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Սա չորրորդ տարեկան կոնֆերանսն է՝ կազմակերպված «Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ-ի 
կողմից, որն անցկացվում է «Կովկասի կանայք հանուն խաղաղության և կայունության: 
Խաղաղությունը սկսվում է քո տնից» վերտառությամբ, տեղի կունենա Երևանում՝ 2016թ.-ի 
սեպտեմբերի 7-9:

Կոնֆերանսը բաց հարթակ է՝ համախմբելու պետական պաշտոնյաներին, միջազգային 
հանրությանը, քաղաքացիական և կրոնական առաջնորդներին, ակտիվիստներին 
ու գիտնականներին, և պաշտոնական խաղաղարար գործընթացներում ու 
հակամարտությունների փոխակերպման մեջ կնոջ հավասար մասնակցության համար 
արգելք հանդիսացող հիմնախնդիրների շուրջ խոսելու և համընդհանուր քաղաքական 
մոտեցումները զարգացնելու համար:  Ամեն տարի թեմաներն ընտրվում են կանանց 
հետ քննարկումների արդյունքում: Նախորդ կոնֆերանսը ընդգրկում էր հետևյալ 
թեմաները՝ կրոնական ֆունդամենտալիզմի (արմատականության) ազդեցությունը 
կանանց իրավունքների իրացման վրա, պատերազմի ժամանակ կանանց նկատմամբ 
բռնությունը և բռնաբարությունը՝ որպես պատերազմի գործիք, խաղաղարարների և 
միջազգային հանրության դերը խաղաղության ապահովման և պահպանման գործում, 
կանանց քաջալերում՝ քաղաքականության և խաղաղության ու կառուցողական որոշումներ 
կայացնելու գործում վճռական դեր ստանձնելու նպատակով, և ուսումնառություն, թե 
ինչպես նպաստել ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձևի կենսագործմանը: Այս կոնֆերանսները 
նպաստում են մարդկանց մտածելակերպի փոփոխությանը և խիստորեն կարևորում 
են արդյունքը: Ամեն տարի կոնֆերանսին մասնակցելու հետաքրքրությունը աճում է և 
դիմողների քանակը ավելանում է:

Այս տարվա նախատեսված թեման է՝ «Պատերազմի և խաղաղության տնտեսությունը ու 
դրանց ազդեցությունը կանանց առօրյա կյանքի վրա»: 

Մենք ապրում ենք բռնությանը նպաստող՝ քաղաքական և տնտեսական ուժեղ 
խթաններով լի աշխարհում: ժամանակակից պատերազմների բնույթը փոփոխվում է՝ 
տնտեսական շահերը փոխարինում են աշխարհաքաղաքական փառասիրությանը: 
Բանակցությունների սեղանի շուրջ են նստում զինված տղամարդիկ, որտեղ խաղաղություն 
կառուցող կանայք նույնիսկ մուտք չունեն. մենք դեռ շարունակում ենք տրիլլիոններ 
ներդնել զենքեր ձեռք բերելու վրա, սակայն անհամեմատ քիչ՝ ծախսում խաղաղության 
համար: Հակամարտություններն ու պատերազմները դարձել են շահավետ բիզնես և 
պետությունների նկրտումները «լուծելու»  միակ ուղին: Թշնամուն պարտության մատնելու 
ավանդական ռազմական նպատակը «փոխարինվել է շարունակական կռվում տնտեսական 
ուղղվածություն ունեցող շահերի և բռնության ինստիտուցիոնալացման  համակցությամբ, 
որի կենտրոնում հստակ արտահայտված շահութաբեր նպատակներն են»: Որոշ 
պատերազմների դեպքում վերջնական նպատակը ոչ թե պատերազմը հաղթելն է, այլ 
հակամարտությունից ստեղծված անկայունությունից շահույթ ստանալ: Հետևաբար որքան 
երկար է հակամարտությունը տևում, այնքան շատ գումար և ռեսուրս են այդ «պատերազմի 
շահամոլները» կուտակում: Պատերազմելը դառնում է շահավետ: Դիվանագիտությունը, 
բանակցությունները, մարդկանց շահերը, մարդու իրավունքները զիջում են պատերազմի 
քաղաքականությանը: Խաղաղության համաձայնագրերի մասին լսում ենք ոչ այդքան 
հաճախ, այլ առավել հաճախակի լուրերով տեղեկատվություն է պատերազմների, 
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հակամարտությունների, ահաբեկչությունների և անմեղ մարդկանց մահացությունների 
մասին: Այս կոնֆերանսի նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակ Լեռնային 
Ղարաբաղում պատերազմ տեղի ունեցավ՝ խլելով շատ անմեղ մարդկանց կյանքեր: Իսկ 
դրանից առաջ՝ ողջ տարվա ընթացքում, Հայաստանի սահմանամերձ համայնքները եղել 
են ամենօրյա ծանր ռմբակոծությունների տակ, որոնց արդյունքում եղել են մարդկային 
կորուստներ և ավերածություններ: 

Աշխարհի բազմաթիվ հատվածներում մեծանում են սերունդներ, ովքեր պատերազմից 
բացի այլ կյանք չեն տեսել: Շատերին պարուրել էր սարսափը և զայրույթը, մյուսները 
սովորեցին բթացնել իրենց զգացմունքները լռության մի տեսակով, որը հետագայում հաճախ 
հանգեցնում է աղետի: 

Աշխարհում ստեղծված իրավիճակը, պատերազմներն ու աճող անկայունությունը, 
ռազմականացումը, պատերազմի տնտեսությունն ու դրանց ազդեցությունը կանանց վրա 
այն մտահոգություններն են, որոնց կանդրադառնանք Երևանում կայանալիք կոնֆերանսի 
ժամանակ: Ինչպե՞ս է ժամանակակից պատերազմի տնտեսությունը և տարածվող 
ռազմականացումը ազդում կանանց իրավունքների իրացման և կայուն խաղաղության վրա: 
Ինչո՞ւ կանայք չեն ընդգրկվում պաշտոնական խաղաղարար գործընթացներում: Ինչպե՞ս 
խաղաղարար բանակցությունները դարձնել ներառական և դիվանագիտությունը՝ գերակա: 
Ինչո՞ւ ենք մենք ծախսում տրիլլիոններ զենքերի և միայն գրոշներ՝ խաղաղության վրա: Ի՞նչ 
է խաղաղության տնտեսությունը:  

Մեր մտահոգությունները հաստատում են նաև ուսումնասիրություններում ներկայացված 
տագնապալի տվյալները՝ 

• ռազմական ծախսերի աճ է գրացնվել, որը 2015թ.-ին կազմել է տարեկան 1,700 բիլլիոն 
ԱՄՆ դոլլար, առաջին անգամ աճ է  նկատվել՝ 2011թ.-ից ի վեր,

• ինը երկիր միասին ունեն ավելի քան 15,000 միջուկային զենք: Միացյալ Նահանգները 
և Ռուսաստանը իրենց միջուկային զենքից մոտ 1,800 պահում են ծայրահեղ 
իրավիճակների համար՝ անհրաժեշտության դեպքում կիրառելով՝ րոպեների 
ընթացքում: Դրանցից շատերը շատ ավելի հզոր են, քան 1945թ. Ճապոնիայում նետած 
ատոմային ռումբը: Մեկ միջուկային զենքի գլխիկը եթե պայթեցնեն մեծ քաղաքի վրա, 
կարող է սպանել միլլիոնավոր մարդկանց՝ թողնելով տասնամյակներ շարունակ 
պահպանվող հետևանքներ:  

• ամեն օր առնվազն 1500 մարդ սպանվում է զինված հակամարտությունների և զինված 
բռնությունների ժամանակ: Արտադատական մահապատիժների և պետության 
անվտանգության ուժերի կողմից չափից ավելի ուժի կիրառման համար տարեկան 
ավելի քան 500,000 կամ օրեկան 1,500 գումար է ծախսվում: 

• կանանց և աղջիկների կանոնավոր բռնաբարություններ են տեղի ունենում` զենքերի 
օգտագործման միջոցով: Հակամարտության տարածաշրջաններում, ինչպիսիք են 
օրինակ՝ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունը,  Կոտ դ ‘Իվուարը և Սիեռռա 
Լեոնեն, Սիրիան, Իրաքը, բռնաբարության մասշտաբը և սեռական բռնությունը 
ապշեցուցիչ կերպով բարձր է: Շատ կանանց և աղջիկների զինյալները բռնի կերպով 
սեռական ստրկության են ենթարկել և շատերին բռնաբարել են ատրճանակի 
սպառնալիքով: Կանայք և աղջիկները հաճախ զինված հակամարտությունների 
մոռացված զոհերն են,



• ավելի քան 30 միլլիոն մարդ ստիպված են եղել փախչել իրենց տներից: Միլլիոնավոր 
մարդիկ զինված հակամարտության պատճառով ստիպված փախչել են իրենց 
տներից՝ վախենալով իրենց կյանքի համար: Սա հետագայում հաճախ մարդկանց 
տանում է դեպի աղքատություն՝ սահմանափակելով մաքուր ջրի և կացարանի 
հասանելիությունը՝ միևնույն ժամանակ մեծացնելով մահացու հիվանդությունների 
հավանականությունը,   

• 19 երկրներում զինված հակամարտությունների ժամանակ օգտագործում են երեխա 
զինվորների:
Հազարավոր երեխաներից տասին օգտագործում են կառավարություններն՝ իրենց 
զինված ուժերում, և ոչ պետական զինված խմբերը: Այս երեխաները հաճախ զինված 
են՝ անպատասխանատու կերպով օգտագործելով կառավարության և մասնավոր 
ընկերությունների կողմից վաճառված զենքերը: 

• Մահացության յուրաքանչյուր դեպքի դիմաց կա 28-ից ավել լուրջ վնասվածք: Դժվար 
է կոնկրետ գնահատել, թե որքան մարդ է վնասվել զինված հակամարտություններում: 
Եղած վիճակագրությունները ցույց են տալիս, որ մարտադաշտում զենքով սպանված 
յուրաքանչյուր մարդու դիմաց 28 մարդ վիրավորվում է:

• Զենքերի պատճառած վնասը ոչնչացնում է ենթակառուցվածքները և նպաստում 
է հարատև աղքատության: Մարդկանց սպանելուց և վնասելուց բացի, զենքերը՝ 
ինչպես օրինակ հրթիռները, ոչնչացնում են կենսական նշանակություն ունեցող 
ենթակառուցվածքները, որոնց մարդիկ ապավինում են իրենց առօրյա կյանքում՝ 
ինչպես օրինակ սննդի, ջրի և կացարանի հասանելիությունը: Սա երկրներին տանում է 
աղքատության:

Սա է իրականությունը: Սակայն կա այլ իրականություն ևս – հզոր 
հակապատերազմական շարժում, աճող գիտակցում, որ խաղաղությունը յուրաքանչյուր 
մարդու իրավունքն է: Այն ներառական գործընթաց է և չի կարող լուծվել միայն մի խումբ 
մարդկանց կողմից: Գոյություն ունի գիտակցում, որ խաղաղության կարելի է հասնել միայն 
խաղաղության սեղանների շուրջ կանանց հավասար մասնակցությամբ և տնտեսության՝ 
խաղաղության տնտեսության, նոր ընկալմամբ, որը հակասում է պատերազմի 
տնտեսությանը: Կանայք խաղաղարար գործընթացներում և բանակցություններում 
հանգամանքների բերումով մշտապես կողմնակից են խաղաղությանը, նրանց 
ներկայությունը խաղաղության սեղանի շուրջ խիստ կարևոր է աշխարհի իրադրության 
համար: 

 Կոնֆերանսը կտրամադրի տեսակետները ներկայացնելու տարբեր 
հնարավորություններ՝ թեմատիկ քննարկումներ, լսարանից ելույթներ, խմբային 
աշխատանքներ և հատուկ միջոցառումներ:  

Մենք ունենք առավելություն, քանի որ այս տարի հակամարտող տարբեր տարածքներից 
կանայք մեր կոնֆերանսի աշխատանքներին մասնակցելու հետաքրքվածություն են 
ցուցաբերում: Հատուկ միջոցառումների ժամանակ կօգտագործենք նրանցից սովորելու 
եզակի հնարավորությունը, կքննարկենք այն մեթոդները, որոնք օգտագործել են 
խաղաղարար գործընթացներում կանանց առաջ տանելու համար, կքննարկենք նաև իրենց 
երկրներում տիրող իրավիճակները: Խոսքը այնպիսի երկրների մասին է, ինչպիսիք են՝ 
Ուկրաինան, Իրաքը, Աֆղանստանը, Սիրիան, Վրաստանը, Լեռնային Ղարաբաղը:



Պատմությունը ժամանակակից Կովկասում, որը հայտնի է էթնիկ բազմազանությամբ, 
ավելի քան հիսուն ազգությունների տուն է, նշանակալի է եղել ազգային ինքնության 
որոնումներով՝ ի դեմս սոցիալական և տնտեսական նոր իրողությունների և քաղաքական 
լարվածության և հակամարտությունների: 

Հակամարտություններն ու պատերազմները, որոնցով լի է եղել տարածաշրջանի 
վերջին երկու տասնամյակների պատմությունը, ստեղծել են բազմաթիվ շփման գծեր և 
խոչընդոտներ, վերաձևել են Կովկաս կոչվող երբեմնի ամբողջությունը՝ սահմանափակելով 
պետությունների և ժողովուրդների միջև փոխառնչությունների հնարավորությունը՝ 
ունենալու տարածաշրջանային զարգացման միասնական տեսլական:

Կանայք, ովքեր Կովկասի պատմության մեջ էական դեր են ունեցել խաղաղության 
և հասարակության կառուցման և հաշտության գործում, գրեթե անտեսանելի են այս 
գործընթացներում: Քաղաքացիական հասարակության մակարդակում հետաքրքրություն 
է եղել՝ նորարար մոտեցումներ որդեգրել՝ միասին աշխատելու հանուն ընդհանուր 
ներդաշնակ տան: Անհրաժեշտ է լայն հայացք ունենալ՝ տարածաշրջանում հույս, 
ներառական առաջադիմություն և զարգացում ապահովելու համար: Անհրաժեշտ 
է ավելացնել ուղիղ կապերի, միմյանց ավելի լավ ճանաչելու և հասկանալու 
հնարավորությունները՝ կայուն խաղաղության հասնելու համար:  Կանայք կարևոր 
դեր են ունեցել և ունեն խաղաղարար և կրթական գործընթացներում. նրանց այդ 
դերակատարմանը պետք է աջակցել զանազան ծրագրերի միջոցով, որոնք կանանց 
կքաջալերեն ու կոգևորեն:  

«Դեմոկրատիան այսօր» հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ 
Տարածաշրջանային կոնֆերանսները նպատակ ունեն համատեղ հարթակ ստեղծել 
Կովկասի կանանց համար, ովքեր ներգրավված են խաղաղության և մարդու իրավունքների 
պաշտպանության գործում: Հարթակ, որի շնորհիվ նրանք նույն ոլորտում աշխատող 
մարդկանց կփոխանցեն իրենց փորձը, կտեղեկանան այլոց փորձի մասին, կքաջալերեն և 
կոգևորեն միամյանց: 

ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ

Վերջնաժամկետ: 30-ը հուլիսի, 2016 թ. 
Հասցե: Թումանյան 40, բն. 6, Երևան 0002, Հայաստան

Առաջնային կոնտակտներ ՝ Դիանա Թորոսյան, Լուսինե Թորոսյան
Հեռ.` + (374 10) 531956;  + (374 77) 240874; + (374 77) 56 55 80
Էլ-փոստ՝ info@democracytoday.am; torosyandianna@gmail.com; lusine.torosian@gmail.com

Երկրորդական կոնտակտներ՝ Գյուլնարա Շահինյան, Աննա Իշխանյան 
Հեռ.` +(37477) 87 98 61; + (374 77) 41 45 18;

‹‹Չորրորդ Միջազգային կոնֆերանսը›› հնարավոր դարձավ 
“Global Fund For Women”  և “Kvinna till Kvinna” foundation 
ֆինանսական աջակցությամբ



ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ «ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՈՒ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԴՐԱ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՆԱՆՑ ՎՐԱ›› 

ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ

ԵՐԵՎԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2016

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

*1. Կազմակերպության/անհատի անունը.

*3. Կազմակերպության/գործունեության նպատակները.

*4. Վերջին հինգ տարում կատարած ծրագրերը/գործունեությունը.

*5. Մասնակցության նպատակը.

*6. Պրեզենտացիայի մեթոդը.

*7. Պահանջված սարքավորումները.

*8. Մասնակցի անունը և պաշտոնը/դիրքը.

*2. Կոնտակտներ.

*Հասցեն.
*Հեռախոսը.

* Ֆաքսը.

*Էլ-փոստը.
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