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ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների 
զարգացման ծրագիր 

 

Ծրագիրը խթանում է քաղաքացիական հասարակության կայուն 
զարգացումը և բարձրացնում ՔՀԿ-ների՝ որպես բարեփոխումներն առաջ 
մղող և վերահսկող դերակատարների կարողությունները, բարելավում է 
ծառայությունները և նպաստում առավել արդյունավետ կառավարմանը 
տնտեսական, ժողովրդավարական և սոցիալական ոլորտներում։ 

Տևողություն՝  Հունիս, 2014 – Մայիս, 2019.   

Բյուջե՝  2,000,000 ԱՄՆ դոլլար 
 

Գործընկերներ՝ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն  

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն 

Գորիսի մամուլի ակումբ (Սյունիք) 

Աջակցություն Նոյեմբերյանին (Տավուշ)  

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» 
(Գեղարքունիք) 



 Դեպո գործիքներ 

• www.hkdepo.am  

  10 000 ամսական այցեր 

 

 

• Կազմակերպական կարողությունների զարգացման գործիք 
(CET) 

 

• ՀԿ Կառավարման դպրոց: ՔՀԿ-ների, մեդիայի, արվեստի, 
բիզնեսի, միջազգային կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչների և անհատների համար։ 

 

ՔՀԿ-ների պարադիգմի փոփոխություն. 
առաջնայնությունը «գումարից» փոխվում է դեպի 
կառավարում, կարողություններ, ազդեցություն, 

ցանցեր, համակարգեր և գիտելիք 
 

 

 

http://www.hkdepo.am/
http://www.hkdepo.am/en/evaluationtool
http://www.hkdepo.am/en/evaluationtool
http://www.hkdepo.am/en/evaluationtool
http://hkdepo.am/hy/evaluationtool
http://hkdepo.am/hy/evaluationtool
http://www.epfarmenia.am/en/current-programs/cso-depo/cso-management-school/
http://www.epfarmenia.am/en/current-programs/cso-depo/cso-management-school/
http://www.epfarmenia.am/en/current-programs/cso-depo/cso-management-school/


«Քաղաքացիական հասարակության ռազմավարությունների 
քննարկում» միջոցառուման անհրաժեշտությունը 

• Հեղափոխություն 

• Պատկանելիության զգացում. մարդիկ ավելի մեծ 
պատասխանատվություն են կրում պետության համար 

• Հայաստանի երկարաժամկետ ռազմավարության / զարգացման 
տեսլականի բացակայություն 

• Նոր կառավարություն, նոր դեմքեր 

• Տաբուլա Ռասա 

• Կառավարության և ՔՀԿ-ների փոխհարաբերությունների 
փոփոխություն. քաղաքացիական հասարակության՝պետությանն 
աջակցելու, համագործակցության պատրաստակամություն  
հայտնելու և ուղիներ գտնելու կարիք 

Նիկոլ Փաշինյան (ոչ պաշտոնական մեջբերում). 

«Ես կարծում էի, որ գործադիրում ամեն ինչ այնպես է, ինչպես ես 
տարիների ընթացքում նշում էի իմ քննադատություններում կամ 
ավելի, պարզվում է, որ ամեն ինչ շատ ավելի վատ է և լիովին 
դիսֆունկցիոնալ»: 



«Քաղաքացիական հասարակության 
ռազմավարությունների քննարկում» միջոցառում 

Նպատակ 

Հնարավորություն տալ քաղաքացիական հասարակությանը քննարկել 
Հայաստանի ռազմավարական զարգացման տեսլականի մոտեցումները՝ 
նոր պատմական պայմաններում։ 

Միջոցառման խնդիրներն են՝  

- քաղաքացիական հասարակության և կառավարության միջև 
հաղորդակցության և համագործակցության մեխանիզմների 
հստակեցումը, զարգացումը, անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև 
ստեղծումը; 

- նորարարական գաղափարների ձևավորումը;  

- քաղաքացիական հասարակության տեսլականի, դրա իրագործման 
պլանի ուրվագծումն ու քննարկումը։ 



Գործընթացը 
• Թեմաների քվեարկություն 

• Աշխատանքային խմբերի բաժանում 

• Աշխատանքային խմբերի զեկույցներ՝ բոլոր մասնակիցների համար 

• Վերադարձ աշխատանքային խմբեր, հնարավոր են նոր թեմաներ 

 

Աշխատանքային խմբերի խնդիրները 

Օր 1: 

• Ուժ կողմեր 

• Թույլ կողմեր 

• Առաջարկություններ (առաջին փունջ) 

 

Օր 2: 

• Կապեր 

• Անհրաժեշտություն/հրատապություն 

• Իրագործելիություն 

• Առաջարկություններ (երկրորդ փունջ) 



Ինչո՞ւ «Բաց տարածք» 
• Քաղաքացիական հասարակության պատասխանատվությունը և 

հասունությունը աճել էր 

• Քննարկելու շատ հարցեր 

• Մարդիկ անհարմար են զգում չափից շատ ուղղորդումներից 

 

Ակնկալվող արդյունքները ` 
• Ցանցեր, կապեր, քննարկումներ, հնարավորություններ 

• Վերլուծություններ և առաջարկություններ 

• Քաղաքականությունների վերլուծություններ 

• Հետագա քայլեր ՔՀ - կառավարության համագործակցության 
ռազմավարության խնդիրների ուղղությամբ 



 Ընտրության 
գործընթաց 

Մասնակիցների 
բաշխում 

Նախնական ցանկ 

400 մարդ 

Հրավիրվածների ցանկ՝ 

120 մարդ + 

45 մարդ` սպասողների ցանկ  

Ընդհանուր մասնակիցներ 

102 մարդ 

ՔՀԿ և 
շարժումներ 

38  

Կառավար
ություն 

28 

ՏԻՄ 

6 

Մեդիա 

5 

Փորձագետներ 

25 

Կառավարության մասնակցության 
մակարդակը. 
Փոխնախարարներ 
Պետական գործակալությունների 
ղեկավարներ 



Առաջարկվող թեմաներ 

 

• Պետություն - ՔՀ 
հարաբերություններ 

• Հայաստան - միջազգային 
զարգացում 

• Պետական ռազմավարություն 

• Հակակոռուպցիոն հարցեր. 
շահերի բախում, տենդերներ 

• Օրենսդրություն, արժեքներ, 
կրթություն 

• Արժեքներ․ հակասություններ, 
հանրային քննարկումներ 

• Օրենքի փիլիսոփայություն 

• Երևան 

• Ապատեղեկատվություն (Trolling) 

• և այլն 

Ընդհանուր 32 թեմա 

Հարցեր, որոնք չեն 
քննարկվել կամ ոչ 

բավարար են 
քննարկվել 

 

• Երևան 

• Արժեքներ 

• Բանակի խնդիրներ 

• Կոնֆլիկտներ (Արցախ); 
Թուրքիա 

• Գիտություն… 



Ընտրված և քննարկված թեմաներ 

1. Պետություն-քաղաքացիական հասարակություն 
հարաբերություններ; Կառավարում/ Գերատեսչություններ; ՔՀ 
զարգացում 

2. Կայուն զարգացում – բնապահպանություն  

3. Մեդիա; Թվային տեխնոլոգիաները և գործիքները՝ կառավարման 
համակարգում 

4. Գլոբալ Հայաստան (Արտաքին հարաբերություններ)  

5. Մշակույթ 

6. Կանանց դերը նոր իրադրությունում 

7. Մարզերի համաչափ զարգացում 

8. Գաղափարախոսություններ և կուսակցություններ 

9. Արհմիություներ 

և ևս վեց թեմա 



Եղածի ուժեղ կողմեր.  
ընդհանրացման փորձ 

• «Ակոսից կախվածության» խնդիրը (առավելությունները և 
խնդիրները՝ կապված պետական հաստատությունների 
իներցիայի՝ «ակոսի» հետ) – տես նկարը հետո 

• Իրավական դաշտի որոշ ասպեկտներ 

• Հայաստանը «հակափխրուն» է (anti-fragile) 

• Խանդավառություն  

• Պետությունը ձևավորված է և առաջ է ընթանում նույնիսկ 
ցնցումների ժամանակ 

• Որոշ օրենքներ 

• Համեմատաբար ուժեղ քաղաքացիական հասարակություն 

• Ներքին ռեսուրսին ապավինելու զգալի կարողություն 

• Արտաքին օգնությունը գնահատվում է։ 



Որոշ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (մաս 1) 

Քաղաքացիական հասարակություն - Կառավարություն 
համագործակցություն 
• Քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ձևակերպի 

խնդիրները և ձևավորի նախարարությունների օրակարգը, այլ ոչ 
թե պարզապես մասնակցի առաջարկների քննարկմանը 

• Մշակել նոր ՔՀԿ-Պետություն համագործակցության 
ռազմավարություն՝ ԵՄ-Հայաստան CEPA- ի իրականացման 
համար 

Կառավարման/ղեկավարման ռեֆորմ  

Ուժեղացնել Հանրային խորհուրդները, (նախարարություններին 
կից). ֆինանսական աջակցություն (աշխատանքային տարածք` 
«քաղաքային հանգույցի» տեսակ) 

• Դարձնել մրցույթները և տենդերները թափանցիկ, պրոֆեսիոնալ 
և վստահելի 

• ՔՀԿ-ների աջակցման գործընթացների ինստիտուցիոնալացում; 
ամրապնդել միջգերատեսչական համագործակցությունը 
տարբեր մակարդակներում (տես նկարը, հետագայում) 



ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (մաս 2) 

Արտաքին հարաբերություններ / Գլոբալ Հայաստան 

ՔՀ-ը կարող է ստեղծել հայերի և ոչ հայերի համաշխարհային 

մասնագիտական համագործակցության ցանց հրատապ 

հարցերի շուրջ 

• Դիտորդների ցանցեր՝ ռեֆորմի տարբեր ոլորտների համար 

(train on Armenia, go global) 

• Իրագործել գլոբալ նախագծեր տեղական մակարդակում և 

հակառակը։ 

Կրթություն 

• Կրթության ազգային ինստիտուտի բարեփոխում 

Մշակույթի նախարարություն 

• Նոր ստորաբաժանում՝ վարվելակերպի մշակույթի մասին. 

լեզվական մշակույթ, կանոններին հետևելու մշակույթ և այլն: 



ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (մաս 3) 
• Տարածքային զարգացում/ 

Գյուղական և քաղաքային համայնքների համաչափ զարգացում 

• ՏԻՄ- ի աշխատակիցների կարողությունների զարգացում. 
առաջնորդություն, հակակոռուպցիոն և շահերի բախումների մշակույթ, 
ծրագրերի կառավարում, բիզնես մտածողություն 

• ՔՀԿ-ներն օգնում են ՏԻՄ-երին ներառել ստեղծագործական, նորարարական 
(մշակույթի, կրթության, ձեռներեցության զարգացման) տեղական 
զարգացման ռազմավարական ծրագրերում (տես `CeLoG Creative Game 
հաշվետվությունը) 

• Վերանայել ՏԻՄ-երի բյուջետային հատկացումների մեխանիզմները, օրինակ 
սոցիալական աջակցության ծառայությունների ասպարեզում: 

 

Բնապահպանություն 

• Մեծացնել հասարակական և ՔՀ վերահսկողությունը 

հանքարդյունաբերության, փոքր հիդրոկայանների և ձկնաբուծության 

նկատմամբ 

• Ձևակերպել վերականգնվող էներգիայի պետական ռազմավարություն 

• Աղետալի իրավիճակ ջրային ռեսուրսների ավազաններում 

 



Խաչվող խնդիրներ 

• Կառավարում/ղեկավարում/հանրային կառավարում. նոր 
մշակույթ՝ ի հակադրում խաղի հին կանոնների 

• Սերունդների համագործակցություն՝ հին և նոր աշխատակիցների 
միջև կորպորատիվ մշակույթ, առաջնորդություն, հակակոռուպցիոն 
մոտեցում և  ինստիտուցիոնալ հիշողություն 

• «Ցիկլային» մոտեցումը փոխարինել նախագծային կառավարման 
մոտեցմամբ (տես նկարը հետագայում); 

• Բիզնես մտածողություն 

• Միջգերատեսչական համագործակցություն, համակարգում կամ 
գոնե տեղեկատվության փոխանակում 

• Գերատեսչությունների ներքին և արտաքին հաղորդակցության 
խնդիրները՝  

• Կառավարության կողմից հանրային ակնկալիքների 
կառավարումը. հասարակությունը կարողանա տեսնել, գնահատել 
փոփոխությունները և լինել կառուցողական 



Հակասական հարցեր 

• Հավելյալ արտաբյուջետային հաշիվներ․ այո թե՞ ոչ 

• Մարտավարական թե ռազմավարական մոտեցումներ  և 
հանրային ակնկալիքներ 

 

Բարեփոխումների ուղին: 

Որոշ փոփոխություններ մինչև ընտրությունները     

 Լուրջ փոփոխություններ ընտրություններից հետո 

 
 Արդյո՞ք դա բավական է     

• Հաղորդակցության հմտություններ՝ նոր կառավարության համար 
(օրինակ՝ խտրական բառարան, տարիքային խտրականություն և 
այլն)։ 

• Մարդու իրավունքներին առնչվող որոշ զգայուն, հրատապ հարցեր 
(հակախտրականություն, կրոնական կազմակերպությունների 
մասին օրենք), որոնք կարող են վնասել դրական գործընթացներին։ 



Խմբային աշխատանքներ 

և լիագումար քննարկումներ 



Քննարկումներ Կառավարության 
ներկայացուցիչների հետ 

Արթուր Գրիգորյան, ՀՀ բնապահպանության և 

ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար․ 
Հայաստանում բնապահպանական 

մարտահրավերների վերաբերյալ 

Արթուր Վանեցյան, Ազգային անվտանգության 

ծառայության տնօրեն  ՔՀ-ի հետ 

համագործակցելու անվտանգության հարցերը 

Սարհատ Պետրոսյան, Անշարժ գույքի 

կադաստրի կոմիտեի ղեկավար 
Նազենի Ղարիբյան, ՀՀ մշակույթի նախարարի 

տեղակալ․ նախարարի և ՔՀ-ի 

համագործակցության համար 



Որոշ հետևություններ 

•  ՀԿ-ների պետական ֆինանսավորման համակարգի բարեփոխում. ավելի 
շատ ծառայություններ մատուցելու ուղղվածություն, թափանցիկ 
մրցույթներ, ճկունություն, ավելի մեծ ֆինանսավորում նման 
տենդերներին, որոնք կբաշխվեն նման մրցույթներին` ծրագրի 
իրականացման գործակալությունների և պետական հիմնադրամների 
բարեփոխման միջոցով: 

• Պետական աշխատողներին անհրաժեշտ է կառավարման 
վերապատրաստում, իշխանավորում, ինչպես նաև թիմային աշխատանքի, 
առաջնորդության դասընթացներ 

• Միջգերատեսչական համագործակցության հարցեր 

• Ինչու անվտանգության, ընտրությունների դիտարկման և կոռուպցիայի 
կանխարգելման (քաղաքական կամք) հարցերը չեն քննարկվել: 

• Լավագույն պետական մարմինները և նրանց նոր նշանակված 
աշխատակիցները մրցում են ՔՀ-ի հետ՝ տեսլական ունենալու/չունենալու 
առումով 

• Կառավարությունը նման հավելյալ միջոցառումների կարիք ունի 

• Կառավարությունը ուղղակիորեն օգուտներ է ստանում նման 
միջոցառումներից, ինչպես և քաղաքացիական հասարակությունը։ 

 



Հետագա քայլեր 

Հայեցակարգային 
 
• Ստեղծել Կառավարություն-ՔՀԿ աշխատանքային 

խմբեր՝հստակ և կարևոր հարցերի շուրջ։ Ռեսո՞ւրս․  

• Ստեղծել ՏԻՄ-ՔՀԿ աշխատանքային խմբեր 

• ՍտեղծելԿենտրոնական գործակալություններ-ՔՀԿ աշխատանքային 
խմբեր, իսկ արդեն գործողների աշխատանքը վերանայել    

• Լրացուցիչ ՔՀ խմբեր պետք է ներգրավվեն հետագա 
քննարկումներում (միայն ԵՀՀ-ն դիտարկում է 400 թեկնածուի, 
որոնցից միայն 100 մարդ մասնակցեց միջոցառմանը) 

• ՔՀ-ն պետք է նախաձեռնի ոլորտային խորհրդատվություններ 
այս և լրացուցիչ թեմաների շուրջ։ 



Հետագա քայլեր 

Կոնկրետ  գաղափարների օրինակներ 

• Գորիսի քաղաքապետարանի համար կարողությունների 
զարգացման դասընթաց Գորիսի մամուլի ակումբի կողմից  

• Միգրացիոն ծառայության հետ սոցիալական ձեռնարկության 
մոդելի ներդրում (մոդելը մշակվել է Գյումրիի Ինֆոտան 
համար ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում) 

• Ստեղծել էլեկտրոնային գործիք ընդերքի տեսչական մարմնի 
աշխատանքներում ՔՀԿ-ների ներգրավվածությունը 
հեշտացնելու և ինստիտուցիոնալացնելու համար: 

• Կառավարության գործակալությունները և ակտիվ քաղ 
հասարակության խմբերն արդեն դիմում են Դեպոյին՝ հստակ 
գործողությունների ուղղված աշխատանքային խմբեր 
ձևավորելու համար՝ ըստ անհրաժեշտության։ 



Տեսլական 



Տեսլական 



ՔՀԿ կարիքներ 

- Քաղաքականության մշակում 2.0 

- Պետության կառավարման կրթություն 2.0 

- Իրավական կրթություն 2.0 

- Ֆասիլիտացնել ՔՀԿ-Կառավարություն, ՔՀԿ-ՏԻՄ 

երկխոսությունը  

- Աշխատել միջգերատեսչական հարցերի շուրջ 

- Արդյունավետ կառավարել ցանցերը  

- Քննադատական մտածողություն, նոր մեդիա, միջազգային 

համագործակցության մշակում և այլն։ 



Շնորհակալություն 

www.hkdepo.am 

www.epfarmenia.am  

http://www.hkdepo.am/
http://www.epfarmenia.am/

