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REPORTS 
ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ 

EDIK MINASSYAN  
Docteur ès sciences historiques, professeur  

Le doyen de la faculté de l'Histoire de l’YSU 
 

LES RELATIONS ARMÉNO-FRANÇAISES 

( 1991–2015 ) 

Mots-clés: Arménie, Haut-Karabakh, France, Indépendance, Azerbaïdjan 

Après l’effondrement de l’Union soviétique, la France s’est proposée de trans-
mettre un nouvel charge à ses convoitises politiques et aux intérêts économiques, 
au procès de l'expension des valeurs, de la langue et de la culture, ainsi faire deve-
nir irrévocable la voie de la démocratie européenne, adoptée par les républiques 
indépendantes post-soviétiques. Dans les cadres de cette direction stratégique, le 3 
janvier 1992 la France, d’abord, a reconnu l’indépendance1 de l’Arménie, et le 24 
février elle a établi des relations diplomatiques avec notre pays, dont résulte aussi 
des intérêts vitaux de notre pays. Il faut noter que l’Ambassade de France en Ar-
ménie a commencé à fonctionner depuis le mars 1992, et l’Ambassade d’Arménie 
en France depuis le septembre 1992. 

Dès les premiers années de l’indépendance de l’Arménie, les autorités fran-
çaises ont voulu former des relations mutuelles et directes à l’échelon le plus élevé 
dans la vie politique, économique, spirituelle et culturelle de notre pays, en posant 
la première pierre de la participation multiforme de la France. Bien plus, le dia-
logue arméno-français officiel a été commencé avant la proclamation et la recon-
naissance internationale de l’indépendance de l'Arménie. Ainsi, en mai 1991 dans 

                                                      
1 ՀԱԱ, ֆ. ց. 9, գ. 254, թ. 1. 
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le cadre de la visite en France de L. Ter-Petrossyan, le Président du Conseil Su-
prême de RSSA, a été signé un accord qui est devenu le premier document2 offi-
ciel, signé entre la France et un des pays de l’URSS, alors. À notre avis, il n'est pas 
autant important le contenu de l'accord et l'indication des domaines de coopération 
future ( la formation du personnel, l'énergétique, l'agronomie, la télécom-
munication, le transport, la construction etc.  ), mais le fait que avec cela, en effet, 
définissait la souveraineté légale extérieure de l'Arménie. 

Le 12 mars 1993, dans le cadre de la visite officielle en France, a été signé un 
accord intergouvernemental3 entre les présidents de deux pays L.  Ter-Petrossyan 
et F.  Mitterrand sur « Accord, amitié et coopération entre la République de l’Ar-
ménie et la République française ». Dans le contexte de l’affermissement des rela-
tions entre deux pays, pour la valorisation de la signification de cet accord, on croit 
qu’il est nécessaire de considérer cette question du point de vue de la situation 
politique interne et externe et l’analyse comparative des intérêts de la France et de 
l’Arménie. Avec cela, concernant la question de Karabakh, l’Arménie en est arri-
vée à la violation du principe de l'équilibre politique extérieur à l'égard de soi-
même et l'Azerbaïdjan, en dirigeant le « curseur » de l'équilibre de la France vers 
l'orientation pro-arménienne. L'Arménie a acquis aussi un partenaire fiable et puis-
sant, dans les instances internationales ( ONU, OSCE, etc.  ) pour la défense de sa 
politique extérieure et des intérêts nationaux. 

La France, ainsi, fondait une priorité diplomatique d'une nouvelle qualité qui 
était adressée à l'établissement des relations politiques amicales à long terme avec 
l'un des États nouvellement indépendants de la CEI. En outre, l'Arménie montrait 
de l'intérêt pour la France du point de vue de l'occupation des positions d'appui et 
de l'acquisition du partenaire stratégique dans la région.  

Les relations arméno-françaises de niveau supérieur sont entrées dans une 
nouvelle phase en 1995, après l'élection présidentielle en France. En conséquence, 
Jacques Chirac, assumé la haute compétence du Président français, était leader du 
mouvement post-gaulliste4 dont des positions du concept proclamé « Puissance 
mondiale française », l’Arménie, dans la région post-soviétique et en particulier 
dans la région caucasienne, est considérée comme un partenaire important et un 
allié des intérêts géopolitiques de la France. 

                                                      
2 ՀԱԱ, ֆ. 326, ց. 9, գ. 35, թ. 4. 
3 «Հայաստանի Հանրապետություն», 16 mars 1993, page 1. 
4 Франция в XX веке, В. П. Смирнов, изд. Дрофа, М., 2001, с. 258–259, 330. 
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La prochaine visite du Président de la RA en France a été au juin du 19965 et il 
a été  marquée par la signature des accords bilatéraux relatifs à des domaines spéci-
fiques de l'économie6.  

En 1998, on a eu des changements décisifs dans la vie politique de l’Arménie 
qui ont eu une influence directe sur ses activités internationales. Au début de cette 
année, ont eu lieu les élections présidentielles anticipées de l'Arménie, en consé-
quance desquelles Robert Qotcharyan est venu au pouvoir. À la base de la politique 
extérieure de la république il a mis le concept de « complémentarité ». La première 
visite de travail en France de R.Qotcharyan comme Président de la RA, a eu lieu en 
juin 2000. Au cour de la rencontre des Présidents de l'Arménie et de la France, R. 
 Qotcharyan et Jacques Chirac ont discuté en détail les questions du règlement 
paisible du conflit de Haut-Karabakh, les participations de la France, de la Russie 
et des États-Unis dans ce processus. Outre des questions principales du jour, au 
cour de la rencontre avec Jacques Chirac, il était aussi l'objet des Présidents la 
perspective du développement des relations entre deux pays. L'accent principal a 
été mis sur la coopération économique et surtout sur le problème des investisse-
ments français dans l'économie de l'Arménie. 

La prochaine visite du Président de la RA en France a eu lieu en juin 20017. 
Cette visite se distinguait par le fait que les réunions avec la côté française n’était 
pas bilatérales, mais elles étaient trilatérales entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la 
France, et dans l’ordre du jour des négociations était le règlement du conflit du 
Karabakh. En conséquence de cette réunion, sont formés, soi-disant, « des prin-
cipes parisiens » du règlement du conflit du Karabakh qui étaient tout à fait accep-
table pour la partie arménienne. Bien que ces principes, à cause de refus unilatéral 
d’Azerbaïdjan, n’ont pas été mis à la base des négociations suivantes, cependant, 
ils témoignaient de la pleine entente sur l’une des directions de départ des relations 
arméno-françaises, cela veut dire du règlement du conflit du Karabakh et des résul-
tats importants qui étaient en faveur de l’Arménie. 

Les résultats du dernier dix ans de la coopération arméno-française ont été 
sommés en février 2001, lorsque le Président R.  Qotcharyan a fait une visite en 
France8. Après l'indépendance du 1991, c’était la première visite du Président de 
l'Arménie en France qui était conditionnée par un niveau élevé des relations 
comme politiques, ainsi que scientifiques et culturelles entre les deux pays. La 

                                                      
5 «France Armenie», Juin, 1996, р. 2. 
6 ՀՀ ԱԳՆ ընթացիկ արխիվ, «Հայ-ֆրանսիական փոխհարաբերություններ» թղթապա-

նակ, թ. 27: 
7  «Ազգ», 2001, 27 հունվարի, էջ 1, 2, «Figaro», Janvier, 2001, p. 1–2. 
8  «Ազգ», 2001, 13 փետրվարի, էջ 1, 15: 
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visite a aussi été importante parce qu'elle a été  suivie immédiatement à la loi adop-
tée et ratifiée par le Président du Parlement français, selon laquelle le Génocide 
arménien a été reconnu officiellement en France. 

Les relations réciproques arméno-françaises interétatiques, y compris les rela-
tions parlementaires et commerciales, ont continué à se développer depuis la moi-
tiés du 2000. Le développement de ces relations avait lieu non seulement dans les 
cadres de l’Union européenne, à l’égard de la France en tant que pays-membre du 
groupe de Minsk dans l'OSCE, mais aussi dans les conditions des rapports directs 
des Présidents, des Premiers ministres et des ministres des Affaires étrangères et de 
la signature des contrats de la coopération.  

En 2009 le président de la RA S. Sarkissyan a visité la République française. 
En Janvier, dans les cadres du Forum économique mondial à Davos, ont eu lieu ses 
entrevues avec le Président de la France N.  Sarkozy, et en mai dans les cadres du 
sommet « Partenariat oriental » de l'UE à Prague, avec le Premier ministre de la 
France François Fillon.  

La coopération avec la France a continué de croître. Il a eu lieu trois entrevues 
avec des  ministres des Affaires étrangères. Il a été signé un accord sur l'élimina-
tion de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques qui était 
la première étape vers la facilitation des visas avec les pays de l'UE9. Le 12 mars 
2009 le ministre des Affaires étrangères Edouard Nalbandyan et le maire de Paris 
Bertrand Delanoë, au centre de Paris, ont ouvert le boulvard portant le nom d'Ére-
van10. 

En 2010 on a fait des travaux cohérents avec les pays européens dans le sens 
du renforcement et du développement des relations bilatérales dans divers do-
maines. Le Président de la RA a visité la France11.  

Du 27 à 29 septembre 2011 a eu lieu la visite officielle du Président de la RA 
Serzh Sargsyan dans la République française. Les relations plus amicales et tradi-
tionnelles avec la France sont approfondies et renforcées avec cela. La visite du 
Président de la France en Arménie était historique pour sa signification et ses résul-
tats12.  

En 2012 le Président de la RA Serzh Sargsyan a fait une visite officielle en 
France, il a rencontré le Président François Hollande, le Premier ministre, les diri-

                                                      
9 Voir` Հաշվետվություն 2009 թ. ՀՀ ԱԳ նախարարության գործունեության, ՀՀ ԱԳ ըն-

թացիկ արխիվ, հաշվետվություն, թ. 7: 
10 Voir dans le même contenu. 
11 Voir Հաշվետվություն, 2010 թ. ՀՀ ԱԳ նախարարության գործունեության, ՀՀ ԱԳ ըն-

թացիկ արխիվ, հաշվետվություններ ՀՀ ԱԳ ն-ի, թ. 13, 14: 
12 Voir Հաշվետվություն, 2011 թ. ՀՀ ԱԳ նախարարության գործունեության, ՀՀ ԱԳ ըն-

թացիկ արխիվ: 
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geants du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cette visite est devenue importante 
pour le renforcement continu des relations amicales arméno-françaises. Ces rela-
tions ont continué à se développer aussi pendant les années à venir13. 

Le Président de la RA Serzh Sargsyan a fait une visite de travail en France. 
Les relations de la coopération arméno-française se développent aussi dans les 
cadres de l'organisation internationale de la Francophonie dont la République 
d'Arménie a rejoint en 2012.  

Une des nouvelles manifestations du développement des relations arméno-
françaises et de la collaboration entre deux pays représente la défense de la propo-
sition connue du Génocide comme prévention et punition du crime, dans les cadres 
du congrès international de la Francophonie, ainsi que la visite du Président de la 
France F.  Hollande à Érévan pendant le centenaire du Génocide arménien, son 
discours concernant la condamnation du Génocide arménien et la négation du Gé-
nocide arménien par la Turquie.  

En octobre 2015 le congrès des Ministres des Affaires Étrangères, organisé à 
Érévan par l'organisation internationale de la Francophonie, représentant 80 pays, a 
adopté une résolution sur « la prévention du Génocide » lancée par l'Arménie où il 
a été fait référence à la déclaration du secrétaire général de l'organisation Michael 
Jean exprimant la solidarité au peuple arménien et la commémoration des victimes 
du Génocide arménien du 24 avril.  

Les leaders et les dirigeants de divers pays, les autorités et les parlements ont 
exprimé leur solidarité au peuple arménien. 

Aux événements du 24 avril à Tsitsernakaberd ont participé le Président de la 
Russie  Vladimir Poutine, le Président de la France François Hollande, le Président 
de la Chypre Nikos Anastasiadis, le Président de la Serbie Tomislav Nikolich, de 
hauts délégations des organisations internationalles et d’une dizaine de pays. Des 
leaders d'une dizaine de pays ont participé dans leur pays aux événements commé-
moratifs14 du Génocide.  

À l'égard de la formation des liens interparlementaires arméno-français, il faut 
noter que encore en septembre 1990 dans l’Assemblée nationale française a été 
créé un groupe15 parlementaire qui avait le but d’observer les possibilités du déve-
loppement des relations bilatérales. La plupart des membres du groupe étaient les 

                                                      
13 Voir հաշվետվություն, 2012 թ. ՀՀ ԱԳ նախարարության գործունեության, ՀՀ ԱԳ ըն-

թացիկ արխիվ, հաշվետվություններ ՀՀ ԱԳն-ի, թ. 9, 10: 
14  Հայատոանի Հանրապետություն, օրաթերթ, 2016 թ. փետրվարի 3, էջ 4: 
15 ՀՀ ԱԳՆ ընթացիկ արխիվ, «Հայ-ֆրանսիական փոխհարաբերություններ» թղթապա-

նակ, թ. 4: 
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députés, choisis parmi les régions françaises peuplées par des arméniens, et le pré-
sident était le député socialiste Michel Sapin.  

Il faut noter que la collaboration active interparlementaire a été continuée aus-
si dans les années suivantes. Les visites mutuelles des dirigeants des parlements y 
ont joué un rôle important ( B.  Ararktsyan – en ottobre 1992, en mars 1995; 
Kh. Haroutiounyan – en mars 1999; A.  Khatchatryan – en décembre 1996; ainsi 
que R.  Monory – en mai 1996; C.  Poncelet – en juillet 1999 ). Comme l'a démon-
tré l'expérience suivante de la collaboration interparlementaire, sa continuation 
comme un groupe d'amitié a été très efficace et viable. Les problèmes posés devant 
les groupes d'amitié, en tant que tels, étaient communs: création  de l'atmosphère 
favorable pour la coopération bilatérale politique et économique, le contrôle per-
manent des visites régulières, des consultations, des déclarations et de ces relations 
à travers des activités de lobbing, la présentation mutuelle et le rapprochement du 
patrimoine religieux et culturel des deux peuples. À l'égard de la coopération entre 
les autorités de l'Arménie et de la France, sont notamment importantes les rela-
tiones amicales et d'affaires, formées et développées entre les diverses villes de 
deux pays.  

Dans les questions du conflit du Karabakh et du Génocide arménien, la France 
a procédé à partir des intérêts nationaux-étatiques et ayant la directive de prendre 
une position impartiale et neutre envers les républiques de la région, dans la ques-
tion de Karabakh ( 1996–2015 ) la position officielle de la France était très équili-
brée ( bien qu’en France on a fait plusieurs fois des appels du règlement en faveur 
de l'Arménie et ce pays-là a toujours apporté son soutien à Artsakh par l'aide hu-
manitaire ).  

En Février 2001, au cours de la visite d'état en France du Président de la RA, 
en se référant au règlement du conflit du Karabakh, le Président de la France 
Jacques Chirac a déclaré: « Je souhaite que dans un proche avenir va ouvrir une 
nouvelle ère dans le Caucase. La France ne ménagera aucun effort pour que la paix 
revienne, enfin, dans cette région. La France poursuit une politique active dans le 
règlement du conflit du Karabakh, comme l'un des pays co-président du Groupe de 
Minsk. 

Il est beaucoup plus important le rôle de la France dans la question de la re-
connaissance internationale du Génocide arménien. 

La veille des élections présidentielles du 1980 François Mitterrand a déclaré 
que la question arménienne concernait directement à l’état français  et il a grondé le 



  LES RELATIONS ARMÉNO-FRANÇAISES (1991–2015) 

135 

gouvernement pour ne pas avoir reconnu le Génocide arménien et la question ar-
ménienne16. 

Grâce à ce mouvement puissant vers l'internationalisation du Génocide armé-
nien en France, en mai 1988, il est devenu possible de mettre à la discussion, lors 
des séances de l'Assemblée nationale française, le projet de la loi sur « la recon-
naissance publique du Génocide arménien du 1915 ». C’étaient le député socialiste 
Didier Migaud et ses collègues à le proposer. 

Dans l'Assemblée nationale, le projet de loi a été accepté par la majorité écra-
sante des votes après lequel, suivant les deux refus de permis pour entrer dans le 
Sénat de la France, en novembre 2000 le projet de la loi sur la « reconnaissance 
publique du Génocide arménien du 1915 » a été présenté à la discussion par 
Jacques Pelletier et ses collègues. 164 députés ont voté pour la loi, et 40 députés 
étaient contre17. Les députés du Sénat de la France ont acclamé en applaudissant 
debout le fait l'adoption du projet de loi. Ensuite, le 18 janvier 2001 le Président de 
la France Jacques Chirac a signé cette loi. Ainsi, la France est devenue le premier 
pays au monde qui a reconnu le Génocide arménien sous forme de loi. Il est inté-
ressant que immédiatement après l'adoption de la loi, le 29 janvier 2001 le Conseil 
municipal de Paris a pris une décision unanime de mettre le monument de Komitas 
dans une des places de Paris, à la mémoire des victimes du Génocide arménien et 
des martyrs arméniens qui sont morts pour la France pendant la Première et la Se-
conde guerres mondiales.  

Donc, la conquête incontestable de l'esprit démocratique français on peut con-
sidérer la reconnaissance publique du massacre, du Génocide des Arméniens et son 
affirmation par la loi comme un exemple sans précédent de la victoire d’une cause 
juste. une étape importante dans le développement de la civilisation mondiale. 

Le 23 janvier 2012 le Sénat de la France a adopté le projet de loi criminalisant 
la négation du Génocide arménien. Cependant, la décision du Conseil constitution-
nel de la France a empêché l'entrée en vigueur, en rejetant le projet de loi. Le Pési-
dent français nouvellement élu François Hollande a réitéré, à plusieurs reprises, 
pendant de différentes occasions, son intention à atteindre à l'adoption de la loi 
pénalisant la négation du Génocide arménien18 en France. 

Le développement des relations économiques arméno-françaises, initialement, 
empêchait un certain nombre de circonstances objectives dont étaient la situation 

                                                      
16 Voir le même argument, p. 6. 
17 ՀՀ ԱԳՆ ընթացիկ արխիվ, «Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի 2000 թ. Նոյեմբե-

րի 7-ի խորհրդարանական քննարկումներ» թղթապանակ, թ. 85: 
18 ՀՀ ԱԳՆ ընթացիկ արխիվ, ՀՀ ԱԳՆ հաշվետվությունները, 2012 թ., ՀՀ ԱԳՆ գործունե-

ության հաշվետվություն թ. 6: 
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difficile et tendue dans l'Etat nouvellement indépendant de l'Arménie, le blocus 
économique, la présence de conflits régionaux, ainsi que la divergence de 
l’infrastructure économique des deux pays. Naturellement, les premières tentatives 
de l’établissement des liens économiques étaient réalisées avec les pays où vivaient 
de nombreux Arméniens et avec lesquels il était déjà formé traditionnellement des 
liens multiformes.  

Dans ce contexte, il est difficile de surestimer le rôle du contrat interétatique 
du 12 mars 1993 concernant l’établissement des relations économiques variée et 
mutuellement bénéfiques entre la République française et la République d'Arménie. 
Il est mémorable l'accord signé en novembre 1995 entre les gouvernements de la 
République française et de la République d'Arménie sur « L'encouragement des 
investissements en capital et de la protection mutuelle ».  

La signification du traité, signé le 9 décembre 1997 à Paris, peut être considé-
rée pratique et prometteuse, parce qu'on y parle « d'exclure la double imposition en 
matière d'impôts sur les revenus et des biens, aisni de prévenir la fraude fiscale »19. 

À la suite des manifestations, entreprises en 2001 en Arménie, il y avait envi-
ron 70 co-entreprises arméno-françaises dont les domaines de l'activité comp-
renaient le commerce de gros et de détail, la comptabilité, l'audit financier, la pro-
duction d'énergie etc. 

Au cours des dernières années, une nouvelle qualité a été rapporté au dialogue 
politique de haut rang. Les relations arméno-françaises sont devenues plus actives 
dans les sphères commerciales, éducatives et culturelles. Les cadres juridiques sont 
améliorés qui comprennent plus de 40 accords. 

Selon les données du 2016, en Arménie il y a environ 160 sociétés de capitaux 
français qui investissent une grande contribution dans le développement écono-
mique de l'Arménie. Par conséquent, en 2011–2012 la France est devenue le deu-
xième partenaire de la République d'Arménie, par le volume des investissements 
étrangers. À ce fait, ont contribué aussi un certain nombre de conférences écono-
miques, des forums d'affaires, les deux duquels ont eu lieu au niveau du Président 
de la République d'Arménie à Paris et à  Lyon et pendant l’un de ces forums à Éré-
van a participé aussi le Président français. Il est aussi notable le forum économique 
organisé par Parlement français en participation du Président de l'Assemblée natio-
nale de la RA. Dans ces conditions, pendant les dernières années les travaux sont 
dirigés, d'une part, vers les projets ciblés, d'autre part vers les petites et moyennes 
entreprises20.  

                                                      
19  Dans le même document, page 11. 
20  Հայասաանի Հանրապետություն, 2016, 14 մայիսի էջ 3: 
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Pour la coopération scientifique et culturelle arméno-française, est pris comme 
base l’accord intergouvernemental signé à Paris, en 1993. Ainsi, on est venu à 
l’accord d'approfondir la coopération dans la science, la technologie, l'éducation et 
la culture, donnant une importance particulière à la formation des professionnels 
par des visites mutuelles. Les deux parties ont souligné l'importance de l'éducation 
linguistique, qui a été considéré comme une condition nécessaire pour la coopé-
ration à long terme. En se basant sur cet accord, en novembre 1995, il a été signé 
un accord de la coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouverne-
ment de la République de l’Arménie et celui de la République française, en vertu 
duquel les deux pays ont consolidé leur coopération dans les domaines ci-dessus 
nommés, en organisant des visites mutuelles régulières des représentants de la 
science et de la culture, des expositions, des concerts, des spectacles théâtrales, des 
conférences, des séminaires, etc21. La politique, menée dans ces domaines, vise à 
renforcer l'amitié du peuple français et arménien et renforcer la communauté armé-
nienne en France  dans les questions d'importance nationale.  

Le plus impressionnant est le rôle du célèbre chanteur et compositeur armé-
nien Charles Aznavour dans le renforcement des relations arméno-françaises. 

L’analyse de la coopération arméno-française scientifique et culturelle montre 
que les réalisations importantes dans ces domaines, le rythme est très impression-
nant. Nous croyons fermement que cela, à son tour, est une condition favorable et 
une forte motivation dans les relations étatiques économiques et politiques pour 
une coopération prochaine plus efficace. 

 

                                                      
21 Հայաստանի Հանրապետություն, 1995, 7 նոյեմբերի, էջ 2: 
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ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դեկան 

ՀԱՅ-ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(1991–2015 ԹԹ.)  

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հայ-ֆրանսիական պաշտոնական երկխոսությունը սկզբնավորվեց դեռես 
նախքան Հայաստանի անկախության հռչակումն ու միջազգային ճանաչումը: 
Այսպես, 1991 թ. մայիսին ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահ Լ. Տեր-
Պետրոսյանի՝ Ֆրանսիա կատարած այցի շրջանակներում համաձայնագիր 
ստորագրվեց, որը հանդիսացավ Ֆրանսիայի և դեռևս ԽՍՀՄ կազմում գտն-
վող հանրապետություններից մեկի միջև կնքված աոաջին պաշտոնական 
փաստաթուղթը: Գլխավորն այստեղ այդ համաձայնագրի բովանդակությունն 
է ու դրանում ապագա համագործակցության ոլորտների մատնանշումը 
(կադրերի պատրաստում, էներգետիկա, գյուղատնտեսություն, հեռահաղոր-
դակցություն, տրանսպորտ, շինարարություն և այլն), ինչպես նաև այն փաս-
տը, որ դրանով, ըստ էության, սահմանվում էր Հայաստանի արտաքին՝ իրա-
վական ինքնիշխանությունը: 

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Ֆրանսիան նոր լիցք հաղոր-
դեց իր քաղաքական նկրտումներին ու տնտեսական շահերին, արժեքների, 
լեզվի և մշակույթի տարածման գործընթացին, նպաստեց հետխորհրդային 
նորանկախ հանրապետությունների որդեգրած եվրոպական ժողովրդավա-
րության հաստատմանը: Այդ ռազմավարական ուղղության շրջանակներում 
Ֆրանսիան նախ 1992 թ. հունվարի 3-ին ճանաչեց Հայաստանի Հանրապե-
տության անկախությունը, իսկ փետրվարի 24-ին դիվանագիտական հարա-
բերություններ հաստատեց մեր երկրի հետ, ինչը բխում էր նաև մեր պետու-
թյան կենսական շահերից: Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը սկ-
սեց գործել արդեն 1992 թ. մարտ ամսից, իսկ Հայաստանի դեսպանությունը 
Ֆրանսիայում՝ 1992 թ. սեպտեմբերից: 

Հայաստանի նորանկախ 3-րդ Հանրապետության հռչակմամբ լայնածա-
վալ ու հետևողական աշխատանքներ իրականացվեցին մեր պետության իշ-
խանական համակարգը կազմավորելու համար: Հայաստանում ձևավորվե-
ցին իրենց հիմնական գծերով ֆրանսիական կառուցվածքը հիշեցնող պետա-
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կան մարմիններ ու դրանց գործառութային մեխանիզմներ: Միջպետական 
հարաբերություններում բարիդրացիական ու փոխշահավետ համագործակ-
ցության հաստատման և զարգացման բարենպաստ պայման էր այդ երկրնե-
րի պետաիրավական համակարգերի ընդհանրությունը:  

1993 թ. մարտի 12-ին Ֆրանսիա կատարած պաշտոնական այցի շրջա-
նակներում երկու պետությունների նախագահներ Լ. Տեր-Պետրոսյանի և Ֆ. 
Միտերանի միջև ստորագրվեց «Հայաստանի Հանրապետության և Ֆրանսի-
այի Հանրապետության միջև համաձայնություն, բարեկամության և համա-
գործակցության մասին» միջպետական պայմանագիրը: Հայաստանը հուսալի 
ու հզոր գործընկեր ձեռք բերեց միջազգային ատյաններում (ՄԱԿ, ԵԱՀԿ և 
այլն) իր արտաքին քաղաքականության և ազգային շահերի պաշտպանու-
թյան համար: 

Ֆրանսիայի համար պայմանագիրը նշանակալի գործոն էր հետխորհր-
դային տարածաշրջանում իր արտաքին քաղաքականության ամրապնդման 
առումով:  

Հայ-ֆրանսիական բարձրագույն մակարդակով հարաբերությունները 
նոր շրջան թևակոխեցին 1995 թ. Ֆրանսիայում կայացած նախագահական 
ընտրություններից հետո: ՀՀ նախագահի հերթական այցը Ֆրանսիա կայա-
ցավ 1996 թ. հունիսին և նշանավորվեց տնտեսության կոնկրետ ոլորտներին 
առնչվող երկկողմ պայմանագրերի ստորագրումով: 

1998 թվականը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում շրջադարձային 
փոփոխություններ մտցրեց, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեցան նրա 
միջազգային գործունեության վրա: Այդ տարվա սկզբին կայացան Հայաստա-
նի նախագահական արտահերթ ընտրությունները, որոնց արդյունքում պե-
տության ղեկավարի լիազորությունները ստանձնեց Ռոբերտ Քոչարյանը: Նա 
հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմքում դրեց «փոխլրաց-
ման» հայեցակարգը: Դրա իմաստը կայանում էր բոլոր պետությունների հետ 
իրավահավասար, բարիդրացիական հարաբերությունների կառուցման մեջ 
կամ պաշտոնական ձևակերպման համաձայն` «Հանրապետության ինքնիշ-
խանության ու անվտանգության շահերը պաշտպանել ոչ թե տարբեր երկրնե-
րի միջպետական հակասությունների ծիրում, այլ ի նպաստ նրանց համագոր-
ծակցության»: 

ՀՀ նախագահի կարգավիճակով Ռ. Քոչարյանի առաջին աշխատան-
քային այցը Ֆրանսիա տեղի ունեցավ 2000 թ. հունիսին: Հայաստանի և 
Ֆրանսիայի նախագահների հանդիպման ժամանակ Ռ. Քոչարյանն ու Ժակ 
Շիրակը հանգամանորեն քննարկեցին Լեռնային Ղարաբադի հիմնախնդրի 
խաղաղ կարգավորման, այդ գործընթացում Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ա-
ՍՆ-ի մասնակցության հարցերը: Ժակ Շիրակի հետ հանդիպման այդ ա-
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ռանցքային օրակարգային հարցից զատ, նախագահների ուշադրության 
կենտրոնում էր նաև երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման հե-
ռանկարը: ՀՀ նախագահի հաջորդ այցը Ֆրանսիա կայացավ 2001 թ. հունվա-
րին: Այս այցը առանձնանում էր նրանով, որ ֆրանսիական կողմի հետ հան-
դիպումների և բանակցությունների օրակարգում էր միայն Ղարաբաղյան 
հակամարտության կարգավորման հարցը: Այդ հանդիպման արդյունքում 
ձևավորվեցին Դարաբաղյան հակամարտության կարգավորման այսպես կոչ-
ված «փարիզյան սկզբունքները», որոնք ամբողջովին ընդունելի էին հայկա-
կան կողմի համար: Չնայած այդ սկզբունքները Ադրբեջանի մերժման պատ-
ճառով չդրվեցին հետագա բանակցությունների հիմքում, այդուհանդերձ, 
դրանք վկայում էին հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների ելակետային 
ուղղություններից մեկի՝ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ լիակա-
տար փոխըմբռնման մասին: 

Հայ-ֆրանսիական համագործակցության տասնամյա շրջանի արդյունք-
ները հանրագումարի բերվեցին 2001 թ. փետրվարին, երբ ՀՀ նախագահ Ռ. 
Քոչարյանը պետական այց կատարեց Ֆրանսիա: 1991 թ. անկախացումից 
հետո դա Հայաստանի նախագահի առաջին պետական այցն էր Ֆրանսիա, 
ինչը պայմանավորված էր երկու պետությունների քաղաքական, ինչպես նաև 
գիտամշակութային հարաբերությունների բարձր մակարդակով: Այցը նշա-
նակալի էր նաև նրանով, որ այն անմիջապես հետևեց Ֆրանսիայի խորհրդա-
րանի ընդունած և երկրի նախագահի կողմից վավերացված օրենքին, որով 
Ֆրանսիայում պաշտոնապես ճանաչվեց Օսմանյան պետության մեջ հայերի 
ցեղասպանության փաստը: 

Հայ-ֆրանսիական միջպետական, այդ թվում, խորհրդարանական և 
առևտրատնտեսական փոխհարաբերությունները շարունակեցին զարգանալ 
2000-ական թվականների կեսերից: 2009 թ. ՀՀ նախագահ Ս. Սարգսյանը այ-
ցելություն կատարեց Ֆրանսիայի հանրապետություն: Հունվարին Դավոսի 
համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում կայացան նրա 
հանդիպումները Ֆրանսիայի նախագահ Ն. Սարկոզիի, իսկ մայիսին՝ Պրա-
հայում կայացած ԵՄ «Արևելյան գործընկերության» գագաթաժողովի շրջա-
նակներում Ֆրանսիայի վարչապետի Ֆրանսու Ֆիյոնի հետ: Տեղի ունեցավ 
նաև ԱԳ նախարարների երեք հանդիպում: Ստորագրվեց դիվանագիտական 
անձնագրեր ունեցող անձանց համար մուտքի արտոնագրի պահանջը վերաց-
նելու մասին համաձայնագիր, որն առաջին քայլն էր ԵՄ երկրների հետ վի-
զային ռեժիմի դյուրացման ճանապարհին: 2009 թ. մարտի 12-ին ԱԳ նախա-
րար Էդվարդ Նալբանդյանը և Փարիզի քաղաքապետ Բերտրան Դելանոեն 
Փարիզի կենտրոնում բացեցին Երևանի անունը կրող պուրակը: 
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2010 թ. ընթացքում հետևողական աշխատանք իրականացվեց եվրոպա-
կան երկրների հետ տարբեր ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների ամ-
րապնդման և զարգացման ուղղությամբ: Երևանում տեղի ունեցավ հայ-ֆ-
րանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության երկրորդ համաժո-
ղովը: 2011 թ. սեպտեմբերի 27–29-ը տեղի ունեցավ ՀՀ Նախագահ Սերժ 
Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ֆրանսիական Հանրապետություն: 2011 
թվականին Ֆրանսիայի նախագահի պետական այցը Հայաստան պատմա-
կան էր թե իր նշանակությամբ, թե արդյունքներով: 2012 թ. ՀՀ Նախագահ 
Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցելություն կատարեց Ֆրանսիա, հանդի-
պումներ ունեցավ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի, վարչապետի, Սենատի և 
Ազգային Ժողովի ղեկավարների հետ: Այս այցելությունը կարևոր հանգրվան 
հանդիսացավ հայ-ֆրանսիական բարեկամական հարաբերությունների շա-
րունակական ամրապնդման գործում:  

2014 թ. մայիսի 12–13-ը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի Հանրապետության 
Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի պետական այցը Հայաստան: Ձեռք բերվեցին 
պայմանավորվածություններ, որոնք նոր մակարդակի բարձրացրին հայ-
ֆրանսիական հարաբերությունները: 

Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների 
համագործակցության նոր դրսևորումներից հանդիսացան Ֆրանսիայի նա-
խագահի Ֆ. Օլանդի հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի ժամա-
նակ այցելությունը Երևան, Ծիծեռնակաբերդի միջոցառումների շրջանակնե-
րում նրա արտասանած ճառում հայոց ցեղասպանության դատապարտման 
և Թուրքիայի ժխտողականության դեմ պայքարի կարևորությունը ընդգծող 
ելույթը: 

2015 թ. հոկտեմբերին Երևանում կայացած 80 պետություն ներկայաց-
նող Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության արտգործնախարար-
ների համաժողովն ընդունել է Հայաստանի կողմից նախաձեռնված՝ «Ցեղաս-
պանության կանխարգելման մասին» բանաձևը, որում հղում է կատարվում 
նույն կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Միքաել Ժանի՝ ապրիլի 24-ի՝ 
Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցող և հայ ժողովր-
դին համերաշխություն հայտնող հայտարարությանը: 

Հայ-ֆրանսիական միջխորհրդարանական կապերի ձևավորման առու-
մով կարևոր էր 1990 թ. սեպտեմբերին Ֆրանսիայի Ազգային ժողովում Ֆրան-
սիա-Հայաստան պատգամավորական խմբի ստեղծումը, որը նպատակ ուներ 
ուսումնասիրել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հնարավորու-
թյունները:  

Միջխորհրդարանական ակտիվ համագործակցությունը շարունակվեց 
հետագա տարիներին: Այդ գործում մեծ դեր ունեցան խորհրդարանների ղե-
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կավարների փոխադարձ այցերը (Բ. Արարքցյան – 1992 թ. հոկտեմբեր, 
1995 թ. մարտ, Խ. Հարությունյան – 1999 թ. մարտ, Ա. Խաչատրյան – 1999 թ. 
դեկտեմբեր, ինչպես նաև Ռ. Մոնորի – 1996 թ. մայիս, Ք. Պոնսլե – 1999 թ. 
հուլիս): Բարեկամության խմբի ձևաչափով միջխորհրդարանական համա-
գործակցության շարունակականությունը խիստ արդյունավետ ու կենսունակ 
գտնվեց:  

Հայաստանում ֆրանսիական կառավարության հումանիտար առաքելու-
թյան նախնական ձեռնարկներից էին Ֆրանսիայի մարդասիրական գործու-
նեության հարցերով պետական քարտուղար Բեռնար Քուշների 1992 թ. 
սկգբներին մեր երկիր կատարած պարբերական այցերը: Նույն թվականին 
պաշտոնական այցով Ֆրանսիա մեկնեց ՀՀ փոխնախագահ Գ. Հարությու-
նյանը: Այցի նպատակներն էին ԵԱՀԿ հիմնական փաստաթղթերից մեկի՝ 
Փարիզի Խարտիայի ստորագրումը, Ֆրանսիայի հայաբնակ կենտրոնների՝ 
Փարիզի, Լիոնի և Մարսելի հայկական համայնքներում Հայաստանի քաղա-
քականության արդի սկզբունքների ծանուցման համար հանդիպումները, 
հայ-ֆրանսիական քաղաքական և տնտեսական կապերի ամրապնդումը: 

Ֆրանսիան Արցախյան խնդրի լուծման գործում ակտիվ քաղաքականու-
թյուն է վարում իբրև Մինսկի խմբի Համանախագահ երկրներից մեկը: 

Անհամեմատ մեծ է Ֆրանսիայի դերը Հայոց ցեղասպանության միջազ-
գային ճանաչման խնդրում: Ֆրանսիայում Հայոց ցեղասպանության միջազ-
գայնացմանն ուղղված հզոր շարժման շնորհիվ էր, որ 1998 թ. մայիսին հնա-
րավոր դարձավ Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի նիստում քննարկման դնել 
«1915 թ. հայերի ցեղասպանության հրապարակայնորեն ճանաչման մասին» 
օրենքի նախագիծը: Այն առաջադրվել էր պատգամավոր Դիդիե Միգոյի ու իր 
գործընկերների կողմից:  

Ազգային ժողովում օրենքի նախագիծն ընդունվեց ձայների ճնշող մեծա-
մասնությամբ։ 2001 թ. հունվարի 18-ին  նորացված տարբերակով օրենքը 
ստորագրեց Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակը: Ֆրանսիան, փաստորեն, 
դարձավ աշխարհում աոաջին պետությունը, որը Հայոց ցեղասպանությունը 
ճանաչեց օրենքի տեսքով:  

2001 թվականի դրությամբ Հայաստանում արդեն գործում էին շուրջ 70 
հայ-ֆրանսիական համատեղ ձեռնարկություններ, որոնց գործունեության ո-
լորտներն ընդգրկում էին մանրամեծածախ առևտուրը, հաշվապահական 
հաշվառումը, ֆինանսական աուդիտը, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 
և այլն: Տնտեսական փոխշահավետ համագործակցության օրինակ էր Երևա-
նի կոնյակի գործարանի վաճառքը ֆրանսիական «Պեռնո Ռիկար» ընկերու-
թյանը։ Հայ-ֆրանսիական տնտեսական հաջող ու փոխշահավետ գործակցու-
թյան մեկ այլ օրինակ է 1998թ. վերջին գործարկված Աբովյանի «Կաստել» գա-
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րեջրագործարանը, որը պահանջեց 17 մլն դոլարի ներդրում: Գործարանի նա-
խագծային հզորությունը տարեկան 350 հազար լիտր է: Գարեջուրն արտա-
հանվում է Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ավստրալիա, Ուկրաինա, Իսրայել 
և այլուր: 

Հայաստանում 2016 թ. տվյալներով գործում են շուրջ 160 ֆրանսիական 
կապիտալով ձեռնարկություններ, որոնք շատ մեծ ավանդ են ներդնում Հա-
յաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման գործում: 

Հայ-ֆրանսիական գիտամշակութային համագործակցության համար 
հիմք է ծառայել 1993 թ. Փարիզում կնքված միջպետական համաձայնագիրը: 
Դրանով պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել խորացնելու համագործակ-
ցությունը գիտության, տեխնիկայի, կրթության ու մշակույթի բնագավառնե-
րում՝ առանձնահատուկ կարևորություն տալով կադրերի պատրաստմանը 
մասնագետների փոխայցերին:  

Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև մշակութային մերձեցմանը մեծապես 
նպաստել են մի խումբ անվանի գործիչներ, որոնցից կարևորվում են Անրի 
Վերնոյը, Գառզուն և Շառլ Ազնավուրը: 

Առավել քան տպավորիչ է հայ մեծանուն երգահան և երգիչ Շառլ Ազնա-
վուրի դերը հայ-ֆրանսիական կապերի ամրապնդման գործում: Նա 1993 թ. 
մարտին նշանակվել է Հատուկ հանձնարարությունների գծով Հայաստանի 
դեսպանը Ֆրանսիայում: 1996 թ. մայիսին Հայաստանում պաշտոնական այ-
ցի ժամանակ նա ուղեկցում էր Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ Ռընե Մոնո-
րիին: 2001 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ «Ազնավուրը՝ Հայաստանին» հիմնադ-
րամի կողմից մարդասիրական օգնության ծավալը կազմում էր 367 հազար 
դոլար: 

Հայ-ֆրանսիական գիտամշակութային համագործակցության վերլուծու-
թյունը ցույց է տալիս, որ այդ ոլորտներում ձեռքբերումները նշանակալից են, 
զարգացման տեմպերը՝ տպավորիչ, ինչը բարենպաստ նախապայման և հզոր 
խթան է հանդիսանում միջպետական տնտեսական և քաղաքական հարաբե-
րություններում հետագա առավել արդյունավետ համագործակցության հա-
մար: 
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АРМЯНО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
(1991–2015 гг.) 

РЕЗЮМЕ 

Армяно-французский диалог получил начало до провозглашения независи-
мости Армении. Соглашение, заключенное в мае 1991 года Председателем 
Президиума Верховного Совета Арм. ССР Л. Тер-Петросяном, стало первым 
официальным документом между Францией и одной из республик СССР. 

3 января 1992 года Франция признала независимость РА. 12 марта 1993 г. 
было подписано «Соглашение о дружбе и сотрудничестве между РА и Фран-
цией». Армения приобрела надежного партнера в международных организа-
циях (ООН, ОБСЕ и т. д) в плане регулирования вопросов внешней политики 
и защиты национальных интересов. После президентских выборов во Фран-
ции в 1995 г. армяно-французские отношения вступили в новый этап, в июне 
1996 г. между сторонами были подписаны двусторонние договоры, касаю-
щиеся конкретных сфер экономики. В 1998 г. со сменой руководства РА была 
внесена новая концепция в основу внешней политики. 

Важный этап отношений приходится на июнь 2000 г. Во время рабочего 
визита Р. Кочаряна в Париж президенты двух стран обсудили вопросы урегу-
лирования Карабахского конфликта, участие в нем Франции, России и США. 
Во время визита президента во Францию в январе 2001 г. на повестке дня 
стоял уже только Карабахский вопрос. Во время этих встреч был сформули-
рован так называемый «Парижский принцип урегулирования Карабахского 
конфликта». Франция как одна из стран сопредседателей Минской группы 
проводит активную политику в деле разрешения Арцахского конфликта. 

Итоги десятилетнего сотрудничества были подведены в феврале 2001 г. во 
время первого государственного визита во Францию Р. Кочаряна. Визит по-
следовал сразу за тем, как президентом страны был закреплен предложенный 
парламентом в мае 1998 г. закон официального признания геноцида армян в 
Османской Турции. 

Франция стала первым государством в мире определившим отношение к 
геноциду армян на основании закона. 

В середине 2000 гг. продолжалось развитие  межгосударственных-парла-
ментских, торгово-экономических и пр. отношений. Продолжались встречи 



  АРМЯНО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (1991–2015 ГГ.) 

145 

руководителей: в 2009 г. президент РА совершил визит во Францию, в январе 
он встречался с президентом Франции в Давосе в рамках экономического фо-
рума, и в мае – с премьер-министром в Праге. 

Взаимные встречи глав государств состоялись в 2011 г. в Париже, затем в 
Ереване: в 2012 г. в Париже, 12–13 мая 2014 г. – в Армении, когда были за-
ключены соглашения, поднявшие армяно-французские отношения на новый 
уровень. Еще одним проявлением взаимопонимания двух стран стал визит 
президент Ф. Оланда в Ереван, в дни столетней годовщины геноцида армян, 
во время которого им была произнесена речь по поводу трагических событий 
тех лет, в которой он подчеркнул важность борьбы против отрицания Турци-
ей своего преступления. Резолюцию по вопросу геноцида приняла также 
международная организация 80 стран франкофонии. 

С сентября 1990 года были заложены основы также межпарламентских 
связей (Визиты председателей парламента РА во Францию: октябрь 1992 г., 
март 1995 г., март 1999 г., декабрь 1999 г., и французских представителей в 
Ереван: май 1996 г., июль 1999 г.). Были задействованы также гуманитарные 
миссии французского правительства (Визит Бернара Кушнера, подписание 
документа ОБСЕ – Парижской Хартии, встречи с представителями армянских 
общин Франции). 

По состоянию на 2001 г. в Армении действовало около семидесяти сов-
местных армяно-французских предприятий. Сферы деятельности охватывали 
оптовую и розничную торговлю, бухгалтерский учет, финансовый аудит, 
производство электроэнергии, вывоз продукции зарубеж. По данным 2016 го-
да в Армении на французские капиталовложения действует около 160 пред-
приятий, имеющих вклад в развитие экономики РА. Высокий уровень двусто-
ронних межгосударственных отношений определяет потенциал их дальней-
шего развития. 

 


