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Հայ-ադրբեջանական երկխոսությունը ԵՀՀ-ի միջսահմանային 

խաղաղարարական ծրագրի կարևոր ուղղություններից է: 

2008թ-ից ի վեր ԵՀՀ-ն իրականացրել է հայ-ադրբեջանական 

երկխոսության տարբեր նախագծեր` նպաստելով ղարաբաղյան 

հակամարտության շուրջ իրականացվող խաղաղարարական 

նախաձեռնություններին: Վերջին տարիներին ծրագիրը 

նպատակ է հետապնդում հակամարտող կողմերի 

քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում ձևավորել 

խաղաղարարների նոր սերունդ, որը հնարավորություն 

կունենա շարունակել փորձառու խաղաղարարների գործը, 

ինչպես նաև պահպանել կապը պաշտոնական օղակների հետ` 

նորարական և դրական կերպով աջակցելով ղարաբաղյան 

հակամարտության տրանսֆորմացիային: Այս նպատակի 

իրականացման գործում ԵՀՀ Հայաստանը համագործակցում է 

ԵՀՀ Ադրբեջանի հետ: 

 

Ութ տարվա ընթացքում ԵՀՀ-ն իրականացրել է հետևյալ 

նախագծերը. 

 

 «Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների անաչառ 

լուսաբանում» (2008-2009), 

 «Հայաստանում և Ադրբեջանում էլեկտրոնային մեդիայի 

լուսաբանում» (2010-2011), 

 «Հայ-ադրբեջանական երկխոսություն նոր մեդիայի 

միջոցով» (2011-2012), 

 «Ամրապնդելով խաղաղարարական գործունեությամբ 

զբաղվող քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչների կապը պաշտոնական օղակների հետ» 

Փուլ I (2013-2014), 

 «Ամրապնդելով խաղաղարարական գործունեությամբ 

զբաղվող քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչների կապը պաշտոնական օղակների հետ» 

Փուլ II (2014-2015), 

 «Ամրապնդելով խաղաղարարական գործունեությամբ 

զբաղվող քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչների կապը պաշտոնական օղակների հետ» 

Փուլ III (2015-2016): 

 

Առաջին երեք ծրագրերը (2008-2012) հիմնականում ուղղված 

էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների, 

ինչպես նաև ղարաբաղյան հակամարտության մասին անաչառ 

լուսաբանմանը, նաև երկու երկրների երիտասարդների միջև 

ցանցերի ստեղծմանը: Այդ ծրագրերը հնարավորություն էին 

ընձեռում  Հայաստանի և Ադրբեջանի երիտասարդների միջև 

երկխոսության ծավալմանը հաղորդակցության և համատեղ 

նախաձեռնությունների իրագործման միջոցով՝ նոր մեդիայի 

գործիքների և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: 

 

 

 

 

 

Ծրագրի մասին 
               

2013-2016թթ. «Ամրապնդելով խաղաղարարական 

գործունեությամբ զբաղվող քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչների կապը պաշտոնական օղակների հետ» 

ծրագրի երեք փուլերի ընթացքում ԵՀՀ-ն կազմակերպել է 

Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի դպրոցներ (Դպրոց), որտեղ 

մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել ճանաչված 

մասնագետներից ստանալ կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի և 

կոնֆլիկտաբանության ժամանակակից մոտեցումների մասին 

գիտելիք: Ընդհանուր առմամբ, ծրագիրը ձգտում էր հասնել 

հետևյալ նպատակներին. 

 

 կրթել քաղաքացիական հասարակության առաջնորդների 

նոր սերունդ, որը կկարողանա նպաստել ղարաբաղյան 

հակամարտության տրանսֆորմացիային՝ տեսական և 

գործնական գիտելիքների շուրջ նորարարական 

մոտեցումներ առաջադրելու միջոցով, 

 ամրապնդել խաղաղարարական գործունեությամբ զբաղվող 

քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների 

կապը պաշտոնական օղակների հետ՝ ղարաբաղյան 

հակամարտության տրանսֆորմացիայի այլընտրանքային 

մեթոդներ առաջարկելու և զարգացնելու գործում, 

 ընդլայնել ղարաբաղյան հակամարտության 

տրանսֆորմացիայի հնարավոր այլընտրանքային 

գաղափարների շուրջ հակամարտության կողմերի 

պաշտոնական օղակների և հանրության լայն շերտերի 

մոտեցումները: 
 

 



2008թ-ից ի վեր ԵՀՀ-ն կազմակերպել է հայ-ադրբեջանական 

դասընթացներ, գիտաժողովներ, ինչպես նաև արտադրել է 

վավերագրական ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր, բլոգներ, գրքույկներ, զեկույցներ և 

թոք-շոուներ: 

Ամենահաջողված և ամենադիտված համատեղ արդյունքներից են 

«Ուղևորը» ֆիլմը, որն ունի ավելի քան 6000 դիտում ԵՀՀ-ի Vimeo էջում, 

ինչպես նաև «Խավարասերը. հասկանալով կարծրատիպերը» մուլտֆիլմը, 

որը հավաքել է մոտ 4200 դիտում: 

Վերջին երեք տարիների ընթացքում Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի 

դպրոցն ստացել է ավելի քան 350 դիմում Հայաստանից և Լեռնային 

Ղարաբաղից, որոնցից 133 հոգի ընտրվել են որպես Դպրոցի մասնակից: 

Մասնակիցները 5-օրյա դասընթացների ընթացքում ունկնդրել են մի 

շարք դասախոսություններ և մասնակցել տարբեր քննարկումների, որոնց 

նպատակն է եղել զարգացնել քննադատական մտածողությունը և 

տրամադրել կոնֆլիկտաբանության վերաբերյալ գիտելիք: 

Ավելի մանրամասն այստեղ. 

www.bit.ly/ArmAz 
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Մարտ 2016 

 

Լինելով ապագա սոցիոլոգ՝ կոնֆլիկտաբան նեղ 

մասնագիտությամբ, անչափ ոգևորված եմ, որ 

հնարավորություն եմ ունեցել մասնակցել Եվրասիա 

համագործակցություն հիմնադրամի կողմից կազմա-

կերպված Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի դպրո-

ցին։ Դպրոցն ինձ համար անփոխարինելի փորձ էր՝ լի 

հմտությունների փոխանակությամբ ու գիտելիքների 

մեծ պաշարով։ Անչափ հավանեցի ծրագրում ներառ-

ված բոլոր դասընթացները. շատ համապատասխան 

մասնագետ-դասընթացավարներ էին ընտրվել։ Դպրո-

ցը հաստատեց այն համոզմունքս (որի շուրջ ես 

նախկինում կասկածներ ունեի), որ չկա առավել լավ 

այլընտրանք, քան կոֆլիկտի տրանսֆորմացիան թե՛ 

անձնական, թե՛ մասնագիտական մակարդակներում։ 

Վստահ եմ՝ անհրաժեշտ է հասարակության տարբեր 

շրջանակներում շարունակել բազմապատկել դպրո-

ցից ստացվող բովանդակությունը։  
Հայկ Սմբատյան, Դպրոցի մասնակից 

 

Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի դպրոցն ինձ 

ծանոթացրեց մի շարք նոր գաղափարների հետ 

ինչպիսին է, օրինակ՝ բացասական խաղաղությունը։ 
Ոչ թե կոնֆլիկտի մասին իմ ընկալումը փոխվեց, այլ, 

ավելի շատ փոխվեց խաղաղության մասին իմ 

ընկալումը, որ շատ դեպքերում մենք ասում ենք 

խաղաղություն, որ սա խաղաղություն է, բայց 

իրականում այդ իրավիճակը կարող է շատ 

կոնֆլիկտածին  ու բացասական լինել: 

Նաիրա Բաղդասարյան, Դպրոցի մասնակից 

 

http://www.bit.ly/ArmAz
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