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Azərbaycan Respublikasında ekoloji
miqrasiya və yerdəyişmə prosesləri:

tədqiqat və siyasət zərurətinin ön plana çəkilməsi
Irene Leonardelli, IOM

Giriş
Azərbaycan Respublikasının da yerləşdiyi Qafqaz regionu
geoloji və ekoloji nöqteyi-nəzərindən çox aktiv və
təhlükəli zona hesab olunur: bu əsasən daşqın, fırtına,
torpaq sürüşmələri, sellər və zəlzələlərin intensivliyi və
tezliyi ilə özünü birüzə verir (Məmmədov, 2012:361,362).
Eyni zamanda, bu iqlim dəyişikliyi səbəbindən su qıtlığı,
şoranlaşma, çirklənmə, havanın hərarətinin artması,
dəniz suyunun səviyyəsinin dəyişməsi, quraqlıqlar və

torpaqların pisləşməsi kimi asta baş verən proseslərə
daha da çox məruz qalmaqdadır. 2009-2014-cü illər
ərzində baş vermiş təbii fəlakətlər nəticəsində 67,865
insanın yerdəyişmələrə məruz qaldığı bir vaxtda (IDMC,
2014-cü il) kəskinliyi artmaqda olan şiddətli ekoloji
tənəzzülün ölkənin müəyyən bölgələrində xüsusilə
yaşayış şəraitinə və icmalara əhəmiyyətli dərəcədə mənfi
təsir göstərməsi ehtimal olunur.
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1991-ci ildə Sovet İttifaqının süqutundan sonra öz
müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikası ağır
iqtisadi böhrandan əziyyət çəksə də, növbəti illər ərzində
neft sənayesinin inkişafı və bunun nəticəsində yeni
iş yerlərinin açılması ilə sürətli inkişafa nail olmuşdur
(Bayramov və Əliyeva, 2011-ci il). Son illər ərzində
məhz bu səbəbdən Azərbaycan Respublikası qonşu
regionlardan olan minlərlə insan üçün təyinat ölkəsinə
çevrilməklə yanaşı (Əliyev, 2008:27; Ajqibetseva, 2014cü il) kənd yerlərindən şəhərlərə, əsasən də paytaxt
Bakıya istiqamətlənmiş və getdikcə artmaqda olan daxili
miqrasiya axınları ilə də səciyyələndirilir (Əliyev, 2008: ii).
Bu qısa analitik təhlil birincisi, Azərbaycan Respublikasında
müşahidə olunan ekoloji vəziyyətin bir xülasəsini
təqdim edir, ikincisi fəlakətlər və iqlim dəyişikliyinin
əhaliyə və onun mobillik (yerdəyişmə) səviyyəsinə
mümkün təsirlərini araşdırır və, nəhayət, iqlim dəyişikliyi
təsirlərinə dair əlavə tədqiqatların həyata keçirilməsi və
faktların toplanması zərurətini ön plana çəkərək milli
ekoloji siyasətlərin və proqramların təhlilini aparır.1

Qısa təhlilin əsas məqamları

• Azərbaycan Respublikası müxtəlif ekoloji
çətinliklərlə üzləşir. Bir tərəfdən zəlzələ, daşqın
və torpaq sürüşmələri kimi təbii fəlakətlər son
illər ərzində minlərlə insanın yerdəyişməsinə
səbəb olmuşdur, digər tərəfdən isə şoranlaşma,
havanın hərarətinin artması, dəniz suyunun
səviyyəsinin
dəyişməsi,
quraqlıqlar
və
torpaqların pisləşməsi kimi asta baş verən
proseslərin icmalara və yaşayış şəraitinə
təsirləri artır. İqlim dəyişikliyi səbəbindən bu
cür ekoloji hadisələrin intensivliyi və tezliyinin
kəskinləşməsi gözlənilir.
• Səmərəli adaptasiya və yüngülləşdirmə siyasət
və proqramlarının hazırlanması və yerinə
yetirilməsi üçün ölkənin müxtəlif bölgələrində
miqrasiya ilə ekologiya arasında qarşılıqlı əlaqəni
aydınlaşdırmaq, habelə siyasət hazırlayanlara
və dövlət orqanlarına köməklik göstərmək
məqsədilə əlavə tədqiqatlara ehtiyac var.
• Azərbaycan Respublikasında nəzərdən keçirilmiş
mövcud siyasətlər miqrasiya-ekologiya qarşılıqlı
əlaqəsinin kifayət qədər öyrənilmədiyini
göstərir. Ekoloji proseslər, iqlim dəyişikliyi və
insan mobillyi arasındakı qarşılıqlı əlaqəyə
dair məsələlər Azərbaycan Respublikasının
miqrasiya siyasəti, həmçinin milli ekologiya
və fəlakət risklərinin azaldılması üzrə müvafiq
siyasətlərə daxil edilməlidir.
1 Bu qısa analitik təhlil ingilis dilində mövcud olan materiallara
əsaslanır. Müəllif rus və Azərbaycan dillərində mövcud olan
müxtəlif mənbələrdə daha çox informasiyanın olması ehtimalını
qəbul edir.
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Azərbaycanda ekstremal hava
hadisələri və asta baş verən proseslər
Azərbaycanın kəskin hava hadisələrinə məruz qalması və
bunun nəticəsində əhaliyə mənfi təsirlərin göstərilməsi
halları artmaqdadır. Təkcə 2015-ci ildə 74 kəskin hava
hadisəsi qeydə alınmış, 2014-cü ildə isə, bu rəqəm 94-ə
bərabər olmuşdur (Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 2016-cı il).
Daşqın, torpaq sürüşmələri və zəlzələlər tez-tez baş verən
qəfil hadisələr arasında çoxluq təşkil edir (Cədvəl 1).
Adətən dağlıq ərazilərdə əmələ gələn qar suları və yağan
leysanlar nəticəsində çayların daşması ilə baş verən güclü
daşqın və sellərin böyük əksəriyyəti Böyük Qafqazın
cənub yamacının yuxarı hissələrində və Naxçıvan Muxtar
Respublikasında müşahidə olunur (Səfərəliyev, 2015:14).
Yağıntıların toplanması kimi qeyri-iqlim amilləri Kür çayı
hövzəsində və ətrafında baş verərək daşqınların baş
vermə ehtimalını artırır (Abbasov və Mahmudov, 2009cu il; Abbasov, 2010-cu il). Əksər hallarda əsasən şiddətli
yağışlar, qrunt suları və eroziya səbəbindən torpaq
sürüşmələri baş verir (Səfərəliyev, 2015:14). Nəhayət,
zəlzələlər əsasən Böyük Qafqazın cənub hissələrində,
Kiçik Qafqazın Gəncə bölgəsində və Naxçıvan Muxtar
Respublikasında daha tez-tez qeydə alınır.
Eyni zamanda, Azərbaycan dəniz suyunun səviyyəsinin
dəyişməsi, havanın hərarətinin artması, şoranlaşma,
səhralaşma,
torpaqların
pisləşməsi,
meşələrin
seyrəkləşməsi və biomüxtəlifliyin itməsi kimi fərqli və
qarşılıqlı əlaqədə olan asta ekoloji proseslər qarşısında
xüsusi həssaslığı ilə səciyyələndirilir. Xəzər dənizinin ən
təsirli xüsusiyyətlərindən biri dəniz suyunun səviyyəsinin
daim dəyişməsindən ibarətdir: bu dənizdə suyun səviyyəsi
ayda 30-40 santimetrlik interval civarında dəyişə bilər ki,
dəniz suyunun ən yüksək dəyişmə göstəricisi iyun ayından
avqust ayınadək, ən aşağı göstəricisi isə dekabrdan
fevraladək müşahidə olunur (Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi, 2015a). Dəniz suyunun səviyyəsinin dəyişməsi
həm ekoloji amillər nəticəsində, həm də region sularının
balansının pozulması, çirklənmə, havanın hərarətinin
artması, infrastrukturların inşa edilməsi və neft və qaz
hasilatı kimi texnogen amillər səbəbindən baş verir. Öz
növbəsində Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin enibqalxması əsasən neft və qaz sənayesinə, habelə kimya
sənayesinə, kənd təsərrüfatına və balıqçılığa təsirsiz
ötüşmür. Bu məsələ ilə bağlı verilən proqnozlar daim
debatlara səbəb olsa da, region üzrə iqlim dəyişikliyi
prosesinə əsaslanan proqnozlar göstərir ki, 2020-ci
ilədək Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin təxminən 7080 sm qalxması gözlənilir.
Digər ciddi ekoloji məsələlərdən biri havanın hərarətinin
artması ilə əlaqədardır: Asiya Fəlakətlərin Azaldılması
Mərkəzinə əsasən son əsr ərzində havanın hərarəti orta
hesabla təxminən 0,5° artmışdır (Səfərəliyev, 2015:14).
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Cədvəl 1. 1990-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında qeydə alınmış əsas təbii hadisələr
Hadisə

İl

Ölüm halları

Zərər görmüş ümumi
əhalinin sayı

Zəlzələ

2012

0

22,499

Ekstremal temperatur

2012

5

Mövcud deyil

Daşqın

2010

3

70,000

Daşqın

2009

0

5,000

Torpaq sürüşməsi

2000

11

Mövcud deyil

Zəlzələ

2000

31

Mövcud deyil

Zəlzələ

1999

1

9,170

Zəlzələ

1998

1

700,010

Daşqın

1997

11

75,000

Daşqın

1995

0

1,650,000

Mənbə: “EM-DAT” məlumat bazası, 2016-cı il.

Ölkədə havanın hərarətinin artmaqda davam etməsi,
yağıntıların isə, çoxalması gözlənilir. BMT-nin “İqlim
dəyişikliyinə dair” Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) üzrə
2010-cu il tarixli İkinci Milli Məlumatda 2021-2050ci illəri əhatə edən müddət ərzində havanın ümumi
temperaturunun 1,5-1,6C° artması proqnozlaşdırılırdı,
“PRECIS” modeli əsasında proqnozlara görə isə,
yağıntıların 1961-1990-cı illər üzrə baza səviyyəsi ilə
müqayisədə 2050-ci il üçün 10%-dən 20%-dək çoxalması
gözlənilir (Dünya Bankı, 2012:9). Bu cür dəyişikliklər
xüsusilə də ekstremal hava hadisələrinin baş vermə
ehtimalını gücləndirdiyindən narahatlıq doğurmaya
bilməz (Səfərəliyev, 2015:14); məsələn, havanın
hərarətinin artması dağlıq ərazilərdə normadan yuxarı
qar sularının əmələ gəlməsinə və leysanların yağmasına
gətirib çıxara bilər ki, bu da öz növbəsində şiddətli
daşqınlarla nəticələnə bilər. Görünür ki, 2003-2008-ci
illərdə Böyük və Kiçik Qafqaz bölgələrində daşqınların və
sellərin baş verməsi qismən də olsa bu dinamikadan irəli
gəlir (Azərbaycan Respublikası, 2009:51).
Bundan başqa, 2012-ci ildə Dünya Bankı tərəfindən
hazırlanmış hesabata əsasən iqlim dəyişikliyi səbəbindən
su resurslarına və suyun keyfiyyətinə müəyyən
təzyiqlərin göstəriləcəyi ehtimal olunandır (Şelton,
2003:303); həqiqətən də verilən proqnozlara əsasən
2021-2050-ci illərdə yerüstü suların 23%-dək, su axınının
ümumi həcminin isə əhəmiyyətli dərəcədə azalması
gözlənilir (Dünya Bankı, 2012:13). Əsasən irriqasiya suları
paylama şəbəkəsinin vaxtı ilə qeyri-qənaətbəxş tərtib
edilməsi səbəbindən suların şoranlaşması (həmçinin
bataqlaşma) Azərbaycan Respublikası üçün digər böyük
problemlərdən biridir (Asiya İnkişaf Bankı, 2005:10;
2014:3; Şelton, 2003:304). Kür və Araz çaylarının
hövzələri ilə yanaşı Abşeron Yarımadasının gölləri də
şoranlaşma prosesinin təsiri altındadır (5.000-13.000
mg/L) və balıq populyasiyası ilə dəniz biomüxtəlifliyinin
azalması böyük ehtimalla su axınlarının düzgün idarə
edilməməsi, həmçinin sənaye və məişət tullantıları ilə
çirklənməsi səbəbindən baş verir (Şelton, 2003:303;

Səfərəliyev, 2015:13). Bununla yanaşı, böyük sahədə
torpaqların şoranlaşması prosesi də davam etməkdədir;
2003-cü ildə 1,5 milyon hektar torpaq sahəsi əsasən
şoranlaşma səbəbindən kənd təsərrüfatı üçün yararsız
hesab olunmuşdur (Şelton, 2003:303).
2005-ci ildə Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən hazırlanmış
Ölkə Üzrə Ekoloji Təhlilə əsasən Azərbaycan
Respublikasının ekoloji xəritəsində əhalinin müxtəlif
ekoloji təhlükələrə məruz qalması səbəbindən həssaslığı
ilə səciyyələndirilən və aşağıda verilmiş əsas zonaları
fərqləndirmək mümkündür:
• Abşeron Yarımadası;
• Kür-Araz ovalığı;
• Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağlıq rayonları
və dağətəyi zonaları; və
• Transsərhəd çaylar və Xəzər dənizi.
Havanı və suyu güclü çirkləndirən (əsasən tərk edilmiş
sənaye müəssisələrində illər ərzində yığılıb qalmış
tullantılardan ibarət) neft, civə və başqa növ kimyəvi
çirkləndiricilərdən ilk növbədə Abşeron yarımadası
əziyyət çəkir. Kür və Araz çaylarının qovuşduğu ərazilərə
yaxın yerləşən rayonlar (Sabirabad, İmişli və Saatlı
rayonları) mümkün daşqınların və sellərin təsirinə məruz
qaldığından xüsusilə həssasdır: 2010-cu ildə baş vermiş
güclü daşqın bu bölgəyə ciddi ziyan vurmuşdur. Üç nəfər
həyatını itirmişdir, on minlərlə evin dağılması isə 70.000
nəfərdən çox insana təsirsiz ötüşməmişdir (Səfərəliyev,
2015:22). Bu rayonlarda kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar
məsələlər, konkret olaraq şoranlaşma prosesləri və sənaye
problemləri, həmçinin ətraf mühitin yaxşılaşdırılması ilə
bağlı çətinliklər xüsusən kiçik şəhərlərin əhalisini həssas
edirlər.
Azərbaycan Respublikasının Böyük Qafqaz regionunun
dağlıq ərazilərində yaşayan icmalar əksər hallarda çoxlu
sayda insan tələfatlarına və dağıntılara səbəb olan
zəlzələlərə əhəmiyyətli dərəcədə məruz qalırlar. 2012-
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ci ildə baş vermiş və Rixter şakalası ilə 5,6 bal gücündə
olmuş zəlzələ çox güclü zəlzələlərdən biri hesab edilərək
(Azərbaycan Respublikasının şimal-qərb hissəsində
yerləşən) Zaqatala və Qax rayonlarına böyük ziyan
vurmuşdur. Bir neçə nəfər xəsarət almışdır, təxminən
3.000 ev və ictimai bina bütövlükdə və ya qismən
dağılmışdır. 7.000 ailə təxliyə edilərək, palatkalarda və ya
qonşuluqdakı evlərdə yerləşdirilmişdir. Bundan başqa,
Böyük Qafqaz dağlarında yaşayan icmalar iqlim səbəbli
daşqınlar və su qıtlığı riskinə, həmçinin bu regiona xas
olan torpaqların ümumi eroziyasına və pisləşməsinə
əhəmiyyətli dərəcədə məruz qalırlar (ENVSEC və BMTİP,
2011-ci il).

il; Kudat, 1999-cu il). Çox az sayda mənbələr bizə Xəzər
dənizi regionundan ekoloji miqrasiya proseslərinin
baş verdiyini, xüsusən də 1990-cı illərdə yerli orqanlar
tərəfindən köçürülmə planlarının həyata keçirildiyini
ehtimal etmək imkanı versə də (Kudat, 1999-cu il;
Migrasiya Siyasəti Mərkəzi, 2013-cü il), bu məsələyə dair
informasiya bəsitdir.
Artıq yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan
Respublikası su təchizatı və su resurslarının keyfiyyəti,
torpaqların şoranlaşması və eroziyası və müvafiq
olaraq pisləşməsi səbəbindən ciddi problemlərlə üzləşir
(Azərbaycan Respublikası, 2009-cu il). Belə bir dinamika
iş yerlərinin böyük bir qismini özündə cəmləşdirdiyindən,
kənd yerlərində yaşayış şəraitini, ərzaq təhlükəsizliyini və
artımı təmin etdiyindən Azərbaycan Respublikası üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edən kənd təsərrüfatı sektoruna
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir (Ahouissoussi,
Noyman və Srivastava, 2014:74). Bundan başqa, bu
məsələyə dair müvafiq ərazilər üzrə konkret məlumatların
olmaması səbəbindən iqlim dəyişikliyinin mal-qara
təsərrüfatlarına təsirinin fəsadları çox acınacaqlı ola bilər:
həqiqətən də müvafiq ədəbiyyatdan əldə olunmuş faktlar
yüksək temperaturların mal-qara məhsuldarlığının aşağı
düşməsi ilə nəticələndiyini göstərir (Bundan əvvəl qeyd
olunan müəlliflər, 2014:76).

Bilavasitə Xəzər dənizinin sahilində yerləşən qəsəbələr
dəniz suyunun səviyyəsinin dəyişməsinə, xüsusən də
artmasına məruz qalır. Bu məsələ ilə bağlı yenilənmiş
informasiya mövcud olmasa da, dəniz suyunun
səviyyəsinin dəyişməsi səbəbindən yolların çoxunun
bağlanması, kommunikasiya xətlərinin pozulması,
çimərliklərin, bulvarların və digər istirahət zonalarının
yararsız hala düşməsi, habelə dəniz ekosistemlərinin
tənəzzülü nəticəsində Xəzər dənizi balıqçılığına və
ümumiyyətlə balıqçılıq sənayesinə külli miqdarda
ziyanın vurulması barədə faktlar sənədləşdirilmişdir
(“Zoï“ Ətraf Mühit Şəbəkəsi, 2011-ci il; BMTİP, 2004-cü
Zelenokumsk
Mineralnye Vody
Stepnoye
Georgiyevsk
Ust-Dzheguta
Khabez
Kurskaya
Pyatigorsk
Pregradnaya
Uchkeken
Novopavlovsk
Kislovodsk
Prokhladny
Karachayevsk
Cherzkessk

Xəritə 1. İqlim dəyişikliyinin Azərbaycan Respublikasına təsirləri

Nalchik
Abkhazia

R

uri
Ing

Sukhumi

S e a

Poti

Ozurgeti

Batumi

Adjara

a

Rioni

Zugdidi

B l a c k

c

South
Ossetia

E

Kura

O

s

Artvin

Gori

R

G

I

Akhaltsikhe

Təsirlər

A

e

s

s

e

Ala

Iori

Horasan

r

C

zan

Vagharshapat

Yerevan
Artashat

T

Shaka

a

Ganja

u

Lake
Sevan

c

Mingachevir
Res.

a

Vardenis

s

Nagorno-

s

R

K

E

Y

Maku

Buzlaqların və qarların sürətlə əriməsi; daşqınların qəﬁldən baş vermə riski
Solhan
Bingol
Murat
Fauna və ﬂoraya təsirlər
L a k e Va n
Dəniz və sahilyanı ərazilər: dəniz suyunun
səviyyəsinin artması,
Tatvan
sahilyanı ərazilərin şoranlaşması, sahil xəttinin dəyişməsi,
torpağın üst qatının şoranlaşması, içməli su qıtlığı,
Silvan keyﬁyyətinin pisləşməsi və müxtəliﬂiyinin azalması
dəniz məhsullarının
Diyarbakir

Batman

Siirt

Mənbə: “Zoï“ Ətraf Mühit Şəbəkəsi, 2015-ci il.

N akhchivan

A Z E R B A I J A N
Agcabadi

Xankandi
(Stepanakert)
s
Ara

Aras

Khvoy

Van

Salmas
Bashkale

I
Lake Urmia

Lake Urmia

Salyan

Bilasuvar

Meghri

R

A

N

Neftchala

C a s p i a n
Lankaran

S e a

Ahar

Ardabil

Marand
Tabriz

Baku

Shirvan

K ur a- A r as
D epr ession

Kapan

Nakhchivan

Sumqayit

Samaxi

Yevlax

r
Ta rt a
Barda

u

Siyazan

Mingachevir

Karabakh

U

Xachmaz
Quba

Goris
Səhralaşma

10 - 20%

Ətraf mühit və təhlükəsizlik
məsələlərilə bağlı prioritet sahələr

Sam
ur

Agri

s Meşə yanğınları

Model: orta qrup göstəricisi. „SRES“ emissiya ssenarisi: A2

Derbent

i

Samkir

A R M E N I A

s
Ara

°C

2050-ci illər üçün illik yağıntıların həcminin azalması (%)

s

Kur
a
Qazax

Vanadzor
Hrazdan

Bayburt
Daşqınlar riski

2.5 2.75 3.0

0 - 10%

Telavi

Tbilisi

Debet

Gyumri

Ashkale
Erzurum
İçməli su, istehsalat və irriqasiya
suları qıtlığı

hrat
e

L

Ardahan

Kars

Model: orta qrup göstəricisi. „SRES“ emissiya ssenarisi: A2

Kura

Eup

Akhalkalaki

Lake Childir

khi
or o

2050-ci illər üçün illik hava temperaturunun dəyişməsi (°C)

Kizilyurt

u

Rustavi

Trabzon Rize
Ch

A

Gergebil

a

Tskhinvali

Samtredia

I

Makhachkala

Hopa

Tonya

S

Kaspiysk

u

Kutaisi

G

S

Vladikavkaz

C

Rioni

U

İqlim dəyişikliyi

Sulak

Grozny

Tyrnyauz

Cənubi Qafqazda ətraf mühit ilə təhlükəsizliyin qarşılıqlı əlaqəsi:
Prioritetlər və fəaliyyət

Kizlyar

Qareh Su

Sochi

Kraynovka

k

Psebay

Ter
e

Kamennomostskiy
Tuapse

Sarab

0

50 km

Bu xəritə “Zoï“ Ətraf Mühit Şəbəkəsi tərəﬁndən hazırlanmışdır
(iyul, 2015-ci il)

Miqrasiya, ətraf mühit və iqlim dəyişikliyi:

Siyasət icmalı silsiləsi
Buraxılış 4 | Say 2 | Aprel, 2016

5

BMqT və yerli partnyorlar Azərbaycanda su təchizatı sistemini təkmilləşdirirlər.
© BMqT, 2010-cu il (Foto: Mila Teşayeva)

Son illər ərzində kənd yerlərindən şəhərlərə, xüsusən də
paytaxt Bakıya miqrasiya axınlarının artması faktlarının
sənədləşdirildiyini qeyd etmək lazımdır (Allahverənov,
Əliyeva və Sadiqov, 2012-ci il). Belə bir prosesin ölkə üçün
bir sıra çətinliklər yaradacağını ehtimal etmək olar, çünki
bunun “ixitsaslı işçi qüvvəsinin düzgün yerləşdirilməməsi,
ənənəvi kənd sektorlarının məhv olması, şəhər yerlərində
işsizliyin və yoxsulluğun artması” ilə nəticələnəcəyi hesab
olunur (Əliyev, 2008-ci il). Bütün bunlara baxmayaraq,
bu cür axınların Azərbaycan Respublikası əhalisinə
və insanların kənd yerlərində yaşayış şəraitinə təsiri
artmaqda olan bir sıra ekoloji məsələlərlə nə dərəcədə
əlaqəli olduğunu qiymətləndirən hər hansı araşdırma
barədə məlumat tapmaq çətindir.
Bundan başqa, Ermənistanla Azərbaycan arasında hələ
də davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində
öz doğma yerlərindən didərgin düşmüş təxminən
400.000 insanın, xüsusən də kənd ərazilərində qeyrimünasib yaşayış yerləri və etibarsız yaşayış şəraiti
səbəbindən çətin və yoxsul vəziyyətdə yaşadığını qeyd
etmək vacibdir. Bununla əlaqədar olaraq sözügedən əhali
qrupu ölkə daxilində xüsusi həssaslığı ilə səciyyələndirilir
və konkret olaraq ekoloji və iqlim dəyişikliklərinin mənfi
təzahürlərindən əhəmiyyətli dərəcədə əziyyət çəkə bilər.

Mövcud siyasət sənədlərinə baxış
Beynəlxalq səviyyəyə gəldikdə, 1992-ci ilin iyun ayında
Azərbaycan Respublikası BMT-nin “İqlim dəyişikliyinə
dair” Çərçivə Konvensiyasını (UNFCCC) imzalamışdır
və 1997-ci ildə ölkə prezidentinin müvafiq Sərəncamı
əsasında İqlim Dəyişikliyi üzrə Dövlət Komissiyası

yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası UNFCCC üzrə
özünün iki Milli Məlumatını müvafiq olaraq 2000 və 2010cu illdərdə təqdim etmişdir. Milli Məlumatların hər birində
Azərbaycan Respublikasının üzləşdiyi bir sıra ekoloji
çətinliklər qeyd olunur: adaptasiya və yüngülləşdirmə
səylərinin əsas hədəfləri kimi suyun çirklənməsi və
qeyri-qənaətbəxş təchizatı, havanın çirklənməsi,
torpaqların pisləşməsi, eroziyası və şoranlaşması
və biomüxtəlifliyin azalması məsələləri ön plana
çəkilmişdir. Eyni zamanda, bu sənədlərdə ətraf mühitin
mühafizəsilə əlaqədar müvafiq tədris və maarifləndirmə
tədbirlərinin həyata keçirilməsi zərurəti vurğulanmışdır.
Lakin həmin sənədlərdə yaranmış ekoloji vəziyyətin
kənd təsərrüfatına təsirinə dair ümumi qeydləri çıxmaq
şərti ilə, iqlim dəyişikliklərinin və ekoloji dəyişikliklərin
insanların yaşayış yerlərinə və şəraitinə təsirləri barədə
məsələlərə rast gəlmək çətindir. Bundan başqa, son illər
ərzində təbii fəlakətlər səbəbindən minlərlə insanın
yerdəyişmələrə məruz qalmasına baxmayaraq ekoloji
miqrasiya və yerdəyişmə məsələləri ümumiyyətlə
nəzərdən keçirilmir. Bununla yanaşı, tərəflərin COP 21
Konfransı ərəfəsində Azərbaycan Respulikasının təqdim
etdiyi Nəzərdə tutulan Milli Səviyyədə Müəyyən edilmiş
Töhfələrdə (INDC) “Azərbaycan Respublikasının iqlim
dəyişikliyinin təsirlərinə həssaslığını azaltmaq məqsədilə
[…] hər bir sektorda milli, yerli və icma səviyyələrində baş
verə biləcək itkilərin azaldılması və ya minimum səviyyəyə
endirilməsi üçün müvafiq adaptasiya tədbirlərinin”
yerinə yetirilməsi məsələsi bəyan olunsa da, konkret
olaraq ekoloji miqrasiyaya aid məsələlər qeyd edilmir.
Milli səviyyədə isə 1998-2003-cü illərdə Ətraf Mühitin
Mühafizəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı (NEAP) Şərqi
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Avropada, Qafqazda və Mərkəzi Asiyada digər NEAPlarla olduğu kimi Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq şəraitində
ilk dəfə işlənib hazırlanmışdır. NEAP digər məsələlərlə
yanaşı təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini tələb edən
bu kimi problemləri özündə əks etdirir: çirklənmə, ifratçı
balıq ovu, suyun keyfiyyətinin pisləşməsi, məhsuldar
kənd təsərrüfatı torpaqlarının eroziya səbəbindən
pisləşməsi, şoranlaşma, irriqasiya sistemlərinin sıradan
çıxması, biomüxtəlifliyin itməsi, Xəzər dənizinin sahilyanı
ərazilərinin eroziyası və dəniz suyunun səviyyəsinin
artması (Azərbaycan Respublikası, 1999-cu il). Asiya
İnkişaf Bankına əsasən (2014-cü il) NEAP-ın təsiri
nəticəsində ictimaiyyətin iştirakını, yerli və regional
hakimiyyət orqanlarına köməkliyin göstərilməsini və
müvafiq siyasətin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutan
ətraf mühitin mühafizəsi üzrə yerli fəaliyyət planları
təqdim olunmuşdur. Lakin çoxlu sayda müxtəlif ekoloji
məsələlərin NEAP-la əhatə olunmasına baxmayaraq,
Azərbaycan Respublikası bu planın yeniləşdirilməsindən
yan keçərək 2008-2015-ci illəri əhatə edən və konkret
olaraq su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri ilə əlaqədar
ekoloji narahatlıq doğuran məsələləri nəzərdə tutan
Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun Azaldılması və
Davamlı İnkişaf Dövlət Proqramı kimi yeni milli ekoloji
strategiyalar və fəaliyyət planları işləyib hazırlamışdır
(Asiya İnkişaf Bankı, 2014-cü il).
Dövlət tərəfindən ətraf mühitin mühafizəsi üçün
ayrılan illik maliyyə vəsaitinin 2012-ci ildən 2014-cü
ilədək əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına baxmayaraq
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi,
2015-ci il), maarifləndirmə işinin artırılması, ətraf
mühitin mühafizəsinin təmin edilməsi, həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması və təbii sərvətlərin səmərəli istifadəsi
üçün çoxlu sayda proqramlar və tədbirlər həyata
keçirilmişdir (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
2015b). Yenə də həmin milli planlar və proqramlar
çərçivəsində yerdəyişmə və mümkün ekoloji miqrasiya
məsələlərinin nəzərə alınmaması bu cür narahatlıqların
ekoloji dəyişikliklər və iqlim dəyişiklikləri mövzusunda
aparılan milli müzakirələrin hələ də prioritet sahəsi
olmadığına birmənalı dəlalət edir.
Azərbaycan
Respublikasının
miqrasiyaya
dair
qanunvericilik bazası kontekstində isə yalnız Azərbaycan
Respublikasının 2004-cü il tarixli Dövlət Miqrasiya
İdarəetmə Siyasəti Konsepsiyası Xəzər dənizi regionundan
daxili miqrasiya proseslərinin səbəbi kimi ekoloji amilləri
və bunun nəticəsində təbii fəlakətləri, habelə torpağın
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün lazımi vəsaitin və
texnikanın olmaması üzündən torpağın şoranlaşması
məsələlərini özündə əks etdirir.
Fəlakətlərin idarə olunması və fəlakət risklərinin
azaldılması ilə əlaqədar 2005-ci ildə Azərbaycan
Respublikası 2005-2015-ci illər üzrə Hyoqo Fəaliyyət
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Çərçivəsini imzalamışdır. “Fəlakət risklərinin azaldılması
və çeviklik üzrə” Post-2015 Çərçivəyə dair Mərkəzi Asiya və
Cənubi Qafqaz regional məsləhətləşmələri kontekstində
iştirakçı dövlətlər əsas təhlükələrin regional xarakter
daşıması səbəbindən transsərhəd əlaqələndirmənin
gücləndirilməsi və regional və subregional səviyyələrdə
informasiya mübadiləsinin prirotet məsələlər olması
barədə razılığa gəlmişdirlər (Səfərəliyev, 2015-ci il). Eyni
zamanda, Azərbaycan Respublikası və qonşu dövlətlər
fəlakət risklərinin azaldılması barədə bilikləri artırmaq,
fəlakət risklərinin azaldılmasına və iqlim dəyişikliyinə
adaptasiyaya dair məsələləri inteqrasiya etmək, habelə
risklərin qiymətləndirilməsi və fəlakətlərin idarə edilməsi
ilə əlaqədar məlumat toplama və mübadiləsi sistemlərini
təkmilləşdirmək məqsədilə milli səviyyədə səylərin
göstərilməsi zərurətini qəbul etmişdir (UNISDR, 2013-cü il).
1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının “Qaçqınların
və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş
şəxslərin) statusu haqqında“ və “Məcburi köçkünlərin
və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi
haqqında” Qanunları qəbul olunmuşdur. Daxili
Yerdəyişmələrin Monitorinq Mərkəzi (IDMC) Azərbaycan
Respublikasının “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin
(ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında“
və “Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan
şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında” Qanunları əsasında
“hərbi təcavüzün, təbii və ya texnogen fəlakətlərin”
yerdəyişmənin səbəbləri kimi tanınmasını bəyan edir.
Buna görə də təbii fəlakətlər səbəbindən öz daimi
yaşayış yerlərini tərk etmiş məcburi köçkünlər digər
kateqoriyalardan olan məcburi köçkünlərə şamil edilən
bütün hüquqlardan (məsələn, mənzil, tibbi təminat,
təhsil, əvvəllər yaşadığı yerə köçürülmə hüquqlarından)
faydalanmalıdırlar. Son zamanlar Fövqəladə Hallar
Nazirliyi təbii fəlakətlər nəticəsində zərər çəkmiş
insanların müdafiə edilməsində və onlar üçün əsas
xidmətlərin göstərilməsində, o cümlədən, dağılmış və
ya ziyan vurulmuş binaların inşa edilməsində və təmir
olunmasında vacib rol oynayır. Buna baxmayaraq, təbii
iqlim fəlakətlərinə qarşı cavab tədbirləri görmək üçün
institusional potensiallar, həmçinin müvafiq məcburi
köçkünləri lazımi şəraitlə və dəstəklə təmin etmək
potensialları məhdud olaraq qalmaqdadır (IDMC,
2014-cü il). Azərbaycan Respublikasının ölkə daxilində
köçürülmüş şəxslərə dair qanunvericiliyi faktiki olaraq
bu qanunvericiliyin həyata keçirilməsi üçün institusional
mexanizmlər barədə təfərrüatları nəzərdə tutmur,
qanunla müəyyən edilmiş tədbirlərin kimlər tərəfindən
maliyyələşdiriləcəyini və bu tədbirlərin yerinə yetirilməsi
prosesinə kimlərin monitorinq edəcəyini göstərmir
(Uindhem, 2006:10). Hal-hazırda fəlakətlər səbəbindən
daimi yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur olmuş
insanlar, təhlükəli ərazilərdə yaşayan insanlar, məcburi
köçkünlərin övladları və əvvəllər yaşadığı yerlərə
qayıtmış məcburi köçkünlər rəsmən məcburi köçkün
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kimi qeydiyyata alınmadığından 1999-cu ilin qanunları ilə
təsbit edilmiş imtiyazlardan istifadə etmək imkanından
məhrum ola bilərlər (IDMC, 2014-cü il; OHCHR, 2015ci il). Azərbaycand Respublikasında fəlakət risklərinin
azaldılmasına və idarə edilməsi üçün zəruri siyasətlər
işlənib hazırlanmadığı təqdirdə əhalinin varlı və yoxsul
təbəqələri və həssas icmaları arasında mövcud olan
bərabərsizliklər əlaqədar təşkilatlar üçün, habelə
ərzaq təminatı və kənd yerlərinin inkişafı ilə əlaqədar
gərginlikləri artırmaqla çətin vəziyyət yarada bilər (Dünya
Bankı, 2012-ci il).

Qənaətlər və mövcud syasətin təsirləri
• Azərbaycan kontekstində ekoloji dəyişikliklərin və
iqlim dəyişikliklərinin insan mobilliyi və yaşayış
şəraiti ilə əlaqədar təsirlərinə dair tədqiqatlar
bəsitdir. Bu kimi məsələləri başa düşmək üçün daha
çox və yaxşı informasiya tələb olunur: a) ölkənin
müxtəlif regionlarında fərqli təbii fəlakətlərin və
asta baş verən proseslərin icmalara təsirləri; b)
insan mobilliyinin (məsələn, kənd-şəhər miqrasiya
proseslərinin) ekoloji amillərlə hansı yollarla
əlaqəli olması; c) xüsusilə təbii fəlakətlərə və
ekoloji dəyişikliyə məruz qalan ərazilərədə yerli
təşkilatlar və hakimiyyət orqanları tərəfindən
yerinə yetirilməsi mümkün olan adaptasiya və
yüngülləşdimə tədbirləri.
• Son illər ərzində təbii fəlakətlər səbəbindən
minlərlə insanın öz yaşayış yerlərini (ən azı
müvəqqəti) dəyişmələrinə və onların bir qisminin
Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin dəyişməsi
səbəbindən
köçürülməsinə
baxmayaraq
Azərbaycan Respublikasının ətraf mühitin
mühafizəsi siyasətlərində və proqramlarında
bir tərəfdən ekoloji miqrasiya və yerdəyişmə
məsələləri nəinki nəzərə alınmır hətta onlar heç
qeyd də olunmur, digər tərəfdən isə mobilliyin
səbəbi kimi ekoloji dəyişiklik və miqrasiya dəyişikliyi
məsələlərinə çox az diqqət yetirilir.
• Müvafiq siyasətlər riskli ərazilərdə yaşayan və
ya ekoloji tənəzzülün təsirlərinə məruz qalmış
insanların müdafiəsini nəzərdə tutmalıdır;
təbii fəlakətlər səbəbindən yerdəyişmələrə
məruz qalmış məcburi köçkünlərə Azərbaycan
Respublikasının
“Qaçqınların
və
məcburi
köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin)
statusu haqqında“ 1999-cu il tarixli Qanununda
nəzərdə tutulmuş imtiyazlar şamil edilməlidir.
Miqrasiya siyasətləri ekoloji miqrantları müdafiə
etmək və onların ehtiyaclarını ödəmək üçün
mobilliyə səbəb olan ekoloji amilləri birmənalı
nəzərə almalıdır.
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