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Սույն հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել, քարտեզագրել և վերլուծել վերջին 5
տարիներին (2012թ – 2017թ) Հայաստանում եղած խաղաղաշինական
նախաձեռնությունները, ծրագրերը՝ զեկուցելով դրանց գենդերային բաղադրիչի և առկա
մարտահրավերների մասին։
Հետազոտությունը իրականացվել է «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ի և «Կին
խաղաղաշինարարների համաշխարհային ցանց»-ի (The Global Network of Women
Peacebuilders) առաջարկով՝ «Տեղական, ազգային և տարածաշրջանային
ռազմավարություն՝ բարելավելու ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի իրականացումը
Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում» ծրագրի
շրջանակներում։
Ծրագիրը իրականացվել է «Ավստրիական զարգացման գործակալության» (Austrian
Development Agency) ֆինանսական աջակցությամբ։
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Հապավումների ցանկ
ԱՀ

Արցախի հանրապետություն

ԳԱԾ

Գործողությունների ազգային ծրագիր

ԵԱՀԿ

Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն

ԵԽ

Եվրոպայի խորհուրդ

ԼՂ

Լեռնային Ղարաբաղ

ԼՂՀ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն

ՀԿ

Հասարակական կազմակերպություն

ՀՀ

Հայաստանի Հանրապետություն

ՄԱԿ

Միացյալ ազգերի կազմակերպություն

ՄԱԿ ԱԽ

Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ

ՏԻՄ

Տեղական ինքնակառավարման մարմիներ

ՏԿՄ

Տեղական կառավարման մարմիններ

ՔՀ

Քաղաքացիական հասարակություն

ՔՀԿ

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն
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Ներածություն
Ժամանակակից աշխարհում խաղաղության և անվտանգության հաստատումն ու
պահպանումը

համարվում

համաշխարհային

են

կարևորագույն

պատերազմից

հետո

առաջնահերթություններ:

նշված

առաքելության

Երկրորդ

կարևորագույն

դերակատարներից մեկը դարձավ ՄԱԿ – ը:1 Սկսելով ընդամենը 51 անդամներից՝ այսօր
ՄԱԿ–ն ունի 193 անդամ երկիր: 2 Կառույցի ներսում բախվում են 193 կարծիքներ,
դիրքորոշումներ և շահեր: Ուստի որևիցե երևույթի շուրջ տարվող աշխատանքների
արդյունավետությունը կապված է համընդահանուր սահմանումներից և մոտեցումներից:
Հարկ է նշել, որ նույնիսկ այսպիսի խոշոր կառույցը, որի առաջնային նպատակն է
համարվում

խաղաղության

և

անվտանգության

պահպանումն

աշխարհում,

չի

ապահովում «խաղաղություն» եզրույթի ամբողջական և համընդունելի տարբերակը: ՄԱԿ
– ի տարբեր բանաձևերում և հռչակագրերում անդրադարձ է կատարվում խաղաղությանը՝
հիմնականում ներկայացնելով մի վիճակ, երբ չկա պատերազմ: ՄԱԿ – ի Գլխավոր
ասամբլեայի 2016 թ – ի հունիսի 24 – ին ընդունած «Խաղաղության իրավունքի մասին»
հռչակագիրը, անդրադառնալով խաղաղությանը, այն

ներկայացնում է ոչ միայն

բացասական տեսանկյունից (պատերազմի կամ բռնության բացակայություն), այլև
դրական տեսանկյունից3` մատնանշելով նաև ընդգրկուն և շարժունակ գործընթացներին
մասնակցության

և

իրականացման

կարևորությունը՝

փոխըմբռնման

և

փոխհամագործակցության համար:4
Հակամարտության առկայությունը և արտաքին թշնամու նկատմամբ վախը, որպես
օրինաչափություն,

երկրորդ

պլան

են

մղում

կրթության,

առողջապահության,

http://www.un.org/en/sections/what-we-do/maintain-international-peace-and-security/, բացված է՝ 05.11.2017
http://www.un.org/en/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html,
05.11.2007
3http://www.activeforpeace.org/no/fred/Positive_Negative_Peace.pdf, բացված է՝ 05.11.2017
http://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-186_en.html, բացված է՝ 05.11.2017
4 http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/Declaration_RightToPeace_24062016.pdf, բացված է՝ 05.11.2017
1
2

Երևան 2017
6

բացված է՝

սոցիալական ապահովության հետ կապված և մի շարք այլ հարցեր, ինչպես նաև
թուլացնում

են

քաղաքական

միասնականությանը:
հակամարտության

Ինչ

5

ժամանակ

այլակարծությունը՝

վերաբերում
ավելի

է

շատ

նպաստելով

ֆինանսական
քննարկման

ներքին

ծախսերին,

առարկա

են

ապա

դառնում

պատերազմի վրա ծախսված գումարները. ինչքան գումար է խնայվում պատերազմից
տուժածներին չցուցաբերված վերականգնողական աշխատանքների վրա՝ սովորաբար
լռություն է:
Չնայած որ խաղաղության և անվտագության հաստատումը համարվում է
կարևորագույն առաքելություն, այնուամենայնիվ, այս նպատակին ուղղված ծրագրերը և
նախաձեռնությունները

հատկապես

ռազմականացված

երկրներում,

ինչպիսին

համարվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը,6 ունեն ցածր լուսաբանվածության և
տեսանելիության մակարդակ: Ավելի՛ն, հակամարտող երկրներում ռազմականացման
բարձր

մակարդակի

քարոզչությունները

և

ռազմահայրենասիրական

խաղաղության

ոլորտում

գտնվող

ոգու

կերտմանն

դերակատարների

ուղղված
համար

վտանգավոր են դարձնում ոչ միայն ազգայնական խմբերին, այլև հանրության լայն
զանգվածներին: Սա էլ իր հերթին մեկ այլ խոչընդոտ է ծրագրերի ավելի տեսանելի և
արդյունավետ լինելու համար:
Կա նաև մեկ այլ հիմնախնդիր. զինված հակամարտություններից տուժած անձանց
ձայների և տեսակետների բարձրաձայնման համար շատ քիչ հարթակներ կան ստեղծված
ինչպես աշխարհի մի շարք երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում: Օրինակ՝ սահմանային
գոտիներում ապրող անձանց ձայնը և հիմնախնդիրները գրեթե լսելի չեն։7

A. A. Stein (1976) Conflict and Cohesion,
Journal of Conflict Resolution http://www.grandstrategy.net/Articlespdf/Conflict_and_Cohesion.pdf, բացված է՝ 05.11.2017
6 https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/GMI_2016_e_2016_01_12.pdf, բացված է` 05.11.2017
7 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձև Քաղաքացիական
հասարակության
2014թ․-ի
մշտադիտարկման
զեկույց
Հայաստանի
Հանրապետություն,
5
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Ժամանակակից զինված հակամարտությունները իրենց բնույթով ավելի բարդ և
տարբերվող են: Լայնածավալ զինված հակամարտությունների ժամանակ խաղաղ
բնակչության ավելի քան 90% - ը թիրախավորվում է։ 8 Հատկապես թիրախավորված են
դառնում կանայք և աղջիկները: Նրանք դառնում են ահաբեկչության, թրաֆիքինգի,
բռնաբարության, էթնիկ զտումների, տեղահանությունների զոհեր: Ավելի՛ն, նրանք
ստիպված են լինում ամբողջ կյանքի ընթացքում կրել պատերազմական տրավմաներ՝ թե՛
ֆիզիկական, թե՛ սոցիալական և թե՛ հոգեբանական։9 Աշխարհի փախստականների 80%ը կազմում են կանայք՝ երեխաների հետ միասին։ 10 Այնուամենայնիվ, կանայք միայն
պատերազմի

զոհեր

չեն.

մի

շարք

մասնակցում են որպես մարտիկներ:

11

զինված

հակամարտություններում

կանայք

Կանանց՝ զինված հակամարտություններում

նմանատիպ մասնակցության թույլ լուսաբանումը հիմք է հանդիսանում հասարակության
մեջ կանանց դերի և արժեքի նվազեցմանը, որի պատճառով կանայք հետագայում դուրս
են մնում բանակցային և որոշումների կայացման գործընթացներից:
Զինված հակամարտությունների ժամանակ կանանց իրավիճակի արտացոլումը
իրավական փաստաթղթերում համեմատաբար նոր երևույթ է: 2000թ – ի հոկտեմբերի 31 –
ին ՄԱԿ – ի անվտանգության խորհուրդը իր պատմության մեջ առաջին անգամ ընդունեց
հիմնաքարային բանաձև` 1325 – ը, որը հանդիսանում է «Կանայք, խաղաղություն և
անվտանգություն» օրակարգի կարևորագույն բաղադրիչ:12 Բանաձևը վերահաստատում է
կանանց

կարևոր

դերը

հակամարտությունների

հաղթահարման,

խաղաղության

http://www.swv.am/attachments/article/1223/%D5%84%D4%B1%D4%BF_%D4%B1%D4%BD_1325_%D4%B2%D5%A1%D5
%B6%D5%A1%D5%B1%D6%87_%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81.pdf
,
բացված
է`
05.11.2017
8 https://www.oecd.org/dac/gender-development/44896284.pdf, բացված է` 05.11.2017
9 THE IMPACT OF ARMED CONFLICT ON WOMEN, ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA
(ESCWA), http://www.responsibilitytoprotect.org/files/Download.pdf, բացված է` 05.11.2017
10 136 – րդ կետ http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf, բացված է` 05.11.2017
11 file:///C:/Users/User/Downloads/Women-in-Conflict-1.pdf
12 http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
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հաստատման և բանակցային գործընթացներում, խաղաղաշինական, խաղաղարարական
և

խաղաղապահական

վերականգնողական

առաքելություններում

աշխատանքներում:

Բանաձևի

և

հետպատերազմական

դրույթների

իրականացումը

հնարավոր է գործողությունների ազգային ծրագրերի միջոցով: Չնայած որ Հայաստանի
հասարակությունը գտնվում է Ղարաբաղյան հակամարտության ազդեցության տակ, ինչը
ևս մեկ անգամ ընդգծում է ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի իրականացման հրատապությունը, ՀՀ
կառավարությունը մինչ օրս չունի բանաձևի իրականացմանն ուղղված ԳԱԾ:
Հայաստանյան իրականությունում մինչ օրս չկան համապետական մակարդակով
իրականացված հետազոտություններ, որոնք վեր կհանեն զինված հակամարտությունից
տուժած կանանց հիմնախնդիրները: Ավելի՛ն, քիչ են կամ չկան այնպիսի զեկույցներ և
հետազոտություններ,
խաղաղաշինական

որոնք

ներկայացնում

ծրագրերի

են

նպատակները,

երկրում
ազդեցության

իրականացված
մակարդակը,

մարտահրավերները և այլն: Արդյունքում սույն ոլորտը մնում է բաց:

Խնդիրները
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ 20-ից ավել տարի շարունակվող
հակամարտությունը ստեղծել է թշնամական այնպիսի մի իրավիճակ հակամարտող
կողմերի միջև, որտեղ հակամարտության խաղաղ լուծման հավանականությունը շատ
ցածր է:

Օրեցօր խորացող ռազմականացումը, ատելության խոսքի տարածումը և

հակամարտության

սրացումները,

հանրային

դիվանագիտության

խիստ

ցածր

մակարդակը, հայրիշխանության քարոզչությունը, այլակարծության բացակայությունը,
ազգայնական խմբերի ծայրահեղական գործունեությունը և այլն, է՛լ ավելի են
վատթարացնում հակամարտության մեջ ընդգրկված կողմերի փոխհարաբերությունները:
Խնդրի հաղթահարման և իրավիճակի քիչ թե շատ բարելավման նպատակով 90 ականների սկզբից ի վեր անհատ ակտիվիստների և քաղաքացիական հասարակության
կողմից
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իրականացվում են խաղաղաշինական մի շարք ծրագրեր և նախաձեռնություններ՝
ուղղված հասարակության անդամների տեղեկացվածության բարձրացմանը և թշնամու
կերպարի փոխակերպմանը՝ նպատակ հետապնդելով ուժեղացնել երկխոսությունը
հակամարտող կողմերի միջև: Այնուամենայնիվ, իրականացվող ծրագրերի մեծ մասը
մնում է քիչ հանրայնացված, բացակայում են այնպիսի հետազոտություններ և զեկույցներ,
որոնք ամփոփ կներկայացնեն ՀՀ – ում իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերը,
ինչպես

նաև

նրանց

գենդերազգայունությունը՝

տալով

թիրախավորման,

արդյունավետության, մարտահրավերների մասին որոշակի գնահատականներ։

Նպատակը
Այսպիսով, սույն հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել, քարտեզագրել և
վերլուծել վերջին 5 տարիներին (2012 թ – ցայսօր) Հայաստանում եղած խաղաղաշինական
նախաձեռնությունները՝

զեկուցելով

դրանց

գենդերային

բաղադրիչի

և

առկա

մարտահրավերների մասին։ Հիմնական թիրախային խմբերը ոլորտի դերակատարներն
են. Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության անդամ կազմակերպություններ ու
անհատներ, ՀՀ կառավարություն և միջազգային կառույցներ, այդ թվում նաև միջազգային
նախաձեռնություններ,

միջազգային

միջկառավարական

կազմակերպությունների

ծրագրեր և այլն։

Սույն աշխատանքի հրատապությունը և կարևորությունը
ՀՀ

–

ում

իրականացվող

խաղաղաշինական

ծրագրերի

և

դրանց

արդյունավետության սահմանման հիմնախնդիրը ավելի քան հրատապ է. կարիք կա
հասկանալու

ոլորտում

առկա

հիմնական

մարտահրավերները,

կատարված

խաղաղաշինական աշխատանքների արդյունավետության մակարդակը՝ իրականացվող
խաղաղաշինական ծրագրերի և նախաձեռնությունների ազդեցությունը և վերջնական
արդյունքներն է՛լ ավելի բարելավելու նպատակով: Կարևոր է նաև հասկանալ ծրագրերի
և
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նախաձեռնությունների

գենդերազգայունությունը

և

թիրախավորող

սոցիալական

խմբերը:
Ավելի քան կարևոր և հրատապ է խաղաղաշինության ոլորտում նմանատիպ
հետազոտությունների և վերլուծությունների առկայությունը՝ ոլորտում գործունեություն
ծավալող դերակատարների գործունեությունն է՛լ ավելի արդյունավետ դարձնելու
նպատակով:
Այս աշխատանքը կիրառելի է շահագրգիռ տարբեր կողմերի համար, քանի որ իր
մեջ ներառում է խաղաղաշինության ոլորտում առկա իրավիճակի վերլուծություն տարբեր
դիտանկյուններից: Ավելին, կատարված որակական հետազոտական աշխատանքների
հիման վրա ներկայացված է առաջարկությունների ցանկ՝ ուղղված շահագրգիռ տարբեր
կողմերին: Կարևոր է նաև նշել, որ սույն աշխատանքը, չհավակնելով լինել դաշտի
ամբողջական պատկերը ներկայացնող փաստաթուղթ, այնուամենայնիվ, համարվում է
խաղաղաշինական ոլորտում առկա այն սակավաթիվ աշխատանքներից մեկը, որը
ընդհանուր պատկերացում է տալիս ինչպես իրականացվող խաղաղաշինական
ծրագրերի, այնպես էլ այդ ծրագրերի արդյունավետության, մարտահրավերների,
շարժունակության մասին:

Մեթոդաբանությունը
Սույն աշխատանքի մեջ կիրառվել է խառը մեթոդաբանական գործիքակազմ։
Առցանց հարցումներ են ուղարկվել ոլորտի շուրջ 50 դերակատար կառույցների։
Իրականացվել են 11 փորձագիտական հարցազրույցներ ոլորտում ակտիվ ներգրավված
անձանց հետ։ Ընդ որում, ընտրանքը ներառել է տարբեր դաշտերում աշխատող
անհատների՝

ինչպես

ներկայացուցիչների,

կազմակերպությունների
այնպես

էլ

ու

հետազոտողների,
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նախաձեռնությունների
խաղաղության

ու

հակառազմականացման

անհատ

ջատագովների։

Այսպիսով,

հետազոտության

շրջանակներում իրականացվել են.
•

Փորձագիտական հարցազրույցներ և առցանց հարցումեր,

•

Ոչ պաշտոնական քննարկումներ սահմանային գոտիներում ապրող անձանց հետ,

•

Որպես

երկրորդային

հետազոտություն

իրականացվել

է

փաստաթղթերի

ուսումնասիրություն, ինչպես նաև օգտագործվել են ոլորտի մասին համացանցում
տեղադրված նյութերը:
Ոլորտի դերակաարները ներկայացվում են հետևյալ բաժանմամբ.
•

Անհատ ակտիվիստներ և նախաձեռնություններ

•

Հասարակական կազմակերպություններ

•

ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ

•

Տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպություններ

Հետազոտության արդյունքները ներկայացված են հետևյալ կառուցվածքով։

Առաջին մաս.
Հետազոտության առաջին մասը ներառում է 2012 թ – ից մինչ օրս իրականացված և
իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերի բնութագիրը. բաժանված է ըստ այդ
ծրագիրն

իրականացնող

դերակատարների.

նախաձեռնություններ,

ՔՀ

կազմակերպություններ, կառավարություն և միջազգային հանրություն: Այս գլուխը
հիմնականում նկարագրողական է, անդրադառնում է սույն ոլորտում իրականացվող
նախաձեռնություններին, դերակատարներին ու նրանց աջակիցներին, ինչպես նաև
խաղաղաշինական նախաձեռնությունների նպատակներին ու խնդիրներին։

Երկրորդ մաս.
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Երկրորդ մասում հետազոտության առարկա են համարվում իրականացված
ծրագրերի

և

նախաձեռնությունների

հիմնական

արդյունքները,

ազդեցությունը,

արդյունավետությունը և մարտահրավերները։ Փորձագիտական հարցազրույցների
միջոցով վերլուծվել են ոլորտում առկա հիմնական բացերը, նաև այդ բացերը
հաղթահարելու

մեթոդները,

որոնք

արդեն

չորրոդ

մասում

ներկայացված

են

առաջարկությունների տեսքով:

Երրորդ մաս.
Հետազոտության երրորդ մասն իրենից ներկայացնում է գենդերազգայունություն
ունեցող ծրագրերի և նախաձեռնությունների վերլուծություն: Հիմնական նպատակներից
է համարվում հասկանալ, թե որոնք են եղել գենդերային բաղադրիչի ընդգրկման
հիմնական նպատակները, դրանց ունեցած ազդեցությունը, ինչպես նաև գենդերային
բաղադրիչի առկայության պատճառով առաջացած մարտահրավերները:

Չորրորդ մաս.
Չորրորդ մասում ներկայացված է առաջարկությունների ցուցակ՝ ուղղված
շահագրգիռ տարբեր կողմերին, մասնավորապես.
•

Անհատ ակտիվիստներ և նախաձեռնություններ

•

Քաղհասարակության կազմակերպություններ

•

ՀՀ կառավարություն

•

Միջազգային դերակատարներ

Իրականացված հետազոտական աշխատանքների սահմանափակությունները և
մարտահրավերները
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խաղաղաշինության ոլորտում առկա մի
շարք հիմնախնդիրներ և իրավիճակային զարգացումներ նկատելի ազդեցություն ունեցան
սույն

աշխատանքի

թիմը
կարևոր է
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վրա,

հետազոտական

համարում նշել այն հիմնական մարտահրավերները, որոնց բախվեց հետազոտական
աշխատանքների ընթացքում:
Որոշ

դերակատարների

կողմից

կա՛մ

տեղեկության

տրամադրման

ցանկության բացակայությունը, կա՛մ իրականացվող ծրագրի հանրայնացման
ցանկության բացակայությունը:

Իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերի քարտեզագրման միջոց է ընտրվել
առցանց հարցումը, որն իր մեջ ներառում է 10 հարց: Ինչպես արդեն իսկ նշվել է, հարցումն
ուղարկվել է ավելի քան 50 դերակատարների: Կատարվել են նաև հեռախոսազանգեր՝
սույն դերակատարներին հարցման մասին հիշեցնելու համար: Մի շարք դեպքերում
դերակատարները

հրաժարվեցին

պատասխանել

հարցերին՝

նշելով,

որ

նպատակահարմար չեն գտնում լրացնել հարցումը: Որոշ դեպքերում էլ խոստացան
լրացնել, սակայն այդպես էլ որևիցե արձագանք չեղավ: Ընդ որում, կատարվել են
բազմաթիվ զանգեր: Ուստի, հաշվի առնելով խաղաղաշինությանն ուղղված ծրագրերի և
նախաձեռնությունների,

ինչպես

նաև

դրանք

իրականացնող

դերակատարների

խոցելիությունը, հետազոտական թիմի կողմից որոշում կայացվեց սույն աշխատանքի մեջ
ներառել այն ծարգրերը և նախաձեռնությունները, որոնց մասին տեղեկությունը ստացվել
է.
•

փորձագիտական հարցազրույցների և առցանց հարցումների միջոցով առաջին
աղբյուրից, այսինքն դերակատարները ցանկացել են հանրայնացնել ծրագրերը և
նախաձեռնությունները,

•

երկրորդային հետազոտությունների միջոցով. ուսումնասիրվել են առցանց
հասանելի ծրագրերը:
Սույն

հետազոտությունը

չի

արտացոլում

ՀՀ-ում

իրականացված

խաղաղաշինական
հիմնված

է
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ծրագրերը.

բոլոր
այն

հասանելի եղած տեղեկատվության վրա։
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Առաջին մաս: Խաղաղաշինական ծրագրերի բնութագիր. 20122017թթ.
Խաղաղաշինական նախաձեռնությունները համառոտ նկարագրելու համար նախ
պետք է հասկանալ, թե հետազոտական խումբը ինչ է ներառում այս հասկացության
ներքո։
Այսպիսով, բոլոր այն գործողությունները, որոնք ուղղված են հասարակության մեջ
խաղաղության

գաղափարի

ջատագովությանը,

արժևորմանը,

հաստատմանը

և

տարածմանը, հեղինակների կողմից դիտարկվում են որպես խաղաղաշինություն։ Այս
սահմանումը

համապատասխանում

կազմակերպությունների

ու

գիտական

է

միջազգային

շրջանակների

հեղինակավոր

մոտեցումներին,

որոնցից

ամենատարածվածները կարելի է գտնել հղմամբ։ 13 Սույն մոտեցմամբ Հայաստանում
իրականացվող բոլոր խաղաղաշինական ծրագրերն ու դերակատարներին անհնար է
ամբողջությամբ թվարկել, քարտեզագրել ու նկարագրել, քանի որ բոլորը չէ, որ
լուսաբանվում ու քննարկվում են, առավել ևս, որ կան փոքրածավալ գործողություններ,
որոնք սահմանափակվում են մեկ կրթական հաստատության, մեկ համայնքի կամ այլ
միավորի շրջանակով։
Այնուամենայնիվ, ստորև փորձ է արվում ներկայացնել, դասակարգել և որոշակի
պատկերացում տալ Հայաստանում 2012 - 2017թթ. իրականացված խաղաղաշինական
նախաձեռնությունների ու հիմնական դերակատարների մասին։ Ըստ հետազոտական
նյութի տվյալների` Հայաստանում խաղաղաշինական ծրագրերի դերակատարներին
կարելի է բաժանել մի քանի խմբերի.

Հղմամբ բերված են Յ.Գալթունգի, ՄԱԿ-ի կառույցների, համալսարանական կենտրոնի մոտեցումները,
http://www.allianceforpeacebuilding.org/2013/08/selected-definitions-of-peacebuilding/ , բացված է 12.11.2017
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•

Անհատներ և նախաձեռնություններ

•

Քաղհասարակության կազմակերպություններ (ՀԿ, հիմնադրամ և այլն)

•

Միջազգային, միջկառավարական կազմակերպություններ և Հայաստանում
հավատարմագրված դեսպանություններ

•

Պետական կառույցներ (ներառյալ ՏԻՄ, ՏԿՆ և կառավարություն)

Անհատներ և նախաձեռնություններ
Այս ենթախումբն ամենադժվար հայտնաբերվողն ու բնութագրվողն է մի քանի
պատճառներով։
Նախ այս դաշտում գործող անձինք տարբեր պատճառներով (գաղափարական,
տեխնիկական և այլն) ոչ ֆորմալ են գործում։ Մյուս հանգամանքը կապված է նրա հետ, որ
այս նախաձեռնություններից շատերը չեն ֆինանսավորվում, այսպիսով մի կողմից ավելի
անկախ են, մյուս կողմից ֆորմալ հաշվետվողականության խնդիր չունեն, ուստի դժվար
հայտնաբերվող են։
Այս ոլորտի անհատները հարցազրույցների ժամանակ շեշտել են իրենց
գաղափարական դրդապատճառները խաղաղաշինության և ապառազմականացման
ուղղությամբ. «...ոչ ֆորմալ խմբերի աշխատանքն ավելի ազնիվ է, քանի որ չեն
վարձատրվում: Սա շատ նուրբ ու լուրջ խնդիր է և ես ուզում եմ այս խնդրում անկախ լինել:
Եթե գումար չես աշխատում՝ կաշկանդված չես»։14
Բանակն իրականում15
Հասարակությանն ամենահայտնի նախաձեռնություններից է «Բանակն իրականումը»,
որը, չնայած այն հանգամանքի, որ 2012 թ – ից ավելի շուտ էր սկսվել, շարունակում է

Փորձագիտական հարցազրույց, 20.10.2017
Հավելյալ տեղեկատվություն առկա է ֆեյսբուքյան խմբում և էջում. https://web.facebook.com/groups/armyinreality/ ,
https://web.facebook.com/armyinreality/
14
15
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բարձրաձայնել բանակում մարդու իրավունքների խնդիրները։ Շարժման անդամները
համարում են, որ պաշտպանության համակարգի խնդիրների բարձրաձայնումը ևս
խաղաղաշինություն է: Ծրագրի ակտիվ փուլում նախաձեռնութունը խնդրականացնում
էր խաղաղ պայմաններում սպանված զինծառայողների արդար դատաքննության
իրավունքը և բանակում առկա ներքին կանոնակարգային հարաբերությունները,
կոռուպցիան, այսինքն այն երևույթները, որոնք հանգեցնում են մարդու իրավունքների
կոպիտ խախտումների։ «... նախաձեռնությունը հասարակության մեջ լուրջ դիսկուրս
առաջացրեց, քանի որ բանակը «սակրալ» մի տարածք էր համարվում և բանակի հետ
կապված ցանկացած հարցի բարձրաձայնում դիտվում էր որպես «թշնամու ջրաղացին
ջուր լցնել»: Սա իրականում հակասական է, քանի որ բանակի ներսում խնդիրների
չվերացմամբ մարտունակությունը չի բարձրանում»։16 Խմբի աշխատանքներին նպաստում
են ինչպես անհատներ, այնպես էլ կազմակերպություններ։
«Բանակն իրականում» - ի դրած խնդիրներն իրականում ավելի լայն էին, քանի որ
բանակի խնդիրներն առնչվում են այլ ոլորտներին ևս: Վերջին տարիներին թուլացել է,
քանի որ «...խմբում սերնդափոխության խնդիր կա, հիմա շատերը կա՛մ նախընտրում են
իրենց ռեսուրսները շարժումներում չծախսել, այլ իրենց անձնային զարգացման
ուղղությամբ աշխատել, կա՛մ ուղղակի շատ խնդիրներ չեն խնդրականացնում, որովհետև
համակարգի մեջ մեծանալով շատերը խնդիրը ուղղակի չեն նկատում: 90 - ականների
երիտասարդությունն այս առումով ավելի ազատամիտ էր»:17

16
17

Փորձագիտական հարցազրույց, 20.10.2017
Փորձագիտական հարցազրույց, 20.10.2017

Երևան 2017
18

«Սևազգեստ կանայք, Հայաստան»18
«Սևազգեստ Կանայք» հայաստանյան նախաձեռնությունը համանուն միջազգային
շարժման ամենաերիտասարդ ճյուղերից մեկն է: Նախաձեռնությունը հիմնադրվել է
Հայաստանում 2011 թ - ին «Հասարակություն առանց բռնություն» ՀԿ-ի ջանքերով:
«Սևազգեստ կանայք, Հայաստան» - ը հակառազմական, ֆեմինիստական,
խաղաղաշինական նախաձեռնություն է, որը հիմնադրվել է Հայաստանի տարբեր
մարզերի 11 երիտասարդ աղջիկների կողմից: Սկսած 2016 թ - ից «Սևազգեստ կանայք,
Հայաստան» խաղաղաշինական նախաձեռնությունը գործում է որպես անկախ մարմին և
ղեկավարվում է իր իսկ երիտասարդ անդամների կողմից:19
Հիմնականում կրթական ծրագրեր են իրականացնում Երևանում և մարզերում,
ներկայացնում

են

կոնֆլիկտների

հաղթահարման

և

խաղաղաշինական

նախաձեռնություններում կանանց գործունեության թեմաները։ Ունեն ամենամյա
ֆլեշմոբ։ Կազմակերպել են նաև խաղաղությանը նվիրված լուսանկարների ցուցահանդես։
Մասնակցում

են

գենդերային

հավասարության

16

օրյակի

միջոցառումներին,

կազմակերպում ու մասնակցում կոնֆերանսների, դասընթացների։20
ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի մշտադիտարկման խումբ21
Սույն նախաձեռնությունը ստեղծվել է 2013 թ - ին, նպատակն է մշտադիտարկել
ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ տիրող վիճակը Հայաստանում և նախադրյալներ ստեղծել
Նախաձեռնության անդամները անգամ որպես հասարակական կազմակերպություն գրանցելուց հետո (2016) այն
դեռևս համարում են նախաձեռնություն, քանի որ իրենց խոսքով չունեն կազմակերպություններին հատուկ հիերարխիկ
կառուցվածք։
Հավելյալ
տեղեկատվություն
առկա
է
կայքում
և
ֆեյսբուքյան
էջում
https://womeninblackarmenia.weebly.com/, բացված է՝ 12.11.2017
https://web.facebook.com/wib.armenia, բացված է՝ 12.11.2017
19 Սևազգեստ կանայք, Հայաստան, https://womeninblackarmenia.weebly.com/, բացված է՝ 12.11.2017
20 Փորձագիտական հարցազրույց, 11.14.2017
21
«ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձև. Քաղաքացիական հասարակության 2014թ․-ի մշտադիտարկման զեկույց»,
http://www.swv.am/attachments/article/1223/%D5%84%D4%B1%D4%BF_%D4%B1%D4%BD_1325_%D4%B2%D5%A1%D5
%B6%D5%A1%D5%B1%D6%87_%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81.pdf, բացված է՝ 12.11.2017
18
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ԳԱԾ -ի մշակման համար։ Խումբը ձևավորել են 8 հասարակական կազմակերպություն:22
Խմբի աշխատանքի հիմնական արդյունքը «ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձև. քաղաքացիական
հասարակության 2014 թ - ի մշտադիտարկման զեկույց» 23 և «ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձև.
քաղաքացիական

հասարակության

2012

թ

-

ի

մշտադիտարկման

զեկույց»

24

փաստաթղթերի պատրաստումն է, որտեղ ներկայացված են հաշվարկային տարվա
համար բանաձևի հիմնական դրույթների շուրջ տիրող իրավիճակը՝ ներառյալ
որոշումների

կայացման

մակարդակներում

կանանց

մասնակցությունը,

հակամարտությունից տուժած շրջաններում կանանց վիճակը և այլն։
Խաղաղության երթ 201425
2014 թ - ին սահմանին տիրող օգոստոսյան լարվածության ժամանակ մի խումբ
քաղաքացիներ խաղաղության երթ նախաձեռնեցին, որն անցավ Երևանի կենտրոնական
հատվածով,

ապա

մասնակիցներն

Ազատության

հրապարակում

քննարկում

կազմակերպեցին։ Թիրախը լայն հասարակությունն ու Հայաստանի կառավարությունն
էին։ Մասնակիցներն իրենց անհամաձայնությունն էին հայտնում զինադադարի
խախտումներին, չլուծված հակամարտությունը զենքի միջոցով լուծելու փորձերին։ Երթի
նկատմամբ

վերաբերմունքը

հակասական

էր,

որի

վառ

արտահայտումն

է

քաղհասարակության անդամ հանդիսացող և ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող
մի շարք կազմակերպությունների պասիվությունը. «...տարօրինակ ձևով, երբ նման

«Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ, «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ, «Փինք Արմենիա» ՀԿ, «Հասարակություն առանց
բռնության» ՀԿ, «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ, Գորիսի կանանց զարգացման «Ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ,
«Կանանց իրավունքների կենտրոն» հիմնադրամ, «Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա»
23
«ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձև. Քաղաքացիական հասարակության 2014թ․-ի մշտադիտարկման զեկույց»,
http://www.swv.am/attachments/article/1223/%D5%84%D4%B1%D4%BF_%D4%B1%D4%BD_1325_%D4%B2%D5%A1%D5
%B6%D5%A1%D5%B1%D6%87_%D4%B6%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81.pdf
,
բացված
է՝
12.11.2017
24 Զեկույցի մասին տեղեկատվություն, http://www.swv.am/index.php/hy/our-pillars-am/women-peace-and-security-am/8171325 , բացված է՝ 12.11.2017
25 Ազատություն ռադիոկայան, Խաղաղության երթ Երևանում, https://www.azatutyun.am/a/26520395.html, բացված է՝
12.11.2017
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փորձեր են լինում, ֆորմալ քաղհասարակությունը պասիվություն է դրսևորում: Իրենք
հիմնականում շարունակում են կատարել իրենց պլանային ծրագրային մասերը, էլի
աշխատանքները

անում

են

«Բանակն

իրականում»

-

ը,

ֆեմինիստական

-

հակամիլիտարիստական խմբերը, որոնք կամ կոչերի ձևով են, կամ, ինչքան էլ
վտանգավոր է, փողոց են դուրս գալիս՝ ինչպես եղավ 2014 թ - ին օգոստոսյան
փոխհրաձգությունից հետո: Նույնիսկ ֆորմալ քաղհասարակությունը մեզ քննադատեց,
քանի որ ասացին, որ եթե Ադրբեջանից ձայն չկա, ինչու պետք է մենք փողոց դուրս գանք»։26
Ապառազմականացման հավաք 2017
2017 թ - ին տեղի ունեցավ ապառազմականացման հավաք, որին մասնակցում էին
ներկայացուցիչներ հակամարտող տարածաշրջաններից։ Այս հավաքի մասին ԶԼՄ-ները
ու սոցցանցերը լուռ էին, հավանաբար ազգայնական խմբերի հնարավոր արձագանքը
բացառելու նպատակով։
Խաղաղաշինական կոչերով հանդես են գալիս անհատներ ու խմբեր, ինչպես նաև
գիտնականներ, լրագրողներ, արվեստագետներ, որոնք իրենց անձով ու անհատական,
մասնագիտական

գործողություններով

բարձրաձայնում

են

պատերազմին

ու

խաղաղությանը վերաբերող հարցեր։ Կան փորձագիտական մոտեցումներ, ըստ որոնց՝
ֆեմինիստական

գաղափարախոսության

առաջմղմամբ

և

ֆեմինիստ

կանանց

ներգրավվածությամբ է հնարավոր խաղաղության հաստատումը. «Որպես ՀԿ–ներ
գործելով շատ բան չի ստացվի։ Պետք է բոլոր կանայք բոլոր մակարդակներում ու
շերտերում պահանջներ դնեն։ Տեսնում եք, անգամ քաղաքական պաշտոններում եղած
կանանցից ոչ

մեկը

իրեն

ֆեմինիստ չի

հայտարարի։

Կանայք

վախենում են

թիրախավորվելուց։ Պետք է ոչ միայն կանանց առաջ տանել, այլև ֆեմինիստ կանանց։
Տեսեք, կանանց համերաշխությունը շատ ցածր է, հիմա եթե ես, դու, այլ ֆեմինիստներ
26

Փորձագիտական հարցազրույց, 20.10.2017
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առաջադրվենք պաշտոններում, մեզ գուցե տղամարդիկ ընտրեն, բայց կանայք չեն
ընտրի»։27
Շատ են սոլիդարության դրսևորումները, օրինակ «նույն լրագրողների՝ Խադիջա
Իսմայիլովայի,

Յունուս

ամուսինների

ձերբակալության

ժամանակ

որոշ

իրավապաշտպանների հրապարակային սոլիդարությունը, որը եղել է ՀՀ – ում»:28
Ընդհանրապես ակնհայտ է, որ խաղաղության և պատերազմի դիսկուրսում
Հայաստանում

ամենաարմատական

հակապատերազմական

մոտեցումներ

արտահայտում են հենց ֆեմինիստները, հատկապես նրանք, ովքեր հանդես են գալիս
ֆորմալ կառույցներից դուրս։ 2016 թ - ին քառօրյա պատերազմից մի քանի օր անց,
անանուն ֆեմինիստների մի խումբ հրապարակեց հակապատերազմական տեքստ, որը
վերնագրված էր «Մեր սպանված մարմինները հարստացնում են նրանց գրպանները»։ 29
Տեքստում նշվում էր, որ պատերազմը շահութաբեր է էլիտաների և կորպորացիաների
համար, այն լեգիտիմացնում է ավտորիտար համակարգը և ազգայնականությունը,
ինչպես նաև,

խաղաղության գործընթացները ֆորմալ առումով տղամարդկանց

մենաշնորհն է։ «Մենք կարծում ենք, որ պատերազմը, որպես հայրիշխանության
դրսևորում, կարող է դադարեցվել ճնշումների ու ռազմականացման դեմ ուղղված
տարածաշրջանային գործողությունների միջոցով, ռադիկալ ֆեմինիզմի և սոլիդարության
գաղափարախոսությունը

կրող

շարժումների,

ոչ

բռնի

քաղաքացիական

անհնազանդության ու հանրային քննադատական մտքի զարգացման շնորհիվ՝ Լեռնային

Փորձագիտական հարցազրույց, 18.10.2017
Հարցազրույց, 19.10.2017
29 Անանուն ֆեմինիստներ, «Մեր սպանված մարմինները հարստացնում են նրանց գրպանները»,
http://epress.am/2016/04/12/%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%86%D5%A5%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%C2%AB%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B4%D5%A1%D6%80.html բացված է 15.11.2017
27
28
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Ղարաբաղի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի բնակիչների ամենօրյա ճակատագրերը մեր
սրտերում պահպանելու և մեր օրակարգերում ընդգրկելու պայմաններում»։30

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ
Չնայած որ անհատ ակտիվիստների և նախաձեռնությունների կողմից ՀԿ–ների
նկատմամբ ցուցաբերվող քննադատական վերաբերմունքն ավելի քան ակնառու և
գերակշռող է այդ թիրախային խմբի շրջանակներում, այնուամենայնիվ, ոլորտի
ամենաակտիվ դերակատարները քաղհասարակության կազմակերպություններն են։
Կատարվող աշխատանքի ուղղությունները, տեսակները և ձևաչափերը ևս բազմազան են։
ՔՀ կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ իրականացվում են միջոցառումներ
համայնքային, ազգային ու տարածաշրջանային մակարդակներում, որոնք ներառում են
աշխատանքներ պատերազմից ուղղակիորեն և անուղղակիորեն տուժած կանանց,
երիտասարդների

ու

այլ

խմբերի հետ,

հմտությունների

և տեղեկացվածության

զարգացմանն ուղղված դասընթացներ ամենատարբեր թեմաներով՝ հակամարտության
ձևափոխում (conflict transformation), բանակցելու հմտություններ, հակամարտության
ժամանակ գենդերազգայունության բարձրացմանն ուղղված դասընթացներ, միջազգաին
մարդասիրական

մեխանիզմների

անվտանգություն»

օրակարգ

պատրաստում,

և

լուսաբանում,

այլն,

«Կանայք,

և

հետազոտական

ուսումնասիրություններ,

հարցումներ,

խաղաղություն

ծրագրեր

և

(զեկույցների

թարգմանությունների

հրատարակում, մոդուլների ստեղծում), աշխատանք տարբեր մասնագետների հետ՝
ուսուցիչներ, լրագրողներ և այլն, կազմակերպվում են կոնֆերանսներ, հանրային
թեմատիկ քննարկումներ, սեմինարներ, մրցանակաբաշխություններ, ինչպես նաև

Անանուն ֆեմինիստներ, «Մեր սպանված մարմինները հարստացնում են նրանց գրպանները»,
http://epress.am/2016/04/12/%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%86%D5%A5%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%C2%AB%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B4%D5%A1%D6%80.html բացված է 15.11.2017
30
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աջակցություն է ցուցաբերվում մշակութային միջոցառումներին (կարճամետրաժ ֆիլմերի
նկարահանումներ, փառատոններ, ցուցահանդեսներ և այլն)։
ՔՀ կազմակերպությունները խաղաղաշինական ծրագրերի համար օգտագործում
են ջատագովության գրեթե բոլոր ճանապարհները, որոնք օգտագործվում են այլ
ուղղվածություն

ունեցող

նախաձեռնությունների

կողմից։

Ոլորտի

առանձնահատկությամբ պայմանավորված մեծ թիվ են կազմում տարածաշրջանային
ծրագրերը։ Հետազոտության արդյունքում ստացված նյութերի հիման վրա առանձնացվել
են ՀԿ - ների գործունեության հետևյալ ուղղությունները.
•

Աշխատանք պատերազմից անմիջականորեն տուժած շրջաններում

•

Ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային միջոցառումներ

•

Հետազոտական աշխատանքների իրականացում

Աշխատանք պատերազմից անմիջականորեն տուժած համայնքներում
Հայաստանի
խաղաղաշինական

դեպքում

այս

համայնքների

հետ

ֆորմալ

նախաձեռնություններից

աշխատանքը
առաջ,

դեռ

սկսվել

է

պատերազմի

տարիներին. սկզբում միայն մարդասիրական բնույթ ուներ, երբ կազմակերպությունները
զբաղվում էին անհետ կորածների, գերիների և փախստականների հարցերով։ Հետագա
տարիներին քաղհասարակության կազմակերպությունները շարունակեցին աշխատանքը
տուժած այլ խմբերի հետ։
Վերջին տարիներին ուղղությունը ենթադրում է տարբեր տիպի ծրագրերի
իրականացում փախստականաբնակ, սահմանամերձ և գնդակոծության թիրախում
գտնվող տարածքներում։ Ընդ որում, այս ծրագրերը կարող են լինել ինչպես
կարողությունների զարգացման, այնպես էլ մարդասիրական օգնության ձևով։
Ընդհանրապես քաղհասարակության կազմակերպությունների և դոնորների մոտ
որոշակի

համաձայնություն
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կա,

որ

այս

համայնքներում պարտադիր չէ անմիջապես խաղաղության ջատագովության ծրագիր
իրականացնել. ցանկացած «օգտակար» միջոցառում այս համայնքներում կարելի է
խաղաղաշինական համարել։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ այս համայնքներում
աշխատանքը պետք է միտված լինի մարդկային անվտանգության ապահովմանը, ինչը
կարելի է անել օրինակ մարդու իրավունքների մասին տեղեկացվածության բարձացմամբ
կամ որևէ զբաղմունքի (վարսավիրություն, ձեռներեցություն) ուսուցմամբ:31
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի հայաստանյան կոմիտեն տարիներ
շարունակ աշխատում է Հայաստանի հարավային շրջաններում՝ Սյունիքի մարզում,
հետևյալ սկզբունքով. զուգակցել մարդու իրավունքների մասին տեղեկացվածության
բարձրացումը հմտությունների ձեռքբերման հետ։ Համայնքային ծրագրերի առաջնային
շահառուներն են երիտասարդները և կանայք։32
«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-ն ևս տարիներ շարունակ աշխատում է
պատերազմից տուժած համայնքներում, մասնավորապես նրանց հիմնական թիրախը
Լեռնային Ղարաբաղի կանայք են։ Հիմնական նպատակն է հակամարտությունից տուժած
տարածքներում բնակվող կանանց հիմնախնդիրների բարձրաձայնումը, ինչպես նաև
հակամարտության խաղաղ լուծման մեջ կանանց ակտիվ դերակատարներ դարձնելը՝
հմտությունների զարգացման,

տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացման

և

ուժեղացման միջոցով:
Վերջին տարիներին օբյեկտիվ պատճառներով նվազել են արցախյան պատերազմի
հետևանքով

Ադրբեջանից

փախստականների

հետ

իրականացվող

ծրագրերը.

աշխարհաքաղաքական նոր մարտահրավերները փախստականների երկու նոր ալիք
բերեցին Հայաստան՝ Սիրիայի փախստականները և ապրիլյան պատերազմի ժամանակ

31
32

Փորձագիտական հարցազրույց, 16.11.2017
Փորձագիտական հարցազրույց, 16.11.2017
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տեղահանված Թալիշ գյուղի բնակիչները։ Այս երկու խմբերի հետ իրականացվող
ծրագրերը ավելի շուտ մարդասիրական ու ինտեգրացիոն են։
2013 - 2014 թթ - ից սկսված ռազմական նոր լարվածությունից հետո հատկապես
մեծացել է սահմանամերձ համայնքների նկատմամբ ամբողջ հասարակության և
պետական կառույցների ուշադրությունը։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ տեղային
լարվածության և պատերազմի դեպքում այս համայնքները առաջին թիրախն են։ Աճող
ռազմականացմանը

զուգահեռ

խաղաղաշինական

տարբեր

տիպի

ծրագրերում

սահմանամերձ համայնքների ներգրավման միտում կա։ Ընդ որում, դա վերաբերում է
ինչպես

համայնքային

մակարդակում

արվող

միջոցառումներին,

այնպես

էլ

խաղաղաշինության ուղղությամբ կատարվող հետազոտություններին։ Մասնավորապես
2015 թ - ին «Ճգնաժամերի կառավարման կենտրոն» - ի իրականացրած «Հայաստանի
կոնֆլիկտային պոտենցիալը» հարցման ընտրանքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել
սահմանային

համայնքներին։

33

Նույնը

վերաբերվում

է

ՄԱԿ

ԱԽ

1325

քաղհասարակության 2014 թ - ի մշտադիտարկման զեկույցին, որտեղ ևս ֆոկուսխմբային
քննարկումներ են իրականացվել սահմանամերձ համայնքների կանանց հետ։34
Հատկապես վերջին հինգ տարիներին «Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ-ն 35 Տավուշի
մարզի սահմանամերձ գյուղերում հետևողական աշխատանք է իրականացնում կանանց
և երիտասարդների հետ։ Ծրագրերն իրականացվում են տարբեր ֆինանսական
աղբյուրերի միջոցով, նպատակն է զորեղացնել կանանց ու երիտասարդներին որպես
հասարակության ակտիվ անդամներ։ Շահառուների շրջանում ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի
ջատագովությունը և բանաձևի հիմնասյուների մասին տեղեկացվածության բարձրացումը

Աղբյուրը՝ հարցում, «Ճգնաժամերի կառավարման կենտրոն»
ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի 2014թ. քաղհասարակության մշտադիտարկման զեկույց
35 Պաշտոնական կայք՝
http://www.democracytoday.am/index.cfm?objectid=B54DBA2C-3FF3-352C-2309DFA3AA4999FF,
բացված է՝ 15.11.2017
33
34
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կենտրոնական դեր է խաղում ծրագրերի թեմաների մեջ։ «Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ-ն
համայնքային մակարդակում կանանց և երիտասարդների համար նաև ծրագրեր է
իրականացնում «Եվրոպական համագործակցությունը հանուն Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտության խաղաղ կարգավորման»36 (EPNK) ծրագրի շրջանակներում։
«Քաղաքացիական

հասարակության

ինստիտուտը»

37

երկու

կողմերի

սահմանամերձ համայնքների երկխոսությանն ուղղված շարունակական աշխատանքներ
է

իրականացնում՝

«Հայաստանի

և

Ադրբեջանի

սահմանամերձ

տարածքներում

անվտանգության բացակայության և հակամարտության համայնքային արձագանքման
խթանում»

ծրագրի

շրջանակներում։

Նույն

38

կազմակերպությունը

ծրագիր

է

իրականացրել մարտական և խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների մայրերի հետ,
ինչի

արդյունքում

այս

կանայք

նույն

ծրագրի

անունով

ստեղծել

են

իրենց

կազմակերպությունը՝ «Հրադադար. մարդկային կորստի ցավ» - ը։ Իրենց գնահատմամբ
սույն ծրագրի հիմնական արդյունքներից է ծնողների վերաինտեգրումը հանրային կյանք.
«Զավակ կորցրած ծնողներն անգամ տներից դուրս չէին գալիս, հիմա կայացած ցանց են ու
որպես կառույց ինքնուրույն են գործում»։39
Կազմակերպությունները

մեկ

ծրագրի

մեջ

հաջողությամբ

զուգակցում

են

խաղաղաշինական աշխատանքի մի քանի ուղղություններ, այսինքն կատարում են
համայնքային աշխատանք և միաժամանակ նույն թիրախային խմբերի մասնակցությամբ
միջսահմանային երկխոսության հանդիպումներ են իրականացնում ադրբեջանցիների
համանման խմբերի հետ։

http://www.epnk.org/
Պաշտոնական կայք՝ http://www.csi.am/content/ongoing-projects, բացված է՝15.11.2017
38 Ոչ պաշտոնական թարգմանություն. «Promoting community-focused responses to insecurity and conflict in border areas of
Armenia and Azerbaijan», http://www.csi.am/content/ongoing-projects, բացված է՝ 15.11.2017
39 Փորձագիտական հարցազրույց, 22.11.2017
36
37
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Ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային միջոցառումներ
Ըստ կատարած հարցման արդյունքների՝ անցած հինգ տարիների ընթացքում
հայկական կազմակերպությունների կողմից իրականացվել են խաղաղաշինական բնույթ
ունեցող 30-ից ավելի ազգային, տարածաշրջանային կամ միջազգային ծրագրեր։ Հաշվի
առնելով այն հանգամանքը, որ կան չնույնականացված դերակատարներ, ինչպես նաև
այնպիսի դերակատարներ, որոնք հարցմանը չեն պատասխանել, կարելի է եզրակացնել,
որ իրականացված ծրագրերի թիվը իրականում ավելի մեծ է։
Նշված ծրագրերը իրականացվել են տարբեր մեթոդներով. դասընթացներ,
քննարկումներ,

համաժողովներ,

ցուցահանդեսներ,

ֆիլմերի

ու

մուլտֆիլմերի

նկարահանում և ցուցադրություն, մրցանակաբաշխություններ, ցանցերի ու խմբերի
ստեղծում, միջմշակութային երխոսություն և հանրային դիվանագիտություն։ Այս
ծրագրերի

մեջ

կան

ընդհանուր

խաղաղաշինական

ծրագրեր,

հայ-թուրքական

հարաբերությունների մերձեցմանն ուղղված նախաձեռնություններ և ծրագրեր, և իհարկե,
հայ - ադրբեջանական հարաբերություններում խաղաղության հաստատմանն ուղղված
միջոցառումներ։

Ստորև

կարելի

է

պատկերացում

կազմել

մի

քանի

կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերի մասին.
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ40
o

"Build peace on your own - Civil society for a United Caucasus", 2012 թ.,
տարածաշրջանային ծրագիր, որի շրջանակներում իրականացվել է դասընթաց
Բեռլինում

Հարավային

Կովկասի

3

երկրների

մասնակիցների համար:

40

Պաշտոնական կայք՝ http://hcav.am/ բացված է 15.11.2017
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և

եվրոպական

երկրների

o

"Peace Education and Living Together in Youth Work: Cross the Borders", 2013 թ.,
տարածաշրջանային ծրագիր, որի շրջանակներում իրականացվել է հանդիպում
Ֆրանսիայում Հարավային Կովկասի 3 երկրների և Ֆրանսիայի մասնակիցների
համար։

o

"Active Citizens for Reconciliation Building Peace Together Through Remembrance'', 2014
թ., տարածաշրջանային ծրագիր, որի շրջանակներում իրականացվել է դասընթաց
Վրաստանում Հարավային Կովկասի 3 երկրների և եվրոպական երկրների
մասնակիցների համար:

o

"Education for Peace – Competences for Peace Education in the Youth Field", 2015 թ., որի
շրջանակներում իրականացվել է դասընթաց Վրաստանում Հարավային Կովկասի 3
երկրների և եվրոպական երկրների մասնակիցների համար:

o

"Teachers for Democratization and Peace Building in Turkey, Armenia, Azerbaijan and
Georgia", 2012 թ., տարածաշրջանային ծրագիր Թուրքիայում Հայաստանի և
Թուրքիայի ուսուցիչների համար:

o

«Յավաշ-կամաց»,

2014

թ.,

ամառային

դպրոց

տարածաշրջանային

ծրագիր

Թուրքիայում Հայաստանի և Թուրքիայի ուսուցիչների և ուսանողների համար:
o

«Յավաշ-կամաց»,

2015

թ.,

ամառային

դպրոց

տարածաշրջանային

ծրագիր

Հայաստանում Հայաստանի և Թուրքիայի ուսուցիչների և ուսանողների համար:
o

"Armenian-Turkish Dialogue Support: Ongoing YavasGamats process",
տարածաշրջանային

ծրագիր

Հայաստանում

Հայաստանի

եւ

2015 թ.,
Թուրքիայի

ուսուցիչների և ուսանողների համար:
o

"Training Laboratory: Designing Learning for Peace", 2017 թ., տարածաշրջանային
ծրագիր, որի շրջանակներում իրականացվում են դասընթացներ Վրաստանում և
առցանց դասընթացներ Հարավային Կովկասի 3 երկրների և եվրոպական երկրների
մասնակիցների համար:
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o

"Youth as Peacebuilders - Youth Policy for Peace", 2017 թ., տարածաշրջանային ծրագիր,
որն

ուղղված

է

ջատագովությանը

և

խաղաղասիրությանն

ուղղված

քաղաքականության մշակմանը։
Կազմակերպության

նշված

ծրագրերը

չեն

ունեցել

գենդերային

հատուկ

ուղղվածություն, սակայն հաշվի են առնվել գենդերային առանձնահատկությունները:
Թիրախային խմբերն են երիտասարդները, ուսանողները և ուսուցիչները՝ առանց որևիցե
գենդերային և տարիքային սահմանափակումների:
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ
o “Shelter: Armenia, Turkey, Greece: Sharing and Learning Together”,

41

2013 թ.։

Ծաղկաձորում Հայաստանի, Թուրքիայի և Հունաստանի երիտասարդների համար
նախատեսված միջմշակութային հաղորդակցության և մշակութային շփման
փոխանակման ծրագիր։
o “Armenia-Turkey: Live and Dance Together”,42 2014 թ.: Տարածաշրջանային ծրագիր,
որտեղ Հայաստանից և Թուրքիայից ժամանած մասնակիցները միմյանց պարերն
են յուրացնում հանուն խաղաղության և երկխոսության։
o “Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young Peace-Builders”, 43 2017 թ.:
Երևանում

իրականացված

միջազգային

ծրագիր

երիտասարդ

խաղաղաշինարարների համար։

Լրացուցիչ տեղեկության համար՝ http://world.greekreporter.com/2013/03/22/armenia-greece-turkey-under-shelter/,
15.11.2017
42 Լրացուցիչ տեղեկության համար՝ http://www.yeu-international.org/en/publications/newsmail/news-from-mos/holdinghands-and-dancing-together-shoulder-to-shoulder-for-peace-and-dialogue, 15.11.2017
43Լրացուցիչ տեղեկության համար՝ https://www.salto-youth.net/tools/call-for-trainers/call/conflict-vs-connection-a-practical41

training-for-young-peace-builders.296/, 15.11.2017
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o “SCOPE: Strengthening Youth Capacity for Conflict Management and Peace-Building”,44
2017 թ.: Երևանում, Թբիլիսիում և Բելգրադում իրականացվող միջազգային ծրագիր,
որը

նախատեսում

է

հակամարտության

ոչ

բռնի

հաղորդակցության,

ձևափոխման

փորձի

խաղաղաշինության

փոխանակում

և

երիտասարդ

ակտիվիստների միջև։
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի ծրագրերը երիտասարդական են եղել,
չեն ունեցել գենդերային հատուկ ուղղվածություն, սակայն ՀԿ - ի ներկայացուցիչների
վկայմամբ ծրագրերի ժամանակ քննարկվել է կանանց դերը խաղաղաշինության
գործընթացներում։ Դասընթացները կառուցվել են գենդերային զգայունությամբ և ներառել
են հավասար թվով կանանց և տղամարդկանց։
«Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ45
o "Եկեք

տեսնենք,

ընտրենք,

փոխենք",

2011-2013

թթ.։

Ծրագիրը

եղել

է

տարածաշրջանային և իրականացվել է Հայաստանում, Ադրբեջանում և Լեռնային
Ղարաբաղում։
o "ԱՐԵՆԱ.

համայնքային

արվեստ

և

հանրային

միջազգային շարունակական ծրագիր է՝

թատրոն",

2015-2017

թթ.,

ուղղված մարդու իրավունքներով եւ

խաղաղաշինությամբ զբաղվող ակտիվիստների, կազմակերպությունների, անկախ
արվեստագետների հզորացմանը, ծրագրում ներգրավված կողմերի համար
տեղական

ռազմավարությունների

հակամարտությունների

մեջ

մշակման

ներգրավված

նախկին

աջակցությանը
ԽՍՀՄ

և

երկրներում

գործունեություն ծավալող խաղաղաշինարարների ու իրավապաշտպանների
ցանցի ստեղծումը։
Լրացուցիչ տեղեկության համար՝ http://www.goinpro.org/en/strengthening-youth-capacity-for-conflict-management-andpeace-building-armenia-august-2017/, 15.11.2017
45 Պաշտոնական կայք՝ http://peacedialogue.am/
44
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«Խաղաղության

երկխոսություն»

ՀԿ-ի

նշված

ծրագրերը

գենդերային

ուղղվածություն չեն ունեցել, սակայն 2018 թ - ին իրականացվելիք նոր ԱՐԵՆԱ ծրագրով
նախատեսված է ունենալ գենդերային բաղադրիչ։
«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ46
o «Տեղական, ազգային և տարածաշրջանային ռազմավարություն՝ բարելավելու ՄԱԿ
ԱԽ 1325 բանաձևի իրականացումը Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում,
Մոլդովայում և Ուկրաինայում», 2017թ - ցայսօր:

Ազգային մակարդակում

իրականացվող ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի ջատագովմանն ուղղված ծրագիր, որը
հնարավորություն կտա կանանց իրավունքներով զբաղվող մասնագետներին,
պետական աշխատակիցներին, լրագրողներին, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ
կողմերին տեղեկացնել հակամարտությունից տուժած կանանց խնդիրների մասին,
ինչպես նաև կանանց դերը մեծացնել խաղաղաշինական, բանակցային և
հակամարտությունների կարգավորման գործընթացներում։
o «Լրատվամիջոցների
խաղաղաշինության

և
և

արվեստի

միջոցով

հակամարտության

ընդգծելով

կանանց

վերակարգավորման

դերը

հարցում

Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում», 2016-2017 թթ.։ Տարածաշրջանային
ծրագիր

լրագրողների

ու

ֆոտոլրագրողների

համար,

որի

արդյունքում

ֆոտոպատմություններ են ստեղծվել Լեռնային Ղարաբաղում։
o «Բարձրացնել կանանց անվտանգությունը և մասնակցությունը խաղաղաշինական
գործընթացում՝ ստեղծելով արդյունավետ հիմք Հայաստանում ՄԱԿ ԱԽ 1325
բանաձևի Գործողությունների ազգային ծրագրի ստեղծման համար», 2015 թ.։
Ազգային մակարդակով իրականացվել են կլոր սեղան-քննարկումներ մարզերում։

Լրացուցիչ տեղեկատվություն՝ http://www.swv.am/index.php/hy/our-pillars-am/women-peace-and-security-am, բացված է՝
15.11.2017
46
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o «Հայ և թուրք երիտասարդ կանայք հանուն հարատև խաղաղության վերականգման
արվեստի և երկխոսության միջոցով», 2013 – 2014 թթ.։ Հայաստան-Թուրքիա
տարածաշրջանային ծրագիր հայ և թուրք կանանց դերը որպես խաղաղարարներ
վեր հանելու, ինչպես նաև արվեստի և երկխոսության միջոցով վստահության և
համագործակցության մթնոլորտը զարգացնելու նպատակով։
o «Սևազգեստ կանայք» հայաստանյան նախաձեռնություն, 2011 - 2016 թթ.։
Իրականացվել

են

մի

շարք

դասընթացներ,

կոնֆերանսներ,

ֆլեշմոբեր

խաղաղաշինարարներ թեմաներով՝ նպատակ հետապնդելով ստեղծել և հզորացնել
«Սևազգեստ կանայք» խաղաղաշինական նախաձեռնությունը Հայաստանում։
«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ի կողմից իրականացված բոլոր
խաղաղաշինական ծրագրերը ունեցել են գենդերային ուղղվածություն։
«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ47
o “The Feminist trust and solidarity building beyond borders: Linking our stories”
նախաձեռնությանը կենտրոնը 2012 - 2014 թթ - ի ընթացքում ցուցաբերել է
աջակցություն՝ տրամադրելով ֆինանսական, մարդկային և այլ ռեսուրսներ:
Նախաձեռնության նպատակն էր հայ և թուրք կանանց միջև ցանցային
համագործակցության ստեղծումը:
o «Եվրոպական

համագործակցություն

հանուն

Լեռնային

Ղարաբաղի

հակամարտության խաղաղ կարգավորման»: 48 Ծրագրի անդամ է համարվում
ծրագրի սկզբից ի վեր:

47
48

Պաշտոնական կայք՝ http://www.womenofarmenia.org/
http://www.epnk.org/sites/default/files/downloads/EPNK%20Brochure%20Armenian.pdf
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o «ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձև. Լեռնային Ղարաբաղի 2014 թ - ի քաղաքացիական
հասարակության մշտադիտարկման զեկույց» - ի պատրաստում և ներկայացում
«Կին խաղաղաշինարարների համաշխարհային ցանց» - ի միջազգային զեկույցում:
o 2015 թ - ից ի վեր կենտրոնում գործում է «Կանայք, խաղաղություն և
անվտանգություն» ակումբը, որի նպատակն է հակամարտությունների ժամանակ
կանանց հիմնախնդիրների մասին իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը
և խաղաղության մշակույթի տարածումը ՀՀ - ում:
o «Ուժեղացնելով ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևը Լեռնային Ղարաբաղում» ծրագրի
իրականացում, 2015 թ - ի հուլիսից մինչև 2016 թ - ի փետրվար: Ծրագրի հիմնական
նպատակն է ԼՂ տարբեր շրջաններում կանանց իրավիճակի մասին տեղեկության
հավաքումը և ԼՂ - ում տարբեր դերակատարների շրջանակներում ՄԱԿ ԱԽ 1325
բանաձևի մասին իրազեկվածության բարձրացումը:
Հետազոտական աշխատանքների իրականացում և տպագրություն
Հատկապես խաղաղաշինության ուղղությամբ ծրագրեր իրականացնելիս մեծ
կարիք կա համապատասխան ուսումնասիրությունների իրականացման և տպագրական
նյութերի

պատրաստման`

հասարակության

տեղեկացվածությունը

հնարավորինս

ապահովելու նպատակով։ Սա այն ոլորտն է, որտեղ նախ շատ են վիճելի հարցերը,
տարվում

է

այս

կամ

այն

քաղաքականության

քարոզչություն,

իսկ

օբյեկտիվ

տեղեկատվութունը հաճախ սահմանափակ է կամ՝ լղոզված։
Փորձագետներից երկուսը ուսումնասիրությունների կարիքը հետևյալ կերպ են
ձևակերպում.
▪

Քաղաքականության ու հանրային ուսունասիրություններ են պետք ոլորտի
դերակատարների աշխատանքի ռազմավարությունների համար։

▪

Կազմակերպությունները ինչ որ առումով կառավարությունից մեկուսացած են
աշխատում,
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միջոցառումներ են անում տեղերում, ազգային կամ այլ մակարդակներում, բայց
ստացվում է, որ այդ աշխատանքը չի հասնում քաղաքականություն մշակողներին։
Այս առումով ուսումնասիրությունների իրականացումը և հարցերի հետագա
վերհանումը, այդ թվում ուժեղ թինկ - թանկերի կողմից, կարող է շատ
արդյունավետ լինել հասարակություն -քաղաքականություն մշակողների կապի
համար։
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից
իրականացվում

են

տպագրվում

մեթոդական

են

հարցումներ,

քաղաքականության

ձեռնարկներ,

ուղեցույցներ

ուսումնասիրություններ,
և

այլն։

Ընդ

որում

ամենատարածված դեպքն է, երբ մի քանի ուղղությամբ աշխատանքը, օրինակ
համայնքում տարվող աշխատանքը զուգակցվում է հետազոտությամբ։ «Քաղաքացիական
հասարակության ինստիտուտը» իր ծրագրերի միջոցով իրականացնում է և՛ համայնքային
աշխատանք, և՛ ուսումնասիրություններ, և՛ ազգային ու տարածաշրջանային ծրագրեր։
Նույն կերպ աշխատում են ոլորտի հիմնական կազմակերպությունները՝ «Կանանց
ռեսուրսային կենտրոնը», «Հայաստանի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան»,
«Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը», «Դեմոկրատիան
Այսօր», «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ - ները և այլն։
Խաղաղաշինությամբ զբաղվող մի խումբ կազմակերպություններ ավելի շատ շեշտը
դնում են հրապարակումների, ուսումնասիրությունների, հոդվածների և այլ նյութերի
ստեղծման, քան այլ ուղղությամբ միջոցառումների իրականացման վրա։ «Ռեգիոն»
հետազոտական կենտրոնը պատկանում է այս տիպի կազմակերպություններին. ըստ
ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանի իրենց ծրագրերի դեպքում ունեցել են շոշափելի
արդյունքներ նյութերի տեսքով, որ կարելի է նաև հետահայաց կարդալ։ Ընդհանրապես
այս կենտրոնը նախընտրում է ծրագրերի միջոցով կապեր ստեղծել տարբեր ոլորտներ
ներկայացնող

հայ և ադրբեջանցի մասնագետների

միջև՝
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ներգրավելով լրագրողների, վերլուծաբանների Հայաստանից և այլ երկրներից։ «Ռեգիոն»
կենտրոնի ծրագրերը չեն ունեցել գենդերային հատուկ ուղղվածություն. «... երբեք չեմ
ղեկավարվել գենդերային սկզբունքներով, մենք ղեկավարվել ենք մասնագիտական
ունակությունների սկզբունքով, եթե մարդը այս մասնագետն է և մենք տեսնում ենք, որ նա
հետաքրքիր մասնագետ է, մենք հրավիրել ենք նրան մասնակցելու, հիմա նա կին է, թե
տղամարդ՝ դա արդեն երկրորդական է։ Չնայած դրան մեր մոտ մասնակցել են և՛ կանայք,
և՛ տղամարդիկ»։49
Մի շարք այլ կազմակերպություններ ևս, որոնք մեդիա ուղղվածություն ունեն,
աշխատում

են

նյութերի

հրապարակման

կամ

տեսանյութերի

պատրաստման

ուղղությամբ՝ «Մեդիա - նախաձեռնությունների կենտրոն»,50 «Երևանի մամուլի ակումբ» և
այլն։
Հետազոտական աշխատանքների շարքում պետք է նշել նաև «Անալիտիկոն»
ամսագիրը,

որտեղ

պարբերաբար

արծարծվում

են

հակամարտության,

խաղաղաշինության և գենդերային հավասարության հարցեր։51
Բացի

նրանից,

որ

Հայաստանում

կան

կազմակերպություններ,

որոնք

հետևողականորեն աշխատում են խաղաղաշինական ծրագրերի ուղղությամբ, կան այլ
կազմակերպություններ, որոնք կա՛մ մասամբ են ներգրավված խաղաղաշինության
ոլորտում, կա՛մ իրենց կողմից իրականացվող ծրագիրը որոշակի առնչություն ունի
խաղաղաշինության հետ։ Որպես օրինակ կարելի է դիտարկել հետազոտական

Փորձագիտական հարցազրույց, 27.11.2017
Լրացուցիչ տեղեկատության համար՝ http://www.mediainitiatives.am/projects/accomplished բացված է՝ 20.11.2017
51 Պաշտոնական կայք՝ http://theanalyticon.com/
49
50
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կազմակերպությունները։

52

Ընդ

որում

այսպիսի

կազմակերպությունները

գենդերազգայունություն հիմնականում չեն ցուցաբերում։

Միջազգային հանրություն
Միջազգային ու միջկառավարական կազմակերպությունները, Հայաստանում
գտնվող օտարերկրյա դեսպանատներն ու ներկայացուցչությունները, ինչպես նաև նրանց
կողմից

ստեղծված

խաղաղաշինական
ներգրավվածության

կառույցները
ջանքերի

մեջ։

մեծ

դեր

Առկա

խաղաղաշինական,

ունեն

Հայաստանում

իրավիճակում

հատկապես

առանց

երկխոսության

ներդրվող
միջազգային
ծրագրերի

իրականացումն անհնար կլիներ, քանի որ հայ - ադրբեջանական գրեթե բոլոր
երկխոսություններն իրականցվում են հենց միջազգային կազմակերպությունների
միջնորդությամբ կամ հովանավորությամբ:
Ինչպես նշվեց, միջազգային հանրությունը այս գործընթացում ներգրավված է
ինչպես դոնոր, այնպես էլ որպես միջնորդ կողմ: Այս տիպի կառույցները ինչ - որ առումով
չեզոք դիրքերում են գտնվում հակամարտող կողմերի նկատմամբ. կառույցներից
ակնկալվում է անկողմնակալ մոտեցում։ 53 Այս կառույցների աշխատանքը կարելի է
բաժանել երկու մասի.
•

Երբ կառույցը հենց ինքն է ծրագրի իրականացնողը

•

Երբ կառույցը հանդես է գալիս որպես դոնոր

Այս առումով Հայաստանում, Արցախում և Ադրբեջնում գործող թերևս ամենախոշոր
խաղաղաշինական ծրագիրը «Եվրոպական համագործակցություն հանուն Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման» ծրագիրն է (EPNK)։ ԵՄ

Օրինակ Կովկասի ինստիտուտը, որի ծրագրերում մեծ տեղ է զբաղեցնում Ղարաբաղի հակամարտության տարբեր
ասպեկտներով։ Պաշտոնական կայք՝ http://c-i.am/ բացված է՝ 20.11.2017
53 Հարցազրույց 27.11.2017
52
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ֆինանսավորմամբ

իրականացվող

այս

ծրագիրը

ներառում

է

եվրոպական

5

կոնսորցիումներ և նրանց տեղական գործընկերներին Հայաստանում, Արցախում և
Ադրբեջանում։

Միջոցառմումները

բազմազան

են՝

համայնքային

մակարդակում

իրականացվող աշխատանքներից մինչև ազգային ու տարածաշրջանային ծրագրեր,
ինչպես նաև իրականացվում են ֆիլմերի նկարահանումներ, հետազոտությունների ու
լրագրողական նյութերի հրապարակումներ և այլն։
«Եվրոպական
հակամարտության

համագործակցություն
խաղաղ

կարգավորման»

հանուն
ծրագրի

Լեռնային

Ղարաբաղի

գենդերային

բաղադրիչը

ապահովում է հինգ կազմակերպություններից շվեդական Կվիննա տիլլ Կվիննան 54 ՝ իր
տեղական գործընկերներով։ Ընդհանրապես Կվիննա տիլլ Կվիննան Հայաստանում ու
տարածաշրջանում կանանց հիմնահարցերի լուծման հարցում կարևոր աջակիցներից է։
Խաղաղաշինությունը և դրա կերտման մեջ կանանց դերի բարձրացումը ևս կարևոր
առաջնահերթություններից է այս կազմակերպության համար։ Խաղաղաշինական
ծրագրերի ամենամեծ հովանավորը մնում է Եվրամիությունը։ Բացի ԵՄ-ից առանձին
երկրների դեսպանատները կամ իրենց կառավարական կառույցները ևս դերակատարում
են ունենում, օրինակ Բրիտանական դեսպանատունը, Ավստրիական զարգացման
համագործակցությունը (ADC), Գերմանիայի դաշնության արտաքին մշակութային
կապերի ինստիտուտը (IFA) և այլն։ Հետազոտության ընթացքում հարցվողները
դոնորների թվում նշել են նաև «Սևծովյան տնտեսական համագործակցության»
կազմակերպությունը, «Մարշալի» ֆոնդը, «Բաց հասարակության հինադրամներ» - ը,
Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամը և այլն։

54

http://thekvinnatillkvinnafoundation.org/country/armenia/, բացված է՝ 19.11.2017
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ՀՀ կառավարություն, ՏԿՄ, ՏԻՄ
ՄԱԿ

ԱԽ

1325

բանաձի

իրականացման

ուղղությամբ

Հայաստանի

կառավարության միակ նշանակալից քայլը 2017 թ - ին վարչապետի՝ ԳԱԾ մշակելու
նպատակով

միջգերատեսչական

հանձնաժողովի

ստեղծման

մասին

հրամանի

ստորագրումն է։ Առայժմ այս հանձնաժողովի աշխատանքի մասին տվյալներ հայտնի չեն,
հայտնի է, որ ՔՀԿ-ները դեռևս ներգրավված չեն։
2013 թ - ին ընդունված «Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության
մասին» օրենքը և «Գենդերային քաղաքականության 2011-2015թթ. ռազմավարական
ծրագիրը» նպաստում են ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի իրականացման համար հիմքի
ստեղծմանը։
Ըստ

ՀՀ

կառավարությունից

նախարարությունը

2016

թ

-

ստացված

ից

տեղեկության`

իրականացնում

է

Պաշտպանության

Կանանց

իրավունքների

պաշտպանության և հավասար հնարավորությունների ապահովման միջոցառումների
ծրագիր,

որով

նախատեսված

է

հետազոտությունների,

դասընթացների

ու

մշտադիտարկումների միջոցով վեր հանել ոլորտում ներգրավված կանանց խնդիրները,
բարձրացնել անձնակազմի տեղեկացվածությունը և դիտարկել գործընթացը։ Այս
միջոցառումների ծրագրի մեջ մեկ հատուկ անդրադարձ կա 1325 բանաձևին, որտեղ
խոսվում է խաղաղապահական առաքելությունների անձնակազմի անդամների համար
բանաձևի հիմնական դրույթների մասին դասընթացների կազմակերպման մասին։
Ընդհանրապես

Հայաստանի

կառավարությունը

սույն

զեկույցում

խաղաղաշինություն եզրույթի՝ սույն հետազոտության մեջ ներկայացված իմաստով
քաղաքականություն չի իրականացնում։
Հարցազրույցների ժամանակ փորձագետներից ոմանք հայտնեցին այն կարծիքը,
ըստ որի խաղաղաշինությունը ենթադրում է հակամարտության
կողմերի
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ներգրավում, սակայն դրա նախաձեռնողները կառավարությունները չպետք է լինեն,
այլապես կդառնան Ադրբեջանի կողմից ստեղծված «Խաղաղության պլատֆորմ»55, որոնք,
շահարկելով

խաղաղաշինության

գաղափարախոսությունը, այն

իշխանական դիրքորոշման ամրապնդման համար։56

55
56

http://arm-azpeace.com/index.php?lang=en, բացված է՝ 19.11.2017
Փորձագիտական հարցազրույց, 27.11.2017
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ծառայեցնում

են

Երկրորդ մաս: Խաղաղաշինական ծրագրերի դինամիկան,
արդյունավետությունը, հիմնական դերակատարները և առկա
մարտահրավերները
Որակական հետազոտության շրջանակներում իրականացվել են փորձագիտական
հարցազրույցներ խաղաղաշինության ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող
անհատ ակտիվիստների, կանանց կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և
ոլորտում գործունեություն ծավալող շահագրգիռ այլ կողմերի հետ, իրականացվել են ոչ
պաշտոնական զրույցներ, ինչպես նաև իրականացվել է երկրորդային հետազոտություն
(desk review): Որակական հետազոտության հիմնական նպատակներն են.
•

Հասկանալ ՀՀ-ում 2012 թ - ից ի վեր իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերի
արդյունավետությունը,

•

Հասկանալ ՀՀ-ում 2012 թ - ից ի վեր կին ակտիվիստների և կանանց ՀԿ-ների կողմից
իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերի արդյունավետությունը,

•

Դիտարկել խաղաղաշինական ծրագրերի դինամիկան,

•

Հասկանալ տվյալ ծրագրի գենդերազգայունության աստիճանը և գենդերային
բաղադրիչի առկայության պատճառով առաջացած մարտահրավերները,

•

Վերհանել ՀՀ-ում իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերի հիմնական
մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման մեխանիզմները,

•

ՀՀ - ում խաղաղաշինության ոլորտում ամենաակնառու և ազդեցիկ (թե՛ դրական,
թե՛ բացասական ազդեցություն) դերակատարների սահմանում:

ՀՀ-ում 2012 թ - ից ի վեր իրականացված և իրականացվող խաղաղաշինական
ծրագրերի արդյունավետությունը
Այս ենթագլխի նպատակն է ներկայացնել փորձագիտական հարցազրույցների և
իրավիճակային

դիտարկումների

արդյունքները՝ ՀՀ - ում 2012 թ - ից ի
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վեր իրականացված և իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերի արդյունավետության
տեսանկյունից:
Կատարված հարցումների և հարցազրույցների արդյունքները և իրավիճակային
դիտարկումները ցույց տվեցին, որ ՀՀ - ում իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերի
արդյունավետությունը կարելի է դիտարկել երկու առումով. իրականացված կոնկրետ
ծրագրի

արդյունքների

գնահատումը

և

իրականացված

ծրագրերի

ընդհանուր

ազդեցությունը՝ հասարակության մեջ բռնության նվազեցման և խաղաղաշինության
գաղափարի ջատագովության համար: Ըստ այդմ, հատկապես երկրորդի դեպքում,
ընդհանուր արդյունավետությունը ցածր է գնահատվում։ Հետաքրքրական է այն
հանգամանքը,

որ

հարցվողների

ճնշող

մեծամասնության

կողմից

նշված

հիմնախնդիրները համընկնում են: Ստորև առանձնացվել են մի քանի հիմնախնդիրներ:
Իրականացվող ծրագրերի զգալի մասի չհանրայնացվելը, առանձին դեպքերում փակ և ոչ
թափանցիկ լինելը, ինչն էլ, իր հերթին, հիմք է հանդիսանում տեղեկատվության ոչ
լիարժեքության համար:
Փորձագիտական հարցումների ժամանակ հարցվողները նշում էին հիմնականում
3 - 4 ծրագրերի անուններ, նախաձեռնություններ կամ կազմակերպություններ, որոնց
իրականացրած խաղաղաշինական գործունեության մասին կամ տեղյակ են, կամ
ուղղակի լսել են: Հիմնականում նշվում էին նույն կազմակերպությունների կամ
նախաձեռնությունների անունները: Շեշտադրվում էր այն հանգամանքը, որ ընդհանուր
առմամբ շատ քիչ տեղեկություն ունեն իրականացվող ծրագրերի մասին, ինչպես նաև
տեղեկության շատ քիչ աղբյուրներ են ճանաչում:
Ծրագրերի

ոչ

թափանցիկությունը,

ԶԼՄ

-

ներում

և

սոցիալական

լրատվամիջոցներում տեսանելիության մասնակի կամ ամբողջական բացակայությունը
նվազեցնում են տվյալ ծրագրի կամ ծրագրերի արդյունավետությունը: Ինչպես նշեց
հարցվողներից
միտում
թաքցնելու
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մեկը,

կա

ակնհայտ

իրականացվող ծրագրի մասին տեղեկությունը. սա կապված է կա՛մ սույն ծրագրի ոչ
թափանցիկության, կա՛մ ազգայնական խմբերի և մի շարք այլ դերակատարների կողմից
չթիրախավորվելու ցանկությամբ:
Այս հիմնախնդրի տեսանկյունից խաղաղաշինությանն ուղղված ծրագրերի համար
գոյություն ունի մեկ այլ իրողություն ևս, որը համատեղ ծրագրերում ներգրավված ոլորտի
ներկայացուցիչները նշում են. «Այսօր խաղաղաշինության մեջ հրապարակայնության
հետ խնդիր կա, մեր (ադրբեջանցի) գործընկերներին չվնասելու հարց կա, դրա համար,
հաճախ, արված գործը չի գովազդվում։ Լինում են դեպքեր, որ հրապարակված
հոդվածների պատճառով Ադրբեջանի գործընկերները խնդիրներ են ունենում»։57
Փորձագիտական հարցազրույցները և մի քանի տարածաշրջանային ծրագրերում
հետազոտական
գործընկերություն

խմբի

ունեցած

հանուն

փորձը

Լեռնային

(մասնավորապես

Ղարաբաղի

«Եվրոպական

հակամարտության

խաղաղ

կարգավորման» (EPNK) ծրագիրը) ցույց տվեցին, որ շատ հաճախ ծրագրերի կամ կոնկրետ
միջոցառումների լուսաբանման ժամանակ նույնիսկ ծրագրի անունը չի նշվում, որովհետև
կա ադրբեջանցի գործընկերներին վնասելու լուրջ վտանգ: Ուստի երկկողմանի
համաձայնության արդյունքում որոշվում է կամ ընդհանրապես հանրային լուսաբանման
չենթարկել ծրագիրը կամ միջոցառումը, կամ լուսաբանել մասնակի: Այս հիմնախնդիրը
որոշակիորեն

պարզաբանում

է

ոլորտում

առկա

պասիվ

իրավիճաը:

Սակայն

քննադատական մոտեցումը սրանից չի նվազում. «Հիմա, ինչքան գիտեմ, ԵՄ մի ծրագիր է
մնացել (EPNK), ճիշտն ասած, իմ համար անհասկանալի ծրագիր է, ես դրա
հրապարակայնությունը չեմ տեսնում և ես շատ քիչ բան գիտեմ այդ ծրագրերի մասին,
ինչու՞. ես այս բնագավառի մարդ եմ, ես հետևում եմ, թե ով ինչ է անում, որպես
հետազոտող իմ մասնագիտական հետաքրքրություններից է բխում, թեկուզ թեման
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շարունակելու համար։ Դա ի՞նչ խաղաղաշինություն է, եթե չի հանրայնացվում։
Ռազմավարական սխալ է էդպիսի ծրագրեր անելը»։58
Խաղաղաշինությանն ուղղված ոչ ֆորմալ փորձեր առանձին խմբերի կողմից
կատարվում են, սակայն երբ փորձ է արվում ավելի ֆորմալ ու նշանակալից քայլեր
կատարել, քաղաքացիական հասարակությունը պասիվություն է դրսևորում, ինչը մի
շարք հարցերի տեղիք է տալիս:
Այս խնդիրը հիմնականում բարձրացվեց հենց անհատ ակտիվիստների և
նախաձեռնությունների ներկայացուցիչների կողմից: Այս տեսանկյունից մատնանշվեց
կա՛մ ՀԿ–ների կողմից ցուցաբերվող պասիվությունը խաղաղության հաստատմանն
ուղղված կոնկրետ և տեսանելի քայլերի դեպքում, կա՛մ խաղաղաշինական որոշակի
գործընթացների ժամանակ ՀԿ–ների ակնհայտ գերակա դիրք գրավելը: Այս դեպքում
հիմնական

խնդիրն

այն

է,

որ

ՀԿ–ները,

սահմանափակված

լինելով

իրենց

գործողությունների մեջ, գերակա դիրք գրավելով սահմանափակում են նաև մյուս
դերակատարների գործողությունները: Ավելի՛ն, ոչ ֆորմալ, ինքնաբուխ քաղաքացիական
շարժումները քննադատության են արժանանում նաև որոշ ՀԿ ներկայացուցիչների
կողմից՝ որակվելով որպես տվյալ ժամանակահատվածի համար ոչ նպատակահարմար
գործունեություն

ծավալողներ:

կառավարության

դիրքորոշմանը։

Այսպիսի

մոտեցումը

Արդյունքում՝

մի

ավելի

շարք

շուտ

հարում

գործընթացներ,

է

որոնք

ռազմականացման խորացմանն են նպաստում, մնում են առանց որևիցե լուրջ
հակազդեցության:
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Խաղաղաշինական ծրագրեր իրականացնող դերակատարներից ոմանք տարբեր
իրավիճակներում կարող են դրսևորել ազգայանական, ռազմական և բռնությունը
արդարացնող վարքագիծ։
Անհրաժեշտ է փաստել, որ այս հիմնախնդիրը նշվեց շատ հարցվողների կողմից՝
վկայակոչելով ապրիլյան պատերազմի ու «Սասնա ծռերի» գործողությունների ժամանակ
որոշ դերակատարների դիրքորոշումը, ինչպես նաև լռությունը։ Այս համատեքստում
շեշտադրվեց նաև ֆեմինիստական խաղաղության մասին գիտելիքի պակասը և
ռազմականացման
վերաբերյալ

խնդրականացման

դերակատարների

ցածր

մակարդակը:

գաղափարական

Ռազմականացման

դիրքորոշման

մասին

ունեցած

տեղեկությունները հարցվողների մոտ վստահություն կամ անվստահություն են
առաջացնում իրականացվող ծրագրերի նկատմամբ: Այսինքն, հիմնական դիրքորոշումն
այն է, որ եթե ծրագիր իրականացնող անհատը չի խնդրականացնում ռազմականացումը
և ունի ազգայնական գաղափարներ, չի կարող հետապնդել իրական խաղաղաշինական
նպատակներ իր ծրագրերի միջոցով: Հարցականի տակ է դրվում սույն դերակատարների
կողմից իրականացվող ծրագրերի ժամանակ փոխանցվող արժեքները և գաղափարները.
արդյոք դրանք իրականում խաղաղաշինական են, թե՝ ոչ: Հիմնականում հարցվողները
հակված են սույն հարցի բացասական պատասխանին:59
«Սասնա

ծռերի

դեպքն

էլ

ցույց

տվեց,

որ

անգամ

խաղաղաշինությամբ

զբաղվողներից կան մարդիկ, ովքեր կողմ են հարցերը բռնությամբ լուծելու տարբերակին,
երբ ասում էին, որ Սասնա ծռերի արածը միակ ելքն էր և այլն, նույն կերպ
ադրբեջանցիները

կարող

տրամաբանությամբ
անդրադառնալով

59
60

են

ասել,

արդարացված
երկրում

բռնի

որ

պատերազմը

կլինեն»:
պայքարի

60

միակ

ելքն

Հարցվողներից
դրսևորումներին,

է ու
մի
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քանիսը,

նշեցին,

Հաշվի առնելով էթիկական հարցերի առաջացման գործոնը, դերակատարների անունները չեն նշվում:
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իրենց

որ

խաղաղաշինության մեջ ոչ մի հաջողություն չի գրանցվի, քանի դեռ մարդիկ հակված են
բռնի պայքարին. «Ասացվածք կա, որ ինչքան էլ շաքար ասես, բերանդ քաղցր չի մտնի:
Հիմա միայն խաղաղություն կրկնելով չէ, որ կարելի է արդյունավետ աշխատանք
կատարել»։61
Դոնորի շահերը որպես սահմանափակող գործոն:
Անհատ ակտիվիստների դիրքորոշումն այս հարցում այն է, որ դոնորի
առկայության պարագայում ծրագիրն իրականացնող կողմը սահմանափակ է իր
գործողությունների մեջ, պետք է հետևի սահմանված կանոններին, իսկ չվճարվող անձն
ավելի անկաշկանդ ու ազատ գործելու հնարավորություն ունի: Հարցազրույցների
ժամանակ կարծիք հնչեց, որ դոնորները հիմնականում «ստաբիլիթի» (կայունություն)
հետապնդող ծրագրեր են ֆինանսավորում. «… 2000 թ - ից սկսեցին էտ «ստաբիլիթի»
ծրագրերը»:62 Սույն ծրագրերի վերջնական նպատակը ոչ թե իրական խաղաղությունն է,
այլ առկա վիճակի կայուն պահպանումը, որն էապես փոխում է տվյալ ծրագրի վերջնական
նպատակի նշանակությունը և արդյունավետությունը. «Դոնորներն ավելի հետաքրքրված
են ավելի անվտանգ ծրագրեր ֆինանսավորելու, որովհետև այդ դոնորները հաճախ իրենք
էլ են սնվում միլիտարիստական ինստիտուտներից»:63
Արդարության համար պետք է նշել, որ շատերի կարծիքով խաղաղաշինության
օրակարգը,

հատկապես

տարածաշրջանային

ծրագրերի

իրականացումը

առանց

միջազգային հանրության աջակցության, ուղղակի անհնար է իրականացնել, ոչ միայն այն
առումով, որ հիմնական ֆինանսավորողն է, այլև այն իմաստով, որ միջազգային
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հանրությունը հանդես է գալիս որպես միջնորդ ու կարևոր խթան համատեղ ծրագրերի
իրականացման համար։
Ոլորտի ֆինանսավորումը:
Հետազոտության ընթացքում շեշտադրվեց ոլորտին հատկացվող սուղ միջոցների
հիմնահարցը. «Քիչ գումարներ են ծախսվում խաղաղաշինության համար, հատկապես
եթե համեմատենք էն գումարների հետ, որ ծախսվում են պատերազմի վրա»։64 Իհարկե, սա
խնդիր է, որ առկա է ոչ միայն հարավկովկասյան տարածաշրջանում, այլև ամբողջ
աշխարհում։ Այս հարցը առաջ են քաշում ՀԿ ոլորտի ներկայացուցիչները։

Կանանց

կազմակերպությունները և կին ակտիվիստներն իրենց հերթին մատնանշում են
ֆինանսավորվող գենդերազգայուն ծրագրերի սղությունը: Ֆինանսների սղության
պատճառով ոլորտում ընդգրկված դերակատարների միջև առկա մրցակցությունը կարող
է նպաստել նրանց միջև համագործակցության չկայացմանը։
Ընդհանուր

ռազմականացված

համակարգը

նպաստում

է

այս

ծրագրերի

անարդյունավետությանը:
Ստացվում է այնպես, որ համակարգային ռազմականացման ֆոնին (անգամ
դպրոցներում երիտասարդ Երկրապահ կամավորականների խմբերի ստեղծում և այլն)
տեղային միջամտությունները շատ քիչ են։ Ինչպես նշեցին հարցվողները, ընդհանուր
համակարգային

փոփոխությունների

կարիք

կա,

որովհետև

տվյալ

անձի

հետ

աշխատանքից հետո, թեկուզ մի քանի օր տևած աշխատանք լինի դա, նա վերադառնում է
հետ նույն համակարգ և կրկին դառնում է այդ համակարգի արժեքները կրող անձ: Այս
դեպքում խոսքը գնում է ռազմականացմանն ուղղված արժեքների մասին:
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Կարիք կա ավելի լայնածավալ ու երկարատև աշխատանքների, որոնց միջոցով
հնարավոր կլինի հասնել նաև տվյալ համայնքի կամ խմբի մեջ քաղաքական օրակարգի
փոփոխությանը. «... շատ աշխատանքներ պետք է տարվեն գյուղերում, սահմանամերձ
մասերում, բայց ոչ թե մեկ դասընթաց, դրանք լուրջ ազդեցություն չեն ունենում: Պետք է
երկար աշխատել»:65 Ահա այս մեջբերումը թերևս ամփոփում է մի շարք փորձագետների
մոտեցումը սույն հարցի շուրջ:
Հակամարտության լարվածությունը և պատերազմական նոր զոհերը:
«Ապրիլն ամեն ինչ փոխեց, և ընկալումները սրվեցին։ Եվ ես էլի առիթ եմ ունեցել
ասելու, որ մինչև ապրիլը, նույնիսկ ադրբեջանական ներքին ռեպրեսիաների ֆոնին
Հայաստանում մարգինալ էին այն խմբերը, այն անհատները, որոնք ասում էին
«ադրբեջանցիների հետ համագործակցողները ազգի դավաճան են, հայկական շահերին
դեմ են գնում, հող են ծախում, Ղարաբաղ են հանձնում և այլն», ապա ապրիլից հետո
հակառակը դարձավ, այսինքն՝ մարգինալ են դարձել այն մարդիկ, ովքեր գտնում են, որ
պետք է շարունակել այս համագործակցությունը և պահպանել հաղորդակցության
խողովակները»։ 66 Այս գործընթացներին զուգահեռ ապրիլյան դեպքերը «ապացուցեցին»
իրականացված

կամ

իրականացվող

խաղաղաշինական

ծրագրերի

անարդյունավետությունը՝ հաշվի առնելով հակամարտող կողմերի մեջ ավելի քան
ակնառու ատելության մթնոլորտը: Ավելի՛ն, ատելության խոսքեր սկսեցին տարածել նաև
հենց ոլորտի ակտիվիստները:67
Փորձագետներից մեկը անդրադարձավ նաև սպանությունների հոգեբանական
ազդեցություններին. «Ինչպե՞ս է հիմա հնարավոր մարդկանց շփումը, երբ զոհեր են լինում։
Արյունը շատ լուրջ գրգռիչ է, դա կարող է մեր տասնամյակների աշխատանքը զրոյի
Փորձագիտական հարցազրույց, 24.11.2017
Փորձագիտական հարցազրույց, 27.11.2017
67 Կոնֆիդենցիալության սկզբունքներից ելնելով անուններ չեն հրապարակվում:
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հավասարեցնի։ Երբ արյուն է թափվում, հնարավոր չի հոգեբանորեն խոսել խաղաղության
մասին։ Երբ արյուն թափվելու ժամանակ խոսում ես խաղաղության մասին, դու խոսում ես
հանձնվելու մասին»։68
Խոշոր դերակատարների առկայությունը և դաշտի մենաշնորհումը:
Հարցվողների քննադատական մոտեցումը ներկայիս դրությամբ գործող մեծ և
ոլորտում համեմատաբար երկար տարիների փորձ ունեցող ազգային և միջազգային
կառույցների նկատմամբ բավականին հաճախ դիտարկվող երևույթ է: 69 Ընդ որում,
այսպիսի մոտեցումն անմիջականորեն կապվում է երկրում առկա քաղաքական
իրադրության հետ. խոշոր դոնորները, որոնք նաև կոնկրետ միավորում (օր.՝ Եվրոպական
Միություն)

կամ

երկիր

(օր.՝

Ռուսատան)

են

ներկայացնում,

ակնհայտորեն

ներկայացվածության և դիրքերի ամրապնդման շահ են հետապնդում: Այս իրավիճակում
իրական խաղաղաշինության հաստատումը առաջնային չէ:
Հետազոտության իրականացման և հարցազրույցների անցկացման ընթացքում
խաղաղաշինական ոլորտին վերաբերող յուրաքանչյուր հարց ունեցել է ընդհանուր բնույթ,
այսինքն չի սահմանափակվել միայն հայ - ադրբեջանական հարաբերություններով:
Այնուամենայնիվ, հարցվողների մեծամասնությունը խաղաղաշինական ծրագրերի
համատեքստում հիմնականում անդրադարձ է կատարել հայ - ադրբեջանական
հարաբերություններին, որը միանշանակորեն կապված է հայ - ադրբեջանական
հարաբերությունների շարունակական սրացման հետ: Կան մի քանի համեմատական
տեսակետներ. հայ - թուրքական հարաբերությունների դեպքում իրավիճակն այդքան էլ
մենաշնորհված

չէ,

քանի

որ

այս

դեպքում

կա

այցելությունների

իրավունք:

Ճանապարհային դրամաշնորհների օգնությամբ փոխայցելություններ են կատարվում

68
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անկախ փորձագետների կամ անհատների կողմից, ովքեր կարողանում են անկախ և
անկաշկանդ (կաշկանդված չեն ծրագրի կողմից) դիտարկումներ կատարել:
Փաստորեն, եթե համեմատենք հայ - ադրբեջանական և հայ - թուրքական
հարաբերությունները, ապա կարող ենք ասել, որ հայ - թուրքականի դեպքում շատ ավելի
շատ մարդիկ են ընդգրկված, որն էլ իր հերթին նպաստում է կամ կարող է նպաստել
այլակարծության ձևավորմանը: Իսկ ահա հայ - ադրբեջանական հարաբերությունների
դեպքում իրավիճակը շատ ավելի մոնոպոլ է, հիմնականում տարբեր մակարդակներում
(խաղաղաշինական և խաղաղարարական) ընդգրկված են միևնույն դերակատարները,
որն էլ, իր հերթին, հնարավորություն չի տալիս հանրային դիվանագիտության
զարգացմանը:
«Դե եթե հաշվի առնենք սպանությունների թիվը, հրադադարների խախտումները,
/խաղաղաշինական ծրագրերը/ արդյունավետ չեն»:70

ՀՀ - ում 2012 թ - ից ի վեր կին ակտիվիստների և կանանց ՀԿ - ների կողմից
իրականացրած և իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերի
արդյունավետությունը
Սույն ենթագլխի նպատակն է բացահայտել կին ակտիվիստների և կանանց
կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությունը: Սույն
նպատակին հասնելու նպատակով կատարվել են փորձագիտական հարցումներ այս
ոլորտում ընդգրկված ակտիվ դերակատարների հետ:
Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ կանանց կազմակերպությունների կողմից
իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերի արդյունավետությունը ևս բավարար
մակարդակի վրա չի գտնվում: Հարցվողներից մեկը նշեց. «Ինձ թվում է, որ կանանց ավելի
լայն հիմնահարցերում (գենդերային հիմքով բռնություն, ընտանեկան բռնություն և այլն)

70

Փորձագիտական հարցազրույց, 13.10.2017
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խաղաղաշինությանն ուղղված ծրագրերն ու ջանքերը ամենաձախողված են … սա
միանշանակ ամենաթերի կողմն է»:71
Առանձնացնենք մի քանի հիմնախնդիրներ:
Կանանց կողմից իրականացված ծրագրերի նկատմամբ կա ավելի անլուրջ
վերաբերմունքի միտում:
Անդրադառնալով կանանց պայքարին հակառազմականացման ուղղությամբ`
հնչեցին այնպիսի կարծիքներ, որոնք անմիջապես կապված են հասարակության մեջ կնոջ
և տղամարդու գենդերային դերերի հետ: Սա մասնավորապես կապված է կանանց և
տղամարդկանց մղած պայքարին՝ հանուն իրենց զոհված զավակների: Այսօր ՀՀ-ում կա
Սևազգեստ մայրերի խումբ (չշփոթել «Սևազգեստ կանայք» միջազգային շարժման հետ),
որը միավորում է խաղաղ պայմաններում զոհված/սպանված զինվորների մայրերին:
Հետաքրքրական է տեսնել, որ հիմնականում կանայք են այս պայքարը մղում, շատ քիչ են
նույն պայքարի մեջ ներգրավված տղամարդիկ:

72

Սակայն կողքից ընկալումները

բացասական են: Ինչպես վկայակոչում են փորձագետները «... կին ա, վշտից գժվել,
փողոցներն ա ընկել» կամ «թույլ է, չկարողացավ տանի /վիշտը/»: 73 Քննադատվեց նաև
զոհված զինվորների հերոսացման խորը արմատներ գցած միտումը թե՛ կանանց և թե՛
ընդհանուր համակարգի կողմից. « … զոհված զինվորների հերոսացման երևույթը
կանանց պահում է մշտական վշտի մեջ, վիշտ, որը չի փոխակերպվում և վերածվում
զայրույթի… ինչն էլ նրանց կմղի պայքարի»:74

Փորձագիտական հարցազրույց, 24.11.2017
Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն նրանք 2-ն են:
73 Փորձագիտական հարցազրույց, 20.10.2017
74 Փորձագիտական հարցազրույց, 19.10.2017
71
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Կանանց ծրագրերին հատկացվող գումարների սղությունը:
Հարցվողների մի մասը մատնանշեց այն հանգամանքը, որ խոշոր միջազգային
կազմակերպությունները, սովորաբար, ֆինասնավորում են տղամարդկանց կողմից
ղեկավարվող խոշոր կազմակերպություններին: Խնդիրն այն է, որ այսպիսի ՀԿ - ները չեն
առնչվում կանանց հիմնախնդիրների հետ և ունեն ցածր գենդերազգայունություն:
Վերոնշյալ մտքի վառ ապացույցն է համարվում այն, որ 2016 թ - ի պատերազմի
ապրիլյան

սրացումների

ժամանակ

հենց

կանանց

կազմակերպություններն

էին

իրականացնում կարիքների գնահատում և աջակցություն ցուցաբերում տուժած կանանց
համար:75 Միևնույն ժամանակ կանանց կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում
են նաև գենդերազգայուն խաղաղաշինական ծրագրեր, ստանում են չնչին գումարներ.
«Անընդհատ խոսում են (դոնորները) գենդերային զգայուն մոտեցում ունենալու մասին,
բայց

հենց

որ

գալիս

ա

իրականում

ֆինանսավորելուն,

չեն

ֆինանսավորում

(գենդերազգայուն և կանանց ՀԿ - ների կողմից իրականացվող խաղաղաշինական
ծրագրերը)»:76 Նշվեց նաև, որ «շատ քիչ ֆոնդեր կան, որ պատրաստ են այդ օրակարգին
(Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն) գումար տալ»:77
Հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ զգալի թվով հարցվողներ նշեցին, որ
կանանց կազմակերպությունների գործունեությունն ունի ավելի շուտ հորիզոնական
բնույթ, որը նաև նպաստում է հարաբերական թափանցիկության:

«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» - ի կողմից իրականացված դրամահավաքը Ղարաբաղում տեղահանված կանանց
հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու համար, այս պահին դեռևս աշխատանքները շարունակվում են: «Կանանց
աջակցման կենտրոն» - ի կողմից իրականացված դրամահավաք՝ ուղղված ԼՂ - ի սահմանամերձ գյուղերում բնակելի
շենքերի վերականգնմանը:
76 Փորձագիտական հարցազրույց, 25.11.2017
77 Փորձագիտական հարցազրույց, 23.11.2017
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Ֆեմինիստական խաղաղաշինական գաղափարախոսության մասին գիտելիքի
պակասը:
Հարցվողներից

շատերը

բարձրացրեցին

կանանց

կազմակերպությունների

ֆեմինիստական գիտելիքների պակասի հիմնահարցը. «Պետք է հասկանալ, թե ինչն է
խանգարում, գուցե լավ մասնագետներ չկան: Գուցե հիմա պետք չէ մեծ ծրագրեր անել, այլ
անել մի բան, որ օրինակ 10 ֆեմինիստ տեղյակ են էտ ծրագրերից: Ֆեմինիստներին կրթել
նոր պատրաստված մոդուլով և այդ մարդիկ կսկսեն նոր այլընտրանքային օրակարգ
ստեղծել»: 78 Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է նշել, որ ֆեմինիստական մոտեցումները
խաղաղաշինության և ռազմականացման քննադատության շուրջ կարող են տարբերվել,
որոշ ակտիվիստներ բավականաչափ քննադատական չեն մոտենում կամ հակառակը՝
ոմանք շատ քննադատական են:
Մատնանշվեցին մի քանի կառույցներ (թե՛ լրատվական, թե՛ ՀԿ), որոնք հանդես են
գալիս կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ, բայց միևնույն ժամանակ կողմ են
ռազմական

ոլոտում

կանանց

ներգրավմանը,

ինչն

է՛լ

ավելի

է

խորացնում

ռազմականացումը:
Հարցվողներից մի քանիսը հստակորեն նշեցին մի քանի ՀԿ - ների անուններ. «Շատ
քիչ բան գիտեմ, գիտեմ շատ լավ ԿՌԿ – ին, բայց չգիտեմ ոլորտում իրենք ինչ են անում,
Շուշիում ճյուղ կա, բայց բացարձակապես չգիտեմ»:79 Տեղյակ չէ, թե ինչ խաղաղաշինական
գործունեություն է ծավալում «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ–ն, «…ներկա եմ
գտնվել ցուցահանդեսին, բայց դա արդեն ծրագրի վերջն էր, եթե դա չլիներ, ընդհանրապես
ծրագրի մասին չէի իմանա»80 և այլն: Կարևոր է հավելել, որ որոշ հարցվողների տրվեց նաև
հարց այն մասին, թե արդյոք փորձել են տեղեկանալ կամ հարցնել տվյալ ՀԿ-ի

Փորձագիտական հարցազրույց, 23.11.2017
Փորձագիտական հարցազրույց, 19.10.2017
80 Փորձագիտական հարցազրույց, 19.10.2017
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ներկայացուցչից խաղաղաշինական ծրագրերի մասին կամ մատնանշել տվյալ ՀԿ-ի
կողմից իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերի բացերը՝ հիմք ընդունելով անհատ
ակտիվիստների

քննադատական

մոտեցումները:

Պատասխանը

հիմնականում

բացասական էր: ՀԿ որոշ ներկայացուցիչներ էլ նշեցին, որ երբեք ականատես չեն եղել
թեկուզ մի դեպքի, երբ անհատ ակտիվիստը հետաքրքրվի իրենց ՀԿ–ի խաղաղաշինական
գործունեությամբ:
Հետևություն. ոլորտում տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև կա արդյունավետ
հաղորդակցման և տեղեկության փոխանակման խնդիրներ: Կարելի է եզրահանգել, որ
արդյունավետ հաղորդակցման մշակույթը դեռևս զարգացած չէ խաղաղաշինությամբ
զբաղվող դերակատարների միջև: Սա մի կողմից կապված է վստահության ցածր
մակարդակի, մյուս կողմից ծրագրերի ոչ թափանցիկության հետ: Կարևոր է նշել, որ
դերակատարները ավանդաբար իրարից անկախ են աշխատում և շատերը սերտ
համագործակցելու կարիք չեն տեսնում։
Ազգային և տարածաշրջանային մակարդակով խաղաղաշինության ոլորտում
կայուն գործունեություն ծավալող խմբեր կամ ցանցային համագործակցություններ
տեսանելի չեն: Մի շարք դիտարկումներ և ոլորտի ուսումնասիրություններ ցույց տվեցին,
որ նույնիսկ ոլորտում ակտիվ կանանց կազմակերպությունները կամ ակտիվիստները
կայուն հաղորդակցման մեջ չեն գտնվում և տեղյակ չեն դերակատարների կողմից
իրականացվող ծրագրերի մասին:
Կանանց ցածր ինքնագիտակցությունը:
«...կինը չի գիտակցում, որ ինքը պատերազմի մեջ համար մեկ գործիքն է: Եթե
յուրաքանչյուր կին հասկանա, որ իր մարմինը
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գործարան է, որը շահագործվում է

պատերազմում, իրավիճակը կփոխվի»: 81 Սա անմիջապես կապվում է երկրում առկա
գենդերային դերերի հետ. իսկական հայ կինը պետք է զինվոր ծնի: Ըստ էության՝
հարցվողները քննադատության են ենթարկում հենց այս գաղափարը: Կանայք
օգտագործվում են պատերազմի մեջ որպես «մատակարարներ», միևնույն ժամանակ չեն
գիտակցում դա, ավելին՝ պատերազմի մեջ նմանատիպ «մասնակցությունը» ավելի քան
ողջունելի է հայրիշխանական համակարգի կողմից:
Ինչպես արդեն իսկ նշվեց, կանանց կազմակերպությունների գործունեության
անարդյունավետության ցածր մակարդակը հարցված փորձագետների և ակտիվիստների
կողմից նախ և առաջ կապվեց ֆեմինիստական գիտելիքների և մոտեցումների պակասի
հետ: Ավելին, հարցվողներից մի քանիսը նշեցին, որ ականատես են եղել, որ ոլորտում
բավականին փորձառու մարդիկ տարածում են կանանց մասին կարծրատիպեր (օր.՝
կանայք ավելի շատ են հակված խաղաղության, քան տղամարդիկ և այլն):

ՀՀ–ում 2012 թ–ից ի վեր իրականացված և իրականացվող խաղաղաշինական
ծրագրերի դինամիկան
Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ խաղաղաշինական ծրագրերի
դինամիկան բավականին ցածր մակարդակի վրա է գտնվում: Ըստ էության ոլորտում շարժ
կա, սակայն դա ավելի շատ բացասական բնույթ է կրում. մի կողմից ապրիլյան
պատերազմը, մյուս կողից Ադրբեջանում սրացող ներքաղաքական իրավիճակը, սույն
դաշտի դինամիկայի վրա բացասական ազդեցություն ունեցան: Անդրադառնալով
Ադրբեջանի

ներքաղաքական

իրավիճակին

և

իրականացվող

խաղաղաշինական

ծրագրերի դինամիկային՝ հարցվողներից մեկը նշեց. «… ընդ որում շատ նուրբ սահման կա
նրա մեջ՝ ինչ իսկապես չեն կարող անել և ինչ չեն ուզում անել։ Սովորաբար ինչ - որ բաներ
կան, որ կարող են անել, բայց չեն արել, հիմա դրա համար ավելի ծանրակշիռ

81
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արդարացում ունեն։ Տարածաշրջանային ծրագրերում միշտ այդպես է, մի 120% հայերն են
անում, մի 50 % վրացիները, մի 20% ադրբեջանցիները»:82
Խաղաղաշինության ոլորտի դինամիկայի անկման մասին եզրահանգումն արվել է՝
հաշվի առնելով նաև մի շարք գործընթացներում ընդգրկված անհատների և կառույցների
ցուցաբերած ակտիվության մակարդակը: Օր.՝ ազգ - բանակ հայեցակարգի առաջացման
և դիրքերի ամրապնդման ժամանակ շատ քիչ դերակատարներ հանդես եկան
հայեցակարգի քննադատությամբ: Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր խնդրականացնում են
բանակի այսօրվա կարգավիճակը՝ բարձրաձայնելով բանակում առկա խնդիրները, կրկին
հանդես չեկան հայեցակարգի քննադատությամբ:83
Փորձագետներից մեկը նշեց. «Դինամիկան սկսեց փոփոխվել 2013թ - ի վերջերից
(Ադրբեջանում ՔՀ նկատմամբ սկսած ճնշումներին և լարվածությանը զուգահեռ), մինչ այդ
նորմալ

է

եղել,

այսինքն

ադրբեջանցիների

համագործակցության

բնույթն

ու

ինտենսիվությունն այնպիսին է եղել, ինչպես տասնամյակ շարունակ ... 2013թ - ին իրենք
սկսեցին շրջանառել ինֆորմացիա, ընդ որում պաշտոնական աղբյուրներից, որ քրեական
պատասխանատվության կենթարկվեն բոլորը, ովքեր հայերի հետ որևէ շփում են ունեցել։
Հետո իրենց պառլամենտը հայտարարեց, որ նման բան չկա։ Ինձ զանգահարում հենց
հարցնում էին, որ մեր ծրագիրը տապալվում է և այլն»։84 Քաղաքական զարգացումների
անմիջական ազդեցությունը ոլորտում իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության և
թափանցիկության վրա թերևս գաղտնիք չէ ոչ մի դերակատարի համար: Այս դրույթը
նշվում է նաև անհատ ակտիվիստների կողմից, այնուամենայնիվ, որպես ծանրակշիռ
արդարացում չի դիտարկվում՝ հաշվի առնելով նրանց քննադատական մոտեցումները:

Փորձագիտական հարցազրույց, 22.11.2017
Փորձագիտական հարցազրույցներ, 19.10.2017 և 20.10.2017
84 Փորձագիտական հարցազրույց, 27.11.2017
82
83
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Խաղաղաշինական ծրագրերի դինամիկայի և արդյունավետության անկման մեկ
այլ պատճառ կարող է դիտարկվել լրատվամիջոցների կողմից տարվող քարոզարշավը:
Հայկական և ադրբեջանական մամուլում դժվար չէ գտնել այնպիսի հոդվածներ, որոնք
իրար մեղադրում են տարբեր տեսակի պատերազմական հանցագործությունների և
հրադադարի ռեժիմի խախտման մեջ: Սա հարցի մեկ կողմն է: Մեկ այլ կողմ է
հանդիսանում այն, որ, ցավոք, չափազանց դժվար է գտնել հոդվածներ կամ այլ
աշխատանքներ, որոնք կամ ուղղված են «թշնամու» բացասական կերպարի վերացմանը,
կամ

խնդրականացնում

հարցվողներից

մեկը

են

հենց

շեշտադրեց

պատերազմը:
հենց

այս

Սույն

թեմայի

հիմնախնդիրը.

շրջանակներում

«Մամուլում

հա

-

ադրբեջանական հարաբերություններում դրական պատմությունների պակասը կա,
օրինակ ինչպես են սահմանում հայ և ադրբեջանցի զինվորները հաղորդակցվում,
ծխախոտ խնդրում իրարից կամ զգուշացնում այն մասին, թե երբ են կրակոցներ լինելու և
այլն»:85
Խաղաղաշինական ծրագրերի, ինչպես նաև խաղաղաշինական ինքնաբուխ
նախաձեռնությունների խոչընդոտ է համարվում խորացող ատելության մթնոլորտը:
Ինչպես նշեցին հարցվողները, շատ հաճախ ցանկացել են աջակցել օրինակ սևազգեստ
մայրերին, բայց իրենց աջակցությամբ կանանց էլ ավելի վնասելու վտանգը հետ է պահել
նրանց:
Սահմանային գոտիներում բնակվող անձանց հետ ունեցած ոչ պաշտոնական
քննարկումների

արդյունքում

պարզ

դարձավ,

որ

խաղաղաշինական

ծրագրերի

նկատմամբ վստահության մակարդակը բավականին ցածր է, որովհետև նմանատիպ
ծրագրերն ուղղված են որոշակի տեղեկություն հավաքելուն և ինչ - որ կարճատև և
անարդյունավետ միջոցառումներ իրականացնելուն: Իրենք որևիցե արդյունք կամ
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փոփոխություն չեն արձանագրել, ուստի այլևս չեն վստահում և կարևորում նմանատիպ
ծրագրերը:86

ՀՀ–ում 2012թ–ից ի վեր իրականացված և իրականացվող խաղաղաշինական
ծրագրերի մարտահրավերները
Այսպիսով, հաշվի առնելով փորձագիտական հարցազրույցների, իրավիճակային
դիտարկումների, երկրորդային ուսումնասիրությունների և ոչ պաշտոնական զրույցների
արդյունքները, մշակվել է մարտահրավերների ցանկ, որն էլ իր հերթին բաժանված է երկու
մասի.

ընդհանուր խաղաղաշինական ծրագրերի մարտահրավերները և

ակտիվիստների

և

կանանց

կազմակերպությունների

կողմից

կին

իրականացվող

խաղաղաշինական ծրագրերի հիմնական մարտահրավերները:
Խաղաղաշինության ոլորտում առկա մարտահրավերները՝ պատահական
հերթականությամբ.
•

Խաղաղաշինական

ծրագրերում

իրական

խաղաղության

հաստատման

գաղափարի և միտումի բացակայությունը՝ իրականացնող դերակատարների
գիտելիքների

պակասի,

ռազմականացմանն

ուղղված

դիրքորոշումների

առկայության, դոնորային սահմանափակումների պատճառով,
•

Իրականացվող ծրագրերի նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակը,

•

Ոլորտում թափանցիկության բավարար մակարդակի բացակայությունը,

•

Շահագրգիռ կողմերի արդյունավետ հաղորդակցման համար անհրաժեշտ
խողովակների և մեխանիզմների բացակայությունը,

•

Ադրբեջանցի գործընկերների սահմանափակվածությունը և Ադրբեջանում առկա
իրավիճակի մասին տեղեկացվածության ցածր մակարդակը,
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•

Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված ծրագրերի սղությունը և ոլորտին
տրամադրվող նվազագույն ֆինանսները: Կարևոր է եռակողմ աշխատանքը,
հատկապես, որ հենց Լեռնային Ղարաբաղն է համարվում հակամարտության
կիզակետը,

•

Հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու մոտեցման նկատմամբ
թերահավատությունը

և

պեսիմիզմի

գերակայությունը

հանրության

լայն

զանգվածների մոտ,
•

Ընդհանուր կրթական համակարգում առկա ռազմականացման խորացման
միտումը. ռազմական հագուստ, փոքր տարիքի երեխաներին ռազմական ոգով
դաստիարակելը և փոքրուց երեխաների մոտ արտաքին թշնամու կերպարի
ձևավորումը,

•

Երկխոսության ցանկության բացակայությունը ինչպես պաշտոնատար անձանց
միջև, այնպես էլ հասարակության միջև. հանրային դիվանագիտության շատ
ցածր մակարդակ,

•

Խաղաղաշինական ծրագրերի հիմքում ընկած «կայունության» գաղափարը, որի
պատճառով իրական խաղաղության հաստատումը դառնում է երկրորդական,

•

Պատերազմը. փաստացի պատերազմի առկայությունն ինքնին մարտահրավեր է,

•

ՀՀ

պաշտոնակատարների

կողմից

պատերազմի

առկայությունը

որպես

արդարացում օգտագործելը՝ մարդու իրավունքների հետ կապված մի շարք
հիմնախնդիրներ երկրորդային պլան մղելու համար,
•

Խաղաղաշինական ծրագրերը ևս համարվում են մարտահրավեր. իրականացնող
դերակատարների

կողմից

հստակորեն

չի

սահմանվում

«խաղաղություն»

եզրույթը, ավելին, շատ հաճախ հենց նույն դերակատարներն ունեն դրական
դիրքորոշում

ռազմականացման

խոսքի
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և

ատելության

տարածման նկատմամբ,
•

Երբեմն

դոնորի

իրականացնող

թելադրած

կողմը

կանոնները.

սահմանափակ

այս

գործելու

պարագայում

ծրագիրն

հնարավորություն

ունի,

պարտավոր է հետևել ծրագրի դրույթներին: Սա կարելի է կապել նաև
«կայունություն» երևույթի հետ, այսինքն, ինչպես արդեն նշվեց, դոնորային
ծրագրերի հիմնական նպատակը ոչ թե նկատելի դրական փոփոխություններ
բերելն է, այլ իրավիճակի «կայունության» ապահովումն է,
•

Հստակ

պատասխանների

բացակայությունը

և

հակասությունները.

սա

վերաբերում է հենց ոլորտում ընդգրկված անձանց: Այս դեպքում խնդրո առարկա
է դառնում այն հարցը, որ նույնիսկ ոլորտում ընդգրկված անձինք մի շարք
հարցերի հստակ պատասխանը չունեն: Օրինակ՝ ճի՞շտ է արդյոք լարված
իրավիճակներում խաղաղաշինական նախաձեռնությունների կազմակերպումը,
թե՝ ոչ։
•

Տեղեկության պակասը կամ ամբողջական բացակայությունը Ադրբեջանում
կատարվող զարգացումների մասին, որն էլ հակամարտող կողմերի միջև
արդյունավետ

հաղորդակցման

միջոցների

բացակայության

պատճառ

է

հանդիսանում:
Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգում87 առկա
մարտահրավերները
•

Խաղաղաշինական ծրագրերում ներգրավված կանանց կազմակերպությունների
և այլ կին դերակատարների շրջանակներում ֆեմինիստական խաղաղաշինական
օրակարգի մասին տեղեկացվածության ցածր մակարդակը,

http://file.prio.no/publication_files/prio/Tryggestad%20%20The%20Women%20Peace%20and%20Security%20Agenda,%20GPS%20Policy%20Brief%201-2016.pdf
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•

Մասկուլին

հայրիշխանական

դերակատարությունը

և

այս

համակարգում

համակարգում

կանանց

կանանց

ցածր

հիմնախնդիրների

երկրորդային լինելը,
•

Կանանց պայքարի անկարևորությունը,

•

Ռազմական գործուղությունների ժամանակ սեփական կարգավիճակի մասին
կանանց ցածր ինքնագիտակցությունը,

•

Կանանց կազմակերպություններին տրամադրվող ցածր ֆինանսավորումը,

•

Միջազգային փաստաթղթերի երկակի կիրառելիությունը, օր.՝ հենց ՄԱԿ ԱԽ 1325
բանաձևի կիրառումը ռազմականացման խորացման համար,

•

Հայկական

«ավանդական»

մշակույթը,

որտեղ

բողոքելը

բացասական

է

ընկալվում, եթե հատկապես դա իրականցվում է կնոջ կողմից: Այս դրույթը
կապվեց

նաև

ընտանեկան

բռնության

հիմնախնդրի

հետ.

եթե

կինը

բարձրաձայնում է բռնության մասին, նրան ամոթանք են տալիս և քննադատում
են,88
•

Կանանց

միջև

սոլիդարության

պակասը.

հայրիշխանական

համակարգի

պատճառով կանայք ավելի շատ հակված են միմյանց քննադատել, քան աջակցել՝
չնայած, որ կանանց սոցիալ - տնտեսական վիճակը բավականին ծանր է,
•

Զոհվածների հերոսացումը. սա երկակի մարտահրավեր է: Մի կողմից զոհված
զինվորին որպես հերոս չընդունելը հասարակության լայն զանգվածների կողմից
ագրեսիայի դրսևորման հիմք է հանդիսանում, մյուս կողմից էլ «հերոս զինվորի»
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կորուստը արտահայտվում է վշտի միջոցով, վիշտ, որը կանանց մոտ զայրույթի չի
վերածվում և չի մղում նրանց պայքարի:
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Երրորդ մաս: Իրականացված ծրագրերի գենդերազգայունությունը.
Սույն աշխատանքի մեջ խաղաղաշինական ծրագրերի գենդերազգայունության
մասին շատ հիշատակումներ են եղել, ստորև ամփոփ ներկայացվում են դաշտի
հիմնական առանձնահատկությունները։
Այսպիսով, գենդերազգայունության տեսանկյունից կարելի է առանձնացնել մի
քանի տիպի ծրագրեր։ Ծրագրեր, որոնք գենդերազգայուն մոտեցում ընդհանրապես
չունեն: Այսպիսի ծրագրերի հեղինակները հիմնականում փաստարկում են, որ ծրագրերը
իրականացվում են մասնագիտական շրջանակների կողմից և համար, ըստ այդմ չեն
կարևորում

տարբեր

գենդերի

ներկայացուցիչների

բալանսավորված

ներգրավվածությունը և գենդերային հիմնախնդրիների բարձրացումը։
Մյուսն այն ծրագրերն են, որոնք, անկախ իրականացնող կազմակերպության
տեսակից, հետևում են, որ մասնակիցների մեջ գենդերային բալանս պահպանվի։ Այս
շարքում

հատկանշական

են

երիտասարդական

ծրագրերը

(«Հայ

առաջադեմ

երիտասարդություն» ՀԿ, «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ)։
Խաղաղաշինական ծրագրերի մի մեծ շարք իրականացվում է կանանց խնդիրներով
զբաղվող կազմակերպությունների ու ոչ ֆորմալ նախաձեռնությունների կողմից, որտեղ
պահպանվում է կանանց ներգրավվածութունն ինչպես մասնակիցների, այնպես էլ
իրականացնող անձնակազմի դեպքում։ Ավելին, իրականացվող ծրագրերի մեջ կան
միջոցառումներ, որոնք ուղղված են հենց միայն կանանց ու աղջիկների զորեղացմանը,
հետևաբար մասնակիցների մեջ տղամարդիկ չեն ներառվում։ Կա մեկ այլ մոտեցում, ըստ
որի կանանց հարցերի մասին պետք է հավասարապես տեղեկացվեն նաև տղամարդիկ ու
տղաները, ովքեր, ենթադրվում է, որ պետք է փորձեն խնդիրների լուծման համատեղ
ճանապարհներ գտնել։
Խաղաղաշինական ծրագրերից հենց «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն»
օրակարգը՝
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հիմնականում ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևը թիրախավորող միջոցառումերն են, որ
ամբողջությամբ ապահովում են կանանց ներգրավվածությունը և մասնակցությունը
ծրագրերի իրականացմանը։
Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի իրականացման
համար Հայաստանի կառավարությունը միայն 2017 թ - ին է հանձնաժողով ստեղծել ԳԱԾ
մշակելու նպատակով։ Այդ իսկ պատճառով 1325 բանաձևի իրականացմանը նվիրված և
մինչ այժմ կատարված ծրագրերը հիմնականում ջատագովական բնույթ են կրել։
Նպատակն է եղել տեղեկացնել հասարակության տարբեր շերտերին՝ երիտասարդներին,
կանանց, ինչպես նաև մասնագիտական ու պաշտոնական շրջանակներին, բանաձևի
հիմնական սկզբունքների ու կարևորության մասին։ Առանձին աշխատանքներ են տարվել
լրագրողների

ու

պետական

մարմինների

ներկայացուցիչների

հետ։

Ուժային

կառույցներից հատկապես շահագրգռվածություն է ցուցաբերում Պաշտպանության
նախարարությունը, որը, ինչպես արդեն նշվել է, ի թիվս այլ ծրագրերի, ընդունել է
պաշտպանության

համակարգում

կանանց

իրավունքների

ու

հավասար

հնարավորությունների ապահովման միջոցառումների ծրագիր։
ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի ուղղությամբ իրականացված մեկ այլ ծրագիր է
քաղհասարակության

մշտադիտարկման

զեկույցների պատրաստումը, որը

բացի

ջատագովությունը նաև պատկերացում է տալիս բանաձևի հիմնական դրույթների շուրջ
առկա իրավիճակի մասին։
Ներկայիս դրությամբ, երբ կառավարության կողմից ակնկալվում է ԳԱԾ մշակումը,
սպասվում է, որ ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերի բնույթը
փոքր ինչ փոփոխության կենթարկվի, սակայն քաղաքացիական հասարակությունը
կհետևի և ակտիվորեն կմասնակցի բանաձևի իրականացման աշխատանքներին՝
անհրաժեշտության դեպքում բարձրաձայնելով առկա դժվարությունները։
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Կարևոր է նշել, որ ՀՀ–ում ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի և դրա իրականացման
նկատմամբ քաղհասարակության վերաբերմունքը միանշանակ չէ: Փորձագիտական
հարցազրույցների և ոլորտային դիտարկումների ժամանակ պարզ դարձավ, որ
քննադատության հիմք են հանդիսացել այն դերակատարները, որոնք պաշտոնական
մակարդակով

առաջ

են

քաշում ՄԱԿ

ԱԽ

1325

բանաձևի

ջատագովությունը:

Հարցվողներից մեկը, անդրադառնալով ՆԱՏՕ89-ի շաբաթվա շրջանակներում ՀՀ–ում ՄԱԿ
ԱԽ 1325 բանաձևի մասով կազմակերպած կոնֆերանսներին, նշեց. «Սկզբում ուրախացա:
Հետո սկսեցի վերլուծել, թե ինչ հարթակներում եմ ես գտնվում, այդ հարթակների
դիսկուրսները և այլն ... այն ժամանակ այդքան քննադատ չէի, ինչ-որ հիմա…ինչու՞ դա
պիտի ՆԱՏՕ – ի կողմից կազմակերպվի»: 90 Քննադատության առարկա է դառնում այն
հանգամանքը, որ ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի օրակարգը առաջ է տարվում ռազմական
կառույցների

կողմից,

այսինքն

շարունակաբար

առաջ

է

քաշվում

կանանց

ռազմականացման բարձրացման մակարդակը՝ չկարևորելով այլ ոլորտներում կանանց
մասնակցության բարձրացման, բանակցային գործընթացներում կանանց հավասար
մասնակցության,

ինչպես

վերականգնողական
հարցվողների,

նաև

ծրագրերի

ովքեր,

ընդ

հակամարտությունից
մշակման

որում,

մասին:

տուժած

Փաստորեն,

քաղհասարակության

կանանց
ըստ

տարբեր

մի

համար
շարք

ոլորտների

ներկայացուցիչներ են, այն կարծիքին են, որ առկա իրավիճակում ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևն
օգտագործվում է ռազմականացումը ՀՀ–ում էլ ավելի խորացնելու նպատակով:
Այսպիսով, կարելի է եզրահանգել, որ ընդհանուր առմամբ խաղաղաշինության
ոլորտում գենդերազգայուն ծրագրերը, որոնք նաև նպատակ են հետապնդում զորեղացնել
կանանց և բարձրաձայնել հակամարտության ժամանակ հայ կանանց ունեցած
հիմնախնդիրները, հիմնականում իրականացվում են կանանց կազմակերպությունների
89
90

https://www.nato.int/
Փորձագիտական հարցազրույց, 24.11.2017

Երևան 2017
65

կողմից: Միևնույն ժամանակ ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի ջատագովությունը միշտ չէ, որ այս
ծրագրերի նպատակ է հանդիսանում:
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Առաջարկություններ
Այսպիսով,
իրականացված
արդյունքները,

հիմք
առցանց

ինչպես

ընդունելով

սույն

հարցումների
նաև

և

հետազոտության
փորձագիտական

իրավիճակային

դիտարկումները

շրջանակներում
հարցազրույցների
և

երկրորդային

հետազոտությունների արդյունքները, մշակվել է առաջարկությունների ցուցակ, որը
ներկայացված է ստորև: Առաջարկությունները ներկայացված են պատահական
հերթականությամբ

և

կարող

են

կիրառելի

լինել

ոլորտում

ակտիվ

տարբեր

դերակատարների համար:
•

Պետական

մարմինների

և

ՔՀԿ-ների

շրջանում

խաղաղաշինության

և

ֆեմինիստական խաղաղաշինության շուրջ գիտելիքների զարգացում,
•

ՀՀ–ում «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» օրակարգի լուսաբանմանն
ուղղված

գիտահանրամատչելի

աշխատանքների

պատրաստում՝

հասարակության լայն շրջանակներում քննադատական մտքի ձևավորման և
օրակարգի շուրջ մարդկանց տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացման
համար,
•

Ներառել օրակարգի մասին տեղեկատվություն կանանց իրազեկվածության
բարձրացմանը և քաջալերմանն ուղղված կրթական մոդուլներում և իրականացնել
ոչ ֆորմալ դասընթացներ,

•

Զարգացնել կանանց բանակցային հմտությունները և խրախուսել նրանց
քաղաքական մասնակցությունը,

•

ՀՀ կառավարություն. ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի ԳԱԾ մշակելու աշխատանքներին
ներգրավել

նաև

ոլորտում

ակտիվ

կազմակերպություններին,
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քաղաքացիական

հասարակության

•

ՀՀ

տարբեր

շրջաններում

իրականացում՝

երկարատև

հակամարտության

և

լայնածավալ

վերաբերլյալ

աշխատանքների

մարդկանց

կարծրացած

դիրքորոշումները փոխելու և հակամարտության լուծման ուղիների շուրջ
այլընտրանքային խաղաղ մոտեցում ձևավերելու համար,
•

Կրթական հաստատություններում նվազեցնել ռազմականացման խորացմանը
նպաստող

գործընթացները

(օր.՝

երկրապահ

ջոկատների

աշխատանքը,

ռազմական կոչերի տարածումը կրթական հաստությունների պատերին փակցված
պաստառների տեսքով),
•

Աշխատանք

հեռուստատեսության,

ռադիոյի

և

լրատվության

աղբույր

հանդիսացող այլ կառույցների ներկայացուցիչների, և հատկապես, ղեկավարների
հետ՝ մեդիայում ռազմականացման քարոզչությունը նվազեցնելու/դադարեցնելու
նպատակով,
•

ԶԼՄ–ների

և

սոցիալական

կայքերի

միջոցով խաղաղության

գաղափարի

տարածում՝ երկրում խորացող ռազմականացմանը հակազդելու նպատակով,
•

Ստեղծել

անվտանգ

և

ապահով

հարթակներ՝

հակամարտությունից

անմիջականորեն տուժած կանանց իրենց առկա իրավիճակը և հիմնախնդիրները
ներկայացնելու համար,
•

Բարձրացնել իրականացրած կամ իրականացվող խաղաղաշինական ծրագրերի
տեսանելիությունը ոլորտի մյուս կազմակերպությունների ու անհատների համար,

•

Ստեղծել համագործակցության հարթակ անկախ ակտիվիստների և ՔՀԿ-ների
միջև համատեղ խաղաղաշինական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով,

•

Ստեղծել շահագրգիռ կողմերի հանգանակություններից ձևավորված հիմնադրամ,
որը հնարավորություն կտա անհատներին և ՔՀԿ-ներին

իրականացնել

խաղաղաշինական ծրագրեր՝ սեփական գործողությունները ազատ տնօրինելու
հնարավորությամբ,
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•

Օգտագործել

գենդերային

հակամարտության
աջակցություն

զգայուն

ազդեցությունից

ցուցաբերելու

և

բյուջետավորումը
տուժած

սպառնացող

կանանց

որպես

գործիք՝

համապատասխան

վտանգներից

պաշտպանելու

նպատակով,
•

Հանդես

գալ

հոդվածներով

հակամարտության

և

բացասական

հրապարակումներով,
ազդեցությունը

որոնք

կընդգծեն

վրա՝

նպատակ

կանանց

հետապնդելով չստորադասել կանանց հիմնախնդիրները հակամարտության
առաջացրած այլ խնդիրներից,
•

Կանանց

կամ

գենդերային

հավասարության

հարցեր

բարձրացնող

կազմակերպություններին ավելի շատ ներառել խաղաղաշինական ծրագրերի
դաշտում։
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