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SSRİ-nin süqutundan sonra Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaza sərbəst çıxış imkanları əldə 

etmiş oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqaz regionunda yeni müstəqil dövlətlər olan 

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermanistan başlanğıcda Avropa strukturlarının hazırkı qədər 

diqqətləri mərkəzində deyildilər. Belə ki, Avropa İttifaqı ciddi sosial-iqtisadi və siyasi 

problemlərə malik olan bu ölkələrlə Avropa strukturları sıx təmaslar qurmada ehtiyatlı 

davranırdılar. Cənubi Qafqaz respublikaları arasında Ermənistan xüsusilə özünün məhdud 

resursları ilə Avropanın diqqətini cəlb etmirdi. Müşahidə edilən məqamlardan biri də ondan 

ibarət idi ki, Cənubi Qafqaz ölkələri müstəqilliklərinin ilk illərindən hərbi-siyasi məsələbrdə 

yönlərini əsasən Rusiya, Türkiyə və ABŞ-a çevirmişlər. Bu da həmin dövr üçün kifayət qədər 

başa düşülən idi. Çünki, müstəqilliklərinə yenicə qovuşmuş Cənubi Qafqaz ölkələri özünü 

hərbi-siyasi güc kimi göstərməyən və ümumilikdə, iqtisadi problemlərini həll etməklə məşğul 

olan Avropa İttifaqından gözləntiləri çox deyildi. Buradan belə qənatə gələmək olur ki, ötən 

əsrin 90-cı illərində Cənubi Qafqaz ölkələri ilə Avropa strukturları arasında inteqrasiyaya 

qarşılıqlı olaraq maraq zəif idi.[9] Lakin hazırkı məqamda vəziyyətin tamam fərqli məcrada 

inkişaf etdiyini söyləmək olar. Bu gün Cənubi Qafqaz respublikalarının Avropa üçün böyük 

önəm kəsb etməsi heç kimdə şübhə doğurmur. Cənubi Qafqaz ölkələri ilə Avropanın mərkəzi 

institutu olan Aİ arasındakı əlaqələrinin inkişaf dinamikasını təhlil etməklə bir daha  bunun 

şahidi olmaq mümkündür.  

2001-ci ildə etibarən Avropada ümumilikdə Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə əlaqələrin 

genişləndirilməsi məsələsi böyük aktuallıq kəsb etməyə başlamışdır. Bunu sübut edən məqam 

ondan ibarət olmuşdur ki, 2001-ci ilin fevral ayında Avropa İttifaqı xüsusi bəyannamə qəbul 

edərək əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı niyyətlərini region dövlətlərinin diqqətinə 

çatdırmışdır. Cənubi Qafqaz ölkələrində Avropanın bu səpkili niyyəti müsbət qarşılanmışdır. 

Bunun ardınca, 2003-cü ilin ıyul ayında Avropa Ittifaqı tərəfindən regiona xüsusi nümayəndə 

təyin edilmişdir. Elə həmin ili Cənubi Qafqaz dövlətlərinin Avropa Qonşuluq Siyasətində 

iştirakının istənildiyi bəyan edilmişdir. Qeyd edək ki, ilkin olaraq, Avropa Qonşuluq 

Siyasətinin Cənubi Qafqaz ölkələrini əhatə etməsi nəzərdə tutulmamışdır. Bildiymiz kimi, 

Avropa İttifaqı 2004-cü ildə öz sırasına on yeni dövlət daxil etmişdir. Avropa siyasi və 

akademik dairələri bu qonşu regionların Avropanın təhlükəsizliyi və sosial-iqtisadi 

sabitliyində nə kimi rol oynaya biləcəkbrini nəzərə alaraq, Aİ-nin bu ölkələrlə münasibətlər 

qurmağının əhəmiyyətini xüsusi vurğulayırdılar. Beləliklə, 2004-cü ildən Avropa Qonşuluq 

Siyasəti elan edildi. Avropa Qonşuluq Siyasəti ilk növbədə Aİ ilə su və quru sərhədlərinə 
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malik olan dövlətlər üçün nəzərdə tutulmuşdu. Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində Aİ 

tərəfdaşlarına yeni tip əməkdaşlıq növü təklif edilir. Bu əməkdaşlıq özündə daha sıx siyasi 

yanaşma və iqtisadi inteqrasiya elementlərini ifadə edir. [9]  

Avropa Komissiyasının üzvü J.Potocnik Yaxın Qonşuluq Siyasətinin əhəmiyyətini 

qeyd edərək bildirmişdir ki, bu siyasət çərçivədə hər 3 ölkə üzrə məruzələr hazırlanmalı və 

bunların əsasında da Fərdi Fəaliyyət Planları müəyyən olunmalıdır. Komissarın fikrincə, Yeni 

Qonşuluq Siyasəti Avropa İttifaqının regiona önəm verməsinin bariz nümunəsidir və üç 

Cənubi Qafqaz respublikası da onlara verilən bu imkandan lazımınca yararlanmalıdırlar. 

Avropa İttifaqı Azərbaycana, Gürcüstana və Ermənistana iqtisadi, ticarət, elmi texnologiyalar, 

və s. sahələrdə kömək etməyə hazırdır.[4, 71]
 

Cənubi Qafqaz ölkələri Avropa Qonşuluq Siyasətinə Aİ-nin regionda daha fəal aktor 

olmaq niyyətinin təzahürü olaraq dəvət edilmişlər. Avropa Komissiyasınm sədri Romano 

Prodinin dediyi kimi, “Aİ region ölkələrinə tərəfdaşlıqdan yuxarı, üzvlükdən isə aşağı bir 

əməkdaşlıq mexanizmi tsklif edir”.[9] Region dövlətlərinə “imtiyazlı münasibətbr” təklif 

etməklə Aİ bu dövlətləri üzvlük məsələsini gündəmə gətirmədən özünə daha da yaxın etmək 

niyyətini açıqlamışdır. Qeyd edək ki, Cənubi Qafqaz regionu ölkələrinin əhalisi Avropayönlü 

kursa kifayət qədər müsbət yanaşır. Belə ki, keçirilmiş sosial sorğulara görə, Gürcüstanda 

əhalinİn 80, Ermanistanda isə 81 faizi Aİ-yə üzv olmağı arzulayır.[8] Bizim ölkəmizdə isə 

belə sorğu aparılmamışdır. Lakin ölkə əhalisi özünü vahid Avropa ailəsinin tərkib hissəsi kimi 

görür. Cənubi Qafqaz ilə münasibətlərin qurulduğu ilk zamanlardan etibarən, Aİ siyasi aktor 

olmaqdan daha çox, kömək edən qurum kimi regionda fəaliyyət göstərirdi. Belə ki, Al 

regionda baş verən münaqişələr nəticəsində yaranmış humanitar böhranın qarşısını almaqda 

region dövlətlərinə yaxından yardım etmişdir. Məsələn, 1992-2004-cü illər arasında Avropa 

Komissiyası Humanitar İdarəsi və Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı vasitəsilə Azərbaycana 160 

milyon, Gürcüstana 168 milyon və Ermənistana 171 milyon yardım göstərilmişdir.[9] Qeyd 

edək ki, Gürcüstan günümüzədək Aİ-dən yardım almaqda davam edir. Gürcüstan hökümətinin 

istəyi ilə Aİ Avropa Təhlükəsizlik və Müdafiə Proqramı bu ölkəyə “qanunun aliliyi” 

missiyasını göndərmişdir. Bu missiya cinayət ədliyyə sistemində baş qaldıran problemlərin 

aradan qaldırılmasında Gürcüstan hökümətinə yardım göstərmişdir. Xüsusi vurğulamaq 

lazımdır ki, AI Gürcüstanda olduğu qədər Azərbaycanda və Ermənistanda fəal rol 

oynamamışdır. Baxmayaraq ki, Aİ daha çox Gürcüstanla təmasları inkişaf etdirmişdir, 

Gürcüstan Aİ-dən daha çox dəstək, xüsusüə də siyasi dəstək gözlədiyini dəfələrlə açıq-aşkar 

nümayiş etdirmişdir. Bu ölkənin istədikləri bəzən Aİ-nin vermək istədikbrindən daha çox olur 

və sabiq prezident Saakaşvili bununla bağlı bir neçə dəfə öz narazılığını ifadə etmişdir. 

Gürcüstan tərəfi dəfələrlə bəyan etmişdir ki, ölkənin təhlükəsizlik problemlərinin aradan 

qaldırılmasında Aİ heç bir real töhfə vermir.[6, 3] 

  Azərbaycan Respublikası Ermənistan və Gürcüstandan fərqli olaraq, özünü Avropa 

təhlükəsizliyinin istehlakçısı kimi yox, istehsalçısı kimi göstərir. Həqiqətən də, Azərbaycanın 

Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında oynadığı rolun ciddiliyi heç bir şübhə 

doğurmur. Avropada bu məsələdə Azərbaycanın əhəmiyyətli rolu yaxşı başa düşülür. Belə ki, 

2006-cı ilin fevralında Bakıda səfərdə olan Avropa komissarı Ferrero-Valdner qeyd etmişdir 

ki, “Aİ Azərbaycanla enerji sahəsindəki əməkdaşlığa böyük önəm verir və qaz və neft 

kəmərlərinin tezliklə inşasında çox maraqlıdır”.[1] Avropaya inteqrasiya Azərbaycan üçün 

geniş regional enerji əməkdaşlığının həyata keçirilməsində mühüm rol oynaya bilər.  

Ermənistanın Avropa strukturları ilə əlaqələrinin qurulmasının vahid strateji xətti 

mövcud deyildir. Belə ki, Ermənistan xarici əlaqələrini əsasən Moskvadan gələn təlimatlar 
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üzrə qurduğuna görə, Avropa ilə təmaslarını da müəyyən çəeçivə daxilində həyata keçirir. 

Ermənistan əsasən Aİ-nin yardımlarından bəhrələnərək iflic vəziyyətində olan iqtisadiyyatının 

mövcudluğunu təmin etməyə çalışır. Lakin bnunun əvəzində Avropanın arzularına müvafiq 

hər hansı bir addımı atmaqda maraqlı görünmür.  

Ümumiyyətlə qeyd edək ki, Cənubi Qafqaz dövlətlərini Avropa Qonşuluq Siyasətinə 

daxil etməklə, Avropa İttifaqı onlarla daha sıx əlaqələr qurmaq niyyətini göstərir. Bu 

proqramın əsas məqsədi olaraq vurğulanır ki, “Aİ-nin 2004-cü il genişlənməsi qonşu ölkələrin 

təhlükəsizliyi, rifahı və stabilliyinin gücləndirilməsi imkanı kimi istifadə edilsin. 2005-2006-cı 

illərdə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan özlərinin Fəalliyyət Planlarınının hazırlanması 

üçün Aİ ilə dialoqa başladılar. Təəsüflə qeyd etmək lazımdır ki, Fəalliyyət Planlarınında 

regiondakı münaqişəiərin tənzimlənməsi məsələsi demək olar ki, yer almamışdır. Hər üç 

ölkənin Fəaliyyət Planları 2006-cı ilin ortalarında tamamlanmışdır. Onu da qeyd edək ki, hər 

üç Cənubi Qafqaz ölkəsi Aİ ilə imzalanan bu sənnddən konkret gözləntiləri var idi. İlkin 

olaraq qeyd edək ki, Gürcüstan daxili münaqişələrin sülh yolu ilə həlli məsələsinin onun 

Fəalliyyət Planında prioritet istiqamət kimi yer almasını istəyirdi. Gürcüstan Avropaya 

inteqrasiyanı özünün münaqişələrinin həllində əsas vasitə kimi görürdü. Buna görə də, Tiflisin 

Brüsselə təqdim etdiyi layihədə bu münaqişəbrin həlli ücün əməkdaşlığın metodlan ətraflı izah 

olunmuşdu. Gürcüstan çalışırdı ki, Aİ-ni Cənubi Osetiya münaqisəsinin Gürcüstanın maraqları 

çərçivəsində həlli variantına cəlb etsin və bu istiqamətdə ondan real dəstək alsın.[5, 21] 

Gürcüstan sanki öz Fəalliyyət Planınını Aİ ilə “dostluq” müqaviləsi kimi təqdim etməyə 

çalışır və sübut etməyə çalışır ki, Aİ bu münaqişələrin həlli prosesində öz üzərinə daha çox 

siyasi-təhlükəsizlik öhdəlikləri götürməlidir. Gürcüstan inanır ki, bu münaqişələr Rusiyanın 

müdaxiləsinə görə aramsız xarakter almışdır və Rusiya münaqişələrin sülh yolu ilə həlli 

prosesində yeganə maneədir. Bu baxımdan, Gürcüstan üçün cox önəmlidir ki, Aİ Rusiya 

üzərində öz təsir imkanlarından bu münaqişələrin sülh yolu ilə həlli üçün istifadə etsin. 

Gürcüstan təkid edir ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və daxili 

münaqişələrin həll olunması Aİ-Rusiya əlaqələrində gündəlikdə duran məsələlərdən biri olsun. 

Lakin bildiyimiz kimi, Gürcüstanın bu tələbləri onun istədiyi nəticəni verməmişdir. Avropa 

dövlətləri Rusiyanı Gürcüstandan daha önəmli strateji partnor kimİ görürlər və Gürcüstanın 

problemlərinin həlli üçün Rusiya ilə münasibətlərini korlamaq niyyətində deyillər. 

Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqı münasibətlərini tam milli maraqları prizmasından 

çıxış edərək qurur və Brüsseli Rusiyaya qarşı əks güc balansı kimi görmür. Ermənistanın 

hazırladığı təkliflər paketinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, burada onun öz işğalçılıq 

siyasətinə bir nör bəraət qazanmaq cəhdləri özünü biruzə verməkdədir. Yəni, Ermənistan 

özünün işğalçılıq siyasətinin nəticələrini leqallaşdırmaqda Avropa İttifaqının dəstəyindən 

yararlanmaq istəyir. Bundan başqa, Ermənistanın təqdim etdiyi Fəaliyyət Planında həm də 

onun Avropanın bu nüfuzlu strukturu ilə əlaqələrində kifayət qədər qeyri-səmimi olduğunu 

müəyyənləşdirməyə imkan verən məqamlar aşkar müşahidə olunur. Məsələn, təqdim etdiyi 

Fəaliyyət Planında münaqişə zonasında atəşkəs rejiminin qorunması və Dağlıq Qarabağ 

əhalisinin öz müqqədəratını həll ctmək hüququnu təmin edəcək sülh variantinın əldə olunması 

üçün kömək etməyə çağırmışdır. Reallıq isə ondan ibarətdir ki, münaqişə zonasında atəşkəs 

rejimini pozan Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlayan  elə Ermənistan tərəfinin özüdür. 

Bundan başqa, Azərbaycan tərəfi münaqişənin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında  tez bir 

zamanda tənzimlənməsində prinsipiallıq nümayiş etdirdiyi halda Ermənistanın atdığı 

addımmlarla və nümayiş etdirdiyi mövqe ilə “status-qvo” vəziyyətinin qalmasını şərtləndirir. 

Həmçinin, Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağ yüksək muxtariyyat verməyə hazır olduğunu 
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bildirsə də, Ermənistan tərəfi yenə qeyri-konstruktiv mövqeyindən uzaqlaşmır. Ermistanın 

qeyri-səmimi davranışları təbii ki, Avropa İttifaqı tərəfindən müşahidə edilirdi və bu 

baxımdan da qurum Ermənistan bu tövsiyyələrindən imtina etmişdir. Aİ bu məsələləri 

ikitərəfli sənədlərin içinə salmağa könülsüz olduğunu bir neçə dəfə Ermənistan rəhbərliyinə 

açıq şəkildə bildirmişdir. Ermənistan tələb edirdi ki, Aİ bu ölkənin izolyasiyasını artıracaq hər 

hansı bir layihənin maliyyələşdirilməsindən imtina etsin. Avropa İttifaqında kifayət qədər 

məlumatlıdırlar ki, Ermənistanı izolyasiya vəziyyətinə salan onun özünün işğalçılıq 

siyasətidir.  

Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində Avropa İttifaqı ilə əlaqələrdə və ya təmaslarda ən 

səmimi və ən konstruktiv mövqeyi Azərbaycan Respublikası nümayiş etdirir. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikası özünün təqdim etdiyi sənədlərdə Ermənistan kimi açıq və kəskin 

şəkildə Aİ ilə əməkdaşlığın Daglıq Qarabağ probleminin həllinə yönləndirilməsinə çalışmırdı. 

Bununla belə Azərbaycan Respublikası qurum Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərindən çıxarılması məsələsini Ermənistan-Aİ münasibətlərində aktual 

saxlamağa çağırmışdır.[1] Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfi haqlı olaraq Avropa 

İttifaqının Ermənistanı işğalçı kimi tanımamasından narazıdır. Ümumiyyətlə qeyd etmək 

lazımdır ki, Avropa İttifaqı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

tənzimlənməsi məsələsini prioritet kimi nəzərdən keçirmir. Fəalliyyat Planlarının 2006-cı ildə 

hazırlanmış versiyasında aşkar şəkildə görünürdü ki, Aİ-nin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

həlli prosesində rolunu artırmağa meylli deyil. Sənəddə münaqişə ilə bağlı səthi və simvolik 

yanaşı tərzini müəyyənləşdirmək çətin deyildir. Avropa İttifaqı tərəfləri sənədi imzalamağa 

cəlb etmək məqsədi ilə belə bir sırf diplomatik gediş etmişdir. Sənəddə yer alan məqamlar 

aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:  

- diplomatik cəhdlərin artırılması;  

- sülh prosesinə dəstək;  

- ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə dəstək; 

- insanlar arasında əlaqələri genişləndirmək. 

Qeyd edək ki, sənəddə yer almış yuxarıdakı məqamlar münaqişənin dinc vasitələrlə 

tənzimlənməsi istiqamətində müəyyən töhvələr verə bilər. Sadəcə Avropa İttifaqı sənədlərə 

tərəfləri imzalamağa inandırmaq məqsədi ilə sırf diplomatik gediş olaraq yuxarıdakı 

məqamları qeyd etmişdir. Bu məqamların real əhəmiyyət kəsb etməsi istiqamətində isə hər 

hansı bir addım atılmamışdır.  

Ümumiyyətlə, Ermənistanın mövqeyində maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, Ermənistan 

hər vəchlə Fəalliyyət Planlarında nəzərdə tutulan layihələrin həyata keçirilməsinin sülh 

prosesində irəliləyişlərin əldə edilməsi ilə əlaqələndirilməsinə qarşı çıxırdı. Təbii ki, artıq 

qeyd etdiyimiz kimi, belə mövqe Ermənistanın münaqişənin ilkin fazasından, yəni, 1988-

1994-cü ildən sonra həyata keçirdiyi “status-kvonu” qorumaq, münaqişəni “dondurmaq” 

strategiyasının bariz nümunəsi kimi qiymətləndirilməlidir.[9]  

Qeyd edək ki, Avropa Qonşuluq Siyasəti Aİ-nin Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə 

münasibətbrinin inkişafında yeni bir səhifə açmış oldu. Cənubi Qafqaz artıq Avropa üçün 

uzaq, qıraq bir region deyil, inkişafı və stabilliyi Avropa üçün həyati əhəmiyyətli bir region 

statusu qazanmış oldu. 2006-ci il üçün hər üç Cənubi Qafqaz dövlətləri üçün Fəaliyyət 

Planları hazırlandı və qəbul edildi. Yuxarıda apardığımız təhlillərdən də göründüyü kimi, bu 

Fəaliyyət Planları hər bir ölkə üzrə ayrıca olaraq və həmin ölkənin spesifik ehtiyacları, Aİ ilə 

münasibətlərinin inkişaf səviyyəsi və s. nəzərə alınmaqla hazırlanmış və qəbul edilmişdir. 

Məsələn, Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərdə Aİ üçün energetika sahəsində 
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əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən 2006-cı ilin noyabr ayında, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Brüsselə səfəri zamanı Azərbaycanın 

Fəaliyyət Planının qəbul edilməsi ilə yanaşı, Aİ ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində 

anlaşma memorandumu də qəbul edilmişdir. Avropalı ekspertlərin fıkrincə, bu 

memorandumun həyata keçirilməsi Azərbaycanın Avropa enerji bazarına inteqrasiyasının 

sürətlənməsində rolu əhəmiyyətlidir. Avropanın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndiril-

məsində sənədin təsirli olacağı dəqiqliklə proqnozlaşdırılmışdır. Memorandumda əksini tapan 

məqamlara diqqət yetirməklə buna əmin olmaq mümkündür. Bu məqamlar aşağıdakılardan 

ibarətdir:[3, 211]  

- energetika sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin Avropa İttifaqının 

qanunvericiliyi ilə uyğunlaşdırmaq; 

- Azərbaycan və Xəzər hövzəsindən Aİ-yə enerji resurslarının tranzit sistemlərinin təmin 

edilməsi; 

- Enerji resurslarına təlabatın idarə edilməsinin müfəssəl siyasətinin hazırlanması: 

- Texniki əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi. 

Ümumiyyətlə, Avropa Qonşuluq Siyasətinin Azərbayan üçün Fəaliyyət Planı beş il 

müddətinə qəbul edilmişdir. Bu planda aşağıdakı istiqamətlərdə əməkdaşlıq prioritet 

istiqamətlər kimi göstərilmişdir: 

- Azərbaycanın infrastrukturuna investisiya qoyulması; 

- Azərbaycanın iqtisadiyyatının Avropa iqtisadiyyatına qismən inteqrasiyası; 

- Xəzər dənizinin Azərbaycana aid olan hissəsindən enerji ehtiyatlarının Avropa 

bazarlarına çıxarılması sahəsində əməkdaşlıq. 

Bundan başqa, Avropa Komissiyası Azərbaycan üçün 2007-2010-cu illəri əhatə edən 

üç illik yardım planını da qəbul etmişdir. Bu plana əsasən üç il ərzində Azərbaycan 

Respublikasına 92 milyon avro həcmində maliyyə yardımı ayrılmışdır. Avropa Komissiyası 

həmçinin, Azərbaycanda insan hüquqları və Demokratiya üzrə özünün ofısini də açmışdır.  

Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində 

təmasların qurulmasının konkret olaraq ölkəmiz üçün bir sıra əhəmiyyətli imkanlar yaratdığını 

qeyd etmək mümkündür. Bu imkanları aşağıdakılardan ibarətdir:[1] 

- siyasi, iqtisadi və inzibati müstəvidə islahatların reallaşdırılması və ortaq  dəyərlərə 

həssaslıqla yanaşılması istiqamətində real nəticələr əldə etməklə Azərbaycan 

Respublikasinin Avropa İttifaqının daxili bazarında müəyyən pay sahibi olma imkanı; 

- vətəndaşların, kapitalın, əmtəələrin və xidmətlərin sərbəst dövriyyəsini şərtləndirmək 

məqsədilə Avropanın gələcək inteqrasiya və liberallaşdırma proseslərində iştirak imkanı; 

- Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrlə səmərəli siyasi, iqtisadi dialoq və əməkdaşlıq, 

qarşılıqlı səmərəli ticarət əlaqələri və açıq bazar, miqrasiya, narkotiklər və mütəşəkkil 

cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, sərmayələrin təşviqi, yeni maliyyə 

mənbələrinin əldə edilməsi, ölkəmizin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının 

dəstəklənməsi və s. müstəvilərdə təmaslar imkanı. 

Beləliklə, Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Avropa 

İttifaqına inteqrasiyası yeni dinamiklik kəsb etməyə başlamışdır. Hazırda bu istiqamətdə 

tərəflərin maraqları demək olar ki, üst-üstə düşür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Cənab İlham Əliyev respublikamızda səfərdə olan bütün avropalı qonaqlarla görüşlərində, 

Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası xəttini götürməsi, Azərbaycanın AQS-nə daxil edilməsinin 

bu yolda önəmli amil olması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla Azərbaycanın ərazi 
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bütövlüyü çərçivəsində həlli, ölkədə gedən uğurlu iqtisadi və siyasi islahatlar barədə ətraflı 

müzakirələr aparmışdır.  

Yuxarıda apardığımız təhlillər bir sıra mühüm qənaətlərə gəlməyə imkan vermişdir. 

Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaza dair siyasətini səciyyələndirən müxtəlif daxili və xarici 

faktorlar var. Bunların qarşılıqlı əlaqəsi də ittifaqın gələcək rolunu səciyyələndirir. Təbii ki, 

Cənubi Qafqaz dövlətlərində uğurlu islahatlar, keçid prosesi və onların siyasi istiqamətləri də 

əhəmiyyətlidir. Region ölkələrində ittifaqa gələcəkdə üzvlük məsələsi müzakirə edilsə də, bu 

barədə danışmaq hələ çox tezdir. Avropa  Qonşuluq Siyasəti də bu ölkələrə Aİ-nə tamhüquqlu 

üzvlük məsələsini vəd etmir. Bu siyasət bir növ Avropa İttifaqı üçün inqilabi yenilikdir. Belə 

ki, ekspertlərin fikrincə, indiyə qədər Aİ-nin xarici siyasətində bir tendensiya mövcud 

olmuşdur. Əgər Aİ-nin ünsiyyət qurduğu dövlətin quruma üzv qəbul edilməsi gözlənilirsə, Aİ 

bu dövlətlə daha fəal münasibət qururdu. Əgər dövlətin üzvlüyü   gözlənilmirdisə, Aİ-nin   

münasibəti  nəzərə çarpacaq dərəcədə passiv   olurdu. Lakin  Avropa Qonşuluq Siyasəti  bu 

tendensiyanın sona çatmasını bildirən bir siyasi xətt kimi qiymətləndirilə bilər. Belə ki, Yaxın 

Qonşuluq Siyasətinə daxil edilən dövlətlərin çoxu gələcəkdə üzv olmaq perspektivlərinə malik 

deyillər. Bundan başqa, Avropa İttifaqı əsasən özü üçün mənfəətli olan məqamlara daha çox 

diqqət yetirir. Belə ki, regiondakı münaqişələrin ədalətli tənzimlənməsi məsələsini qurulan 

münasibətlərdə ciddi istiqamət kimi nəzərdən keçirmir. Lakin bunlara baxmayaraq, Avropa 

İttifaqı Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə strateji münasibətlərini daha inkişaf etdirmək 

niyyətindədir və bu niyyətdən irəli gələn müxtəlif layihələr reallaşdırılmaqdadır.  
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ХАТИРА МЕХТИЕВА 

 

СБЛИЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВ ЮЖНОГО КАВКАЗА С ЕС В РАМКАХ 

ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОСЕДСТВА 

 

В научной статье обосновывается, что ЕС уделяет значительное внимание 

политическим и экономическим процессам, протекающим на Южном Кавказе, и 

активно отстаивает здесь свои интересы. Сейчас Евросоюз фокусирует внимание на 

http://europahouse-az.org/index.php?l=az
http://www.azerbaijan.az/
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нескольких ключевых региональных проблемах, одной из которых является 

расширение участия в разрешении проблем Южного Кавказа. Процесс сближения 

государств Южного Кавказа с ЕС является длительным и поэтапным. Несмотря на 

существующие проблемы, Южный Кавказ остаётся в поле внимания ЕС. Одним из 

приоритетных направлений сотрудничества Евросоюза с государствами Южного 

Кавказа, являются отношения с Азербайджанской Республикой. В 2004 году 

Европейская Комиссия приняла Стратегический Документ о Политике Европейского 

Соседства. В данном документе Европейская Комиссия рекомендует Совету ЕС 

включение Азербайджана, Армении и Грузии в эту политику. Политика Европейского 

Соседства заметно усилила динамику интеграционных процессов между ЕС и 

государствами Южного Кавказа. 

 

KHATİRA MEHTİYEVA 

 

RAPPROCHEMENT OF THE SOUTH CAUCASUS WITH THE EU WITHIN 

THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD POLICY 

 

In a scientific article proves that the EU pays considerable attention to the political and 

economic processes taking place in the South Caucasus, and is actively pursuing its own 

interests here. Now the European Union has focused on several key regional issues, one of 

which is to expand participation in the resolution of problems in the South Caucasus. The 

process of rapprochement of the South Caucasus with the EU is a long and gradual. Despite 

the problems, the South Caucasus remains in the field of EU attention. One of the priority 

areas of cooperation between the EU and the South Caucasus states are relations with the 

Republic of Azerbaijan. In 2004 the European Commission adopted a strategy paper on the 

European Neighborhood Policy. In this document, the European Commission recommends to 

the Council of the EU inclusion of Armenia, Azerbaijan and Georgia in this policy. European 

Neighbourhood Policy noticeably strengthened the dynamics of integration processes between 

the EU and the South Caucasus. 
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