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Son onilliklərdə, xüsusən XXI yüzillikdə müasir dünya siyasətində və beynəlxalq 

münasibətlərdə beynəlxalq təşkilatların rolu get-gedə artmaqdadır. Onlar dövlətlər arasında 

həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli diplomatiyanın həyata keçirilməsi üçün mühüm mexa-

nizmdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) dünyanın təxminən iki yüz dövlətini birləşdirən 

ən universal beynəlxalq strukturdur. BMT-nin əsas hədəfləri isə beynəlxalq sülhün və təh-

lükəsizliyin qorunub saxlanması, dövlətlərin arasında dostluq əlaqələrinin inkişafına kömək 

etməkdir. BMT həm də dünya siyasətinin aktual məsələlərinin müzakirəsi üçün bir məkandır. 

Beləliklə, BMT-nin, onun çoxsaylı profil strukturlarının, xüsusən beynəlxalq təhlükə-

sizliyin təmin edilməsi və bütün planetdə sülhün qorunub saxlanması işində geniş səlahiyyət-

lərə malik olan Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyəti, heç şübhəsiz, müasir beynəlxalq geosiyasi 

münasibətlər sistemində mərkəzi yerlərdən birini tutur. 

Xüsusən ona görə ki, dünya ziddiyyətli meyillərlə əlamətdar olan qlobal dəyişikliklər 

dövrünə qədəm qoyub. Dövlətlərin regional və kontinental birlikləri əməkdaşlığı genişlən-

dirmək və müstəqilliklərin qarşıdurması və milli maraqların toqquşması ilə bağlı müəyyən 

mübahisəli məqamları tənzimləmə yollarını razılaşdırırlar. Müasir kommunikasiya vasitə-

lərinin və dünya ticarətinin təsiri altında, həmçinin dövlətlərin öz müstəsna hüquqlarının bir 

hissəsini onların ərazisində fəaliyyət göstərən təşkilatlara güzəşt etmək qərarına görə milli 

sərhədlər silinir və aradan qalxır. Eyni zamanda, millətçilik təzahürləri və müstəqillik iddia-

ları yenidən özünü göstərir və ciddi etnik, dini, sosial, mədəni və başqa ziddiyyətlər dövlət-

lərin birliyinə meydan oxuyur [1]. 

Bununla əlaqədar, yeni yüzillikdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müasir dünyada 

rolu məsələsi xüsusilə aktuallaşıb. Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanması 

BMT-nin Nizamnaməsində əsas məqsəd kimi müəyyən edildiyi vaxtdan bəri dünyada baş 

vermiş dəyişikliklərə baxmayaraq, təşkilatın fəaliyyətində bu istiqamət əvvəlki kimi 

prioritetlidir. İkiqütblü sistem dağılandan sonra beynəlxalq terrorizmin qüvvələrinin 

fəallaşması, milli, ərazi və başqa zəmində dövlətlərarası və daxili silahlı münaqişələrin kəs-

kinləşməsi nəticəsində Təhlükəsizlik Şurasının əhəmiyyəti daha da artıb. BMT-nin fəaliyyə-

tinin məhz bu tarixi mərhələsində Təhlükəsizlik Şurasının əhəmiyyətinin və nüfuzunun bu 

qədər artmasının bir sıra səbəbləri vardır. Regional böhranların və münaqişələrin tənzim-
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lənməsinə dair ən mühüm qərarların qəbul edilməsi prosesində Təhlükəsizlik Şurası planetdə 

sabitlik üçün bilavasitə cavabdeh bir orqan kimi ön plana keçib [2]. 

XX əsrin son illərində Təhlükəsizlik Şurası sülhün qorunub saxlanması məsələlərində 

ilk dəfə təşkilatın bütün üzvləri adından real fəaliyyət göstərən kollektiv orqan kimi işləməyə 

başladı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bütün daimi üzvlərinin hərəkətlərində yekdilliyə 

nail olunması bu dövrün ən əhəmiyyətli siyasi hadisəsi oldu. 

Həmin dövrdə Təhlükəsizlik Şurası BMT-nin Nizamnaməsinin geniş şərhi əsasında 

onun sonrakı fəaliyyəti üçün mühüm presedentlər olmuş bir sıra qərarlar qəbul edib. Yu-

qoslaviya və Ruanda tribunallarının yaradılması, İraq-Küveyt münaqişəsi zamanı qətiyyətli 

hərəkətlər, Kamboca böhranının tənzimlənməsində fəal iştirak, "Lokerbi işi" və bir sıra başqa 

qərarlar bu qəbildəndir [3]. 

1990-cı illərdə sülhün qorunub saxlanması üzrə əməliyyatların sayı nəzərəçarpacaq 

dərəcədə artdı. 1945-1987-ci illərdə BMT bu və ya digər regionda sülhün qorunub saxlan-

ması üzrə 13 ixtisaslaşdırılmış struktur təsis etdiyi halda, 1989-1995-ci illərdə Təhlükəsizlik 

Şurası iyirmidən çox bu cür təşkilat yaradılması haqda sərəncam verib, sanksiyalar üzrə bir 

sıra komitələr təsis edib [4]. 

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası BMT-nin Nizamnaməsinin VII fəsli əsasında getdikcə 

daha qətiyyətli fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Belə fəaliyyətə nümunələr kimi, o cümlədən 

əvvəlcə daxili münaqişələr hesab edilən hadisələrin vəziyyətin sabitliyini poza biləcək, bey-

nəlxalq sülhə və təhdidə və ya onun pozulmasına gətirib çıxara biləcək münaqişələr kimi töv-

sif olunmasını (Ruanda); insan hüquqlarının kütləvi şəkildə və kobudcasına pozulması hal-

larının sülhə və təhlükəsizliyə təhdid və ya sülhün pozulması kimi tövsif olunmasını (Bos-

niya və Herseqovina, Kamboca); terror aktları ilə əlaqədar yaranan vəziyyətlərin sülhə təhdid 

kimi tövsif olunmasını ("Lokerbi işi") və başqalarını göstərmək olar [5]. 

Bütövlükdə, qarşıdurmanın başa çatması və Təhlükəsizlik Şurasının "soyuq mühari-

bə"nin doğurduğu iflic vəziyyətindən çıxması ilə əlaqədar, 1990-cı illər onilliyi Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının fəallığının zirvəsi oldu [6]. 

Eyni zamanda, XXI əsrin əvvəlində başlanmış dünya iqtisadi böhranı, BMT-nin rolu-

nun paradoksal dərəcədə kəskin şəkildə artmasına gətirib çıxardı, çünki Təhlükəsizlik Şurası, 

əslində, dünyanın aparıcı dövlətlərinin cari beynəlxalq məsələlər haqda razılığa gələ biləcəyi 

yeganə danışıqlar məkanı olaraq qalırdı. Böhran nəticəsində "İyirmiliyin" də rolu əhəmiyyətli 

dərəcədə artdı, dünya maliyyə sistemində islahat məsələsi ona həvalə edildi. Onda qəti aydın 

oldu ki, ABŞ, hətta özünün bütün qüvvəsini və iqtisadi ehtiyatlarını səfərbər etsə də, dünyada 

hakim rolunu təkbaşına saxlamaq iqtidarında deyil. 

Maliyyə böhranı başlanan dövrdə birqütblü dünya modelinin üstündən birdəfəlik xətt 

çəkildi. Bu proses əhəmiyyətli maliyyə resursları, geniş ərazisi və böyük sayda əhalisi olan 

dövlətlərin dünya səhnəsində ön plana çıxması ilə müşayiət olunurdu [7]. BRİKS (Braziliya, 

Rusiya, Hindistan, Çin, Cənubi-Afrika Respublikası) bu cəhətdən xüsusi əhəmiyyət kəsb 

etdi. 

Bu yeni dövlətlərarası birliyin yaranması BMT-nin də fəaliyyətinə təsir etməyə bil-

məzdi, xüsusən ona görə ki, BRİKS-in iki üzvü – Rusiya və Çin Təhlükəsizlik Şurasının 

daimi üzvləridir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyətinin çox cəhətdən çoxtərəfli 

danışıqlar prosesində əldə edilən ilkin razılaşmalara əsaslanmasını nəzərə alsaq, BRİKS 

ölkələrinin öz hərəkətlərini əlaqələndirmək imkanı labüd olaraq, bu təşkilatın işinin 

nəticələrinə getdikcə daha çox təsir göstərəcək. Bu fakt artıq Qərb ölkələri tərəfindən təqdim 

edilmiş Suriya üzrə qətnamə layihəsinin müzakirəsinin gedişində aşkar görünürdü. 2011-ci il 
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oktyabrın 5-də bu layihəyə dair səsvermə vaxtı Rusiya və Çin özlərinin veto hüququndan 

istifadə etdilər, BRİKS-in üzvləri olan digər ölkələr – Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi 

üzvləri olan Braziliya və Cənubi Afrika Respublikası isə bitərəf qaldılar. Gələcəkdə BRİKS 

ölkələri arasında kooperasiyanın güclənəcəyini gözləmək olar, bu isə BMT-nin Qərb dövlət-

lərinin siyasi alətinə çevrilməsinə maneə olacaq və bu təşkilatın nüfuzunun artmasına imkan 

yaradacaq [8]. 

Bununla əlaqədar, 1998-2004-cü illərdə Rusiyanın xarici işlər naziri olmuş İqor İva-

novun bir fikrini olduqca maraqlı hesab edirik. O deyirdi ki, regional təhlükəsizlik institut-

larının qarşılıqlı əlaqəli şəbəkəsi müasir təhlükəsizlik problemlərinin öhdəsindən BMT-nin 

təkbaşına gələ bilməyəcəyini nəzərə alaraq, yeni təhlükəsizlik rejiminin yaradılmasında BMT 

ilə əlbir olmalıdır. Lakin bu institutların vəzifəsi həmin təşkilatı əvəz etmək yox, onu dəs-

təkləməkdir [9]. 

Bir mühüm amili də qeyd etmək lazımdır ki, sülhün və təhlükəsizliyin qorunub sax-

lanması işində BMT-nin effektivliyi bilavasitə Təhlükəsizlik Şurasının səmərəli işi ilə 

bağlıdır, onun fəaliyyəti çoxdan tənqidi analizə məruz qalır. Bu, hər şeydən əvvəl, dünyanın 

bir sıra aparıcı ölkələrini Təhlükəsizlik Şurasına daxil etmək yolu ilə onun tərkibini geniş-

ləndirmək tələbləri ilə bağlıdır. 

Son illər Təhlükəsizlik Şurasının artıq səmərəsiz fəaliyyət göstərdiyi haqqında geniş 

təhlillər verilir. Düşündürücüdür ki, bu cür tənqidi və xeyli dərəcədə bədbin mövqenin əsası 

vardır. Çünki son dövrlərdə dünyanın müxtəlif regionlarında özünü göstərən münaqişələr, 

ziddiyyətli geosiyasi situasiyalar, dövlətlərarası ixtilaflar demək olar ki, effektiv həllini 

tapmır. İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşdırılmış beynəlxalq münasibətlər sistemi 

artıq səmərəli deyil, təşkilatların strukturu və funksiyaları müasir dünyanın çağırışlarına 

cavab vermir. "Sürətlə dəyişən təhlükələrə qarşı durmaq üçün yeni dünya institutları yara-

dılmalıdır. Və yaxud mövcud olanlarda ciddi dəyişikliklər baş verməlidir" [10]. 

Maraqlıdır ki, bu cür vəziyyətə müxtəlif elmi-nəzəri və geosiyasi yanaşmalar özünü 

göstərir. Çıxış yolu kimi fərqli modellər təklif edilir. Buraya müxtəlif formullar daxildir [11]. 

Mütəxəssislər dünya nizamının yeniləşdirilməsini zəruri hesab edirlər. Mövcud 

sistemi dəyişmək prosesi isə xeyli mürəkkəb və çətindir. Faktiki olaraq, bu istiqamətdə 

konkret addımlar atılmır. Buna baxmayaraq, yekdil fikrə görə, çıxış yolu qüvvələr balansını 

saxlamaqdadır. Henri Kissincer Vestfal sazişindən sonra formalaşmış qaydaların tamamilə 

başqaları ilə əvəz edilməsinin mümkünlüyünü istisna etmir [12]. Eyni zamanda, o, incə bir 

məqamı da ayrıca qeyd edir. 

Məsələ yeni qüvvələr balansının yaradılmasından ibarətdir. Bunun üçün əsas amil 

hərbi tarazlığın saxlanmasıdır. Həmin amil milli maraqları maksimum dərəcədə təmin etmək 

imkanı verir. Corc Vaşinqton Universitetinin professoru Mark Linç bunu "konstruktivist ya-

naşma" kimi qiymətləndirir [13]. Onun xarakterik xüsusiyyəti kimi sivilizasiyaların və fərqli 

mədəniyyətlərin nəzərə alınması göstərilir. Təhlilçilərin qəti inamına görə, yeni çoxqütblü 

dünyada əsas rolu hegemon fövqəldövlət deyil, dünya birliyinin bütün üzvlərinin məna-

felərini nəzərə alan münsif – demokratik beynəlxalq təşkilat olan BMT oynamalıdır [14]. 

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra öz xarici siya-

sətində aparıcı beynəlxalq təşkilatların, ən əvvəl BMT-nin üzvü olmaq, ilk növbədə, Ermə-

nistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə öz ədalətli mövqeyini dünya birliyinə 

çatdırmaq üçün onların tribunalarından istifadə edərək onlarla fəal əməkdaşlığı tənzimləmək 

vəzifəsini qarşıya qoydu. 1992-ci il martın 2-də BMT Baş Məclisinin 46-cı sessiyasında 

Azərbaycan Respublikasının BMT üzvlüyünə daxil olması haqqında qətnamə qəbul edildi. 
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Azərbaycanın BMT-yə daxil olması geniş əhatə dairəsindəki dövlətlərlə əlaqə saxlamaq, 

onlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək üçün real imkanlar yaratdı, bu isə Azərbaycan diplo-

matiyası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycandakı real vəziy-

yət haqqında obyektiv informasiyanın olmadığı şəraitdə BMT kimi nüfuzlu təşkilatın tribu-

nası bu çətin vəziyyətdən çıxmaq, həm ölkədə, həm də enerji ehtiyatları getdikcə daha mü-

rəkkəb geosiyasi xarakter kəsb edən bütün Qafqaz-Xəzər regionunda gedən proseslər haq-

qında daha obyektiv informasiyanı dünya birliyinə çatdırmaq üçün geniş imkanlar verdi. 

Azərbaycanın öz xarici siyasətində qarşıya qoyduğu əsas hədəflər ölkənin suveren-

liyinin və müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, pozulmuş ərazi bütövlüyünün və dövlət sər-

hədlərinin bərpası, həmçinin, dünya təcrübəsindən bəhrələnərək həqiqətən demokratik vətən-

daş cəmiyyətinin qurulmasıdır. Ölkədə bazar iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafı üçün 

Bakı BMT-nin üzvü olan aparıcı ölkələrin təcrübəsindən istifadə edir və qabaqcıl bazar iqti-

sadiyyatı ölkələri ilə hərtərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirir. 

Azərbaycan elmi-texniki, mədəni, sosial və humanitar əməkdaşlıq sahələrində BMT-

nin ixtisaslaşdırılmış, fəaliyyəti müxtəlif sahələri əhatə edən strukturları ilə qarşılıqlı fəa-

liyyət göstərir. 

BMT ilə hərtərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün Azərbaycanın qarşısında böyük 

perspektivlər mövcuddur. Bu, həm dünyanın aparıcı ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlıq, həm də 

Azərbaycanın imicinin qorunub saxlanması və təbliğatı baxımından ölkəmiz üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanın BMT-də üzvlüyünün hələ ilk illərində BMT-nin üzvü olan başqa 

ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrin nizamlanması üçün ilk addımlar atılıb. Lakin yalnız 1993-cü 

ilin ortalarından başlayaraq Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xarici siyasət strategiyası əsa-

sında BMT ilə səmərəli iş aparılırdı. Bu strategiya beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın dövlət 

maraqlarının müdafiəsinə və möhkəmləndirilməsinə, çoxvektorlu və tarazlaşdırılmış diplo-

matiyaya əsaslanırdı. Buna görə Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığı daha çoxplanlı, məqsəd-

yönlü və məzmunlu xarakter kəsb edirdi. 

Azərbaycanın BMT-də daimi nümayəndəliyi lap əvvəldən Azərbaycanda və onun ət-

rafında vəziyyət haqqında beynəlxalq birliyin məlumatlandırılması, dünya dövlətləri ilə qar-

şılıqlı faydalı əlaqələrin nizamlanması sahəsində mühüm iş aparır. BMT-nin əsas orqan-

larında və həmin orqanlar çərçivəsində keçirilən müxtəlif tədbirlərdə ölkəmizin fəal iştirakı 

beynəlxalq aləmdə Azərbaycan haqqında obyektiv ictimai rəyin formalaşmasına xeyli dərə-

cədə imkan yaradırdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Bakı üçün ölkəmizin ikitərəfli əlaqələri 

olmayan dövlətlərlə bilavasitə dialoq aparmasına həmişə imkan yaradırdı. BMT-nin üzvü 

olan ölkələrə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında obyektiv infor-

masiyanın verilməsi Azərbaycan diplomatiyasının prioritetli məsələsi olub və indi də belədir. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı məsələlər Azərbaycan nümayəndə 

heyəti tərəfindən əzmkarlıqla aparılan diplomatik işin nəticəsində mütəmadi olaraq BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəsinə çıxarılırdı. 1993-cü ildə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 

bu təcavüzlə bağlı dörd qətnamə qəbul edib, onların mahiyyəti Azərbaycanın bir sıra rayon-

larının işğalının pislənməsindən, erməni silahlı dəstələrinin bu ərazilərdən qeyd-şərtsiz 

çıxarılması və qaçqınların daimi yaşayış yerlərinə qayıtmasının təmin edilməsi tələbindən 

ibarətdir. 

Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müxtəlif beynəlxalq forumlarında ilbəil 

daha fəal iştirak edir. BMT yanında özünün daimi nümayəndəliyi olan Azərbaycan təkcə bu 
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təşkilatın əsas orqanları ilə deyil, həm də BMT-nin ixtisaslaşdırılmış orqanları ilə əməkdaşlıq 

edir, onların çoxunun Bakıda öz nümayəndəlikləri var. 

1995-1997-ci və 1998-2000-ci illərdə Azərbaycan UNİCEF-in İcraiyyə Şurasının 

üzvü, 2003-2005-ci illərdə isə BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının üzvü olub. Məhz BMT-

nin müxtəlif strukturlarında fəal iştirak, həmçinin ölkənin regional liderə çevrilməsi, bazar 

iqtisadiyyatının dinamik inkişafı və vətəndaş cəmiyyəti qurulmasında qazanılmış müvəffə-

qiyyətlər BMT daxilində Azərbaycanın nüfuzunun artmasına xeyli dərəcədə imkan yaradıb. 

2011-ci il oktyabrın 24-də ölkəmizin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü 

seçilməsi də bunu əyani şəkildə təsdiq etdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin hərtərəfli xarici siyasət fəaliyyəti, onun Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin 

tribunasından dəfələrlə dərin mənalı, məzmunlu, əsaslandırılmış nitqləri həlledici əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Bütün çətinliklərə baxmayaraq, BMT səviyyəsində sərt mübarizədə həlledici səsvermə 

mərhələsində qazanılmış qələbə bütövlükdə Azərbaycan diplomatiyasının öz inkişafının yeni 

səviyyəsinə çatdığını nümayiş etdirən böyük uğuru oldu. 

Bu tarixi hadisə Azərbaycanın beynəlxalq səhnədə get-gedə artan nüfuzunun aşkar 

göstəricisi oldu. Azərbaycan həm də Cənubi Qafqazdan və Mərkəzi Asiyadan BMT-nin Təh-

lükəsizlik Şurasının üzvü seçilmiş ilk ölkə oldu. 

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçil-

məsi münasibətilə bəyanatında qeyd etdiyi kimi, "Azərbaycan bu təşkilatda sadiq olduğu 

ideallara, sülhə, təhlükəsizliyə, demokratiyaya, ədalətə xidmət edəcəkdir" [15]. 

Bu da son dərəcə əhəmiyyətli faktdır ki, Azərbaycan, Təhlükəsizlik Şurasına üzvlü-

yündən istifadə edərək, ilk növbədə öz ərazi bütövlüyünün pozulması, Ermənistan-Azər-

baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq əsasında ədalətli həlli haqqında 

məsələnin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə daxil olunması imkanı əldə etdi. 
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МЕСТО И РОЛЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ И АЗЕРБАЙДЖАН 

 

В статье рассматриваются основные аспекты деятельности Совета Безопасности 

ООН как основного инструмента обеспечения стабильности в системе современных 

международно-геополитических отношений. Показывается место и роль Совета Без-

опасности как организации, обладающей широкими полномочиями в деле обеспечения 

международной безопасности и поддержания мира на всей планете. Отмечается особое 

значение избрания и деятельности Азербайджана в качестве непостоянного члена 

Совета Безопасности ООН. 
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THE PLACE AND ROLE OF THE UN SECURITY COUNCIL 

IN THE SYSTEM OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL 

AND GEOPOLITICAL RELATIONS AND AZERBAIJAN 

 

The article studies main aspects of the activities of the UN Security Council as a key 

instrument for ensuring stability in the system of contemporary international and geopolitical 

relations. It highlights the place and role of the Security Council as an organization that has 

the authority in ensuring international security and maintaining peace globally. The article 

emphasizes the importance of the election and activities of Azerbaijan as a non-permanent 

member of the UN Security Council. 
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