
кючкцн –
депортасийа
олунан шяхс

Транзит юлкя

Мигрантларын истифадя етдикляри сянядляр

Визалар

Паспортлар

Йол вярягяляри

Миграсийа
карты

Сярщяд кечид
сянядляри

Гайыдыш шящадятнамяси-паспортлар итириляркян вя йа да мцддяти баша чатаркян
мцвяггяти (бир нечя эцнлцй я) верилян сяняд-Консуллуг ида рясинин вердийи сяняд
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График-2

Миграсийа просесинин тянзимлянмясиндя иштирак едян
гурумлар (тянзимедижи субйектляр)

Гурумлар

Дювлятляр

Дювлят
щакимиййяти
гурумлары

Бейнялхалг
тяшкилатлар

Ижтимаи
гурумлар

Реэионал вя
ихтисаслашмыш
тяшкилатлар

Универсал
тяшкилатлар

Функсийасы

мониторинг

Сащянин
идаряолунмасы

цсуллар

Щцгуги
тянзимлямя вя
щцгуги мцдафия

Ижра,
мцшащидя,
нязарят

Тяшкилатиструктур
фяалиййят

Динамиканын
юйрянилмяси

Азярбайжанда
просесдя иштирак
едян (ижраедижи вя
мцшащидячи) дювлят
щакимиййяти
гурумлары

Дювлят
Миграсийа
Хидмяти

Статистиканын
юйрянилмяси
“Асан хидмят” Мяркязи

Дювлят Сярщяд
Хидмяти

Милли Тящлцкясизлик
Назирлийи

Дахили Ишляр
Назирлийи вя
онун паспорт
гейдиййаты
гурумлары
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Щцгуги
йардым
эюстяр
мяк

БМТ, Авропа
Иттифагы, АТЯТ;
Бейнялхалг
Миграсийа
Тяшкилаты;
Бейнялхалг Ямяк
Тяшкилаты;
Бейнялхалг
Гырмызы Хач
Комитяси; МДБ
вя с.
Гачгынлар вя Мяжбури
кючкцнляр цзря Дювлят Комитяси

Дювлят Эюмрцк
Комитяси
Сяфирликляр вя
консуллуглар
Хар.йаш.аз-ла

иш цзря
Дювлят
Комитяси

Харижи Ишляр
Назирлийи

График-3

Миграсийанын предмет кими юйрянилмясиндя елми –
йанашмалар истигамятлярини якс етдирян схем –
миграсиолоэийа

Елмин предмети вя
юйрянилмя обйекти

Дювлят вя жямиййят
база тядгигат
истигамятляри олараг

Миграсийа
анлайышы

Елми сащяляр цзря
истигамятляр

Тарихи аспектлярля
йанашмащадисялярин
мярщяляли
юйрянилмяси

Щцгуги бахымданмигрантларын щцгугларынын
юйрянилмяси-инса н
щцгугларынын бюлэц цнсцрц вя
тяркиби олараг

Мигрант щцгугларынын дювлят
сийасяти
иля
вящдятдя
юйрянилмяси

Сосиолоъи бахымданмигрантларын сосиал
вязиййятляринин юйрянилмяси;
сосиал амиллярин арашдырылмасы

Мигрантларын аиля вязиййятляринин вя
жямиййятдяки демографик
вязий йятлярин юйрянилмяси; жямиййятдя
сосиал мцнасибятляринин юйрянилмяси

Игтисади бахымданмигрантларын игтисади
файдларынын ясасларынын
юйрянилмяси; игтисади
шяраитлярин дяйярляндирилмяси

Мигрантларын субйектляр олараг,
юлкя бцджясиня эялирляр
эятирмяляри – обйектляр ачмалары;
рцсумлар юдямяляри вя с. кими
истигамятлярин арашдырылмасы

Сийаси аспектлярля юйрянмямиграсийа просесляринин
дювлятин ясас сийасят
обйектляриндян бирини тяшкил
етмясинин арашдырылмасы

Миграсийанын дювлятин дахили вя
харижи сийасятинин ясас
мягсядлярини тяшкил етмясини; бу
просесин дювлятлярарасы ялагяляря
тясирляринин арашдырылмасы

Мядяни аспектлярля юйрянмямиграсийа просесляринин дахили
мядяниййятя вя дцнйа
мядяниййятиня тясирляринин
юйрянилмяси

Миграсийа просесляринин дахили
мядяниййятя тясирляринин
ясасларынын юйрянилмяси вя
етночаларлыьын тямин олунмасында
мцщцм фактора чеврилмяси
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График-4

Миграсийа анлайышынын елми-системли юйрянилмясини якс етдирян
схем

Миграсийа
анлайышы

Йанашма

Елми–
расионал

Фялсяфи-дярин
мязмунлу

Публисистикгейри-расионал

Системли

Мянтиги

Ади тяфяккцр
иля йанашма

Тяркиб
щиссялярин
юйрянилмяси

Дедуктив
методларла
арашдырма

Гейрисистемлилик вя
гейри-расионал
мювге

Бцтюв
анлайышын
юйрянилмяси

Индуктив
методларла
арашдырма

Синтез
Структурализм

Айр-айры
бюлмялярин,
истигамятлярин
елми ясаслары

Йарымструктурла
вя
йарымсистемляря
кечидляр

Елм истигамятляринин
бирляшдирилмяси елми структурализм

Анализ

Елми мцгайися
методларындан истифадя
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График-5

Миграсийанын юйрянилмясиндя елми йанашмалар истигамятлярини
(сащяляр цзря) якс етдирян жядвял

жоьрафи аспектляр бахымындан йанашмалар
игтисади йанашмалар (ресурслар амили бахымындан)
щцгуги йанашмалар (щцгуги тянзимлямя вя мигрант щцгугларынын тямин олунмасы)
сосиолоъи йанашмалар (демографик вязиййятляр дя дахил олмагла)
тарихи йанашмалар
психолоъи (етно-сосио- психолоъи) йанашмалар
сивилизасион йанашмалар(бурада мцхтялиф мядяниййятя малик ола шяхслярин
миграсийа нятижясиндя йени сивилизасийа йаратмалары нязярдя тутулур)
тарихи-биолоъи йанашмалар
сийаси вя эеосийаси йанашмалар (бурада дювлят марагларынын формалашмасы вя
бейнялхалг мцнасибятляря тясирляринин юйрянилмяси бахымындан йанашмалар нязярдя
тутулур)
мядяни йанашмалар (мцхтялиф сивилизасийа нцмайяндяляринин говушмасы иля
интеллектуал йанашма, мядяни мцхтялифлийя дюзцмлцлцк)
дини йанашмалар (дини чаларлыьын мейдана эялмяси)
цмуми глобаллашма аспектиндян йанашма
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График-6

Миграсиолоэийа елминин предмет истгамятляринин вя юйрянмя
методларыны якс етдирян жядвял (юйрянмя вязифяляри вя мягсядляри
олараг)

Юлкялярдахили вя бейнялхалг миграсийа просесляри цзря

-“миграсийа” анлайышынын цмуми вя мяхсуси гайдада тяркиб цнсцрц вя
критерийасы аспектиндян юйрянилмяси;
-миграсийа просесляринин тяркибинин фялсяфи-елми аспектлярля анализ олунмасы;
-миграсийа анлайышынын диэяр анлайышларла йанашы мянасынын юйрянилмясимцгайисяли йанашма иля тящлил;
-миграсийа просесляринин баш вермяси сябябляринин юйрянилмяси;
-миграсийа просесляринин нятижяляринин (эюндярян вя гябул едян юлкядя) позитив
вя негатив критерийаларла юйрянилмяси;
-миграсийа просесляринин бир проблем кими юйрянилмяси;
-просесин диэяр сащяляря ялагяли ясасларынын вя тясирляринин юйрянилмяси;
-миграсийа просесляринин давамедижилийинин (мцддят критерийасы цзря)
ясасларынын юйрянилмяси;
-миграсийа просесляринин тарихи ясасларынын юйрянилмяси;
-просесин сийаси, сосиал, игтисади вя мядяни аспектляринин юйрянилмяси;
-миграсийа просесляринин щцгуги тянзимлянмяси ясасларынын юйрянилмяси;
-дювлятин бу просесдя мараг вя мягсядляринин, вязифя вя функсийаларынын,
щцгуг вя сялащиййятляринин юйрянилмяси;
-жямиййятлярин миграсийа просесляриндя марагларынын юйрянилмяси;
-миграсийа просесляринин типляринин: форма вя мязмунларынын (тяркиб
бахымындан) юйрянилмяси;
-форма олараг, просесин
фярди вя кцтляви баш вермясинин ясасларынын
юйрянилмяси;
-миграсийа просесляринин баш вермясинин замана нисбятинин юйрянилмяси;
-щцгуги сянядлярин вя просесдя истифадя олунан васитялярин тяснифатынын
юйрянилмяси;
-миграсийа просесляриндя дювлятлярин бейнялхалг ямякдашлыгларынын ясасларынын
юйрянилмяси;
-миграсийа просесляринин тянизмлянмясиндя тяшкилати-щцгуги фяалиййятин
ясасларынын юйрянилмяси;
-миграсийа просесляринин мцгайисяли-нязяри ясасларла юйрянилмяси вя с.
Юйрянмя цсуллары:
-фялсяфи тезисляр арасында елми-мянтиги ялагялярин гурулмасы;
-анализ цсулларындан истифадя олунмасы;
-тяркибляр вя бцтювляр арасында структур ялагянин гурулмасы;
-цмуми елми системин тяшкили вя с.
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График-7

Миграсиолоэийа елминин йаранмасында иштирак едян елм
сащялярини эюстярян схем

Психолоэийа

Фялсяфя

Миграсийа-инсан
щцгугларынын
тяркиби
олдуьуна эюря

Жямиййятин
вя
халгын
психолоэийасы миграсийада
бюйцк рол ойна йыр

Сосиолоэийа

Миграсийа просесляри
жямиййятин проблеми
олдуьуна эюря

Тарих

Miqrasiologiya
Миграсийа просесляри
щям тарихи йарадыр,
просеслярин ахарынын
дяйишмясиндя
рол
ойнайыр, щям дя бир
истигамят
олараг
юзцнцн тарихини жызыр

Politologiya

Миграсийа тянзимлянмясидювлят сийасятинин тяркиби
олдуьуна эюря

Щцгугшцнаслыг
демографийашцнаслыг

Жоьрафийа
етнографийашцнаслыг
културалоэийа
Миграсийа просесляритябии жоьрафи амиллярин
дя тяркиб щиссясидир

системалоэийа
статистика
игтисадиййат
еколоэийа
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Миграсийа сащясиндя гябул едилян норматив-щцгуги актларын
тяснифатыны (щцгуги тянзимлямя сянядлярини) якс етдирян схем

Qrafik-8

Референдумлармясялян, Исвечрядя
мигрантларла баьлы
кечирилян референдум

Сянядляр-щцгуги
тянзиметмя
гайдалары вя васитяляри

Дахили ганунверижилик
сянядляри

Бейнялхалг щцгуг
сянядляри

Норматив–щцгуги
актлар

Ганунлар

Конститусийа

Ганунлар (айрыайры ганунлар)

Мяжялляляр

Икитяряфли мцгавиляляр
вя сазишляр

Гярарлар

Дювлят
рящбяринин
гярарлары-фярманлар
вя сярянжамлар

Конвенсийалар,
онларын
протоколлары;
пактлар, сазишляр

Ганунверижи
гурумун гярарлары

Мящкямялярин
гярарлары
Мяркязи щюкумятин
вя онун гурумларынын
гярарлары

Мцяййян
мцддятляр
цчцн гябул
едилян дювлят
програмлары,
фяалиййят
планлары

Чохтяряфли
сянядляр

Миграсийа гурумларынын
фяалиййятини ясасландыран,
бу бахымдан онлара
сялащиййятляр верян,
вязифя вя функсийаларыны
мцяййян едян
ясаснамяляр
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Бейнялхалг
тяшкилатлар
чярчивясиндя
имзаланан
ямякдашлыг
сазишляри

Дювлятляр арасында
имзаланан икитяряфли
мцгавиляляр вя
сазишляр

График-9

Дювлятин фяалиййятиндя миграсийанын юйрянилмяси
истигамятлярини якс етдирян схем

Дювлятин
мягсяди

Дювлятин
функсийасы
Дювлятин
вязифяляри

Миграсиолоэийанын
предмети

Дювлятин мараьы

Дювлят сийасяти
истигамяти цзря

Дювлятин
мясулиййяти вя
ющдялийи

Идаряетмя вя тянзимлямя
просесляринин истигамятляриюйрянилмя истигамятляри

Бейнялхалг
ямякдашлыг

Ганунверижилийин
йарадылмасы

Ганунверижилийин
ижрасы

Мигрантларын
щцгугларынын
мцдафияси

Дахили
ганунверижилийин
ясаслары

Ижра механизмляринин
ясаслары

Ядалятли мящкямя
фяалиййятинин
тяшкилинiн ясаслары

Бейнялхалг
щцгуги сянядлярин
ганунверижилийя
чеврилмясинин
ясаслары

Тяшкилати-структур
фяалиййятин ясаслары

Мигрантлара
щцгуги йардымын
эюстярилмясинин
ясаслары

Сащялярарасы гаршылыглы
ялагялярин юйрянилмяси
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График-10

Миграсийа сийасятинин ящатя олундуьу игтисадиййат сащялярини
якс етдирян схем (миграсийанын ящатя олундуьу комплекс сащяляр)
Дювлят сийасятинин
истигамятляри вя файдалар

Дахили сийасят

Харижи сийасят
Сийасят сащяляри

Мигрантларын
са щибкарлыг
фяалиййятийерли
тясяррцфатда
иштирак

Юлкядахили
игтисадиййат цзря

Бейнялхалг игтисадиййат
цзря
Трансмилли
корпорасийаларын
фяалиййяти-мигрант
сярмайяси

Гейри-истещсалат

Истещсалат

Хидмят
обйектляринин
йаранмасы иля
нятижялянян
сийасят

Сян айе
обйектляринин
йаранмасын ы
якс етдирян
сийасят

Милли
игтисадиййата
йатырымларбирбаша
вя
долайы йолла

Хидмятд ян
эялян
верэи

Тящсил, елм,
сящиййя вя
туризмдян дахил
олан верэи

Дювлят
верэи
сийасяти

Харижи капитал ахыныинвестисийа гойулушу,
сящмлярин алынмасы

Харижилярин
сярмайя
гойулушу-харижи
капитал ахыны

Истещсалатдан
дахил олан
верэи

Дювлят
рцсумларынын
алынмасы

Йерли вя башга
юлкя
игтисадиййатыны
юзцндя
жямляшдирян
милли
игтисадиййатын
эялирляри

Харижи тижарят
эялирляри
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Бейнялхалг
малиййя
ресурсларынын
щярякяти

Пул кючцрмялярибанк эялирляри

Эюмрцк верэиси
эялирляри
Йцк
дашынmаларындан
олан эялирляр

График-11

Миграсийа просесляринин тарихи аспектлярля юйрянилмяси
истигамятлярини якс етдирян схем

Цмумдцнйа тарихини
йаратмасы истигамятляри

Миграсийанын юзцнцн бир
просес кими, щадисялярин
заманы бахымындан баш
вермя истигамятляри

Миграсиолоэийа
тарихи

Урбанизасийа
вя рурализасийа
тарихи

Сийаси тарих

Дювлятчилик тарихи

Жямиййятин тарихи

Hяrbi iшьallar
deportasiyalar
tarixi

Бейнялхалг
миграсийа
тарихи

Миграсийа
мяркязляринин
йаранмасы-тарихмякан вящдяти
Миграсийа
мярщяляляринин
формалашмасы –
дюврляр; мярщяляляр

vя

Миграсийа просесляринин
мякана доьру
формалашмасынын цмуми
тарихи аспектляри

Dinc yolla formalaşan
miqrasiyanın
tarixi
?sasları

Америка
миграсийасынын
тарихи формалашмасы
Асийа миграсийасынын
тарихи

Авропа
миграсийасынын
тарихи формалашмасы

Гитялярарасы
реэионал тарихин
истигамятляри

Австралийа
миграсийасынын тарихи
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График-12

Миграсийа просесляринин юйрянилмяси истигамятлярини (истигамят
методолоэийасы – структур методолоэийасы- бахымындан) якс
етдирян схем

Конкретсащя даиряси

Миграсийа просесляриелми истигамятлярин
обйекти кими

Тяжрцби истигамятлярин
юйрянилмяси

Нязяри
истигамятлярин
юйрянилмяси

Тядгигатчыларын
фикирляринин
юйрянилмяси

Сийасятчилярин, еляжя дя
жямиййятин фикирляринин
юйрянилмяси –
мялуматларын
груплашдырылмасы

Ганунверижилийин
юйрянилмяси

Бейнялхалг
щцгуги
тянзимлямянин
юйрянилмяси

Шагули
юйрянмя

Цфиги
юйрянмя

Нязяриййя вя
тяжрцбяни
мцгайисяли
ясасда юйрянмя
вя йени нязяри
фикирляри ортайа
гойма
Просесляри диэяр
сащяляря тясирляри
иля юйрянмя
Дцнйа тяжрцбяси цзря
арашдырма
истигамятляри

Юлкядахили
нязяриййя вя
тяжрцбянин
юйрянилмяси

Эенишуниверсал
даиря

Юлкялярарасы
нязяриййя вя
тяжрцбянин
юйрянилмяси
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Просеслярин баш вермя
сябябляринин вя
нятижяляринин юйрянилмясищадисяляри практики олараг
мязмун вя форма
етибариля арашдырма

Эцндялик,
айлыг,
рцблцк вя с. мцддятляр
цчцн щадисялярин баш
вермясинин юйрянилмяси
–заман амили

Дювлятин эцндялик
тядбирляринин юйрянилмясиижра механизмляринин
гайдаларынын вя
цсулларынын юйрянилмяси –
структур фяалиййятин
практики ишляри

Башга юлкялярин
тяжрцбяляринин вя
ганунверижилик
актларынын юйрянилмяси

График-13

Миграсийа просесляринин формалашмасы ясасларыны якс
етдирян схем
Миграсийа
просесляри

Нятижяни ямяля
эятирир-мцяййян
шяраитляри цзяря
чыхарыр

Сябяб

Просесин формалары
йараныр-типляри
формалашыр

Мякан

Тяркиб

Системдахили
-инзибати
ярази
формасы

Просесин тарихи
формалашыр
Системдахили

Системлярарасы
формаюлкялярарасы
форма

Системхарижи
Гядим дювр
миграсийасы

Миграсийа
мяркязляри

Сябяб
мязмуну
Мяжбури

Юлкядахили

Гейримяжбури
Юлкялярарасы

Глобал эенишлянян
миграсийа постмодернизм
миграсийасы

Орта ясрляр
миграсийа сы

ХХ яср
миграсийасы

Йени дювр
миграсийасы
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График-14

Миграсийаны ямяля эятирян сябяблярин тяснифатыны якс етдирян
схем –универсал сябябляр

Цмуми щяйатын
ашаьы сявиййясини
мейдана эятирян
комплекс амилляр

Сосиал ресурсларын чатышмамазлыьы

Игтисади ресурсларын чатышмамазлыьы

Мяжбури
амилляр

Зярури
амилляр

Тябии вя
еколоъи
фялакятлярин
баш вермяси

Иш йерляринин
мяканы –
капитал

Гейримяжбури
амилляр

Олдуьундан даща да
йахшы щяйат шяраити
ахтармаг истякляри

Йашадыьы дювляти вя
жямиййяти гябул
етмямяк– имтина
щаллары; барышмамаг

Сийаси-щцгуги ресурсларын
чатышмамазлыьы

Мядяни ресурсларын
чатышмамазлыьы

Инфраструктур ресурсларынын
чатышмамазлыьы
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Глобаллашма
вя инкишаф

Цмумиликдя
ращат щяйатын
гейримювжудлуьу

График-15

Миграсийанын конкрет сябяблярини (мяжбури амилляри) якс етдирян
шякил-универсал сябяблярин тяркиб щиссяляри схеми -тяканверижи
факторларын тяснифаты
Ресурсларын чатышмадыьы
сащяляр вя гейри-сабит
вязиййятляр

Щцгугисийаси

Истещсалат

Дювлятчилик
вя идарячилик

Эцндялик
тяляба т
маллары

Йол
инфраструктуру

Гейриистещсалат

Сийаси
институтлар

Мянзил
шяраити

Рабитя
хидмятляри
системи

Тябии
ресурслар

Ганунверижилик
базалары

Ямяк
щаггы

Лазыми
няглиййат
васитяляринин
идаряолунмасы
системи

Мядяниййят
сащяляри

Мадди
ресурслар

Ижра
механизм
васитяляри

Иш йерляри

Щотел
сащяляри

Адятяняня
ресурслары

Иш йерляри

Тящлцкясизлийи
тямин етмяк
ресурслары

Мцалижя
ресурслары

Сийаси
бющранлар

Истиращят
ресурслары

Мцщарибяляр
вязиййяти

Сосиал
бющранлар

Террор
тящлцкяляри

Сосиал
фялакятляр

Игтисади
базарлар

Инфлйасийа

Игтисади
бющранлар

Сосиал

Инфраструктур

Игтисади
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Туризм
сащяляри
Елм, тящсил
вя сящиййя
сащяляринин
инфраструктуру

Мядяни

Милли
дилин
ифадяси
цчцн
лазыми
ресурслар

Дини
ибадятляр

Милли,
дини айрысечкилийя
сюйкянян
фялакятляр

График-16

Миграсийанын конкрет сябяблярини (зярури амилляри) якс етдирян
шякил-универсал сябяблярин тяркиб щиссяляри схеминин давамы –
тяканверижи просеслярин тяснифаты

Верэидян йайынма вя жинайят
тюрятмя иля ялагядар олараг

Ихтисасла вя тящсилля
баьлы иш вя йашайыш
йерляринин дяйишмяси

Пешя иля баьлы – мясялян,
щярби шящяржикляря, елми
шящяржикляря кючмяк

Партлайышлар,
даьынтылар сябябляри

Кянд тясяррцфатында мювсими
кючляр –“аран-йайлаг” кючляри

Иш йерляри иля
баьлы амилляр
(бу,
мцвяггяти вя
даими ола
биляр)

Трансмилли корпорасийаларын
ишчиляринин кюч етмяси

ЗЯРУРИ
АМИЛЛЯР

Сел
дашгынлары

Гейд: глобаллашма
дюврцндя мювжуд тябии
амилляри дя зярури
истигамятляря аид етмяк
олар

Шящярлярин, гясябялярин
йенидян гурулмасы, йени
лайищяляр

Мешя
йаньынлары

Эцжлц
кцлякляр

Зялзяляляр
вя
сунамиляр

Езамиййятля (пешя иля)
баьлы йердяйишмя дипломатик фяалиййят

Тябии вя
еколоъи
фялакятлярдян
вя фювгяладя
вязиййятлярдян
йаранан амилляр

– йаша йыш вя иш
й ерляринин
итирилмяси

Кяскин иглим
дяйишмяляри вя
еколоъи таразлыьын
позулмасы
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Вулканлар

Торпаг
сцрцшмяляри

Жябщя бюлэяляриндян, дюйцш
йерляриндян мцлки ящалинин
кючцрцлмяси зяруряти

График-17

Миграсийанын конкрет сябяблярини (зярури амилляри) якс етдирян
схемин давамы -тяканверижи просеслярин тяснифаты

Йени шящярлярин
салынмасы

Сянайе
мяркязляринин
кючцрцлмяси

Пайтахт шящярляринин
кючцрцлмяси

Инзибатиигтисади
сябябляр
(юлкядахили)

Зярури амилляр

Бу щаллары
мейдана
эятирян
шяраитлярмцщарибяляр
вя тябият
щадисяляридир

Фювгяладя
миграсийа
(юлкядахили)
Ящалинин йарарсыз
вязиййятя дцшмцш
йашайыш евляриндян
кючцрцлмяси -евакуасийа

Гачгын вя мяжбури
кючкцнлярин илк
мярщялядя йерляшдирилмяси
вя йенидян
йерляшдирилмяси
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График-18

Миграсийанын сябябляриндян мейдана эялян формаларыны якс етдирян
схем

Бейнялхалг

Юлкядахили
Универсал
Эюзлянилян

Жари
миграсийа

Яввялжядян
эюзлянилмяйян

Дюврц
тякрарланан
миграсийа

Мцщарибя
шяртли

Тябии вя
фювгяладя
шяртли

Миграсийанын
сябябляри
Гачгын вя мяжбури
кючкцнлярин йаранмасы;
мцлки ящалинин
кючцрцлмяси; сянайенин
вя шящяржиклярин
кючцрцлмяси

Ямяк миграсийасы вя онун
формалары; елм, тящсил,
сящиййя вя с. миграсийалары,
инзибати миграсийалар

Эюзлянилян

Юлкядахили

Яввялжядян
эюзлянилмяйян

Конкрет
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Бейнялхалг

18 сайлы
графикин
давамы

Миграсийанын сябябляриндян мейдана эялян формаларыны якс
етдирян схемин давамы -сцрэцнля нятижялянян миграсийа

Мяжбури миграсийа
просесляринин тяркиб
сябябляри
истигамятляриндян
бири

Нятижя

Юlkяdaxili
sцrgцn

Сцрэцнцн
баш
вермяси
сябябляриндя сийаси
вя мядяни амилляр
бюйцк рол ойнайыр

Юlkяlяrarasы
sцrgцn
Дини дюзцмсцзлцк

Ирги-айрысечкилик

Фярди вя груп
щалында
(халгларын
сцрэцнц) сцрэцн

Юлкялярдахили
Халглара гаршы етник
айры-сечкилик

Мядяни
дюзцлмязлик

Халгларын мядяни
га билиййятиня гаршы
дю зцмсцзлцк

F?rdin siyasi
baxışları

Баш вермя
сябябляри

Ирги-айрысечкилик

Юлкялярарасы

Мядяни
дюзцлмязлик

Халглара гаршы
етник айры-сечкилик

Фярдин сийаси бахышлары
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График-19

Дцнйа цзря миграсийаны жязб едян универсал критерийалары якс етдирян
жядвял-Пулл Фажторс

Сийаси вя тящлцкясизлик амилляр
Дювлятин сабитлийи

Реэионун сабитлийи

Бейнялхалг алямдя дювлятин сабитлик
статусу
Дювлятин реэионал тясир имканлары

Игтисади, мядяни вя сосиал амилляр
Давамлы (системдахили вя системлярарасы
формаларда шагули вя цфиги ясасларла) инкишаф
Игтисади сабит реэионда йерляшмяси

Дювлятин бейнялхалг “ачыг гапы” сийасяти

Игтисади зянэин реэионда йерляшмяси

Дювлятин бейнялхалг щцгуга
щюрмяти, бейнялхалг етик нормалара
ямял етмяси

Бейнялхалг игтисади ялагялярдя хцсуси
чякиси

Бейнялхалг тяшкилатларда эениш тясир
имканларынын мювжудлуьу

Бейнялхалг игтисади тяшкилатларда эениш
тямсил олунма

Дювлятин реэионал интеграсийасы вя
сийаси ассосиасийасы

Дювлятин бейнялхалг игтисади статусунун
йцксяк олмасы

Цмуми бейнялхалг сийаси чякиси

Милли егоизмин гейри-ифрат дяряжяси

Реэионлара эеосийаси тясир имканлары

Мултикултурализм

Ряван сийаси ялагяляр

Дини толерантлыг

Террорсуз вя криминоэен дурумсуз
(бу кими щалларын аз олдуьу) жямиййят

Тякмил ганунверижилик базасынын
мювжудлуьу, сосиал мцдафиянин йцксяк
сявиййяси, хидмятляр вя инфраструктур амили
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График-20

Миграсийаны шяртляндирян (бир юлкяйя эялмяк цчцн) амилляри якс етдирян
жядвял –юлкядахили жялбедижи факторлар-Пулл Фажторс

Игтисади-сосиал вя мядяни факторлар

Игтисади инкишафын базасы олан сянайе сащяляринин мювжудлуьу
Лазыми ресурсларын (сосиал
ресурсларын) вя инфраструктурун
мювжудлуьу

Лазыми ганунверижилийин вя ижра
механизминин мювжудлуьу
Дини толерантлыг

Сийаси факторлар

Сийаси сабитлик вя онун стабил инкишаф
динамикасы

Игтисади сабитлик вя ряван инкишаф

Ижтимаи-асайишин сабитлийи; сабит криминоэен
дурум
Щцгуги дювлят – дювлят гурулушлары
арасында сабит ялагяляр; дювлят-вятяндаш
мцнасибятляринин ряван ясаслары

Мядяни мцхтялифлик вя дюзцмлцлцк

Структурун демократик реъими

Етночаларлылыг

Сярщяд-кечид реъимляринин либерал фяалиййяти

Елм вя тящсилин йцксяк кейфиййяти
амили
Сящиййянин
олмасы

йцксяк

кейфиййятдя

Террор тящлцкясинин олмамасы

Милли, етник вя
ирги-айрысечкилийин
олмамасы вя дювлятин милли бярабярлик сийасяти

Мигрантлар цчцн мювжуд олан диэяр
Диэяр сийаси сабитлик вя сабит ижтимаижялбедижи шяраитляр
асайиш компонентляри
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График-21

Миграсийа просесляринин мякан амилини якс етдирян схем –
мяркязляри ямяля эятирмянин ясаслары
Игтисади мяркязляр

Юлкяляр
дахилиндя

Мегаполисляр

Реэионал
мяркязляр

Инзибати
мяркязляр

Федерасийа
субйектляри

Бюйцк йашайыш
мяскянляри

Бюйцк шящярляр-пайтахт вя
сянайе шящярляри

Просесляр мякан цзря цчцнжц мярщялядя
мегаполисляри вя федерасийа
субйектлярини йарадыр

Просесляр мякан цзря икинжи мярщялядя
реэионал мяркязляри мейдана эятирир

Миграсийа просесляри мякан цзря
биринжи мярщялядя йашайыш мяскянлярини
бюйцдцр, йени йашайыш мяскянлярини
йарадыр
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Бюйцк гясябяляр

График-22

Миграсийа просесляринин мякан амилини якс етдирян схем –
мяркязляри ямяля эятирмянин ясаслары

Биринжи мярщяля

Дювлятлярарасы
олмагла,
дювлятлярин
дахилиндя
формалашан
мяканлар

Икинжи мярщяля
Дюрдцнжц мярщяля

Цчцнжц мярщяля

Дювлятин бюйцк
миграсийа мяркязиня
чеврилмяси

Дювлятин бейнялхалг
реэионал миграсийа
мяркязиня чеврилмяси

Илк колонийаларын
мейдана эялмяси
Йашайыш
гясябяляринин
бюйцмяси,
йениляринин
салынмасы

Мигрант
мяскянляринин
бюйцмяси

Миграсийа
субйектляринин
йаранмасы

Шящярлярин
бюйцмяси

Реэионал мяркязлярин
бюйцмяси

Мигрант йашайыш
мяскянляринин йарадылмасы
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График-23

Миграсийанын баш вермя сябяблярини мцгайися ясасында эюстярян
схем-Пусщ-Пулл Фажторс

Миграсийанын
сябябляри

Мяншя юлкянин
ресурс чатышмамазлыьы
– Пусщ Фажторс

Тяйинат юлкянин
ресурс имканларынын
цстцнлцйц –
Пулл Фажторс

Мяншя юлкядя
сярмайяляр цчцн
ресурсларын баща
олмасы, баща ишчи
гцввяси

Тяйинат юлкядя
ресурслар вя хаммал
зянэинлийи, ужуз ишчи
гцввяси

Мяншя юлкядя
йашамаг цчцн
щяйат тялябатларынын
бащалашмасы

Тяйинат юлкядя
щяйат цчцн лазыми
тялябатларын баща
олмамасы

Тяйинат юлкядя сабит
щяйат тярзинин
мювжудлуьу

Мяншя юлкядя
терроризмин эениш вцсят
алмасы вя сабитлийин
позулмасыны шяртляндирян
критерийаларын комплекс
мювжудлуьу
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График-24

Миграсийанын типлярини: нювляри вя формаларыны якс
етдирян схем

Мякан
формасы

Гитялярарасы

Миграсийанын формалары

Тяркиб
формасы

Гитялярдахили
Касыб юлкялярдян
инкишаф етмиш
юлкяляря
миграсийа

Юлкялярарасы

Юлкядахили

Урбанизасийа
(шящярляря
кючмяк)

Касыб
юлкялярдян
инкишаф етмякдя
олан юлкяляря
миграсийа

Рурализасийа
(кяндляря
кючмяк)

Инкишаф етмякдя
олан юлкялярдян
инкишаф етмиш
юлкяляря олан
миграсийа

Асийа-Авро; Авро-Америка;
Авро-Австралийа;
Афро-Асийа; Афро-Авро;
Афро-Америка; АсийаАмерика; Асийа-Австралийа

Инкишаф етмиш
юлкялярарасы
миграсийа
Кичик юлкялярдян
бюйцк юлкяляря кюч
етмяк

Сярщядляр
ятрафы
миграсийа

Бюйцк юлкялярдян
кичик юлкяляря кюч
етмяк

213

Инкишаф
етмякдя олан
юлкялярарасы
миграсийа

График-25

Миграсийанын мякан тяркиби формасыны якс етдирян
схем (миграсийанын мцддяти бахымындан тяснифат)

Миграсийа

Мцддятя эюря
миграсийанын
тяркиби

Даими
миграсийа

Мцяййян
мцддятя
олан миграсийа

Вятяндашлыьын ялдя
едилмяси; икили
вятяндашлыг газанмаг

Узун
мцддятли
миграсийа

Гыса
мцддятли
миграсийа

Гачгынлылыг вя
мяжбури
кючкцнлцлцк
Кючярлилик
вя зийарят

Транзит
миграсийасы

Ямяк
миграсийасы

Сиркулйар
миграсийа

Тящсил
миграсийасы

Туристик
миграсийа

Елм
миграсийасыархеолоъи
тядгигатлар
миграсийасы
Идман вя
мядяниййят
миграсийасы

Мцалижя миграсийасы

“Ряггаслы” –эедиш-эялишли миграсийа
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Мювсцми
миграсийа

Кянд тясяррцфаты
ишчиляринин
мювсцми
миграсийасы

График-26

Миграсийанын мязмун бахымындан тяркиб формасыны якс
етдирян схем

Миграсийа

Ямяк
миграсийасы

Щуманитар
мязмунлу
миграсийа

Сосиал
миграсийа

Гачгынлылыг вя
мяжбури
кючкцнлцлцк

Елм вя
йарадыжылыг
миграсийасы

Тябии
фялакятлярдян
йаранан
миграсийа

Тящсил
миграсийасы

Ехистенсиал
миграсийа

Дцнйяви
миграсийа

Идман вя
мядяниййят
миграсийасы

Сийаси
сыьынажаглар
цчцн
миграсийа

“Ряггаслы”-эедишэялишли миграсийа

Мяжбури миграсийа

Гейри-мяжбури миграсийа

Сиркулйар
миграсийа

215

График-27

Миграсийанын мигйасына вя щяжминя эюря тяркибини якс етдирян
схем

Миграсийанын
мигйасы вя
щяжми

Мигйас цзря

Макро

Орта

Гитялярарасы,
реэионларарасы

Юлкялярарасы,
юлкялярдахили,
шящярлярарасы

Груп шяклиндя
олан миграсийа

Аилялярин
миграсийасы

Щяжм цзря
миграсийа

Халгларын вя диэяр
групларын
миграсийасы

Микро

Шящярляр, гясябяляр,
кяндляр арасында олан
миграсийа

Фярди
миграсийа

Айры-айры
шяхслярин
миграсийасы
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График-28

Миграсийанын тяркиб бахымындан формаларыны якс етдирян
схем

Миграсийа
истигамятляри

Сийаси

Мяжбури
Гачгынларын
миграсийасы

Халгларын депортасийа
олунан нцмайяндяляри
вя мцяййян групунун
миграсийасы

Мяжбури
кючкцнлярин
миграсийасы

Сийаси
мцщажирлярин
миграсийасы

Мякан бахымындан
сярщядйаны миграсийаны
вя юлкялярдахили мяркязи
миграсийаны
формалашдырыр

зямини

Сосиал

Мяжбури-зярури

Мяишят
миграсийасы

Мядяни

Зярури-кюнцллц

Халгларын
гарышмасы

Аилялярин
миграсийасы

Адят-янянялярин
гарышмасы

Эянжлярин
миграсийасы –аиля вя
фярди шякилдя

Дини инанжларын
толерантлыьы

Ушагларын
ювладлыьа
эютцрцлмяси

Дини зийарятлярин
едилмяси

Гадын алвериндян
йаранан миграсийа

Алимлярин вя диэяр
мцтяхяссислярин
миграсийасы-“бейин
кючц”-интеллектуал
миграсийа

Бу просесляр ямяк миграсийасыны йарадыр
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Бурада истяк вя
арзулар йер алыр.
Еляжя дя дини вя
мядяни
тягибляря
мяруз галма вар

График-29

Миграсийа просеси заманы мейдана эялян формалары якс
етдирян схем (шяртляндирижи ясаслар да дахил олмагла)

Миграсийа

Мяжбури
(зоракы)

Гейри-мяжбури

Депортасийа

Ямяк
миграсийасы

Мцщарибялярдян
мейдана эялян
миграсийа

Мяжбури
кючкцнлцлцк

Сийаси
сыьынажаг
алмаг –
сийаси
мцщажирлик

Гачгынлылыг

Щуманитар
фялакятлярин
миграсийасы
–ажлыг,
эярэин
епидемик
вязиййят,
йашайыш
йерляринин
итирилмяси

Тящсил
миграсийасы
Елм
миграсийасы

Идман
миграсийасы
Ниэащла
ялагядар олан
миграсийа

Мцалижя
миграсийасы

Зярури

Тябии фялакятлярдян
вя юлкя
мцдафиясиндян
мейдана эялян
щаллар – фювгяладя
миграсийа

Мцщарибялярдя мцлки
ящалинин мцдафия цчцн
кючцрцлмяси;
сел
заманы, кцлякляр вя
йаньынлар
заманы,
гурудакы зялзяляляляр вя
сунамиляр
заманы;
вулкан пцкцрмяляриндя
еколоъи
вязиййятлярин
эярэинляшмяси заманы вя
с. щалларда олан зярури
кючцрмя просесляри

Глобаллашмадан
вя сяна йе
инкишафындан
йаранан щаллар

Туристик
миграсийалар

Мювсцми миграсийалар
“Дальалы” миграсийа
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Мянзиллярин
сюкцлмяси иля
ялагядар йени
йашайыш йерляриня
кючмяляр

График-30

Миграсийанын сийасятя уйьун мязмунундан иряли эялян диэяр
формаларыны якс етдирян схем

Юлкядахили вя
юлкялярарасы
мигйасда

Миграсийа

Мцлки

Инзибати

Щярби-сийаси

Фювгяладя

Жари вя дюврц
миграсийа

Ящалинин
кючцрцлмяси
(евакуасийа)

Шящярлярин вя
инзибати
мяркязлярин
кючцрцлмяси

Шящярлярин вя
диэяр йашайыш
мяскянляринин
кючцрцлмяси

Щярби

Сийаси

Гачгынлылыг

Сийаси
мцщажирлик

Мяжбури
кючкцнлцлцк

Репатриасийа вя
експатриасийа

Дипломатик
фяалиййят
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График-31

Юлкядахили
миграсийанын
универсал
нятижялярини
(урбанизасийадан иряли эялян нятижяляр) якс етдирян схем

Мцсбят

Миграсийанын нятижяляри

Сянайе мяркязляринин
йаранмасы

Ящалинин цмуми ярази
цзря гейри-бярабяр
пайланмасы

Реэионал мяркязлярин
йаранмасы

Йашайыш мяскянляри
арасында радикал
фяргляр

Инзибати
мяркязлярин
йаранмасы
Мегаполислярин
мейдана эялмяси
Ресурсларын истифадя
имканларынын
эенишлянмяси

Алыжыларын
сайынын артмасы
щесабына кянд
тясяррцфаты
мящсулларынын
реализя
базарларынын
эенишлийи

Ямяк ещтийатлары
мяркязляринин йаранмасы

Йерли вя бейнялхалг
няглиййат
инфраструктурунун
эенишлянмяси

Ресурсларын
истисмарында гейрибярабярлилик
Мегаполисляр вя
сянайе мяркязляри
щесабына еколоъи
таразлыьын позулмасы
Шящярлярдя ишсизлийин
артмасы

Тижарят мяркязляринин
формалашмасы
Хидмят вя туризм
мяркязляринин
формалашмасы

Мянфи

Сянайедя кянд
тясяррцфаты цчцн
нязярдя тутулан
истещсал
мящсулларынын
щяжминин азалмасы

Кянд тясяррцфатында
ишчи гцввяляринин
чатышмамазлыьыторпаьын там потенсиалы
иля истифадя олунмамасы
Ращат щяйат тярзинин
позулмасы
Тябиятля инсанлар
арасында ялагялярин
зяифлямяси

Шящяр мядяниййятинин
инкишафы, мядяниййят вя
инжясянят мяркязляринин
формалашмасы
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График-32

Юлкядахили миграсийанын конкрет нятижялярини якс етдирян схем

Мцсбят нятижяляр

-Юлкя
сянайесинин
инкишафы;
-тящлцкясизлик
мяркязляринин
мейдана
эялмяси;
-игтисади-инкишаф
мяркязляринин
формалашмасы;
-малиййя
мяркязляринин
мейдана
эялмяси;
-юлкянин
мцдафия
мяркязляринин
формалашмасы

-Кянд-шящяр
ялагяляриндя
таразлыьын
позулмасы;
-сянайе-кянд
тясяррцфаты
ялагяляри
таразлыьынын
позулмасы;
-шящярлярдя вя
кяндлярдя ярзаг
мящсулларында
гиймят артымы
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Мянфи
нятижяляр

График-33

Юлкялярарасы миграсийанын (цмумдцнйа цзря) универсал нятижялярини якс
етдирян схем

Миграсийанын нятижяляри

Мцсбят

Халгларарасы бирлийин
йаранмасыцмумдцнйа
вящдятинин
формалашмасы
Мядяниййятлярарасы
вящдятин мейдана
эялмяси
Юлкялярдя
чохтяркибли дцнйа
мядяниййятинин
формалашмасы
Бейнялхалг
ямяк
ещтийатларынын
пайланмасы

Дцнйа ресурсларынын
пайланмасы

Дцнйа игтисади
вящдятинин
йаранмасы
Дцнйа сийаси
вящдятинин
йаранмасы
Дцнйа юлкяляриндя
гаршылыглы асылылыьын
йаранмасы

Мянфи

-Цмумдцнйа
бирлийинин
горунмасы;
-Цмумдцнйа цзря
тяркиб вя бцтюв
арасында асылылыьын
йаранмасы
вя
горунмасы;
-Цмумдцнйа
системиндя
ятраф
тяркиб
механизмлярин
мяркязи механизм
цнсцрляри
иля
бирляшмяси;
-Цмумдцнйа
сабитлийинин
горунмасы вя с.
-Цмумдцнйа
ресурсларындан там
тараз формада
истифадя олунмамасы;
-айры-айры юлкялярдя
етникляря гаршы, еляжя
дя мигрант
групларына гаршы
фобийанын мейдана
эялмяси;
-цмумдцнйа
системиндя эярэинлик
мяркязляринин
формалашмасы;
-реэионал вя глобал
игтисади вя сийаси
фялакятлярин мейдана
эялмяси рисгляринин
артмасы
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Дювлятлярарасы
тязйиг цсулларынын
формалашмасы

Цмумигтисади
таразлыьын позулмасы

Дцнйа
игтисади
мяркязляринин
йаранмасы

Дцнйа сийаси
мяркязляринин
йаранмасы

Дцнйа еколоъи
таразлыьынын
позулмасы
Ямяк ещтийатларынын
гейри-бярабяр
формалашмасы

Цмумдцнйа цзря
биртяряфли гайдада
инкишаф мяркязляринин

мейдана эялмяси
Бцтцн ещтий атларын
дащ а чох а йры-айры
реэионларда
тямяркцзляшмяси

График-34

Юлкялярарасы миграсийанын (цмумдцнйа цзря) конкрет нятижялярини якс
етдирян схем

Миграсийанын нятижяляри

Мцсбят

Юлкяляр
арасында
жямиййятлярин
вящдяти

Дини толерантлыьын
формалашмасы

Мядяни бирликлярин
йарадылмасы

Мянфи

-Юлкяляр арасында
мцщарибялярин
гаршысынын
алынмасы;
-ресурслар
щесабына юлкялярин
мцдафия
габилиййятинин
артмасы вя с.

Мигрант гябул едян
юлкядя ящали ресурслары
иля тяминат

Сянайе потенсиалы
мяркязинин йаранмасы

Айры-айры юлкялярдя
мегаполислярин
формалашмасы
Дцнйа цзря ящалинин
гейри-бярабяр
пайланмасы

Дцнйа юлкяляриндя
игтисади
уйь ун сузлуьун
мейд ана эялмяси

Елми потенсиалын
бюлцнмяси

Халглар арасында
щуманист
дяйярлярин
формалашмасы

Юлкяляр арасында
эярэинлийин
мейдана эялмяси

-Гачгын вя
мяжбури
кючкцнляр
щесабына эярэин
сярщядляр
реъиминин мейдана
эялмяси;
-етник гаршыдурма
рисгляринин артмасы
вя с.

Интеллектуал
мяркязлярин
формалашмасы

Айры-айры юлкялярдя
еколоъи таразлыьын
позулмасы
Мяншя юлкялярдя
мцтяхяссис
чатышмазлыьы

Мяншя юлкянин ящали
иткиси щесабына
мцдафия потенсиалынын
ашаьы дцшмяси

Тяйинат юлкядян
валйутанын мяншя
юлкясиня ахмасы
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График-35

Миграсийа просесляринин эеосийаси нятижялярини якс етдирян схем

Мцсбят
нятижяляри

Мянфи
нятижяляри

-Кичик дювлятляря
б юйцк дювлятлярин
тясирляринин
а ртмасы;
-емигран тларын
э ялирляриндян чох
а сылы
галан
ю лкялярин тяйинат
ю лкясиндян
а сылылыьынын
а ртмасы;
-кичик
юлкялярин
б юйцк
юлкяляр
тяряфиндян щярбисийаси иттифаглара
мяжбурян
жялб
о лунмасы;
-кичик
юлкялярин
харижи
сийасят
курсуна
бюйцк
ю лкялярин мцдахиля
имканларынын
а ртмасы;
-диаспо раларын
ю лкя
щ акимиййятинин
харижи
сийасят
курсуна
тясир
имканларынын
э енишлянмяси;
-бюйцк ха лгларын
н цмайяндяляри
кичик
халгларын
щ акимиййятиня

-Халгларын
гарышмасы
щесабына
реэионал вя
глобал
мцщарибялярин
гаршысынын
алынмасы;
-кичик
дювлятлярин
бюйцк дювлятляр
тяряфиндян
мцдафия
олунмасы;
-реэионда
игтисади вя сийаси
мцттяфиглийин
йаранмасына
сябяб олмаг;
-дцнйанын айрыайры
реэионларында
сийаси бирлийин
формалашмасы;
-сийаси
либерализмин
юлкялярдянюлкяляря
йайылмасы;
-игтисади либерал
мяканларын
формалашмасы вя
с.

тясир цсулларынын
эенишлянмяси вя
с.
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