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Məqalə dövlət reyestrləri əsasında e-demoqrafiya sisteminin formalaşdırılması məsələsinə həsr 

olunmuşdur. Hazırda e-dövlət platformasında demoqrafik xarakteristikaların monitorinqini 

aparmağa imkan verən e-demoqrafiya sisteminin yaradılması effektiv idarəetmə sisteminin 

qurulması baxımından olduqca vacibdir. E-demoqrafiya rəqəmsal texnologiyaların demoqrafik 

davranışlara təsirinin öyrənilməsinə və demoqrafik proseslərin daha dərin tədqiq olunması üçün 

verilənlərin yeni mənbələrinin istifadə olunmasına imkan verir. Məqalədə e-demoqrafiyanın 

formalaşdırılması sahəsində beynəlxalq təcrübə analiz olunmuş, əhali reyestri əsasında e-

demoqrafiyanın formalaşdırılmasına dair yanaşmalar araşdırılmışdır. Son tədqiqatlarda əhali 

reyestrlərində toplanan verilənlərin demoqrafik tədqiqatların və statistikanın aparılması üçün 

yeni məlumat mənbəyi kimi istifadə olunmasına baxılmışdır. Təcrübə göstərir ki, əhali reyestrinin 

tətbiq olunduğu ölkələrdə məlumatların əlaqələndirilməsi üçün fərdi identifikasiya nömrələrindən 

istifadə olunmuşdur. Hazırda əhali reyestri olan bütün ölkələrdə unikal identifikasiya 

nömrələrinin istifadəsi zəruridir və əsas məqsəd monitorinq zamanı təkrarlanmaların aradan 

qaldırılması, müxtəlif dövlət reyestrləri arasında koordinasiyanın yaxşılaşdırılması olmuşdur. 

Konseptual olaraq milli e-demoqrafiya sisteminin vahid dövlət reyestri əsasında qurulması təklif 

olunur. Bu halda bütün dövlət reyestrləri, verilənlər bazaları və portallar e-demoqrafiya 

platformasına transfer olunmalıdır. Dövlət reyestrlərində toplanan bütün verilənlər demoqrafik 

tədqiqatlar üçün əhəmiyyətli mənbə rolunu oynayır. Məqalədə e-demoqrafiya sisteminə transfer 

olunan reyestrlər və verilənlər bazaları üzrə fərdi xarakteristikalar verilmişdir. E-demoqrafiya 

sisteminin qurulması sosio-demoqrafik tədqiqatların aparılması və demoqrafik davranışların 

araşdırılması üçün geniş imkanlar yaradacaqdır. 

Açar sözlər: elektron dövlət, elektron demoqrafiya, demoqrafik xarakteristikalar, əhali reyestri, 

elektron reyestrlər.  

Giriş 

Demoqrafiya multidisiplinar tədqiqat sahəsi kimi əhalinin strukturu, yerləşməsi, miqrasiyası 

və dinamikasında baş verən sosial, iqtisadi, mədəni, tibbi-bioloji, coğrafi və s. amillər əsasında 

hadisələrin və proseslərin qanunauyğunluqlarını tədqiq edir. Başqa sözlə, demoqrafiya əhali sayı, 

doğum və ölüm göstəricilərinin dəyişməsi, miqrasiya, yaş strukturu, milli və etnik tərkib, əhalinin 

coğrafi yerləşməsi, onun sosial-iqtisadi, tarixi və digər amillərdən asılılığını öyrənən 

multidisiplinar elmi-tədqiqat sahəsidir [1, 2].  

Belə demək mümkünsə, hazırda demoqrafiya bütün elmlər üçün innovasiyanın hərəkətverici 

qüvvəsinə çevrilir və digər elm sahələri ilə ideya mübadiləsindən faydalanır [3]. Rəqəmsal əsrdə 

İnternetin, sosial şəbəkələrin və smart telefonların insan həyatına təsirləri demoqrafik 

davranışların araşdırılması üçün yeni informasiya mənbələri, verilənlər hesab olunur. Verilənlər 

elmi (data science) və ya e-demoqrafiya adlandıra biləcəyimiz istiqamət böyük verilənlər 

mühitində bütün elmlər üçün innovasiyanın hərəkətverici qüvvəsi hesab olunur [3, 4]. E-

demoqrafiya elektron dövlətin nüvəsini təşkil etməklə rəqəmsal texnologiyaların demoqrafik 

davranışlara təsirinin öyrənilməsinə və demoqrafik proseslərin daha dərin tədqiq olunması üçün 

verilənlərin yeni mənbələrinin istifadə olunmasına imkan verir [5]. Məqalədə rəqəmsal əsrin 

çağırışlarına uyğun demoqrafik proseslərin tədqiqi üçün e-demoqrafiya sisteminin qurulmasının 
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arxitektur prinsipləri araşdırılır. Qeyd edək ki, e-demoqrafiya sosial demoqrafiyadan əhali 

coğrafiyasına qədər əhaliyə dair tədqiqatların bütün sahələri üçün potensial əhəmiyyətə malikdir 

[4]. Məsələn, sosial şəbəkələr insanların davranışlarına, yeni texnologiyalar nəsillərarası 

münasibətlərə və ya onlayn tanışlıq ailələrin formalaşdırılmasına necə təsir göstərir və s. bu kimi 

mühüm məsələləri qeyd etmək olar. 

Ölkədə effektli demoqrafik siyasətin həyata keçirilməsinə e-dövlət sisteminin tərkib hissəsi 

kimi baxılır və mövcud demoqrafik vəziyyətin qiymətləndirilməsi, analizi və səmərəli qərarların 

qəbul edilməsi prosesini həyata keçirməklə demoqrafik xarakteristikaları əhatə edən 

mərkəzləşdirilmiş reyestrin və sistemlərin yaradılmasını zəruri edir. Məqalə e-dövlət 

platformasında demoqrafik təhlillərin və tədqiqatların aparılması üçün milli e-demoqrafiya 

sisteminin yaradılmasına həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə demoqrafik tədqiqatların aparılması 

sahəsində mövcud təcrübə araşdırılır və dövlət reyestrləri əsasında e-demoqrafiya sisteminin 

yaradılmasının konseptual əsasları tədqiq olunur. 

E-demoqrafiyanın formalaşdırılması sahəsində mövcud tədqiqatlar 

Tarixən “demoqrafiya” termin kimi ilk dəfə XIX əsrdə işlədilmiş və əhali haqqında bir elm 

kimi formalaşmışdır. Demoqrafiya elminin digər elmlərlə sıx bağlı olması və kəsişməsi bir sıra 

tədqiqat istiqamətlərinin – tarixi demoqrafiya, iqtisadi demoqrafiya, əhali coğrafiyası, tibbi 

demoqrafiya, ailə demoqrafiyası, miqrasiya demoqrafiyası və s. formalaşmasına səbəb olmuşdur. 

Demoqrafiyanın digər elmlərlə əlaqəsi demoqrafik proseslərin daha dərindən analiz olunmasına, 

səbəblərin araşdırılmasına və tendensiyaların proqnozlaşdırılmasına imkan verdi.  

Uzun illər ərzində ölkələr əhalinin sayı, onun demoqrafik, iqtisadi və sosial xarakteristikaları 

haqqında məlumatlar almaq üçün əhalinin siyahıya alınmasını həyata keçirirlər. Lakin 

siyahıyaalma nəticəsində toplanan məlumatlar statistik xarakter daşıyırdı, konkret tarix üçün 

əhəmiyyətli idi və bir çox amillər, məsələn, əhalinin miqrasiya, zamana görə paylanması və s. 

nəzərə alınmırdı. Bu çatışmazlıqlar nəzərə alınaraq, e-dövlət platformasında demoqrafik və 

miqrasiya vəziyyətinin daim monitorinqini aparmağa imkan verən e-demoqrafiya sisteminin 

yaradılması effektiv idarəetmə sisteminin qurulması baxımından olduqca vacibdir. E-demoqrafiya 

sistemi – dövlət tərəfindən əhalinin ehtiyaclarının daha effektli şəkildə təmin edilməsinə, gələcək 

iqtisadi və sosial inkişafın strateji istiqamətlərini dəqiq müəyyənləşdirməyə şərait yaradacaqdır 

[5]. Onlayn qeydiyyatın və monitorinqin təmin olunması idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi 

üçün vaxtın minimuma endirilməsinə, ümumiyyətlə dövlət və bələdiyyə orqanlarında 

idarəetmənin səmərəliliyinin artırılmasına və dövlət xidmətlərinin göstərilməsinə sərf olunan 

vaxtın azalmasına kömək edəcəkdir. Eləcə də, e-demoqrafiya sistemi ənənəvi siyahıyaalmanın 

ləğv edilməsinə, onlayn siyahıyaalmaya və müxtəlif sosial-demoqrafik tədqiqatların makro, 

regional və fərd səviyyəsində aparılmasına şərait yaradacaqdır. 

Hazırda hər kəs potensial olaraq öz istifadəsi və ya tədqiqat məqsədləri üçün müxtəlif 

formada məlumat toplaya və hətta sağlamlıq vəziyyətini monitorinq etmək üçün mobil telefon 

tətbiqlərindən istifadə edə bilər. Bu proses bir tərəfdən tamamilə desentralizasiya olunmuş olsa da, 

digər tərəfdən yeni mənbələrdən istifadə, onların mərkəzləşdirilmiş qaydada toplanması, 

saxlanılması və emalı e-demoqrafiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Buna analoji olaraq, 

vikipedia platforması biliyin çatdırılması üçün peşəkar alimlərin önünə keçən kütləvi əməkdaşlığın 

inqilabi forması və ya kollektiv intellekt kimi göstərilə bilər. Məsələn, [6]da WikiTree veb 

saytında toplanan verilənlərdən istifadə etməklə valideynlər və uşaqlar, eləcə də həyat yoldaşları 

arasında ömür boyu davam edən sosial münasibətləri analiz etməyə müvəffəq olmuşlar. 

Ədəbiyyat analizi göstərir ki, son illərdə əhali tədqiqatlarının, demoqrafik davranışların, 

xarakteristikaların müəyyənləşdirilməsi və yeni informasiya mənbələrinin öyrənilməsi üçün bir 

sıra əhəmiyyətli tədqiqat işləri aparılmışdır [3-5, 7-11]. Ədəbiyyatda demoqrafik hadisələrin 

araşdırılmasında rəqəmsal verilənlərin istifadəsinə dair müxtəlif yanaşmalar vardır. Məsələn, 

ölkədə doğum potensialının araşdırılması üçün İnternet verilənlərindən istifadə olunması hələ ilkin 
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mərhələ sayılsa da, ümidverici nəticələrin əldə olunacağına inanılır. Bu sahədə aparılan 

tədqiqatlarda axtarış sistemlərinin sorğuları analiz olunaraq demoqrafik davranışların 

öyrənilməsinə və monitorinqin aparılmasına cəhd olunur [3, 12].  

E-demoqrafiya bütün fərdi məlumatları (hətta ilk baxışda əhəmiyyətsiz görünən) istifadə 

edərək, rəqəmsal inqilabın nəticələrini qiymətləndirərək demoqrafik dəyişiklikləri ölçə və 

proqnozlaşdıra, həmçinin vətəndaşların demoqrafik davranışlarını müəyyən edə bilər [5, 12]. [4]də 

İnternet verilənləri əsasında demoqrafik tədqiqatların aparılması imkanları və problemləri 

araşdırılır. Araşdırmada intellektual analiz üsüllarından istifadə etməklə sosial şəbəkə 

platformasında generasiya olunan strukturlaşdırılmamış, böyük verilənlərdən əhəmiyyətli 

informasiyanın əldə olunmasının metodoloji aspektləri göstərilmişdir. 

Bir çox ölkələrdə vətəndaşlara səhhəti və ya təhlükəsizliyi ilə əlaqədar riskləri azaltmaq 

üçün müxtəlif izləmə cihazlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur. İzləmə cihazları vasitəsilə 

vətəndaşların sağlamlığı, istirahəti haqqında gündəlik məlumatlar toplanaraq müvafiq 

təşkilatların məlumat bazasına ötürülür [13, 14]. İzləmə cihazlarında toplanan informasiya 

əsasında fərdi məlumatların oğurlanması riskinin yüksək olmasına baxmayaraq, bu informasiya 

əhali sıxlığını, iqtisadi artımı, ölkədə yoxsulluğun və ya miqrasiyanın qiymətləndirilməsini daha 

dəqiq müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər. İzləmə cihazları və sosial şəbəkələr vasitəsilə əldə 

olunan gender problemləri, doğum, təhsil, ailə və sosial münasibətlər, şəxsi maraq və s. ilə bağlı 

məlumatlar əhalinin müxtəlif qrupları üçün sosial-demoqrafik qiymətləndirmələrdə istifadə 

edilə bilər [15].  

E-demoqrafiyada informasiya mənbəyi kimi əsas yeri “Facebook”, “Google”, “Twitter”, 

“Yandex” və s. kimi nəhəng İnternet-layihələr tutur [4, 5]. Bu layihələrin analitik sistemlərində 

toplanan verilənlərdən istifadə etməklə ölkələrin demoqrafik xüsusiyyətlərini dəqiqləşdirmək 

mümkündür. Konversiya əmsalını yüksəltmək və lazımi istifadəçiləri toplamaq üçün bir çox fərdi 

şirkətlər də virtual mühitdə toplanan demoqrafiya üzrə göstəricilərdən səmərəli istifadə etməyə 

çalışırlar. Məsələn, “Facebook” sosial şəbəkəsində istifadəçinin şəxsi səhifəsinə göndərilən reklam 

bannerləri bu istifadəçinin yaşı, gəliri, marağı, cinsi, məşğulluq və istirahət vaxtı nəzərə alınmaqla 

seçilir. Bu parametrlər dərin demoqrafik analiz üçün vacibdir. İnternet mənbələrdə coğrafi 

yerləşmə məlumatlarının getdikcə daha çox əlyetər olması miqrasiya tədqiqatları üçün böyük 

fayda vermişdir. Səyahət marşrutları, miqrasiya istiqamətləri və ya xəritəsi “Flickr”, “Twitter”, 

“Google” layihələri (Google Latitude, Google map və s.), “Facebook”, Vikipediya, “Yahoo” da 

daxil olmaqla müxtəlif açıq virtual layihələrdən istifadə olunmaqla əldə olunan xəritələr, təbiətə 

aid şəkillər və video-fayllar, coğrafi məkanla bağlı məlumatlar vasitəsilə təyin edilir [12-15]. 

Aydındır ki, ənənəvi demoqrafik tədqiqatların mənbələri kimi əhalinin statistikası, 

siyahıyaalma, əhalinin sağlamlıq verilənləri, xəstəliklərin statistikası və s. göstərilir. E-

demoqrafiya tədqiqatlarının əsas mənbələri kimi isə veb bruzerlərdə axtarış sorğuları, sosial media 

verilənləri, dövlət reyestrlərində toplanan verilənlər, e-xidmət verilənləri, vətəndaşların 

məmnunluq göstəriciləri, hökumət-vətəndaş münasibətlərində əks əlaqə verilənləri və s. göstərilə 

bilər. Göstərilən mənbələrdə toplanan böyük verilənlərin analizi mövcud tədqiqatları 

tamamlamağa və demoqrafik davranışlarla əlaqəli yeni təsəvvürlərin yaranmasına, biliklərin əldə 

olunmasına imkan verəcəkdir.  

 [5]də demoqrafik araşdırmaların aparılması üçün vahid dövlət reyestri əsasında e-

demoqrafiya sisteminin formalaşdırılmasını təklif etmişlər. Tədqiqat işində əhali reyestrlərində 

toplanan verilənlərin demoqrafik xarakteristikaların tədqiqi üçün istifadə olunması sahəsində 

beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır. Təcrübə göstərir ki, hazırda əhali reyestrlərinin verilənlərindən 

demoqrafik tədqiqatlarda istifadə olunsa da, digər dövlət reyestrlərinin verilənlərindən istifadəyə 

və e-demoqrafiya sisteminin yaradılmasına dair yanaşmalar mövcud deyil. Qeyd edək ki, ölkələrin 

prioritetlərindən, e-dövlət quruculuğu modellərindən və strategiyalarından asılı olaraq fərqli e-

demoqrafiya modelləri təklif oluna bilər. Araşdırmada konseptual olaraq e-demoqrafiya sisteminin 
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vahid dövlət reyestri əsasında qurulması təklif olunur. Demoqrafik verilənlərin analizi üçün Big 

data, OLAP, ETL texnologiyalarından istifadənin üstünlükləri göstərilmiş və təkliflər verilmişdir. 

 [7]də göstərilir ki, “Google”da doğumla əlaqəli “hamiləlik” və ya “doğum” sorğuları ilə 

axtarışlar əsasında toplanan verilənlər bir neçə ay öncədən doğum potensialını və doğum sayını 

proqnozlaşdırmaq üçün istifadə oluna bilər. Bu tədqiqat işinin ən əhəmiyyətli nəticəsi kimi ənənəvi 

verilənlər mənbələri ilə yanaşı veb-axtarış kimi yeni mənbədən alınan verilənlərin istifadəsi 

əsasında demoqrafik modelin proqnoz gücünün artırılması göstərilə bilər. [11]də dünyada 

“Facebook”un istifadəsində demoqrafik fərqlilikləri araşdırmışlar. Ölkələrdə “Facebook”un 

istifadəsində demoqrafik bərabərsizlik şablonlarını araşdırmaq üçün “Facebook”un reklam 

platformasındakı verilənlərdən istifadə olunmuşdur. Tədqiq olunan məsələlərə “Facebook” 

istifadəçilərinin yaşa və cinsə görə necə fərqlənməsi, dostluq şəbəkələrinin ölçüsünün yaşa və 

cinsə görə necə dəyişməsi, sosial şəbəkə istifadəçilərin xüsusi altqruplarının demoqrafik 

xarakteristikalarının müəyyənləşdirilməsi aiddir. Alınmış nəticələr onlayn mühitdə gender 

bərabərsizliyi, rəqəmsal texnologiyaların qəbulu və istifadəsində demoqrafik fərqliliklərin bəzi 

nüanslarına dair yeni fikirlər təqdim edir. [16]da rəqəmsal əsrdə əhali tədqiqatları üçün yeni verilən 

mənbələrini araşdırmışlar. Məqalədə rəqəmsallaşma və bibliometrik bazaların, sosial şəbəkələrdə 

rəqəmsal izlərin və Əşyaların İnternetinin yeni məlumat mənbələri kimi demoqrafik tədqiqatlar 

üçün əhəmiyyəti göstərilir. Bu məlumat mənbələrinin yaratdığı texniki və etik problemlər, eləcə 

də bütün dünyada ənənəvi və rəqəmsal demoqrafik dinamikanı öyrənmək üçün təqdim etdikləri 

imkanlar müzakirə olunur.  

 [17]də veb-sorğulardan istifadə edilərək əhali arasında epidemiyanın avtomatik müəyyən 

olunması üçün yeni yanaşma təklif etmişlər. İşdə “Google” axtarış serverinə göndərilən xəstəliklər 

və dərmanlarla bağlı sorğuların analitik emalının qrip simptomlarını izləmək və potensial 

epidemiyanı müəyyən etmək üçün çox faydalı və uğurlu olması göstərilmişdir. Lakin zaman-

zaman veb-sorğuların analizi yalnış qiymətləndirmələrə də səbəb olmuşdur. Bu, adətən axtarışlar, 

xəbərlər və davranışlar arasında əlaqənin məzmunu dəyişdikdə baş verməkdədir [17, 18]. Sosial 

media vasitələrində vətəndaşların yerləşdikləri coğrafi məkan, həmin məkandakı təbii şərait və 

iqtisadi durum haqqında məlumatlardan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunmaqdadır. Bu 

məlumatlar əsasında fərdi və dövlət səviyyəsində əhali sayı, artım və miqrasiya tendensiyaları 

tədqiq olunur [18-22].  

Bu gün mobil telefon əlaqələri, şəbəkə verilənlərindən ölkə ərazisində yerdəyişməni və ya 

kiçik bir regionda miqrasiyanı, qanunauyğunluqları müəyyən etmək üçün istifadə olunmaqdadır. 

Araşdırmalar göstərir ki, demoqrafik tədqiqatlar üçün böyük verilənlərdən istifadə artmaqdadır 

[23]. Gələcəkdə veb kontentlə yanaşı e-dövlət mühitində, dövlət reyestrlərində və fərdi şirkətlərin 

verilənlər bazalarında toplanan böyük verilənlərin intellektual metodlarla analizi müxtəlif 

təyinatlı, daha dərin demoqrafik araşdırmalar aparmağa şərait yaradacaqdır [24, 25].  

E-dövlət mühitində e-demoqrafiya sisteminin yaradılması meteoroloji və demoqrafik 

proseslərin, fərdi profilin yaradılması, əhalinin reproduktiv sağlamlığının təmin edilməsi, 

xəstəliyin və ölümün azalması, əhalinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, davamlı 

siyahıyaalma, miqrasiya, proseslərin tənzimlənməsi, insan və elmi potensialın inkişafına əsaslanır. 

Demoqrafik inkişaf kontekstində cəmiyyətin davamlılığı və inkişafı əhalinin optimal artımı və 

cəmiyyətin idarə olunmasında optimal yolun seçilməsi deməkdir. Demoqrafiyanı ölkələr, 

regionlar, bölgələr və rayonlara görə qiymətləndirmək olar. Bu baxımdan demoqrafik tədqiqatlar 

dövlət səviyyəsində, regional səviyyədə və fərd səviyyəsində həyata keçirilə bilər [5, 15].  

E-demoqrafiya İKT-nin bütün imkanlarından istifadə etməklə ənənəvi demoqrafiyanın 

müxtəlif sahələrində (sosial demoqrafiya, əhali coğrafiyası və s.) araşdırma potensialına   malikdir 

[1, 3, 4]. E-demoqrafiyanı bir elm sahəsi kimi iki əsas istiqamətə ayırmaq olar: e-demoqrafiya 

sahəsində tədqiqatlar və e-demoqrafiyanın digər elmlərə təsiri [5].   

E-dövlətin formalaşmasında və davamlı inkişafında demoqrafik proseslərin monitorinqinin 

aparılması və analizi çox vacib olduğu üçün, məsələnin həllində ilk növbədə müxtəlif elektron 
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qeydiyyat sənədlərinin (reyestrlərin) yaradılması və əlaqələndirilməsi məsələsi həll olunmalıdır. 

Müxtəlif ölkələrdə əhali reyestrinin yaradılmasına dair işlərə hələ 1970-ci illərdə başlanılmışdır. 

Lakin ayrı-ayrı informasiya sistemləri yaradılsa da, müxtəlif səbəblərdən, o cümlədən bir çox 

ölkələrdə maliyyələşmənin, İKT-nin lazımi səviyyədə olmaması və s. səbəblərdən ölkə üzrə vahid 

əhali reyestrinin yaradılması mümkün olmamışdır [26, 27]. Bu gün isə inkişaf etmiş ölkələrdə əhali 

reyestrinin yaradılması yalnız dövlət orqanları tərəfindən deyil, nəhəng bank sistemləri və sığorta 

şirkətləri tərəfindən yaradılmaqdadır və işlər vətəndaşların sosial vəziyyətinin və alıcılıq 

qabiliyyətinin müəyyən olunması adı altında aparılır [28]. 

Son illər vahid əhali reyestrinin yaradılması istiqamətində fəaliyyət gücləndirilmişdir. 

Məsələn, Rusiya Federasiyasında 2025-ci ilə qədər əhalinin vahid reyestrinin yaradılacağı qeyd 

olunur [29, 30]. Yaradılacaq əhali reyestrində ölkə ərazisində yaşayan bütün insanlar haqqında 

məlumatlar toplanacaq və onlayn yenilənəcəkdir. 2020-ci il siyahıyaalmanın aparılması zamanı 

vətəndaşlara dövlət xidmətləri portalı vasitəsilə sərbəst şəkildə öz anketlərini doldurub, təqdim 

etməyə şərait yaradılacaq. İnsan doğulduğu andan etibarən məlumatları reyestrə daxil ediləcəkdir. 

Ümumilikdə, reyestrə hakimiyyət orqanlarına əlyetərli olan bütün məlumatlar yerləşdiriləcək və 

dövlət orqanları arasında informasiya mübadiləsi onlayn olaraq həyata keçiriləcəkdir [30]. 

Əhali reyestri əsasında e-demoqrafiyanın formalaşdırılmasına dair yanaşmalar 

Tarixən əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin öyrənilməsində, siyahıyaalma və inzibati 

qeydlərin aparılmasında dövlət orqanları məlumatların toplanmasında, idarə edilməsində və 

saxlanmasında monopolist tərəf olmuşlar. Demoqrafik proseslərlə əlaqədar tədqiqatlarda istifadə 

olunan verilənlər hər dövrdə böyük olmuşdur. Demoqrafik tədqiqatlarda fərdi qeydiyyat 

məlumatlarından istifadə olunması, sonralar fərdi siyahıyaalma verlənləri və digər reyestrlərin 

Belçika və Niderland kimi ölklələrdə genişləndirilməsinə və əlaqələndirilməsinə səy göstərmələri 

Skandinaviya ölkələrində demoqrafların əsas üstünlüyü hesab olunurdu [31]. 

E-dövlətin inkişafı ənənəvi siyahıyaalma prosesinin dövlət reyestrlərində toplanan böyük 

verilənlər əsasında qurulan intellektual sistemlə əvəz olunmasını təmin edir. Belə sistem 

demoqrafik proseslərin idarə olunmasında, qərarların qəbulunda və proqnozlaşmada çox 

əhəmiyyətlidir. Demoqrafik prosesləri idarə etmək üçün ilk növbədə müasir informasiya 

texnologiyalarından istifadə etməklə e-demoqrafiya platformasının yaradılması vacibdir. Milli e-

demoqrafik sistemin qurulması demoqrafik proseslərin analizini aparmağa, əhalinin reproduktiv 

sağlamlığının təmin olunmasına, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, ailələrin 

möhkəmləndirilməsi, miqrasiya proseslərinin analizi və demoqrafik sahədə insan və elmi 

potensialın inkişaf etdirilməsinə kömək edəcəkdir. 

BMT-nin əhali və sosial statistikaya dair hesabatına əsasən 2008-ci il üzrə Şimali Avropa 

ölkələrində statistika üçün istifadə olunan, demək olar, bütün reyestrlərdə fərdi identifikasiya 

nömrəsi (Personal Identification Number) tətbiq olunmuşdur [32]. Digər reyestrlər o cümlədən, 

kommersiya, ünvan, mənzil və s. üçün də FİN (fərdi identifikasiya nömrəsi) sistemi mövcuddur. 

Hazırda tətbiq olunan texnologiyalar yalnız FİN istifadə etməklə qısa bir müddət ərzində mövcud 

olan bütün dövlət reyestrlərini əlaqələndirməyə imkan verir. Hesabatda qeyd olunduğu kimi Şimali 

Avropa ölkələrində inzibati reyestrlərin belə uğurla inkişaf etdirilməsinin səbəblərindən biri kimi 

bu ölkələrin əhalisinin az, kompakt və homogen olması göstərilirdi. Böyük ölkələrdə dövlət 

səviyyəsində inzibati reyestrlərin yaradılması texniki, təşkilati və digər məhdudiyyətlər səbəbi ilə 

daha problemli görünürdü. Hazırda ölkələrdə uğurla tətbiq olunan e-dövlət platformaları 

reyestrlərin inteqrasiyası, vahid infrastrukturun yaradılması üçün geniş imkanlara və alətlərə 

malikdir [29, 32].  

FİN sistemi ilk dəfə Skandinaviya ölkələrində: İsveçdə 1947-ci ildə, Norveçdə 1961-ci ildə, 

Finlandiyada 1964-cü ildə tətbiq olunmuşdur [5, 32]. Dövlət reyestrlərində toplanan məlumatların 

statistik istifadəsini mümkün edən əsas amillərdən biri müxtəlif mənbələr, resurslar üçün vahid 

identifikasiya sisteminin və ya vahid identifikasiya nömrəsinin mövcud olmasıdır. Vahid 
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identifikasiya sisteminin olmadığı təqdirdə isə müxtəlif reyestrləri əlaqələndirmək, inteqrasiya 

etmək olduqca çətindir. Bu baxımdan reyestrlərdə toplanan məlumatlar əsasında statistik analizin 

aparılmasının mümkünlüyü ortaya çıxır. Minimal tələb kimi, fərd səviyyəsində baza reyestrlər 

üçün vahid identifikasiya nömrəsinin mövcudluğu əsas götürülür, FİN əsasında müxtəlif 

reyestrlərdə analiz olunur və beləliklə, hər bir vətəndaşın virtual “buludu” yaradılır. Fərqli buludlar 

müxtəlif kriteriyalara (təhsil, tibb, miqrasiya və s.) görə birləşdirilə bilər. Reyestrlərdə verilənlər 

Big Data təşkil edir və FİN çoxlu sayda verilənlərin əlaqələndirilməsinə və onlar arasında qarşılıqlı 

münasibətləri aşkar etməyə imkan verir. 

Son tədqiqatlarda əhali reyestrlərində toplanan verilənlərin demoqrafik tədqiqatların və 

statistikanın aparılması üçün yeni məlumat mənbəyi kimi istifadə olunmasına baxılmışdır [27, 33, 

34]. Demoqrafik statistikanın aparılması məqsədilə milli statistika idarələri əhali reyestrlərindən 

demoqrafik verilənlərin transferi üçün bir sıra təşəbbüslər həyata keçirmişdir [8, 33, 34]. Əhaliyə 

dair reyestrlərin tarixi qədim Çinə qədər gedib çıxsa da, mərkəzləşdirilmiş qaydada reyestrlərin 

yaradılmasına XX əsrin ikinci yarısından başlanılmışdır. Əhali reyestri digər demoqrafik 

informasiya (vətəndaşlıq vəziyyəti aktları, əhalinin siyahıya alınması, sorğular və s.) 

sistemlərindən daha az tanınan və sənədləşdiriləndir. Dünya təcrübəsinə baxsaq əhali reyestrləri 

hər ölkədə olmasa da, onlar bir çox inkişaf etmiş Avropa ölkələrində istifadə olunur [8, 16, 33]. 

Əhali reyestri verilənlərinin statistik tədqiqatlarda istifadə olunması müəyyən zaman kəsiyində 

əhalinin sayının və sosio-demoqrafik strukturunun qiymətləndilməsi, eləcə də əhali sayının 

dəyişməsi və onun ayrı-ayrı göstəricilərinin qiymətləndirilməsi və analizi baxımından olduqca 

əhəmiyyətlidir. 

Əhali reyestri inteqrasiya olunan verilənlər bazaları arasında həm aqreqasiya olunmuş 

verilənlərin, həm də individual məlumatların mübadiləsinə əsaslanır [35]. Vətəndaşlıq vəziyyəti 

aktlarının reyestrində isə doğumun və ölümün qeydə alınması, nigaha daxil olma və nigahın 

pozulmasının qeydə alınması, adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsinin qeydə alınması və s. 

məlumatlar toplanılır. Əhali reyestri fərdi identifikasiya nömrəsindən istifadə edərək vətəndaşlıq 

vəziyyəti aktlarının reyestrini müxtəlif administrativ reyestrlərin verilənləri (məsələn, sosial 

təminat, vergilər, təhsil və s.) ilə əlaqələndirir [35, 36]. Cədvəl 1-də müxtəlif beynəlxalq 

təşkilatların və ölkələrin təcrübələri əsasında əhali reyestrində saxlanılan məlumatlar verilmişdir. 

Beləliklə, əhali reyestri, doğum, ölüm, nikah, boşanma, ünvan dəyişikliyi, ad dəyişikliyi, 

vətəndaşlıq və miqrasiya və s. daxil olmaqla bütün verilənlər davamlı olaraq yenilənir və vergi, 

səsvermə, immiqrasiya və s. xüsusi inzibati vəzifələri yerinə yetirmək üçün hökumətə yenilənmiş 

və etibarlı məlumatları saxlamağa imkan verir. Əhali reyestri fərdi identifikasiya nömrələri 

əsasında müxtəlif dövlət qurumlarına aid verilənlər bazaları arasında ekonomik və səmərəli 

məlumat mübadiləsinə imkan verərək bir çox üstünlüklərə malikdir. Əhali reyestri əhali haqqında 

geniş spektrdə verilənləri davamlı əlaqələndirdiyinə görə əhalinin vəziyyəti haqqında dinamik və 

yenilənmiş statistikanı verə bilər. Eləcə də yaşa, cinsə və regiona görə əhalinin sayı kimi müxtəlif 

göstəricilərə dair statistik məlumatları əldə etməyə imkan verir. Məsələn, bir çox ölkələrin 

təcrübəsinə baxsaq, təhsil və məşğulluq haqqında məlumatlar adətən əhali reyestrində saxlanılmır, 

lakin FİN əsasında əhali reyestrinin digər dövlət resyetrləri ilə inteqrasiyası sayəsində bu 

məlumatların əlyetərli olması daha təfərrüatlı təhlillərin aparılmasına şərait yaradır.  

Əhali reyestrinin effektiv işləməsi fərdlərə şəxsi təhlükəsizliyini qorumaqla xidmətlərdən 

daha asan və səmərəli istifadə etməyə imkan yaradır. Çünki əhali reyestrinin digər reyestrlərlə 

inteqrasiyası bir şəxsin hər reyestrdəki məhdud məlumatlarının əlaqələndirilməsi əsasında həyata 

keçirilir. Beynəlxalq təcrübəyə əsasən əhali reyestrinə inteqrasiya olunan müxtəlif dövlət 

qurumları Şəkil 1-də göstərilmişdir [37-40].  

Əhali reyestrinin tətbiqi şəxlər üçün FİN-in istifadə edilməsini tələb edir. Bir çox hallarda 

bu FİN-lər reyestrin tətbiq olunmasından əvvəl müəyyənləşdirilmişdir. Vahid kod nömrəsinin 

tətbiqinin əsas məqsədi hesablama zamanı təkrarlanmaların aradan qaldırılması, müxtəlif dövlət 

reyestrləri arasında koordinasiyanın yaxşılaşdırılması və vergi yığımı prosedurlarının 
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təkmilləşdirilməsi olmuşdur. Hazırda əhali reyestri olan bütün ölkələrdə unikal identifikasiya 

nömrələrinin istifadəsi zəruridir və bu nömrə anonim fərdi məlumatların yenilənməsi məqsədilə 

istifadə olunur. 

E-demoqrafiya sisteminin yaradılmasının arxitektur prinsipləri 

Dövlət reyestrləri əsasında demoqrafik tədqiqatlar dedikdə dövlət qurumları və digər 

təşkilatlar tərəfindən aparılan qeydlər və saxlanılan məlumatlar əsasında hər bir şəxsə dair 

verilənlər zəncirini analiz etməyə imkan verən araşdırmalar başa düşülür. Reyestrlərdə bütün əhali 

haqqında və ya müəyyən xarakteristikalara malik, baş vermiş hadisə ilə bağlı şəxs haqqında 

informasiyalar saxlanıla bilər. Bu halda reyestrdə kataloqlaşdırılmış, təsnif olunmuş məlumatlar 

saxlanılır. Toplanan verilənlər sorğuların cavablandırılması və ya müəyyən zaman kəsiyində 

seçilmiş hər hansı bir şəxsin nümunəsində məlumatların analizi üçün istifadə oluna bilər. Bu 

baxımdan, xüsusən Skandinaviya ölkələrinin milli reyestrlər sahəsində zəngin təcrübəsi 

tədqiqatlar üçün yeni imkanlar yaradır. Məsələn, İsveçin dövlət qurumları və ya digər təşkilatlar 

tərəfindən əhali əsaslı reyestrlərin və ya tədqiqat məqsədli reyestrlərin yaradılması sahəsində 

ənənəsi vardır. İsveç, eyni zamanda, konkret bir şəxsə aid fərqli reyestrlərdəki toplanan 

məlumatları əlaqələndirməyi mümkün edən unikal FİN-ə sahib olan az sayda ölkələrdən biridir. 

Tədqiqat məqsədli yaradılan reyestr servisi bütün reyestrlərin siyahısını təqdim edir və araşdırma 

üçün statistikanın, individual xarakterli verilənlərin əldə olunmasına imkan yaradır. 

Təcrübə göstərir ki, hazırda əhali reyestrlərinin məlumatlarından demoqrafik tədqiqatlarda 

istifadə olunsa da, digər dövlət reyestrlərinin verilənlərindən istifadəyə və e-demoqrafiya 

sisteminin yaradılmasına dair yanaşmalar mövcud deyil. Bu məqsədlə məqalədə dövlət reyestrləri 

əsasında e-demoqrafiya sisteminin yaradılmasının struktur prinsipləri araşdırlır. Təklif olunan 

yanaşma e-dövlət platformasında e-demoqrafiya sisteminin qurulmasına əsaslanır. Qeyd edək ki, 

ölkələrin təcrübəsindən, hökumətin strukturundan, milli prioritetlərindən, e-dövlət quruculuğu 

strategiyasından və elektron sistemlərin inteqrasiyasından asılı olaraq fərqli e-demoqrafiya 

modelləri təklif oluna bilər. 

Konseptual olaraq milli e-demoqrafiya sisteminin vahid dövlət reyestri əsasında qurulması 

təklif olunur. Bu halda bütün dövlət reyestrləri, verilənlər bazaları və portallar e-demoqrafiya 

platformasına transfer olunmalıdır. Hesab edirik ki, əgər söhbət e-dövlət platformasından gedirsə 

bütün dövlət reyestrləri inteqrasiya edilməlidir və reyestrdə toplanan bütün verilənlər demoqrafik 

tədqiqatlar üçün əhəmiyyətli mənbə rolunu oynayır. Azərbaycan nümunəsində e-demoqrafiya 

sisteminin arxitekturasına nəzər salsaq e-dövlətin daha çox şərq modelinə uyğun olduğunu görərik. 

Bu modelə inkişaf etməkdə olan ölkələri, bir sıra MDB ölkələrini, o cümlədən Azərbaycanı aid 

etmək olar. Bu modeldə ayrı-ayrı dövlət reyestrləri inteqrasiya olunaraq fəaliyyət göstərir və ya e-

dövlət portalına transfer olunur. Şəkil 2-də e-demoqrafiya sisteminə inteqrasiya olunan reyestrlər 

və bazalar göstərilmişdir.  

Təcrübə göstərir ki, bu model dövlət reyestrlərinin ayrı-ayrı platformalarda, müxtəlif 

proqram təminatlarından istifadə olunaraq yaradılması onların inteqrasiya zamanı müxtəlif 

çətinliklərlə üzləşməsinə səbəb olur, məsələn, ayrı-ayrı platformalarda inteqrasiya problemi, 

təhlükəsizlik, FİN nömrəsinin bütün reyestrlərdə istifadə olunmaması və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, e-dövlət platformasında vətəndaşlar haqqında toplanan bütün məlumatlar 

arasında, hətta ən əhəmiyyətsiz sayıla biləcək verilən də sistemdə nəzərə alınmalıdır və 

demoqrafik tədqiqatlar üçün əhəmiyyətlidir. Təklif olunan konseptual model dövlət reyestri 

verilənlərinin analizinə əsaslanır və e-hökumətin funksiyaları ilə birbaşa əlaqələndirilmir. 
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Şəkil 1. Əhali reyestrinə inteqrasiya olunan dövlət qurumları 

 

 
 

Şəkil 2. E-demoqrafiya sisteminə inteqrasiya olunan reyestrlər və verilənlər bazaları 

 

 

  Əhali reyestri 

Miqrasiya  

xidməti 

Xəstəxanalar 

Notariuslar 

Məhkəmələ

r 

Vətəndaşlıq 

Qeydiyyat 

şöbələri 

 

Nəqliyyat 

agentliyi 

Dövlət 

statistika 

orqanları və 

yerli statistika 

Daxili işlər 

orqanları 

 

Diplomatik 

xidmət 

Yerli özünü-

idarəetmə 

orqanları 

https://m.mia.gov.az/index.php?/az/content/29796/
https://m.mia.gov.az/index.php?/az/content/29796/
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Hazırda ölkədə e-dövlət portalı fəaliyyət göstərir və ayrı-ayrı dövlət reyestrləri mərhələli 

şəkildə portala inteqrasiya olunur. Bu halda dövlət reyestrlərinin inteqrasiyası prosesi başa 

çatdıqdan sonra və ya vahid dövlət reyestri formalaşdırıldıqdan sonra onun əsasında e-

demoqrafiya sisteminin qurulması təklif oluna bilər.  

Demorqafik analiz üçün imkanlar qismən genişlənsə də, müəyyən zaman intervalında reyestr 

insanın həyat dövrü, baş verən hadisələr haqqında bioqrafik verilənlər təqdim etsə də bu 

məlumatlar olduqca məhduddur. Bu baxımdan yalnız əhali deyil, digər dövlət reyesrtlərinin 

analizi, başqa sözlə e-demoqrafiya sisteminin yaradılması əhəmiyyətli məsələdir. Bütün dövlət 

reyestrlərinin FİN əsasında e-demoqrafiya sisteminə transferi fərdi xarakteristikaların tədqiqi üçün 

geniş imkanlar yaradır. Cədvəl 2-də e-demoqrafiya sisteminə transfer olunan reyestrlər və 

verilənlər bazaları üzrə fərdi xarakteristikalar göstərilmişdir. E-demoqrafiya sisteminin 

yaradılması demoqrafik prosesləri daha yaxşı başa düşməyə, daha dərin tədqiqatların aparılmasına, 

sosio-demoqrafiyadan əhali coğrafiyasına, tibbi demoqrafiyaya qədər müxtəlif səviyyələrdə, 

kəsimlərdə analizlərin aparılması potensialına malikdir. Məsələn, Cədvəl 2-də göstərildiyi kimi 

zamandan asılı olaraq FİN(t) əsasında şəxs haqqında məlumatları vektor kimi qəbul etsək müxtəlif 

səviyyələrdə və kəsimlərdə, təhsil, tibb, əmlak və s. göstəricilər üzrə məlumatlar analiz oluna bilər. 

Eləcə də, ayrı-ayrı sahələr üzrə sosio-demoqrafik tədqiqatların aparılması, bir sahə üzrə 

demoqrafik xarakteristikaların tədqiq olunması və demoqrafik davranışların araşdırılması üçün 

geniş imkanlar yaranır. Ayrı-ayrı reyestrlərdə toplanan məlumatlar strukturlaşdırılmış olsa da, 

göstərilən mənbələrdə toplanan böyük verilənlərin intellektual analizi mövcud tədqiqatların 

dərinləşdirilməsinə və demoqrafik davranışlarla əlaqəli biliklərin əldə olunmasına imkan 

verəcəkdir. 

Demoqrafik prosesləri proqnozlaşdırmaq üçün tez-tez modelləşdirməyə əsaslanan 

yanaşmalardan istifadə olunur [41]. Demoqrafik tədqiqatlar əhalinin konkret qrupları arasında 

münasibətlərin modelləşdirilməsi və sosial şəbəkələrdən əldə olunan empirik məlumatlar əsasında 

sosial əlaqələrin qurulmasına yönəldilmişdir [42, 43]. Demoqrafik modelləşdirmədən istifadə 

ssenarilərin generasiyası üçün hesablama modullarından istifadəni asanlaşdıra və müəyyən 

verilənlərin əldə olunmasında yarana biləcək məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına kömək edə 

bilər. Modelləşdirmə müxtəlif ssenarilərin fərdin davranışını və ya müəyyən qruplara necə təsir 

göstərə biləcəyini öyrənmək üçün də istifadə edilə bilər. 

Demoqrafik siyasətin reallaşdırılmasına e-dövlət sisteminin ayrılmaz hissəsi kimi baxılır və 

mövcud demoqrafik situasiyaların qiymətləndirilməsi və demoqrafik proseslərin analizi 

sistemlərinin və reyestrlərin yaradılmasını tələb edir [42, 43]. E-demoqrafiya sistemi dövlətə 

əhalinin ehtiyaclarını daha səmərəli şəkildə təmin etməyə və insan resurslarından optimal istifadə 

etməyə imkan verəcəkdir. Onlayn qeydiyyat və monitorinqin idarə olunması qərarların qəbul 

edilməsi müddətlərinin minimuma endirilməsinə kömək edəcək, ümumiyyətlə hökumət və 

bələdiyyələrdə idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması və ictimai xidmətlərin göstərilməsinə sərf 

olunan vaxtın azaldılmasına şərait yaradacaqdır. 

E-demoqrafiya sistemi sosial sığorta, səhiyyə, miqrasiya və s. sektorlara ayrıla bilər. Belə 

bir yanaşma demoqrafik prosesləri daha səmərəli və sürətli analiz etməyə imkan verəcəkdir. 

Zamanla, e-dövlət platformasına tam inteqrasiya edildikdən sonra elektron reyestrlər virtual 

buludlara transfer oluna bilər. E-demoqrafiya sistemi əhalinin onlayn siyahıya alınması ilə yanaşı, 

əhalinin statistikasını dəqiq müəyyənləşdirməyə, onlayn monitorinq aparmağa, demoqrafik 

proseslərin dərin təhlilinə və demoqrafiya ilə bağlı problemləri müəyyən etməyə şərait 

yaradacaqdır. 

Demoqrafik təhlükəsizlik və insan resurslarının inkişafı dövlətin inkişafının əsas strateji 

aspektləridir. İnsan resurslarının proqnozlaşdırılması və e-dövlətin inkişafında risklərin 

müəyyənləşdirilməsi kimi məqsədlərə nail olmaq üçün e-demoqrafik sistemlərin və 

mexanizmlərin yaradılması gələcəkdə elmi əsaslı və səmərəli bir e-dövlət sistemini qurmağa, 

iqtisadi və sosial inkişaf üçün strateji istiqamətləri müəyyən etməyə kömək edəcəkdir.  



İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2021, №1, 3–17 

 

       www.jpis.az                                                                      13 

 

 

 

C
əd

v
əl

 2
. 
E

-d
em

o
q
ra

fi
y
a 

si
st

em
in

ə 
tr

an
sf

er
 o

lu
n
an

 f
ər

d
i 

x
ar

ak
te

ri
st

ik
al

ar
 



İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2021, №1, 3–17 

 

14                                                                  www.jpis.az 

Nəticə 

İKT-nin sürətli inkişaf etdiyi, ölkələrin sosial-siyasi vəziyyətinin sürətli dəyişdiyi bir 

şəraitdə demoqrafik prosesləri ənənəvi statistik üsullarla təhlil etmək mümkün deyil. Ölkədəki 

effektiv demoqrafik siyasətin həyata keçirilməsi elektron dövlət sisteminin ayrılmaz bir hissəsi 

kimi qəbul edilir və mövcud demoqrafik vəziyyətin qiymətləndirilməsi, təhlili və effektiv qərar 

qəbul edilməsi vasitəsilə demoqrafik xüsusiyyətləri əhatə edən reyestr və sistemlərin effektiv 

istifadəsini tələb edir. Demoqrafik prosesləri idarə edilməsi, məqsədyönlü demoqrafik siyasətin 

həyata keçirilməsi üçün e-demoqrafiyanın formalaşdırılması aktual məsələlərdən biridir. 

Məqalədə demoqrafik proseslərə miqrasiya, doğum və ya ölüm faktlarından əlavə müxtəlif 

xəstəliklərin, hərbi əməliyyatların, təbii fəlakətlər və sairlərlə yanaşı sosial-iqtisadi vəziyyətin də 

təsir göstərməsi qeyd edilir və bu göstəricilərin demoqrafik tədqiqatlarda nəzərə alınmasının 

vacibliyi göstərilir. 

Ədəbiyyatda elektron demoqrafiya dair tədqiqatların əsas mənbələri kimi isə veb bruzerlərdə 

axtarış sorğuları, sosial media verilənləri, dövlət reyestrlərində toplanan verilənlər, e-xidmət 

verilənləri, vətəndaşların məmnunluq göstəriciləri, hökumət-vətəndaş münasibətlərində əks əlaqə 

verilənləri və s. aid edilir. Göstərilən mənbələrdə toplanan böyük verilənlərin analizi mövcud 

tədqiqatları tamamlamağa və demoqrafik davranışlarla əlaqəli yeni təsəvvürlərin yaranmasına, 

biliklərin əldə olunmasına imkan verəcəkdir. Məqalədə dövlət reyestrləri əsasında e-demoqrafiya 

sisteminin konseptual modeli təklif edilmişdir. Təklif olunan yanaşma əsasında demoqrafik analiz 

üçün vacib olan informasiya mənbələri araşdırılmış, vahid reyestrin yaradılması və dövlət 

reyestrlərin inteqrasiyası məsələlərinə baxılmışdır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, e-demoqrafiya 

sistemi əhali reyestrinin monitorinqinə və e-dövlət portalına inteqrasiya olunmuş reyestrlərdə 

müxtəlif xarakterli demoqrafik göstəriciləri təhlil etməyə imkan verəcəkdir.  

Vahid əhali reyestrinin yaradılması ənənəvi siyahıyaalmanın ləğv edilməsinə və dövlət 

reyestrində toplanan məlumatların analizi əsasında faktiki olaraq əhalinin fasiləsiz onlayn siyahıya 

alınmasına və monitorinqinin aparılmasına imkan verəcəkdir. Əhali reyestri ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafını təmin etmək üçün müxtəlif qərar qəbuletmə sistemlərində, ən əsası isə e-demoqrafiya 

sistemində effektiv şəkildə istifadə edilə bilər ki, bu da sosial tədqiqatların və əhali məlumatlarının 

monitorinqi üçün səmərəli həllərin işlənməsinə imkan yaradacaqdır. Mövzunun aktuallığı nəzərə 

alınaraq, gələcək tədqiqatlarda müxtəlif dərin demoqrafik analizlərin aparılması məqsədilə sosial 

media vasitələrində və dövlət reyestrlərində toplanan böyük verilənlərin intellektual analizi 

məsələlərinə baxılacaqdır. 
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Архитектурные принципы построения национальной э-демографической системы 

Статья посвящена формированию э-демографической системы на основе государственных 

регистров. В настоящее время формирование э-демографической системы, позволяющей 

анализировать демографические характеристики на платформе э-государства, очень важно 

с точки зрения построения эффективной системы управления. Э-демография позволяет 

изучать влияние цифровых технологий на демографическое поведение и использовать 
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новые источники данных для углубленного исследования демографических процессов. В 

статье анализируется международный опыт в области э-демографии, исследуются подходы 

к формированию э-демографии на основе реестра населения. В последних исследованиях 

рассматривается использование данных, собранных в регистрах населения, в качестве 

нового источника информации для демографических исследований и статистики. 

Исследования показывают, что в странах где применяется регистр населения личные 

идентификационные номера используются для интеграции данных. В настоящее время 

необходимо использовать уникальные идентификационные номера во всех странах, где 

внедрен регистр населения, и основная цель - исключить дублирование во время 

мониторинга и улучшить координацию между различными государственными регистрами. 

Концептуально предлагается построить национальную э-демографическую систему на 

основе единого государственного реестра. В этом случае все государственные реестры, 

базы данных и порталы должны быть переведены на платформу э-демографии. Все данные, 

собранные в государственных регистрах, играют роль важного источника для 

демографических исследований. В статье показаны индивидуальные характеристики 

регистров и баз данных, переданных в э-демографическую систему. Формирование э-

демографической системы создаст широкие возможности для социально-демографических 

исследований и изучения демографического поведения. 

Ключевые слова: электронное государство, электронная демография, демографические 

характеристики, регистр населения, электронные регистры. 
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Architectural principles of building a national e-demographic system 

The article is devoted to the formation of an e-demographic system based on public registries. 

Currently, the formation of an e-demographic system that allows monitoring of demographic 

characteristics on the e-government platform is very important in terms of building an effective 

management system. E-demography allows the study of the impact of digital technologies on 

demographic behavior and the use of new data sources for in-depth research of demographic 

processes. This paper article analyzes the international experience in the field of e-demography, 

examines the approaches to the formation of e-demography on the basis of the population registry. 

Recent studies has reviewed the use of data collected in population registries as a new source of 

information for demographic surveys and statistics. The studies shows that in countries, where the 

population registry is applied, personal identification numbers are used to integrate data. Currently, 

unique identification numbers have to be used in all countries practise population registry, and the 

main goal is to eliminate duplication during monitoring and improve coordination between 

different public registries. Conceptually, it is proposed to build an e-demography system on the 

basis of a single public registry. In this case, all public registries, databases and portals must be 

transferred to the e-demography platform. All data collected in public registries play acts as an 

important source for demographic research. The article provides individual characteristics of 

registries and databases transferred to the e-demographic system. The formation of an e-

demographic system will provide ample opportunities for socio-demographic research and the 

study of demographic behavior. 

Keywords: electronic government, electronic demography, demographic characteristics, 

population registry, electronic registries. 
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