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შესავალი 

    საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, მსოფლიოში დაიწყო ცვლილებების ხანა. 

განსაკუთრებით ევროპის კონტინენტზე, სახელმწიფოებში იფეთქა კონფლიქტებმა. 

სოციალიზმის ნგრევამ და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ახალი სუვერენული 

სახელმწიფოების აღმოცენებამ, გამოიწვია ცვლილებები მსოფლიო პოლიტიკურ 

რუკაზე და შეიცვალა სახელმწიფოების პოლიტიკა ერთმანეთის მიმართ. 

    კონფლიქტების გამწვავებასთან ერთად ვითარდებოდა და იცვლებოდა 

საერთაშორისო ორგანიზაციების ფუნქცია-მოვალეობები და მათი ქმედებები 

სახელმწიფოების მიმართ. წარმოიშვა პოლიტიკური, ეკონომიკური და 

რეგიონალური დაპირისპირებები, რომელიც ზეგავლენას ახდენს საერთაშორისო 

ვითარებაზე. სწორედ ამიტომ, საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩამოყალიბდნენ, 

როგორც მნიშვნელოვანი გლობალური აქტორები, რომლებიც აქტიურ როლს 

ასრულებენ საერთაშორისო პოლიტიკურ არენაზე. აქედან გამომდინარე, 

მნიშვნელოვანია განიხილოს ის ორგანიზაციები, რომლებსაც გააჩნიათ 

შესაძლებლობები, მოახდინონ სახელმწიფოებს შორის დაპირისპირებების 

პრევენცია. 

     ნაშრომი ეხება, იმ ეთნიკურ, ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ კონფლიქტებს, 

რომლებიც განვითარდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ევროპის კონტინენტზე; 

განხილული იქნება კონფლიქტების ისტორიული განვითარებები და მათი 

მსვლელობის დროს ჩართული საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი. 

კონკრეტულად კი, ფართოდ განვიხილავ ევროკავშირის შესაძლებლობებს, 

კრიზისის მართვის სფეროში. ნაშრომი ეხება ისეთ კონფლიქტებს, როგორიც არის 

70-იან წლებში განვითარებული კვიპროსის კონფლიქტი; ყარაბაღის კონფლიქტი-

სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის; გასული საუკუნის 90-იან წლებში, იუგოსლავიის 

ფედერაციული რესპუბლიკის დაშლა, სადაც პირველად ჩაერთო ევროკავშირი 

აქტიურად; აგრეთვე განვიხილავ ბოლო დროს განვითარებულ მნიშვნელოვან 

კონფლიქტებს კოსოვოში და საქართველოში, რომლებიც მნიშვნელოვნად 


