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Xülasə. Məqalədə Zəngəzur dəhlizinin qlobal və regional əhəmiyyəti, onun  

müasir dövrdə beynəlxalq nəqliyyat əlaqələri sistemindəki rolu təhlil edilir,  

beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərindən səmərəli istifadə imkanları araşdırılır. 

Məqalədə dünyanın əsas yükdaşıma istiqamətləri olan Çin-Avropa, Çin-

Hindistan ticarət dövriyyəsi analiz olunur və Zəngəzur dəhlizi Böyük İpək 

Yolunun tərkib hissəi kimi araşdırılır. 

 

Açar sözlər: Zəngəzur dəhlizi, İpək yolu, Şimal-Cənub, nəqliyyat əlaqələri, 

beynəlxalq daşımalar.  
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Abstract: The paper analyzes the global and 

regional significance of the Zangazur corridor, its 

role in the modern system of international 

transport links, and explores the possibilities of 

effective use of international transport corridors. 

The paper also analyzes the China-Europe, China-

India trade turnover, which is the main 

transportation route in the world, and examines the 

Zangazur Corridor as an integral part of the Great 

Silk Road. 
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Резюме: В статье анализируется глобальное и 

региональное значение Зангезурского коридо-

ра, его роль в современной системе междуна-

родных транспортных связей, исследуются 

возможности эффективного использования 

международных транспортных коридоров. В 

работе также анализируется торговый оборот 

Китай-Европа, Китай-Индия, являющийся 

основным транспортным маршрутом в мире, и 

Зангезурский коридор рассматривается как 

неотъемлемая часть Великого Шелкового 

пути. 

Ключевые слова: Зангезурский коридор, 

Шелковый путь, Север-Юг, транспортные 

связи, международные перевозки. 

 

“Azərbaycan Şərq-Qərb, Şimal-Cənub, Şimal-Qərb nəqliyyat dəhlizləri 

kimi regional bağlantı layihələrinin icrasına mühüm töhfə verib. Hazırda 

biz Azərbaycan ərazisindən Asiyanı Avropa ilə birləşdirən Şərq-Qərb 

dəhlizinin tərkib hissəsi olacaq “Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi” üzərində 

çalışırıq. Bu dəhliz Azərbaycana Avrasiyanın nəqliyyat və logistika mərkəzi 

kimi mövqeyini gücləndirməyə imkan verəcək. Mən Asiya və Sakit okean 

hövzəsindən olan tərəfdaş ölkələri bu regional layihənin potensialını 

nəzərdən keçirməyə dəvət edirəm”. (Xalq qəzeti, 19 iyun 2021) 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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1. Giriş  

44 günlük Vətən müharibəsində əldə edilən tarixi Zəfərdən sonra  Cənubi Qafqaz 

regionunun iqtisadi-siyasi və strateji mənzərəsində ciddi dəyişiklikə yaranmışdır. Azərbaycan 

Respublikasının müharibədə inamlı qələbəsi, öz tarixi torpaqlarını işğaldan azad etməsi 

regionda qarşılıqlı əməkdaşlıq, Cənubi Qafqazın strateji əhəmiyyətinin artması üçün geniş 

imkanlar yaradıb. 

Zəngəzur dəhlizi ilk növbədə Orta Asiya, Azərbaycan və Ermənistanı Sakit Okeandan 

Türkiyəyə birləşdirən mühüm sosial-iqtisadi, siyasi və geostrateji əhəmiyyətə malik bir 

dəhlizdir. Zəngəzur Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında dəmir yolu şəbəkəsini 

genişləndirmək imkanı yaradaraq və regionun ticarət fəaliyyətinə, regionda ticarət 

dövriyyəsinin artımına, region ölkələri arasında, eləcə də bu ölkələrin digər dövlətlər ilə 

qarşılıqlı əməkdaşlığının inkişafına ciddi təkan verəcəkdir. Bütün bunlar həm də, müəllifi 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev olan Zəngəzur dəhlizinə gələcəyin 

etibarlı barışıq (sülh) və iqtisadi inkişaf amili kimi yanaşmağa əsas verir [1].  

Cənab Prezidentin sözləri ilə desək: “Bildiyiniz kimi, Ermənistan tərəfi bu Zəngəzur 

dəhlizi ifadəsinə çox böyük qısqanclıqla yanaşır. Bilmirəm, nəyə görə? Amma deyə bilərəm ki, 

bu terminin - təvazökarlıqdan uzaq olsa da, - müəllifi mənəm. ....Biz bu dəhlizə, sadəcə olaraq, 

dəmir yolu kimi baxmırıq. Çünki bu dəhlizdən həm dəmir yolu keçəcək, həm avtomobil yolu 

keçəcək". Bu ifadələr həm dəhlizin əhəmiyyətini ifadə edir, həm də onun hansı nəqliyyat 

növlərini əhatə edəcəyini bildirir [9].  

Zəngəzur dəhlizi şimalda Ermənistan və İran arasında Azərbaycanın dənizə çıxışı 

olmayan anklavı olacaq və cənubda Türkiyəyə qısa müddətdə quru yolu ilə çıxışı təmin 

edəcəkdir. Dəhliz Sakit okeandan Türkiyəyə, Mərkəzi Asiyaya daşımalara imkan yaradacaq, 

daha geniş mənada Xəzər regionunu, Azərbaycan və Ermənistanı birləşdirən çoxsaylı ticarət 

yolları açacaq. Həmçinin Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan və İran arasında dəmir yolu 

şəbəkəsini genişləndirmək imkanı verəcək. 

Zəngəzur nəqliyyat dəhlizinin işə düşməsi beynəlxalq nəqliyyat layihələrindən də 

gözləntiləri doğruldacaq və dəhlizlərdən daha səmərəli istifadəyə imkan verəcəkdir. Ölkəmizin 

də qoşulduğu Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləridə daxil olmaqla, ümumilikdə 

Xəzər nəqliyyat şəbəkəsini daha da gücləndirəcək, Xəzər dənizindən Avropaya neft-qaz 

kəmərlərinin tikintisini asanlaşdırmaqla Avropanın enerji təhlükəsizliyinin daha etibarlı təmi-

natı üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Bu isə artıq Avropa İttifaqına qaz təchizatı zəncirlərində 

mühüm rol oynayan regionun tranzit potensialını daha da artıracaqdır [1; 9;10]. 
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2. Dünyanın əsas yük axınları və Zəngəzur nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyəti 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev uzaqgörən və müasir dünya real-

lıqlarını dəqiqliklə qiymətləndirməyi bacaran lider olmaqla, Asiya və Avropanı birləşdirən 

Şərq-Qərb dəhlizinin – Böyük İpək Yolunun tərkib hissəsi kimi Zəngəzur dəhlizinin də strateji 

əhəmiyyətini yüksək olduğunu qeyd edib. Təbii ki, yeni dəhliz nəqliyyat-tranzit qovşağı kimi 

Azərbaycanın əhəmiyyətini daha 

da artıracaq, Avrasiyanın nəqliyyat 

və logistika qovşağı kimi 

ölkəmizin mövqeyini daha da 

möhkəmləndirməyə imkan 

verəcək.  

Əvvəldə də qeyd edildiyi 

kimi, Zəngəzur dəhlizi yalnız 

Azərbaycan üçün deyil, ümu-

milikdə region dövlətləri, Avropa 

üçün mühüm əhmiyyət kəsb edir.  

Xüsusilə, Rusiya və Çin üçün strateji əhəmiyyətə malik olan, Avropa və Asiyanı birləşdirən 

nəqliyyat əlaqələrinin intensivləşməsinə imkan verir, dəhlizlərdən daha səmərəli istifadəni 

təmin etməklə regionun bütün ölkələri üçün potensial iqtisadi səmərə vəd edir. Bütün bunlar 

isə, region dövlətləri üçün uzunmüddətli və irihəcmli iqtisadi divident və qarşılıqlı əlaqə 

deməkdir. 

Konkret Azərbaycana gəldikdə isə qeyd edilənlər Azərbaycanın Şərq-Qərb və Şimal-

Cənub nəqliyyat dəhlizlərində mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq. Tarixi İpək 

Yolunun üzərində yerləşən Azərbaycan Respublikasının Avropa ilə Asiya arasında mühüm 

nəqliyyat-tranzit və logistika qovşağına çevrilməsini sürətləndirəcəkdir. 

Müasir dünyada əsas yük axınları Çindən Avropaya və Hindistana yönəlmişdir. Dünya-

nın yük mərkəzi kimi ilk üçlükə Çin, Avropa və Hindistan daxildir. Zəngəzur nəqliyyat dəh-

lizinin də daxil olduğu Böyük İpək Yolu Çin və Avropa İttifaqı üçün xüsusilə böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Nəzərə alsaq ki, Çin-Avropa arasında illik ümumi ticarət dövriyyəsi 550 milyard 

avrodan çoxdur, onda nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyəti aydın olar. O cümlədən, son illər Çin və 

Avropa arasında yeni investisiya sazişlərinin imzalanması gələcəkdə Böyük İpək Yolunun – 

Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyətini daha da artıracaqdır [3; 5; 8]. 

Türkiyə quru əlaqələrinin yaranması, Türkiyə-Orta Asiya, Türkiyə-Çin ticarət 

əlaqələrini də genişləndirməyə kömək edəcəkdir. Hazırda bu istiqamətdə ticarət dövriyyəsi 

Türkiyə-Orta Asiya 6 milyard, Türkiyə-Çin 21 mlrd. dollar təşkil edir ki, Zəngəzur dəhlizi bnu 

istiqamətlərdə də uzunmüddətli və ciddi artımlar vəd edir. Eyni zamanda, Zəngəzur dəhlizi “Bir 

Kəmər və Bir Yol” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan üzərindən Çin-Türkiyə və əks istiqamətdə 

yük daşımalarını əhəmiyyətli dərəcədə artıma imkan yaradacaqdır [10; 11].  
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Araşdırmalar göstərir ki, yük mərkəzi kimi günü-gündən əhəmiyyəti artan Çin, həm də 

logistik mərkəz kimi sürətlə inkişaf etməkdədir. Reallıq ondan ibarətdir ki, Çin artıq ABŞ-ı 

Avropa İttifaqının əsas ticarət tərəfdaşlığından vçıxışdırıb çıxarıb. Artıq, Avropa İttifaqı ilə Çin 

arasında ümumi ticarət dövriyyəsi 600 milyard avroya yaxınlaşır və bu göstərici ilbəil artır. 

Yalnız, 2021-ci ilin yekunlarına görə Avropa Çinə 203.7 milrd. avro və ya əvvəlki illə müqa-

yisədə 2% çox əmtəə və xidmət ixrac edib, 384.6 milrd. avro dəyərində və ya əvvəlki il ilə 

müqayisədə 5.4% çox əmtəə və xidmət idxal edib. Bu arada, COVID-19 səbəbi də nəzərə alın-

maqla, Avropa İttifaqı-ABŞ arasında ticarət dövriyyəsi idxal həcminin 8.2%, ixracın isə 13.2% 

azalması ilə milrd. avro təşkil edib [2; 8]. 

  

3. Zəngəzur dəhlizi  və türk dövlətləri birliyi 

Müşahidələr göstərir ki, yalnız region ölkələrinin göstəriciləri də Zəngəzur dəhlizinin 

əhəmiyyətini ifadə edir. Belə ki, hətta uzaq ölkələr arasında ticarət dövriyyəsini nəzərə almasaq 

belə, region dövlətlərinin iqtisadi potensialı, inkişaf səviyyəsi Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətli 

olacağına əsas verir. Başqa sözlə desək, Zəngəzur bir coğrafi anlamda deyil də, iqtisadi güc 

amilinə çevriləcəkdir. Regionda birlikdə ÜDM-i 1,0 trilyon dollardan çox olan və dinamik 

inkjişaf edən türkdilli dövlətlər vardır ki, bu dövlətlərin potensial imkanları dəhlizdən intensiv 

istifadəni təmin edəcəkdir. Türkiyə 761.5 milrd. dollar, Qazaxıstan 182.0 milrd. dollar, 

Özbəkistan 58.0 milrd. dollar, Azərbaycan 

48.0 milrd. dollar, Türkmənistan 48,0 milrd. 

dollar və Qırğızstan 8.5 milrd. dollar ÜDM-ə 

malik dinamik tərəqqi edən ölkələrdir [9; 

10;12]. 

Bütün bu göstəricilər Zəngəzur dəhli-

zinin kifayət qədər yüksək iqtisadi potensiala 

və təbii resurslara malik, böyük və geniş coğ-

rafi ərazini birləşdirən əhəmiyyətli bir 

nəqliyyat infrasturukturu olduğunu təsdiq 

edir. Cənab Prezident İlham Əliyevin fikirləri ilə desək: “Müharibə başa çatdı, münaqişə 

tarixdə qaldı. Yeni imkanlar yarandı. Onların arasında hesab edirəm ki, ən vacib imkan 

nəqliyyat imkanlarıdır. Bu gün biz artıq Zəngəzur dəhlizi üzərində çox fəal çalışırıq. 

Naxçıvanda keçirilmiş Zirvə görüşündə mən demişdim ki, vaxtilə Zəngəzuru Azərbaycandan 

alıb Ermənistana birləşdirmək türk dünyasının coğrafi parçalanması idi. Çünki əgər xəritəyə 

baxsaq görərik ki, sanki bizim bədənimizə xəncər saplanmışdır, türk dünyası parçalanmışdır. 

Qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur indi türk dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq. 

Çünki Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün türk 

dünyasını birləşdirəcək, eyni zamanda, digər ölkələr üçün əlavə imkanlar yaradacaq, o 

cümlədən Ermənistan üçün...” [1; 10]. 
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Bəli, cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizinin bərpası region üçün yeni-yeni imkanlar, 

iqtisadi perspektivlər yaradacaq, eləcə də Türk dövlətlərinin birliyi üçün gözəl şans rolu 

oynayacaqdır. Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilanı qədim torpağımız olan Qərbi 

Zəngəzurla, oradan isə Naxçıvan vasitəsilə Türkiyə ilə birləşdirmək Azərbaycanın mühüm 

strateji əhəmiyyətli növbəti tarixi qələbəsi olacaqdır. Ən qısa zamanda, cəmi bir neçə ay ərzində 

tikilib 2021-ci ildə istifadəyə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, elə həmin ilin aprel 

ayında təməli qoyulan Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı, eləcə də gələcəkdə inşası nəzərdə 

tutulan Laçın Beynəlxalq Hava Limanı bölgənin beynəlxalq nəqliyyat-logistika mərkəzinə 

çevrilməsi üçün yeni və geniş imkanlar yaradacaqdır.   

Zəngəzur dəhlizi ümumilikdə 1,0 trilyondan çox ÜDM-i olan Türk dövlətlərini 

birləşdirən bir layihədir. Böyük iqtisadçı alim K.Marks dəmir yolunu iqtisadiyyatın qan damarı 

adlandırmışdır. Bu gün, anoloji yanaşmanı Zəngəzur dəhlizi haqqında Türk dövlətləri birliyi 

timsalında demək olar. Başqa sözlə desək, yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, regioin üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən Zəngəzur dəhlizi Türk dövlətləri birliyinin qan damarı rolunu 

oynayacaqdır. 

  

4. Zəngəzur dəhlizinə regiondan baxış 

 Araşdırmalar göstərir ki, 30 ildir, öz işağlçılıq siyasətinin “qurbanı” olaraq nəqliyyat 

blokadasında qalan Ermənistanda digər ölkələrlə istənilən kommunikasiyaların bərpasına 

yalnız müsbət yanaşılmalıdır. Lakin, hələ də işğalçılıq, pozuculuq xüsusiyyətlərindən qurtula 

bilməyən bu ölkə Türkiyə və Azərbaycanın nəqliyyat əlaqələrinin bərpasını təklif etməsi 

variantını, əksinə, narazılıqla qarşılayır. Kommunikasiya xətlərinin Sünik bölgəsi ərazisindən 

Meqri şəhəri ərazisindən keçəcəyi barədə məlumatlar bir qisim erməninin narazılığına səbəb 

olub. Türkiyə və Azərbaycan Ermənistanın cənubunda Araz çayı boyunca 48 kilometrlik 

nəqliyyat dəhlizi çəkmək, daha sonra Azərbaycanı Naxçıvana, daha sonra isə Türkiyəyə 

birləşdirmək niyyətindədir. Görünən odur ki, dəhlizin trayektoriyası ilə yanaşı, Zəngəzur 

adlandırılması da ermənilərin qıcıqlandırır. 

Hətta, bəzi erməni ekspertlər bir az da “qabağa gedərək” Zəngəzur dəhlizinin açılmasını 

“Ermənistanın ərazi bütövlüyünün birbaşa pozulması” kimi də dəyərləndirirlər. Onların 

fikrincə, dəhlizinin açılması, Ermənistana ərazi itirməkdən və gələcəkdə Türkiyənin bütün 

respublika üzərində tam nəzarətindən başqa heç nə verməyəcək. İrəvanın fikrincə, layihə həyata 

keçirilsə də, Ermənistana İranla birbaşa ticarət aparmağa imkan verməyəcək, çünki dəhlizə 

başqa ölkələr nəzarət edəcək: əvvəlcə Rusiya sərhədçiləri, sonra isə əsas investor kimi Türkiyə 

və Azərbaycan tərəfi. Göründüyü kimi, Ermənistan və erməni ekspertlər 30 il əvvəlki 

müstəvidən kənara çıxa bilmirlər və dəhlizin vəd etdiyi perspektivləri görmürlər və ya görmək 

istəmirlər. Hansı ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması iqtisadi durumu dözülməz olan, iqtisadiyyatı 

bərbad olan Ermənistan üçün daha vacib və əhəmiyyətlidir [11].  
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Aydındır ki, Azərbaycan tərəfi, beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, Görus-Qafan 

avtomobil yolunun üzərində postları yaradıb. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya dövlət 

başçılarının imzaladığı sənədlərdə Ermənistan avtomobillərinin sərbəst keçid hüququ nəzərdə 

tutulsa da, digər ölkələr haqqında heç nə qeyd edilməyib. Nəticədə Azərbaycanın tərəfi post 

qurduğunu və  rüsumların yığıldığını təsdiqləyib ki, bundan da ən çox zərər çəkən İran 

yükdaşıyıcıları olub [9; 11].  

Tehran isə bu hərəkətləri dəhlizin 

açılmasına razılıq əldə etmək üçün 

məcburiyyət kimi qəbul edib. Hətta İran 

mediası bir neçə dəfə Zəngəzur dəhlizinin 

Türk dövlətlərini birləşdirəcəyini, İranı 

regionda sıxışdıracağını, o cümlədən Çin və 

Rusiyanın “Bir kəmər, Bir yol” layihəsində 

rolunu azlatmağa xidmət etməsi ilə bağlı 

yazılar da yaymışdır. İran iddia edir ki, 

Zəngəzur dəhlizi Araz çayı boyunca 

salınarsa, bu, İranın koomunikasiya 

suverenliyini poza bilər. Arqument isə 

ondan ibarətdir ki, iranlılar Ermənistana 

getmək üçün “üçüncü ölkələrin nəzarət 

etdiyi dəhlizdən keçməli olacaqlar”. 

Rusiya ekspertləri “Türkiyə-

Azərbaycan anlaşmasında Zəngəzur 

dəhlizi”nin çəkilməsinin faydaları ilə bağlı fikirlər bölünür. Bununla belə, ekspertlərin bir qrupu 

iddia edir ki, nəqliyyat əlaqələri bərbad vəziyyətdədir, bu əlaqələrin bərpası irihəcmli 

investisiya qoyuluşu tələb edir və Zəngəzur dəhlizinin digər alternativ yolların zərərinə 

çəkilməsi məqsədəuyğun görünmür. Belə ki, Rusiya və Ermənistan üçün alternativ marşrutların 

eyni vaxtda inkişafı ilə Transqafqazda bütün nəqliyyat sisteminin inkişafı daha məqbul olardı. 

Nəticə. Bütün bunlarla yanaşı, Zəngəzur dəhlizi yaxın zamanlarda (ilkin proqnozlara 

görə 2023-cü ildə) açılışı olacaq reallıqdır. Yerli və xarici şirkətlər tərəfindən dəhliz üzərində 

intensiv işlər gedir, yol ötürücüləri, tunellər tikilir. Bu isə cənab İlham Əliyevin “Ermənistan 

istəsə də, istəməsə də Zəngəzur dəhlizi açılacaq. “İstəməsə, zorla həll edəcəyik”” fikirlərini bir 

daha xatırladır. Deməli, dəhlizlə bağlı hər bir dövlət daha çox dəhlizdən yararlanmaq barədə 

düşünməlidir.  

Qeyd edildiyi kimi, Zəngəzur dəhlizi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən 

biri də iqtisadi əlaqələrin ucuz, təhlükəsiz və sürətli yolla təşkil edilməsindən ibarətdir. Buna 

müxtəlif cür yanaşan ekspertlər dəhlizi “Şimal yolu”, “Orta yol”, “Cənub yolu” kimi də 

adlandırırlar. Daha doğrusu dəhlizi müxtəlif istiqamətlər üzrə təsnifləşdirərək, bu ifadələrə 

gəlib çıxırlar. Məsələn, ekspertlərə görə “Şimal yolu” Rusiya ərazisindən keçərək Avropaya 
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uzanır, Avropaya daşımaları təmin edir. “Orta yol” Mərkəzi Asiya-Azərbaycan-Gürcüstan-

Türkiyəni əhatə edən marşrutu ifadə edir. “Cənub yolu” isə, öz növbəsində, Cənubi Asiya 

ölkələri ərazisindən keçərək İranı da əhatə edən istiqamətdir. Bütün bunların ən maraqlı və 

önəmli tərəfi budur ki, müxtəlif ekspertlərin fərqli yanaşdığı hər üç istiqamətin ortaq məkanı 

Azərbaycandır. Başqa sözlə desək,  hər üç istiqamətdə marşrut Cənubi Qafqazda Azərbaycan 

ərazisində kəsişir. Bu imkanı Azərbaycan Respublikasının fəal iştirakçısı olduğu Şimal -Cənub, 

Şərq-Qərb və Cənub-Qərb nəqliyyat layihələri formalaşdırır. Belə ki, Rusiyadan “Şimal-

Cənub” dəhlizi vasitəsilə, Orta Asiyadan “Şərq-Qərb” dəhlizi timsalında yollar Azərtbaycanda 

kəsişir, “Cənub yolu” isə “Cənub-Qərb” marşrutu ilə yenə də Azərbaycan ərazisindən keçir. 

Azərbaycan isə həm Gürcüstan istiqamətindən, həm də gələcəkdə Zəngəzur nəqliyyat 

dəhlizi vasitəsilə Türkiyə-Avropa istiqamətinə çıxış imkanlarına malikdir. Artıq, dünyanın 

böyük gücləri, iri dövlətləri də Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətini qəbul edir və layihənin 

reallaşmasına dəstək verirlər. O cümlədən, regionun ən böyük dövləti olan Rusiya Federasiya-

sının Prezidenti Vladimir Putin də Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı qəti mövqe nümayiş 

etdirir. 

Qlobal məkana, xüsusilə Avropaya çıxış üçün səmərəli olan, intensiv nəqliyyat əlaqələri 

vəd edən Zəngəzur dəhlizi, ilk növbədə region dövlətləri üçün daha genişmiqyaslı imkanlar 

yaradacaqdır. Ona görə də, ayrı-ayrı ölkələr dəhlizdən daha səmərəli istifadəyə yönəlmiş 

tədbirlər həyata keçirməlidirlər. Bu regionun inkişafı üçün çox vacibdir.      
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