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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

«ՔՀԿամուրջ»ծրագիրընախաձեռնելուխթաններիցմեկըեղավայնփաստը,
որմինչայդհայաստանյանքաղաքացիականհասարակությանկազմակեր
պությունների (ՔՀԿ) համար իրականացված կարողությունների զարգաց
ման ծրագրերի գերակշիռ մասն ուղղված էրՔՀԿների կազմակերպական
զարգացման ընդհանուր կարողությունների զարգացմանը (օրինակ՝ ռազ
մավարական կառավարում, ֆոնդահայթայթում, մարդկային ռեսուրսների
կառավարումևայլն):Իլրումն,բազմաթիվծրագրերենիրականացվելհան
րային քաղաքականության ոլորտում ՔՀԿների մասնակցության ընդլայն
մաննուամրապնդմանընպաստելունպատակով:Սակայնմասնակցությու
նը քաղաքականության մշակմանև իրականացման գործընթացներում չի
կարողարդյունավետլինել,եթեՔՀԿներըայդգործընթացումչեններկայա
նումորպեստվյալոլորտումտեսականգիտելիքներինտիրապետող,ներկա
իրավիճակինքաջածանոթ,փաստերնուփաստարկներըգրագետևհստակ
շարադրողկազմակերպություններ։Փաստարկվածուգրագետմոտեցումը
քաղաքականության ցանկացած ոլորտում շահերի պաշտպանության նա
խաձեռնություններիհաջողությանըհասնելուգրավականներիցէ։

«ՔՀԿամուրջ»ծրագիրընպատակդրեցամրապնդելհայաստանյանքաղա
քացիականհասարակությանկարողությունները`նպաստելուՀայաստանում
որոշումների կայացման գործընթացներին: Այս նպատակին հասնելու հա
մարծրագրի շրջանակներումիրականացվելենմի շարքմասնագիտական
դասընթացներ և խորհրդատվություններ տարբեր ոլորտներում (օրինակ՝
կրթություն, բնապահպանություն, մշակույթ, սոցիալական ձեռնարկատի
րությունևայլն)աշխատողՔՀԿներիհամար։Այսձեռնարկիհրապարակումը
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«ՔՀԿամուրջ»ծրագրիյուրօրինակամփոփումէ,որըինչպեսծրագրինմաս
նակցած,այնպեսէլմյուսհետաքրքրվածՔՀԿներինհնարավորությունկտա
օգտվելծրագրիշրջանակներումստեղծվածռեսուրսիցևմասնագիտական
գիտելիքներից՝ ծանոթանալով բնապահպանության, կրթության, տնտե
սության, ձեռնարկատիրության, երիտասարդությանևգենդերային հավա
սարությանոլորտներիհիմնականհասկացություններին,գաղափարներին,
ինչպես նաև կոնկրետ ոլորտներում Հայաստանումառկա իրավիճակին և
զարգացմանմիտումներին։Ձեռնարկըկոչվածէօգնելուհամապատասխան
ոլորտներումաշխատողկամսկսնակՔՀԿներին՝հիմնարարգիտելիքներև
շահերիպաշտպանությանուղղություններառաջարկելովայսկամայնբնա
գավառում։Միևնույն ժամանակ,այն օգտակար կլինի նաևՔՀԿներիան
դամների, ինչպես նաև պետական աշխատողների և ընթերցողների լայն
շրջանի համար՝ գիտելիքների ընդհանուր մակարդակը բարելավելու, որևէ
ոլորտինծանոթանալուևհամապատասխանփաստերինուզարգացումնե
րինկշռադատվածմոտեցումցուցաբերելուհամար։Հայաստանիքաղաքա
կանևտնտեսականկյանքումտեղիունեցածևընթացիկզարգացումները
հիմքենտալիսհամոզվելու,որակտիվքաղաքացիականհասարակությունը
կարողէնշանակալիդերուազդեցությունունենալիրականացվողբարեփո
խումներիևընդունվողորոշումներիվրա՝լինենդրանքբնապահպանական,
կրթական,տնտեսականթեայլոլորտներում։Ոչմիայնայսկամայնուղղութ
յամբմասնագիտացածՔՀԿներիներկայացուցիչը,այլևտվյալհարցովհե
տաքրքրվածցանկացածկազմակերպությունևակտիվքաղաքացիկարիք
ունի ծանոթ լինել ոլորտի հիմնական հասկացություններին, տեղեկանալու
իրավականկարգավորումներինևգործնականումառկաիրավիճակին։

«ՔՀ Կամուրջ» ծրագրի մեկնարկային փուլում իրականացվեց ՔՀԿների
մասնագիտական կարիքների ուսումնասիրություն՝ նպատակ ունենալով
ավելի լավպատկերացում կազմել հայաստանյանՔՀԿներիկարիքներիև
բացերիմասին՝կապվածմասնագիտականևոլորտայինկարողությունների
հետ,ինչպեսնաևնախնականտվյալներհավաքել«ՔՀԿամուրջ»ծրագրի
համար:Իթիվսայլեզրահանգումների,հետազոտությունըփաստեց,որգրե
թեբոլորբնագավառներիՔՀԿներիառջևծառացածէքաղաքականության
մակարդակումներգործությունունենալումարտահրավերը,իսկիրավական
գիտելիքները և շահերիպաշտպանությունըամենապահանջված հմտութ
յուններիցենգործունեությանբոլորասպարեզներում1:Անգամայնդեպքում,

1. ՀայաստանյանՔՀԿներիմասնագիտականկարիքներիգնահատում.
եզրահանգումներիամփոփում,Քաղաքացիականզարգացմանևհամագործակցության
հիմնադրամ,Երևան,2017,էջ3,http://ngoc.am/wpcontent/uploads/2018/10/Հայաստանի
ՔՀԿներիմասնագիտականկարիքներիգնահատում.pdf

http://ngoc.am/wp-content/uploads/2018/10/Հայաստանի-ՔՀԿ-ների-մասնագիտական-կարիքների-գնահատում.pdf
http://ngoc.am/wp-content/uploads/2018/10/Հայաստանի-ՔՀԿ-ների-մասնագիտական-կարիքների-գնահատում.pdf
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երբՔՀԿներըզբաղվումենծառայություններիմատուցման,իրազեկման
միջոցառումների, տարբեր սոցիալական խմբերին աջակցություն տրա
մադրելուգործունեությամբևմտադիրչենշահերիպաշտպանությաննա
խաձեռնություններ իրականացնել, կազմակերպության զարգացման և
գործունեությանընդլայնմանհետմեկտեղվաղթեուշնրանքստիպված
եներկխոսությանմեջմտնելքաղաքականությունկերտողներիևիրակա
նացնողներիհետ։Ավելին,ՔՀԿներիկողմիցպետականքաղաքականութ
յան մոնիտորինգըառավելպահանջված ու բաց մնացածոլորտներից է,
որըկարողանումեն լրացնել միայնհմուտև ոլորտումմասնագիտացած
սակավաթիվՔՀԿներ։Փորձագետներնարձանագրելեննաևգիտելիքնե
րիուկարողություններիպակասըպետականքաղաքականությանմշակ
մանը մասնակցության՝ քաղաքական երկխոսության հարցում2: Ինչպես
նշվումէ«ՀԿԴեպո»ծրագրիշրջանակումմշակվածվերլուծականզեկույ
ցում, «փորձագետները համարում են, որ Հայաստանի ՔՀԿները դեռևս
թույլենպետականքաղաքականությանվրաազդեցությունունենալուտե
սանկյունից,քանիոր չենկարողանումճիշտձևակերպելիրենցուղերձը,
քաղաքականությանփաստաթուղթմշակել,փաստարկվածհիմնավորում
ներբերել,ինչպեսնաևհամախմբվածներկայանալ»3:Վերլուծությանմեջ
նշվումէնաև,որփաստարկվածշահերիպաշտպանությանևհամապա
տասխանծառայություններիմատուցմանհամարկարևորենիրավական
գիտելիքներըևտեղեկացվածությունըհամապատասխանպետականկա
ռույցներիմասին։

Ըստ այդմ, ձեռնարկում ներառված նյութերում անդրադարձ է կատար
վել բնապահպանության, կրթության, գենդերային հավասարության ևայլ
ոլորտներումառկա իրավական կարգավորումների, ոլորտային քաղաքա
կանությունըմշակողևիրականացնողպետականկառույցներիվերաբեր
յալ։Հեղինակներնուրվագծելեննաևօրենսդրականուիրավակիրառբնա
գավառներումառկաայնոլորտայինբացերը,որոնցուղղությամբհետագա
աշխատանքիկարիքենտեսնում։ՔՀԿներնազատենընդունելուայսառա
ջարկներըևաշխատելուբացերը լրացնելու,քարոզարշավներնախաձեռ
նելու,ինչպեսնաևբարձրացվածհարցերինքննադատաբարմոտենալուև
լրացուցիչվերլուծությունկատարելուուղղությամբ։Ձեռնարկումկաննաև
ուսուցողական նյութեր՝ սոցիալական ձեռնարկությունների սոցիալական

2. ՔՀԿոլորտիշուկայիհամապարփակհետազոտությանարդյունքները.Վերլուծական
զեկույց,ՀետազոտականռեսուրսներիկովկասյանկենտրոնՀայաստան,Երևան,2015,
https://www.crrc.am/wpcontent/uploads/2019/03/CSOMarketResearch_FullReport_
Armenian_final.pdf

3. Նույնտեղում,էջ107

https://www.crrc.am/wp-content/uploads/2019/03/CSO-Market-Research_Full-Report_Armenian_final.pdf
https://www.crrc.am/wp-content/uploads/2019/03/CSO-Market-Research_Full-Report_Armenian_final.pdf
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ազդեցության,գենդերայինհիմնահարցերի,կոնֆլիկտինկատմամբզգա
յունության հասկացությունների սահմանումների և մոտեցումների վե
րաբերյալ։ Եվ վերջապես, ձեռնարկի մի շարք նյութեր ներկայացնում են
Հայաստանումտվ յալոլորտինառնչվողվիճակագրականտվ յալներ,գնա
հատականներևուսումնասիրություններ,որոնքթե՛ուսուցանողևթե՛շա
հերիպաշտպանությաննախաձեռնություններիհամար լրացուցիչտեղե
կատվությունտրամադրողբնույթունեն։

Ձեռնարկիհեղինակներըհույսունեն,որայնհնարավորությունկտաՔՀԿ
ներինհարստացնելշահերիպաշտպանությանիրենցփաստարկներըվե
րոնշյալ ոլորտներում, ինչպես նաև կոգեշնչի առկախնդիրների լուծման
ուղղությամբնորնախաձեռնություններսկսել։Վստահենք,որհայաստան
յանՔՀԿներըշարժիչուժենեղելևլինելումերերկրիզարգացման,մարդու
իրավունքների պաշտպանության և իշխանության ու հասարակության
միջևերկխոսությանապահովմանուղղությամբ։
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ՀՀՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸԵՎ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆՄԻՋԱՎԱՅՐԸ

ՀասմիկՀովհաննիսյան,ԱրմինեՉոբանյան,ՇուշանիկԻսահակյան

Երիտասարդտնտեսագետներիմիություն

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԵՎՀԱՄԱԽԱՌՆՆԵՐՔԻՆԱՐԴՅՈՒՆՔ

ՀՆԱ-իէությունը,կառուցվածքըևկարևորությունըտնտեսությունում

Համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) տնտեսագիտական 4 հիմնական
հասկացություններիցէ:Այնցուցանումէմեկերկրումարտադրվածապ
րանքներնուծառայություններըինչպեսսեփական,այնպեսէլներմուծված
ռեսուրսների օգտագործմամբ։Այլ կերպասած՝ ՀՆԱնտնտեսությունում
մեկ տարում արտադրված վերջնական ապրանքների և ծառայություն
ներիշուկայականարժեքնէ4:ՀՆԱումկրկնակիհաշվարկիցխուսափելու
նպատակովնկատիենառնվումվերջնականապրանքներիևծառայութ
յուններիգները,քանիորմիջանկյալապրանքներիուծառայությունների
ծախսնարդեն իսկ հաշվարկված է վերջնականապրանքների և ծառա
յություններիգնիմեջ:

4. IntermediateMacroeconomics:Textbook,JulioGarin,EricSims,RobertLester,2018,p.
24,https://www3.nd.edu/~esims1/gls_int_macro.pdf

https://www3.nd.edu/~esims1/gls_int_macro.pdf
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ՀՆԱնհնարավորությունէտալիս՝

• գնահատելուտնտեսությաններկայիսվիճակը,

• հստակպատկերացնելու,թեինչփոփոխություններևմիտումներ
ենգրանցվելտնտեսությանմեջ,

• համեմատելուայննախորդտարիներիՀՆԱիհետ,

• համեմատելուայլերկրներիՀՆԱիհետ,

• իրականացնելու արդյունավետ տնտեսական պլանավորում պե
տությանհամար,ներառյալտնտեսականռազմավարության,հար
կային, դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականութ
յուններիմշակումնուիրականացումը։Ինչպեսնաևներդրողներին
հնարավորությունէտալիսգնահատելուներդրումներիարդյունա
վետությունըևայլն5:

ԳոյությունունիՀՆԱիհաշվարկման3եղանակ՝

1. արտադրական․ ՀՆԱն հաշվարկվում է ըստ գործունեության տե
սակների՝արտահայտվածշուկայականգներով`արտադրվածհա
մախառն ավելացված արժեքի ու արտադրանքի զուտ հարկերի
հանրագումարը,

2. եկամուտների ձևավորման․ ՀՆԱնհաշվարկվում էֆինանսական
և ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների, տնային տնտեսութ
յունների, պետական հիմնարկների, ինչպես նաև տնային տնտե
սություններըսպասարկողոչառևտրայինկազմակերպությունների
ստացածսկզբնականեկամուտներիհիմամբ։

3. եկամուտների օգտագործման կամ ծախսային․ այստեղ ՀՆԱն
ապրանքների և ծառայությունների վերջնական սպառման ծախ
սերի,համախառնկուտակմանուզուտարտահանմանհանրագու
մարնէ:6

5. WhatIsGrossDomesticProduct?,TimCallen,FinanceandDevelopment,December,
2008․https://bit.ly/35vDGoL

6. Վիճակագրականցուցանիշներիմեթոդաբանականպարզաբանումներ,ՀՀ
վիճակագրականկոմիտե,էջ244,https://www.armstat.am/file/article/sv_12_11a_6400.pdf

https://bit.ly/35vDGoL
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_11a_6400.pdf
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Տնտեսական փոփոխությունները բնութագրող մեկ այլ ցուցանիշ է
տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը (ՏԱՑ), որը վերջերս են սկսել
հաշվարկել: Այն երկրի տնտեսությունում արտադրանքի թողարկման
իրական ծավալի փոփոխության ամսական ագրեգացված ցուցանիշն
է՝ ընդգրկելովտնտեսական գործունեության բոլորտեսակներըև հիմք
ընդունելովնախորդտարվամիջինտարեկանգները:Իտարբերություն
ՀՆԱի,որըգնահատումէավելացվածարժեքիփոփոխությունը,ամսա
կանՏԱՑըգնահատումէտնտեսությունումթողարկվածապրանքների
ևծառայություններիծավալներիմիտումները:

Կարևորէնաևտարբերակելանվանական(նոմինալ)ևիրականՀՆԱի
ցուցանիշները,որտեղ

• անվանականՀՆԱնընթացիկգներովհաշվարկվածտնտեսության
արդյունքնէ,

• իրականՀՆԱնթողարկվածարտադրանքիփաստացիծավալն է՝
հաշվարկվածբազիսայինտարվագներով։

ՀՆԱն հիմնականում հաշվարկվում է երկրի վիճակագրական կազմա
կերպություններիկողմից՝հիմքընդունելովմիջազգայինստանդարտնե
րը:ՀայաստանումՀՆԱիվերաբերյալվիճակագրությունըկազմվումէՀՀ
վիճակագրականկոմիտեի (ՎԿ) կողմից՝ հիմքընդունելովազգայինհա
շիվներիհամակարգիմեթոդաբանականառաջարկությունները7: ՀՆԱի
եռամսյակային ևտարեկան ցուցանիշների հաշվարկի համար հիմք են
հանդիսանումՀՀՎԿ,ՀՀկենտրոնականբանկիևՀՀֆինանսներինա
խարարությանտվ յալները:

ՀայաստանիՀանրապետությանՀՆԱ-իընդհանուրպատկերը

ԱնկախությանտարիներիցիվերՀՀումընդհանուրառմամբգրանցվել
էՀՆԱիաճ,իսկգրանցվածբացասականմիտումըհիմնականումպայ
մանավորվածէեղելհամաշխարհայինևտարածաշրջանայինշուկաների
ճգնաժամերով(տե՛սգծապատկեր1ը):

7. SystemofNationalAccounts2008,EuropeanCommissionInternationalMonetaryFund,
OrganisationforEconomicCooperationandDevelopment(OECD),UnitedNations,World
Bank,NewYork2009,https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf


Ուսումնական-տեղեկատվական նյութերի ձեռնարկ ՔՀԿ-ների համար   //////////////////////////////////////////////////

10

Գծապատկեր1․ՀՀՀՆԱ-իտարեկանմիտումները2008-2018թթ.,(տոկոսներով)8

Գծապատկեր2ումներկայացվածէՀՀՀՆԱիոլորտայինկառուցվածքը։

Գծապատկեր2․ՀՀՀՆԱ-իկառուցվածքը2018թ.,(տոկոսներով)9

Վերջին10տարիներինՀՀտնտեսությանառաջատարոլորտէհանդիսա
ցելգյուղատնտեսությունը,որինհաջորդումենմեծածախևմանրածախ
առևտուրը, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլետների նորոգումը, մշակող
արդյունաբերությունը,անշարժգույքիհետկապվածգործունեությունըև
շինարարությունը:

8. Ժամանակագրականշարքեր,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,համախառն
ներքինարդյունք,շուկայականգներով/2019,https://www.armstat.am/
am/?nid=12&id=01001&submit=Փնտրել

9. Ազգայինհաշիվներ,ՀՆԱարտադրությունը,ՀՆԱ,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,https://
www.armstat.am/am/?nid=202

https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=01001&submit=Փնտրել 
https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=01001&submit=Փնտրել 
https://www.armstat.am/am/?nid=202
https://www.armstat.am/am/?nid=202
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Արդյունաբերությանհիմնականճյուղերը

Արդյունաբերությունը երկրի տնտեսության շարժիչ ուժն է, որտեղ ար
տադրվումենբազմազանարտադրատեսակներ:Արդյունաբերությանհիմ
նականճյուղերնեն՝

• հումքիարդյունահանումնումշակումը,

• էներգիայիտարբերտեսակներիարտադրությունը,

• մշակողարդյունաբերությունը:

ՀՀարդյունաբերությանկառուցվածքըևհիմնականմիտումները

Հայաստանում արդյունաբերական արտադրանքը ներառում է հետևյալ
բաղադրիչները.

1. հանքագործականարդյունաբերությունևբացհանքերիշահագործում,

2. մշակողարդյունաբերություն,

3. էլեկտրաէներգիայի,գազի,գոլորշուևլավորակօդիմատակարարում,

4. ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վե
րամշակում:

Նշենք,որ2017թ․դրությամբՀայաստանումգործումէ286610արդյունա
բերականկազմակերպություն,որտեղառաջատարըմշակողարդյունաբե
րականընկերություններնեն։

10. Հայաստանիվիճակագրականտարեգիրք2018,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,էջ273։



Ուսումնական-տեղեկատվական նյութերի ձեռնարկ ՔՀԿ-ների համար   //////////////////////////////////////////////////

12

Գծապատկեր3․ՀՀարդյունաբերությանկառուցվածքնըստհիմնականճյուղերի,
2018թ.,(տոկոսներով)11

Գյուղատնտեսությանհիմնականճյուղերը

Գյուղատնտեսությանհիմնականճյուղերնեն.

• բուսաբուծությունը,

• անասնաբուծությունը,

• անտառաբուծությունը,

• ձկնորսությունըևձկնաբուծությունը,

• որսորդությունը:

Անասնաբուծականհիմնականարտադրանքըներառումէմիս,կաթ,ձու,
բուրդ,մեղվաբուծությանարտադրանքևայլն:

Բուսաբուծությանարտադրանքիհիմնականտեսակներնեն՝հացահատիկ
ևհատիկաընդեղեն,տեխնիկականմշակաբույսեր,կարտոֆիլ,բանջարե
ղեն,բոստանայինմշակաբույսեր,պտուղևհատապտուղներ,խաղող,կե
րայինմշակաբույսերիարտադրանք,գյուղատնտեսականմշակաբույսերի
սերմերևբազմամյատնկարկներիտնկանյութևայլն:

11. ՀայաստանիՀանրապետությանսոցիալտնտեսականվիճակը2018թ.հունվար
դեկտեմբերին,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,էջ13,https://www.armstat.am/file/article/
sv_12_18a_121.pdf

https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_121.pdf
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_121.pdf
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ՀՀգյուղատնտեսությանկառուցվածքըևհիմնականմիտումները

Գյուղատնտեսության և ձկնորսության համախառն արտադրանքը կազ
մում է 926,4 մլրդ դրամ: Դրա գերակշիռ մասը՝ 96,04տոկոսը, կազմում
էգյուղատնտեսությունը, որից46,2տոկոսըբաժին է ընկնումբուսաբու
ծությանըև53,8տոկոսը՝անասնաբուծությանը:36,7մլրդդրամէլձկնոր
սություննէկազմում:12

Ծառայություններիհիմնականոլորտները

Ծառայություններիոլորտըներառումէառևտրայինևոչառևտրայինծա
ռայությունները։Ծառայություններիոլորտիմեջենմտնում․

• տնտեսության ենթակառուցվածքների արտադրության և ծառա
յություններիմատուցմանոլորտը,

• տնտեսությանոչարտադրականևիրավաբանաֆինանսականկամ
սոցիալականծառայություններիոլորտները։

Ծառայություններիմատուցմանենթաոլորտներնեն.

• կոմունալկենցաղային,

• շինարարական,

• Էլեկտրաէներգետիկա,

• գազամատակարարում,

• ջերմամատակարարում,

• տրանսպորտային,

• կապիևհեռահաղորդակցության,

• թվայինևկենցաղայինտեխնիկայիվերանորոգման,

• առևտրային,

• հանրայինսննդի,

• կենցաղային,

• ապահովագրական:

12. Նույնտեղում,էջ20։
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Սոցիալականծառայություններիենթաոլորտներնեն.

• վարձույթի,

• բժշկականսանիտարական,

• կրթական,

• տեղեկատվական,

• իրավաբանական,

• ֆինանսական,

• թարգմանչական,

• հյուրանոցային,

• անվտանգությանապահովման,

• զբոսաշրջային,

• ժամանցայինևհանգիստ:

ՀՀծառայություններիոլորտը

ՀՀ ծառայությունների արտադրանքը 2016 թ․ կազմել է ավելի քան
1,268,934մլնդրամ։Այստեղառաջատարոլորտներնենֆինանսականև
ապահովագրականգործունեությունը,մշակույթըևզվարճալիքները,հան
գիստը,տեղեկատվությունըևկապը։
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Գծապատկեր4․ՀՀծառայություններիոլորտիկառուցվածքնըստհիմնական
ճյուղերի,2016թ․(տոկոսներով)13

Արտաքինապրանքաշրջանառությանկարևորությունըտնտեսությունում

Ապրանքաշրջանառություննառքուվաճառքիգործողությունէ,որնապա
հովումէապրանքներիուծառայություններիհոսքնարտադրությունիցդե
պի սպառողը։ Առևտրական գործարքներիտեսակներից կախված՝ ապ
րանքաշրջանառությունըկարողէլինել՝

• մեծածախ ու մանրածախ։ Մեծածախ է համարվումառևտրիայն
տեսակը, երբգնորդը մեծխմբաքանակովապրանքներ է ձեռք բե
րումհիմնականումվերավաճառքիհամար:Մանրածախառևտուրն
ապրանքների առուծախն է՝ նախատեսված անձնական, ընտանե
կան,տնայինկամայլօգտագործմանհամար:

• ներքինուարտաքին:Ներքինապրանքաշրջանառությունըենթադ
րումէապրանքիշարժմեկերկրիսահմաններիներսում,իսկարտա
քինը՝երկուևավելիերկրներիմիջև:Ապրանքների«արտահոսքը»
երկրիցանվանումենքարտահանում,իսկ«ներհոսքը»դեպիերկիր՝
ներմուծում:Այնվիճակագրականաղյուսակը,որըգրանցումէնյու
թականկամշոշափելիապրանքներիարտահանումնուներմուծումը
արժեքայինարտահայտությամբ,կոչվումէառևտրայինհաշվեկշիռ:
Երբարտահանվողապրանքներնարժեքայինարտահայտությամբգե
րազանցում են ներմուծվողապրանքները, առևտրային հաշվեկշռում

13. ՀայաստանիՀանրապետությանսոցիալտնտեսականվիճակը2016թվականի
հունվարդեկտեմբերին,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,էջ․4446,https://www.armstat.am/
file/article/torg_2017_3.pdf

https://www.armstat.am/file/article/torg_2017_3.pdf
https://www.armstat.am/file/article/torg_2017_3.pdf
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առկաէդրականսալդո,առևտրիավելցուկկամպրոֆիցիտ,իսկհա
կառակիդեպքում՝բացասականսալդոկամդեֆիցիտ:

Արտաքինապրանքաշրջանառություննարտահանմանևներմուծմանգու
մարն է: Այն կարգավորվում է երկրի արտաքին առևտրային քաղաքակա
նությամբ,որիհիմնականգործիքներնենմաքսադրույքները,քվոտանևայլն:

ՀՀարտաքինապրանքաշրջանառությունը

Հայաստանի արտաքին առևտրի քաղաքականությունը վերջին տարի
ներին միտված էարտաքինառևտրիազատական քաղաքականության
սկզբունքին,Հայաստանիստանձնածմիջազգայինպարտավորություննե
րիպահպանմանը,արտաքինառևտրումներգրավվածտնտեսվարողների
համարառավելբարենպաստդաշտիձևավորմանը,ինչպեսնաևհայրե
նականարտադրությանապրանքներիարտահանմանխթանմանը։2015
թվականիցՀայաստանըԵԱՏՄանդամէ,որիարդյունքումՀՀմաքսային
քաղաքականությունըպետքէհամապատասխանեցվիԵԱՏՄքաղաքա
կանությանը:ԱյնազատմուտքէապահովումդեպիԵԱՏՄանդամերկր
ներիշուկա:

ՀՀարտաքինընդհանուրապրանքաշրջանառությունը2018թ․կազմելէ
7,37մլրդԱՄՆդոլար, որիցարտահանումը՝2,41մլրդ, իսկներմուծումը՝
4,96մլրդԱՄՆդոլար14:Հայաստանիառևտրայինհաշվեկշիռըմշտապես
բացասականէեղել,այսինքն՝ներմուծումըգերազանցելէարտահանմա
նը:Ինչիցէլկարելիէենթադրել,որՀայաստանիտնտեսությունըկախյալէ
ներմուծվողապրանքներից:

«ԱրտադրվածէՀայաստանում»արտադրանքըհիմնականումարտահան
վումէՌուսաստան,Բուլղարիա,Նիդեռլանդներ,Գերմանիա,Շվեյցարիա
և Չինաստան: Հայաստան ներմուծվում են ապրանքներ հիմնականում
Ռուսաստանից,Ֆրանսիայից,Նիդեռլանդներից,Գերմանիայից,Իտալիա
յից,Բելգիայից,ԱմերիկայիՄիացյալՆահանգներից,ԱրաբականՄիացյալ
Էմիրություններից, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, Շվեյցա
րիայից,ԹուրքիայիցևՉինաստանից:

Հայաստանն արտահանել է մասնավորապես պատրաստի սննդամթերք,

14. Ժամանակագրականշարքեր,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,ներմուծում,մլն
ԱՄՆդոլար/2019,https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=10004&submit=Փնտրել,
արտահանում,մլնԱՄՆդոլար/2019,https://www.armstat.am/
am/?nid=12&id=10003&submit=Փնտրել,արտաքինառևտրաշրջանառություն,մլնԱՄՆ
դոլար/2019,https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=10001&submit=Փնտրել

https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=10004&submit=Փնտրել
https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=10003&submit=Փնտրել
https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=10003&submit=Փնտրել
https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=10001&submit=Փնտրել
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հանքահումքայինարտադրանք,թանկարժեքևկիսաթանկարժեքքարեր,
թանկարժեքուոչթանկարժեքմետաղներևդրանցիցպատրաստվածիրեր,
մանածագործականարտադրանքևայլն:Իսկներմուծվողհիմնականապ
րանքներնենմեքենաները,սարքավորումներնումեխանիզմները,հանքա
հումքայինարտադրանքը,պատրաստիսննդամթերքը,քիմիայիևդրահետ
կապվածարդյունաբերականճյուղերիարտադրանքը,վերգետնյա,օդային
ևջրայինտրանսպորտիմիջոցներըևայլն15:

Աշխատաշուկայիընդհանուրպատկերը

Աշխատաշուկանմիյուրահատուկհամակարգէ,որըներկայացնումէաշ
խատուժինկատմամբառաջարկնուպահանջարկը:Այս շուկայումկար
ևորվումենգործատուներիևաշխատողներիաշխատանքայինհարաբե
րությունները,այդ թվում՝աշխատանքիտեղավորման, զբաղվածության,
վարձատրության,աշխատանքայինպայմաններիևայլհարցեր:Ցանկա
ցած տնտեսության համար կարևորվում է լրիվ զբաղվածությունը, որը
վկայումէերկրիաշխատուժիարդյունավետօգտագործմանմասին:

Աշխատուժի «գինը» աշխատավարձն է, որը հարկվում է հիմնականում
եկամտահարկով:Սաայնհարկատեսակնէ,որըկիրառվումէֆիզիկական
անձիգործունեությանարդյունքիցստացվածեկամտիվրա:

ՀՀաշխատաշուկայիընդհանուրպատկերը

Հայաստանիաշխատանքայինռեսուրսներըկազմումեն2,021մլնմարդ,
որիցտնտեսապեսակտիվբնակչությունը1,23միլիոննէ,ոչակտիվը՝0,79
միլիոնը16:

2018թ.գործազրկությունըկազմել է219հազարմարդ,որիցպաշտոնա
պեսգրանցվածեն76,9հազարը,ինչընախորդտարվահամեմատպակաս
է3,1տոկոսով17:2017թ.զբաղվածներիթիվըկազմել1,01մլնմարդ,որից
52,3տոկոսըտղամարդիկեն,41,7ը՝կանայք:Վերջին10տարումմշտա
պեսզբաղվածտղամարդկանցքանակնավելիշատէեղել,քանկանանցը:

15. ՀայաստանիՀանրապետությանսոցիալտնտեսականվիճակը2018թ․հունվար
դեկտեմբերին,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,էջ132,https://www.armstat.am/file/article/
sv_12_18a_411.pdf

16. Հայաստանիվիճակագրականտարեգիրք2018,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,էջ55,
https://www.armstat.am/file/doc/99510748.pdf

17. Աշխատանքայինռեսուրսներ(1575տարեկաններ)՝ըստցուցանիշներիև
տարիների,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,https://bit.ly/2AODVgL

https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_411.pdf
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_411.pdf
https://www.armstat.am/file/doc/99510748.pdf
https://bit.ly/2AODVgL
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2017 թ. զբաղվածների 13,1տոկոսը ներգրավված էրարդյունաբերութ
յան,31,3տոկոսը՝գյուղատնտեսության,անտառայինտնտեսությանևձկ
նորսության,3,7տոկոսը՝ շինարարության, իսկ51,9տոկոսը՝ ծառայութ
յանոլորտում18:

Գնաճ

Գնաճը կամ սղաճը տնտեսությունում գների ընդհանուր մակարդակի
բարձրացումն է, որն ուղեկցվում է ազգային դրամական միավորի ար
ժեզրկմամբ։ Երբ տնտեսությունում գրանցվում է գնաճ, ապա ազգային
դրամական յուրաքանչյուրմիավորովհնարավորէ լինումգնելավելիքիչ
ապրանքներևծառայություններ։Գնաճիգլխավորցուցանիշըընդհանուր
կամսպառողականգներիինդեքսնէ,որըցույցէտալիստարեկանտոկո
սայինփոփոխությունըգներիմակարդակում:Գոյությունունիգնաճիչորս
մակարդակ՝

• նորմալ կամ սողացող, որի դեպքում գների աճի միջին տարեկան
տեմպըկազմումէմինչև5%,

• չափավոր,որիժամանակգներիաճիմիջինտարեկանտեմպըչիգե
րազանցում510%ը,

• թռիչքայինկամքառատրոփ,որիպարագայումգներնաճումենտա
րեկան10%իցավելի,

• գերգնաճ, որը գնաճի բարձր միտում է՝ շրջանառու դրամաքանա
կիևապրանքայինգներիմակարդակի չափազանցուանկանխա
տեսելիաճ,որիժամանակգնաճըդուրսէգալիսհսկողությունիցև
սպառնումամբողջտնտեսությանկազմալուծմանը:Սասովորաբար
վերաբերումէամիսներշարունակվողևսոցիալականցնցումներով
ուղեկցվողգներիաճին:19

18. Հայաստանիվիճակագրականտարեգիրք2018,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,էջ35,
https://www.armstat.am/file/doc/99510748.pdf

19. ԹամարաՏոնոյան,Տնտեսագիտությանհիմունքներ,Երևան,Ֆինանսաբանկային
քոլեջ,2003,էջ87։

https://www.armstat.am/file/doc/99510748.pdf
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ՀՀգնաճիմիտումները

Հայաստանումգնաճիմիտումներըներկայացվածենգծապատկեր5ում:

Գծապատկեր5․Գնաճիմիտումները2008-2018թթ.,(տոկոսներով)20

Փոխարժեք

Արժույթընույնփողնէ,սակայնկատարումէդրամիայնմեկգործառույթը՝
փոխանակումը, ընդ որում՝արտաքինտնտեսական հարաբերություննե
րում:Արժույթներըփոխանակվումեն՝ելնելովդրանցփոխանակմանգնից,
որըկոչվումէփոխարժեք,իսկայնմեխանիզմը,որովսահմանվումէփո
խարժեքը,անվանումենքգնանշում(quotation):Գոյությունունենփոխար
ժեքիհետևյալհիմնականտեսակները.

• ֆիքսված,որըսահմանվումէպետությանկողմից,

• լողացող,որըսահմանվումէշուկայիառաջարկովևպահանջարկով,

• կարգավորվող-լողացող, որիդեպքումարժույթիփոխարժեքը որո
շակի սահմաններում հաստատվում է շուկայիառաջարկովևպա
հանջարկով, սակայն այդ սահմանների խախտման պարագայում
պետությունըմիջամտումէևփոխարժեքըբերումթույլատրելիսահ
մանների:

Արժույթների գնանշման համար օգտագործվում է հիմնականում երեք
եղանակ՝

1. ուղղակի․արտարժույթիգնիարտահայտումըտեղականարժույթով
(օրինակ`1USD=360AMD),

20. ՀայաստանիՀանրապետությանսոցիալտնտեսականվիճակը2018թ․հունվար
դեկտեմբերին,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,էջ62,https://www.armstat.am/file/article/
sv_12_18a_130.pdf

https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_130.pdf
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_130.pdf
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2. անուղղակի․ տեղական արժույթի արտահայտումը արտարժույթով
(օրինակ՝1AMD=0,003USD),

3. քրոսկուրս, երբ փոխարժեքը որոշվում է երրորդ արժույթի միջո
ցով (օրինակ՝1USD=480AMD,1USD=0.9EUR,հետևաբար1
EUR=533AMD):21

Արժույթիփոխարժեքիտատանումըներազդումէարտահանմանևներ
մուծմանտնտեսականակտիվության,ինչպեսնաևգնաճիվրա:

ՀՀփոխարժեքիմիտումները

ՀՀում փոխարժեքը տարիների ընթացքում բավականին տատանվել է։
Ընդորում՝ԱՄՆդոլարըևեվրոնգրանցելենմիջինփոխարժեքիաճ,իսկ
ռուբլին՝նվազում:

Գծապատկեր6.Արտարժութայինփոխարժեքներ,դրամ/1ԱՄՆդոլար,դրամ/1
եվրոևդրամ/1ռուբլիմիջինփոխարժեքները2008-2018թթ.,միջին22

Ֆինանսականհամակարգը

Ֆինանսական համակարգը ներկայացնում է դրամական հարաբերութ
յուններնարտադրականգործընթացիբոլորսուբյեկտներիմիջև:Ֆինան
սական համակարգի վարածքաղաքականությունը կոչվում է ֆինանսա
կանքաղաքականություն:

21. EssentialsofInternationalEconomics:Questions&Answers,YuriyKozak,Tadeusz
Sporek,KievKatowice:CUL,2014,pp.103105.

22. Ժամանակագրականշարքեր,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,արտարժութային
փոխարժեքներ,դրամ/1եվրոմիջինփոխարժեքը/2019,https://www.
armstat.am/am/?nid=12&id=17012&submit=Փնտրել,արտարժութային
փոխարժեքներ,դրամ/1ԱՄՆդոլարմիջինփոխարժեքը/2019,https://www.
armstat.am/am/?nid=12&id=17010&submit=Փնտրել,արտարժութային
փոխարժեքներ,դրամ/1ՌՌմիջինփոխարժեքը/2019,https://www.armstat.am/
am/?nid=12&id=17011&submit=Փնտրել

https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=17012&submit=Փնտրել
https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=17012&submit=Փնտրել
https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=17010&submit=Փնտրել
https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=17010&submit=Փնտրել
https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=17011&submit=Փնտրել
https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=17011&submit=Փնտրել
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Ֆինանսական համակարգի հիմնական հաստատություններն են՝ կենտ
րոնական բանկը, բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ապա
հովագրական համակարգը, գրավատները, արժեթղթերի շուկան, վճա
րահաշվարկային կազմակերպությունները, արժութային շուկան և այլն:
Ֆինանսականհարաբերություններիսուբյեկտներնեն՝պետությունը,ձեռ
նարկությունները, տարբեր միավորումները, հիմնադրամները, հասարա
կականկազմակերպություններնուանհատքաղաքացիները:23

ՀՀֆինանսականհամակարգը

ՀՀ ֆինանսական համակարգը կարգավորող և վերահսկող կառույցը
ՀՀ կենտրոնական բանկն է, որըպետականանկախ կառավարման կա
ռույց է և որի գործունեության հիմնական նպատակը գների կայունութ
յանապահովումնէՀՀտարածքում:ԿենտրոնականբանկըգործումէՀՀ
Սահմանադրությանըև օրենքներին համապատասխան:Ներկայումս ՀՀ
պետական ֆինանսական քաղաքականությունը հիմնականում ուղղված
էտնտեսականկայունությանապահովմանը,պետականբյուջեիպակա
սուրդիկրճատմանըևտնտեսականաճինախադրյալներիստեղծմանը24։

ՀՀ ֆինանսական շուկայիխոշորագույն մասնակիցն է բանկային համա
կարգը, որին բաժին է ընկնում ֆինանսական համակարգի ակտիվնե
րի85.5%ը25։

Ֆինանսականոլորտումսպառողներիիրավունքներիևշահերիպաշտպա
նության, նրանցպահանջներիարագ,արդյունավետևանվճարքննութ
յան, ֆինանսական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահության
բարձրացման և ֆինանսական միջնորդությանավելացման նպատակով
ստեղծվելէՖինանսականհամակարգիհաշտարարը26։

ԳործարարմիջավայրըՀայաստանում

Տնտեսությունումներդրումներիևգործարարությանաճըպայմանավոր
ված է տվ յալ երկրի գործարար միջավայրով: Այն ներքին և արտաքին

23. ԱվետիսյանՍ.,ԹովմասյանՌ․,Տնտեսագիտությանտեսություն,Երևան,Նահապետ,
2010,էջ155։

24. ՀՀօրենքը«Կենտրոնականբանկիմասին»,30հունիսի,1996թ.,https://www.cba.am/
AM/lalaws/Kentronakan_banki_masin.pdf

25. Ֆինանսականհամակարգևվերահսկողություն,ՀՀկենտրոնականբանկ,https://
www.cba.am/am/SitePages/fscintroduction.aspx

26. ՀՀօրենքը«Ֆինանսականհամակարգիհաշտարարիմասին»,17հունիսի,2008թ.,
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=64647

https://www.cba.am/AM/lalaws/Kentronakan_banki_masin.pdf
https://www.cba.am/AM/lalaws/Kentronakan_banki_masin.pdf
https://www.cba.am/am/SitePages/fscintroduction.aspx
https://www.cba.am/am/SitePages/fscintroduction.aspx
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=64647
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գործոնների ամբողջություն է, ինչպիսիք են՝ առկա աշխատուժի որակը
և քանակը, սպառողների գնողունակությունն ու քանակը, իրավականև
հարկային դաշտերը, առկա ենթակառուցվածքները, հարկային արտո
նությունները, տնտեսական ու ֆինանսական կայունությունը, կառավա
րության կողմից իրականացվող գործողությունները, տեխնոլոգիաների
նորարարության աստիճանը, սոցիալական և շուկայական միտումները,
տնտեսականփոփոխություններըևայլն,այսինքն՝բոլորայնգործոնները,
որոնքազդում են ընկերությանգործառույթների վրա:Գործարարմիջա
վայրըհնարավորությունէտալիսբացահայտելուբիզնեսիհնարավորութ
յունները: Գործարար միջավայրի հիմնական գործոնները ներկայացվում
եննաևմիջազգայինտնտեսականևգործարարությանմի շարքցուցա
նիշներիօգնությամբ,մասնավորապես․

1. ըստԳլոբալմրցունակությանցուցանիշի՝2018թ.Հայաստանըզբա
ղեցրելէ70րդտեղը(140երկրներիշարքում)27,

2. ըստՀամաշխարհայինբանկիտվ յալների՝2018թ.Հայաստանը
հանդիսացելէբարձրմիջինեկամուտունեցողերկիր28,

3. ըստ«Թրանսփարենսիինթերնեշնլ»հակակոռուպցիոնկենտրոնի
կոռուպցիայիընկալմանհամաթվի՝2018թ.Հայաստանըզբաղեց
րելէ105րդտեղը(180երկրներիշարքում)29,

4. «Մուդիս»գործակալությանսուվերենվարկայինվարկանիշով2019
թ.ՀայաստանըգնահատվելէBa3՝կայուն30,

5. «Ֆիտչ»գործակալության՝տնտեսությանվարկունակությունըգնա
հատողվարկանիշով2019թ.ՀայաստանըգնահատվելէB+դրա
կանշարժով31,

27. TheGlobalCompetitivenessReport2018,WorldEconomicForum,http://www3.
weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf

28. WorldBankArmeniaData,https://data.worldbank.org/country/armenia

29. CorruptionPerceptionsIndex2018,TransparencyInternational,https://www.
transparency.org/cpi2018

30. RatingAction:Moody’supgradesArmenia’sratingtoBa3;changesoutlooktostable
frompositive,Moody’sInvestorsService,27August,2019,https://www.moodys.com/
research/MoodysupgradesArmeniasratingtoBa3changesoutlooktostablePR_404870

31. FitchAffirmsArmeniaat‘B+’;OutlookPositive,FitchRatings,24May,2019,https://
www.fitchratings.com/site/pr/10076538

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
https://data.worldbank.org/country/armenia
https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Armenias-rating-to-Ba3-changes-outlook-to-stable--PR_404870
https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Armenias-rating-to-Ba3-changes-outlook-to-stable--PR_404870
https://www.fitchratings.com/site/pr/10076538
https://www.fitchratings.com/site/pr/10076538
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6. DoingBusinessի2019թ.գնահատականովՀայաստանըզբաղեց
րելէ41րդտեղը(190երկրներիշարքում)32։

ՀՀձեռնարկատիրականմիջավայրըևձեռնարկատիրությանտեսակները

ԸստՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի՝ձեռնարկատիրականէհամարվում
անձիինքնուրույն,իրռիսկովիրականացվողգործունեությունը,որիհիմ
նականնպատակըգույքօգտագործելուց,ապրանքներվաճառելուց,աշ
խատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ
ստանալնէ33:

Ձեռնարկության տնտեսվարման հիմնական սկզբունքներն ամփոփվում
են չորս «ի»երով՝ ինքնակառավարում, ինքնաֆինանսավորում, ինքնու
րույնություն և ինքնածախսահատուցում, որոնց նշանակությունը մեծ է
հաջողությունգրանցելուհամար:

Ձեռնարկատիրությանտեսակներնառանձնանում են ըստգործունեութ
յան բովանդակության և ընթացքի: Կախված գործունեության բովան
դակությունից՝ տարբերում են արտադրական, առևտրային, ֆինանսա
վարկային, ապահովագրական և միջնորդային ձեռնարկատիրական
գործունեություններ:

Գոյություն ունեն նաև ձեռնարկատիրական գործունեության երեք հիմ
նական ձևեր` սոցիալտնտեսական, կազմակերպականտնտեսական և
կազմակերպականիրավական։ Սոցիալտնտեսականի մեջ տարբերում
ենք ձեռնարկատիրական գործունեության պետական, կոլեկտիվ և ան
հատական տեսակները։ Կազմակերպականտնտեսական ձևերը դասա
կարգելիսհիմքենընդունվումոչմիայնսեփականությանձևերը,այլևձեռ
նարկատիրության կազմակերպականտեսակը։Առանձնացվում են երեք
հիմնականտիպեր՝անհատական(միանձնյա)ձեռնարկատիրություն,ըն
կերակցություն (գործընկերություն), կորպորացիա (բաժնետիրական ըն
կերություն)։ՍտորևներկայացվածենՀՀումառկաձեռնարկատիրական
գործունեությանկազմակերպաիրավականձևերը(տե՛սգծապատկեր7)։

32. DoingBusiness2019:Armenia,WorldBankGroup,https://www.doingbusiness.org/
content/dam/doingBusiness/country/a/armenia/ARM.pdf

33. ՀՀքաղաքացիականօրենսգիրք,5մայիսի,1998թ.,http://www.irtek.am/views/act.
aspx?aid=150008

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/armenia/ARM.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/armenia/ARM.pdf
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150008
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150008
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Գծապատկեր7.Ձեռնարկատիրականգործունեության
կազմակերպաիրավականձևերը34

Միևնույն ժամանակ, ձեռնարկատիրական գործունեությանը ներհա
տուկենայնպիսիբնութագրիչներ,ինչպիսիքենճկունությունը,բազմա
ֆունկցիոնալությունը, նպատակաուղղվածությունը, ինքնուրույնութ
յունը, ինչպես նաև անորոշությունը: Գործնականում կարևորագույն
հիմնախնդիրներից է ձեռնարկությունների ֆինանսավորման հարցը։
Որպես ֆինանսավորման աղբյուր՝ կարող ենք առանձնացնել պետա
կան բյուջեն, սեփական միջոցները, միջազգային և օտարերկրյա դո
նորկազմակերպություններիհատկացումները (դրամաշնորհներըկամ
ցածր տոկոսադրույքներով վարկերը), նվիրատվությունները, վարկային
փաթեթներըևայլն:

34. Տնտեսագիտությանտեսություն(ուսումնականձեռնարկ),խմբ.՝տ.գ.դ.,պրոֆ.Գ.
Ե.Կիրակոսյանիևտ.գ.թ.,պրոֆ.Ի.Ե.Խլղաթյանի,Եր.,Տնտեսագետ,2009,էջ426434,
http://ijevanlib.ysu.am/wpcontent/uploads/2018/06/tntes.tes_..pdf
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Գործունեության արդյունավետությունը կարելի է դիտարկել շահույթի և
ծախսերի հարաբերակցությամբ: Սակայն ձեռնարկատիրական գործու
նեությանարդյունավետությունըկարելիէտեսնելնաևսպառողներիպա
հանջներիբավարարմանտեսանկյունից:35

Ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետությունն էապես
կախվածէհետևյալբաղադրիչներից․

• գործունեությանոլորտի,սպառողներիընտրությունիցևնրանցպա
հանջներիառավելագույնբավարարումից,

• արտադրականտեխնոլոգիայիընտրությունից,

• մրցակիցներիբացահայտումից(նույնսպառողներիշրջանակում),

• իրացվողապրանքներիևծառայություններիգնահատականից,

• նորշուկաներիորոշարկումիցևնվաճվածշուկաներիպահպանումից36:

Մյուս կողմից՝ «անորոշություն» բնութագրիչի առանձնացմամբ պետք է
նկարագրենքնաևձեռնարկատիրականռիսկը:Այնարտահայտումէանո
րոշությանպայմաններում ձեռնարկատիրականգործունեության՝ սպաս
վելիքարդյունքներինհասնելու,չհասնելուկամնպատակիցշեղվելուհա
վանականությունը:

Կարելիէառանձնացնելռիսկիմիքանիհիմնականտեսակներ,որոնցձեռ
նարկատերերնառնչվումենիրենցգործունեությանընթացքում.

• ձեռնարկատիրոջռիսկ,որինառնչվումէյուրաքանչյուրը,ովորոշում
էզբաղվելայսգործունեությամբ:Ձեռնարկատերըկամձեռնարկատի
րությունըշրջանառությանմեջէդնումիրդրամագլուխը,ևառաջա
նումենռիսկերսույնգործունեությանշահութաբերությանհարցում,

• վարկատուիռիսկ.կակասկած,որվարկատունկարողէսնանկանալ
ևչկատարելիրպարտավորությունները(ունիսուբյեկտիվբնույթ),

• դրամականմիջոցիարժեզրկմանռիսկ,որըկախվածչէտնտեսվա
րողսուբյեկտներիկամքիցուցանկությունիցևհամեմատաբարդյու
րավկանխատեսելիէ,

• արժութային ռիսկ.պայմանավորված էարտարժույթի նկատմամբ
ազգայինդրամականմիավորիհնարավորարժեզրկմամբ,

35. ГаленкоВ.П.,СтраховаО.А.,ФайбушевичС.И.,Какэффективноуправлять
организацией?,Москва,Бератор–Пресс,2003г.,стр.85․

36. БакановМ.И․,МельникМ.В.,ШереметА.Д.,Теорияэкономическогоанализа,
Москва,Финансыистатистика,2005г.,стр․3334․
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• ներդրումային ռիսկ, որը կարող է ի հայտ գալ ինչպես սկզբնական
փուլում,այնպեսէլձեռնարկատիրոջկողմիցպարբերաբարներդրում
ներկատարելիս:37

Հարկէփաստել,որռիսկըգոյությունունիմիշտ,սակայնդրանիցկարելի
էխուսափելմասնագետիկողմիցկանխավիրականացված՝իրավիճակի
գնահատմանհանգամանալիցևամբողջականգործընթացիմիջոցով:

2017թ.ՀՀՎԿտվ յալներովՀայաստանումտնտեսվարողներիընդհանուր
քանակըկազմելէ59575միավոր,իսկնախորդտարում՝60044:Հետևա
բար2016թ․համեմատայնփոքրինչնվազելէ:

Ընդամենը
այդթվում

գերփոքր փոքր միջին խոշոր

Մշակող
արդյունաբերություն

5771 5004 596 128 43

Շինարարություն 1224 856 295 68 5

Մեծածախևմանրա
ծախառևտուր,ավտո
մեքենաներիևմոտո
ցիկլետներինորոգում

40183 39264 787 112 20

Փոխադրումներև
պահեստային
տնտեսություն

1016 775 203 28 10

Կացությանև
հանրայինսննդի
կազմակերպում

2559 2148 357 53 1

Տեղեկատվությունև
կապ

1636 1351 233 42 10

Անշարժգույքի
հետկապված
գործունեություն

1552 1449 94 9 

37. Ն.Հայրապետյան,Ն.Հայրապետյան,Գործարարությանհիմունքներ,Երևան,
Ֆինանսաբանկայինքոլեջ,2003։
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Մասնագիտական,
գիտականև
տեխնիկական
գործունեություն

3030 2812 191 26 1

Վարչարարական
ևօժանդակ
գործունեություն

1596 1426 130 36 4

Այլ 1008 347 145 13 14

Ընդամենը 59575 55921 3031 515 108

Աղյուսակ1.Հիմնականտնտեսվարողներիքանակնըստտնտեսական
գործունեության,2017թ.(միավոր)
Աղբյուրը՝ՀՀՎԿ:

Ինչպեսերևումէվիճակագրությունից,տնտեսվարողներիկեսիցավելին՝
52տոկոսը,կենտրոնացածէԵրևանում,որինհաջորդումենԿոտայքիև
Արարատիմարզերը:

ՀՀձեռնարկատիրականմիջավայրըկարգավորողհիմնական
օրենսդրությունը

Ամենոքիրավունքունիզբաղվելուձեռնարկատիրականգործունեությամբ:
Այդնպատակովքաղաքացինկարողէստեղծելինչպեստնտեսականընկե
րություն,այնպեսէլհանդեսգալորպեսանհատձեռնարկատեր:

Երկրումձեռնարկատիրությանզարգացմանհամարանհրաժեշտէհամա
պատասխանօրենսդրաիրավականդաշտիառկայությունևձեռնարկատե
րերիիրավականպաշտպանվածություն:Ձեռնարկատիրությաննառնչվող
ՀՀ հիմնական օրենքներն են՝ «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին», «Փոքր
և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» և
«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին»։
Ստորևներկայացնենքայդօրենքներիհիմնականդրույթներիցմիքանիսը։

Ըստ«Անհատձեռնարկատիրոջմասին»ՀՀօրենքի՝«Անհատձեռնարկատե
րնայնֆիզիկականանձնէ,որնիրավունքունի,առանցիրավաբանական
անձկազմավորելու,ինքնուրույն,իրանունիցևիրռիսկովիրականացնելու
գործունեություն,որիհիմնականնպատակըգույքօգտագործելուց,ապրա
նքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ
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մատուցելուցշահույթ(եկամուտ)ստանալնէ»:38

«Փոքրևմիջինձեռնարկատիրությանպետականաջակցությանմասին»
օրենքի համաձայն՝ ՀՀ ՓՄՁ սուբյեկտները դասակարգվում են ըստ
հետևյալտեսակների․

1. գերփոքր՝առևտրային կազմակերպություններ ևանհատ ձեռնար
կատերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը
կազմումէմինչև10մարդ,իսկնախորդտարվագործունեությունից
ստացվածհասույթըկամնախորդտարեվերջիդրությամբակտիվ
ներիհաշվեկշռայինարժեքըչենգերազանցում100մլնդրամը,

2. փոքր՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկա
տերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը
կազմումէմինչև50մարդ,իսկնախորդտարվագործունեությունից
ստացվածհասույթըկամնախորդտարեվերջիդրությամբակտիվ
ներիհաշվեկշռայինարժեքըչենգերազանցում500մլնդրամը,

3. միջին՝ առևտրային կազմակերպություններ ևանհատ ձեռնարկա
տերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը
կազմումէմինչև250մարդ,իսկնախորդտարվագործունեությունից
ստացվածհասույթըկամնախորդտարեվերջիդրությամբակտիվ
ների հաշվեկշռայինարժեքը չեն գերազանցում համապատասխա
նաբար1500մլնդրամըև1000մլնդրամը:39

«Սահմանափակպատասխանատվությամբընկերություններիմասին»ՀՀ
օրենքնսահմանումէ,որսահմանափակպատասխանատվությամբընկե
րություն(ՍՊԸ)էհամարվումմեկկամմիքանիանձանցհիմնադրածընկե
րությունը, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է ընկերության
կանոնադրությամբսահմանվածչափերովբաժնեմասերի:40

Դրանիցզատ,ձեռնարկություններիվերաբերյալորոշդրույթներկարգա
վորվում են «Իրավաբանականանձանցպետական գրանցման, իրավա
բանականանձանցառանձնացվածստորաբաժանումների,հիմնարկների
ևանհատձեռնարկատերերիպետականհաշվառմանմասին»,«Առևտրի

38. ՀՀօրենքը«Անհատձեռնարկատիրոջմասին»,3ապրիլի,2001թ.,https://www.arlis.
am/DocumentView.aspx?DocID=76780

39. ՀՀօրենքը«Փոքրևմիջինձեռնարկատիրությանպետականաջակցությանմասին»,
5դեկտեմբերի,2000թ.,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64617

40. ՀՀօրենքը«Սահմանափակպատասխանատվությամբընկերություններիմասին»,
24հոկտեմբերի,2001թ.,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100223

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76780
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76780
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64617
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100223
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ևծառայություններիմասին»ևայլօրենքներով41:

Նշենք, որ ՀՀ ՎԿ տվյալներով Հայաստանում տնտեսվարողների կողմից
արտադրվածապրանքների ու մատուցված ծառայությունների ընդհանուր
շրջանառությունը2017թ․կազմելէ5609126.3մլնդրամ(տե՛սաղյուսակ2):



Ընդամենը
այդթվում՝

գերփոքր փոքր միջին խոշոր

Հանքագործական
արդյունաբե
րությունևբաց
հանքերի
շահագործում

340374.8 7987.4 6750.7 5449.6 320187.0

Մշակող
արդյունաբե
րություն

1158737.1 106445.1 160788.5 313971.1 577532.5

Էլեկտրականու
թյան,գազի,
գոլորշուևլավո
րակօդիմատա
կարարում

586131.4 14343.5 19287.3 85648.7 466851.9

Շինարարություն 335602.7 57000.2 101711.8 155704.3 21186.4

Մեծածախև
մանրածախ
առևտուր,
ավտոմեքենաների
ևմոտոցիկլետնե
րինորոգում

2347912.1 854477.4 529648.6 480016.8 483769.3

Փոխադրումներ
ևպահեստային
տնտեսություն

219378.7 35674.7 66528.3 22346.2 94829.4

Կացությանև
հանրայինսննդի
կազմակերպում

116040.0 34761.7 36141.7 42691.7 2444.9

Տեղեկատվություն
ևկապ

222326.3 33174.3 41602.1 35646.4 111903.5

41. ՕրենքներինկարելիէծանոթանալՀՀիրավականտեղեկատվականհամակարգի
պաշտոնականկայքում՝https://www.arlis.am

https://www.arlis.am/
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Մասնագիտա
կան,գիտական
ևտեխնիկական
գործունեություն

102523.8 54704.2 31598.5 15207.9 1013.2

Այլ 1101833 72833 49318 26825,6 31101

Ընդամենը 5609126.3 1271422.4 1043375.8 1183508.3 2110819.7

Աղյուսակ2.Տնտեսվարողներիկողմիցարտադրվածապրանքներիու
մատուցվածծառայություններիծավալը(շրջանառությունը)՝ըստ
տնտեսականգործունեությանտեսակի,2017թ.(մլնդրամ)
Աղբյուրը՝ՀՀՎԿ:

Տնտեսվարողների շրջանառության կառուցվածքն ըստ ՀՀ մարզերի
և Երևան քաղաքի, ինչպես երևում է գծապատկեր 8ից, բաշխված է
անհամաչափ։ԱռաջատարէԵրևանը,որտեղգրանցվածտնտեսվարող
ներիշրջանառությունըկազմումէ4046905.8մլնդրամ:

Գծապատկեր8.ՏնտեսվարողներիշրջանառությանկառուցվածքնըստՀՀ
մարզերիևԵրևանքաղաքի,2017թ.
Աղբյուրը՝ՀՀՎԿ:

Միևնույնժամանակ,ՀՀձեռներեցությանոլորտումնկատվումէկանանց
դերի աճ։ Հատկապես հարկ է առանձնացնել գյուղաբնակ կանանց
նախաձեռնությունները՝ ուղղված համայնքների զարգացմանը: Կանանց
ձեռներեցությունը հիմնված է առևտրի և ծառայությունների, իսկ ավելի
փոքր չափով՝ արտադրության վրա: Միջազգային մի շարք կազմակեր
պությունների ֆինանսավորմամբ աշխատանքներ են իրականացվում
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կանանց շրջանում ձեռներեցության հմտությունները զարգացնելու և
նրանցնախաձեռնություններինֆինանսապեսօժանդակելուուղղությամբ:

Առանձնահատուկ ուշադրության է արժանանում նաև սոցիալական
ձեռնարկատիրության զարգացումը Հայաստանում: Սա ձեռնարկատի
րությանմիտեսակէ,որիհիմքումսոցիալականնպատակնէ:Սոցիալական
ձեռնարկատիրությունըներառումէինչպեսավանդականձեռնարկատի
րությանսկզբունքները,այնպեսէլսոցիալականնպատակներինհասնե
լումիջոցները։Սոցիալականձեռնարկություն(ՍՁ)նախաձեռնողանձինք
կարող են հանդես գալ որպես կոոպերատիվ, հասարակական կազմա
կերպություն (ՀԿ), բարեգործական կազմակերպություն, սահմանափակ
պատասխանատվությամբընկերություն(ՍՊԸ),հիմնադրամևայլն:Գործնա
կանում սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվում են հիմնական
ում ՀԿները։ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ
2016թ․օրենքնսահմանում է,որ«կազմակերպություննիրավունքունի
իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան
իրականացնելուձեռնարկատիրականգործունեություն,այդնպատակով
տնօրինելու իր գույքը և գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև
օրենքով սահմանված կարգով ստեղծելու առևտրային կազմակեր
պությունկամդառնալունրամասնակից»:

Պետքէնշել,որՍՁներըգործումեննույնօրենսդրականդաշտում,ինչՓՄՁ
ներըևհետևաբարունեննույնխնդիրները,սակայնհաշվիառնելովնրանց
առանձնահատկությունները (բիզնես բաղադրիչի թույլ առկայություն՝ ի
համեմատսոցիալականի)՝ՍՁներըֆինանսավորմանևխորհրդատվությ
անավելիմեծկարիքենզգում42:

ՀՀձեռնարկատիրությաննառնչվողհարկայինհամակարգը

Հայաստանում հարկային դաշտը բավական խճճված է, ինչը մի շարք
խոչընդոտներէառաջացնումսկսնակձեռնարկատերերիհամար:Սաբա
ցասականազդեցությունէունենումնաևձեռնարկատիրականմիջավայ
րի դինամիկ զարգացման վրա: Հայաստանում գործում է յոթ հիմնական
հարկատեսակ՝ ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ), շահութահարկ,
եկամտահարկ,գույքահարկ,հողահարկ,պարզեցվածհարկևակցիզային
հարկ:Պարզեցվածհարկերիտարբերֆիքսվածվճարումներկարողեն
սահմանվելնաևհատուկօրենսդրությամբ:

42. ՓՄՁոլորտիգնահատմանհետազոտությունՀայաստանում,Հայկականբիզնես
կոալիցիա,Երևան,2018,https://ccd.armla.am/wpcontent/uploads/2018/12/SME
assessment_2018_November20.pdf

https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2018/12/SME-assessment_2018_November-20.pdf
https://ccd.armla.am/wp-content/uploads/2018/12/SME-assessment_2018_November-20.pdf
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Հայաստանում ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ) գործունեության
տեսակներիմեծամասնությանհամարկազմումէ20%:

Ակցիզայինհարկըգանձվումէգարեջրի,գինու,գինունյութերի,ալկոհոլի
և ալկոհոլային խմիչքների, ծխախոտի փոխարինիչների, ծխախոտային
ապրանքների, բենզինի, չմշակված նավթի և նավթամթերքի, դիզելային
վառելիքի, նավթային գազերի և այլ գազային ածխաջրերի (բացառու
թյամբբնականգազի)ներմուծմանկամՀՀտարածքումայդապրանքներն
արտադրողներիկողմիցդրանցօտարմանհամար:

Շահութահարկը գործունեությանտեսակների մեծամասնության համար
կազմումէ20%:

ՀՀումգործումէեկամտահարկիեռամակարդակսանդղակ՝24.4%,26%
և36%՝կախվածեկամտիամսականչափից։

2018 թ. Հայաստանում ՓՄՁ ոլորտի գնահատման հետազոտության
արդյունքներըվերհանեցինմիշարքտվ յալներբիզնեսիզարգացմանըխո
չընդոտողգործոններիվերաբերյալ:Այսպես,հարցմանըմասնակցած523
ՓՄՁներիպատասխաններիամփոփման հիմամբառանձնացվել են 16
խոչընդոտողգործոններ,որոնցիցկհատկանշենքհինգը.

1. շուկայի փոքրություն, գերհագեցվածություն, գնողունակ պահան
ջարկի բացակայություն, ոլորտի ցածր շահութաբերություն բարձր
մրցակցությանպատճառով,

2. ֆինանսականռեսուրսներիդժվարհասանելիություն,

3. հարկայինծանրբեռՓՄՁհատվածիհամար,մասնավորապես՝

• հարկայինհաշվետվություններիվարմանդժվարություններ,

• եկամտահարկի և արձակուրդային վճարների մուծման
դժվարություններ,

• ԱԱՀ և շրջանառության հարկ վճարող ձեռնարկությունների
համագործակցությանդժվարություններ,

• կադրայինքաղաքականություն,

4. որակյալկադրերիբացակայությունաշխատաշուկայում,
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5. պետականոլորտիկողմիցաջակցությանբացակայություն43։

ՀՀ կառավարության 20192023 թթ. ծրագրում մեծապես կարևորվում
է փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում։ Նշվում է նաև,
որ համալիր քայլեր են ձեռնարկվելու ոլորտում, որոնք ուղղված կլինեն
խոչընդոտների վերացմանը:Մասնավորապեսխոսվում է ձեռնարկատի
րականմշակույթիզարգացման,նպաստավորօրենսդրականևինստիտու
ցիոնալդաշտերիկայացման,ՓՄՁկարողություններիզարգացմանմասին։
Ըստծրագրի՝մինչև24մլնդրամիրացմանշրջանառությամբմիկրոձեռ
նարկություններն ազատված կլինեն շրջանառության և եկամտային
հարկերից44։

ՕԳՏԱԿԱՐՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

1. Գործարարությանհիմունքներ,ՆունեՀայրապետյան,Նաիրա
Հայրապետյան,Երևան,Ֆինանսաբանկայինքոլեջ,2003։

2. ՀայաստանիՀանրապետությանհարկայինօրենսգիրք,04.10.2016,
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132329

3. ՀայաստանիՀանրապետությանսոցիալտնտեսականվիճակը2018
թ.Հունվարդեկտեմբերին,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,էջ13,https://
www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_121.pdf

4. ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացիականօրենսգիրք,
05.05.1998,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=126332

5. Հայաստանիվիճակագրականտարեգրքեր2013–2018,ՀՀվիճակագ
րականկոմիտե,https://www.armstat.am/am/?nid=586

6. ՀՀկառավարությանծրագիր20192023՝ընդունվածՀՀկառավա
րությանN65Աորոշմամբ,08.02.2019,https://www.gov.am/files/
docs/3133.pdf

43. Նույնտեղում։

44. ՀՀկառավարությանծրագիր20192023՝ընդունվածՀՀկառավարությանN65Ա
որոշմամբ,08.02.2019,https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132329
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_121.pdf
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_121.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=126332
https://www.armstat.am/am/?nid=586
https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf
https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf
https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf
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7. ՀՀօրենքը«Անհատձեռնարկատիրոջմասին»,03.04.2001,https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76780

8. ՀՀօրենքը«Զբաղվածությանմասին»,11.12.2013,https://www.arlis.
am/DocumentView.aspx?DocID=118159
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՈՐՊԵՍՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ

ՄԻՋՈՑ

Սոցիալականձեռնարկատիրությանգաղափարը

Սոցիալական ձեռնարկությունների քարտեզագրման45 զեկույցի համա
ձայն՝սոցիալականձեռնարկությունըմիկազմակերպությունէ,որըկիրա
ռում էառևտրային գործելակարգ՝ ի շահ մարդուև շրջակամիջավայրի
բարելավվածբարեկեցության,այլոչթեարտաքինշահառուներիշահույթը
հնարավորինսմեծացնելունպատակով:

«Սոցիալականձեռնակատիրությանզարգացմանհայեցակարգի»46համա
ձայն՝ կազմակերպությունը կարելի է համարել սոցիալական ձեռնարկութ
յուն,եթեայն,իթիվսայլկետերի,հիմքումսահմանելէորևէսոցիալական
խնդրիլուծումևկիրառումէ«սոցիալականխնդիր–բիզնեսմոդել–բիզնես
լուծում – սոցիալական դրական տրանսֆորմացիա» մոտեցումը՝ չխախ
տելովկանաչմտածողությանսկզբունքը,և/կամստեղծվելէբացառապես
սոցիալապես խոցելի խավի աշխատանքային ինտեգրումն ապահովելու

45. Սոցիալականձեռնարկություններիքարտեզագրում,«ԱջակցությունՀայաստանում
ժողովրդավարկառավարմանը»ծրագիր(Բրիտանականխորհուրդ),2015,http://hkdepo.
am/up/docs/SocialEnterpriseMapping_BC.pdf

46. Սոցիալականձեռնակատիրությանզարգացմանհայեցակարգ,Նախագիծ,
Իրավականակտերինախագծերիհրապարակմանմիասնականկայք,https://drive.google.
com/file/d/0Bwf5auYsW4oeXEzZzRuXy1lVTZvMTJFb2RRdW1JMVRuWU9n/view?usp=sharing

http://hkdepo.am/up/docs/Social Enterprise Mapping_BC.pdf
http://hkdepo.am/up/docs/Social Enterprise Mapping_BC.pdf
https://www.e-draft.am/projects/1180/about#_Toc505349617
https://www.e-draft.am/projects/1180/about#_Toc505349617
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նպատակով,ինչպեսնաև՝եթեաշխատողներիառնվազն40%ը,բայց4
հոգուցոչպակաս,հաշմանդամությունունեցողմարդիկեն։Բացիդրա
նից՝ սոցիալականձեռնարկությունը շահույթիառնվազն50%ըպետք է
ներդնի կազմակերպության զարգացման կամ կանոնադրությամբ սահ
մանվածսոցիալականազդեցությանապահովմանուղղությամբ։

Ըստհայեցակարգի՝սոցիալականազդեցությանգնահատումըներառում
է,բայցևչիսահմանափակվումհետևյալոլորտներով․

• մարդկանցկենսակերպը. ինչպեսենմարդիկապրում,աշխատում,
հանգստանումևհաղորդակցվումմիմյանցհետ.

• մարդկանցմշակույթը. համոզմունքները, սովորույթները,արժեքնե
րըևլեզուն.

• համայնքը.կայունությունը,ծառայություններըևենթակառուցվածքները.

• որոշումներիընդունումը.որքանովենմարդիկիրավունակմասնակցե
լուայնորոշումներիընդունմանը,որոնքազդումենիրենցկյանքիվրա.

• շրջակամիջավայրը.օդիևջրիորակը,սննդիհասանելիությունըև
որակը,վտանգներիևաղետներիռիսկիմակարդակը,սանիտարա
կան վիճակի համապատասխանությունը, ֆիզիկական անվտան
գությունը,ռեսուրսներիհասանելիությունըևդրանցնկատմամբվե
րահսկողությունը.

• առողջությունըևբարեկեցությունը.առողջությունըներկայացվումէ
որպեսհամալիրֆիզիկական,մտավոր,սոցիալականևհոգևորբարե
կեցություն,այլոչմիայնորպեսհիվանդություններիբացակայություն։

Միաժամանականհրաժեշտէնաևտարանջատելևսահմանելկորպորա
տիվ սոցիալականպատասխանատվությունը՝ որպես իրականացվող սո
ցիալականազդեցությամբմիջոցառում։

Ի՞նչէսոցիալականազդեցությունը47

Սոցիալական գնահատման ուղեցույցների և սկզբունքների միջկազմա
կերպական կոմիտեն սոցիալականազդեցությունը սահմանում է որպես
«պետական կամ մասնավոր ցանկացած գործողությունների հետևանք

47. Այսբաժնիտեքստըվերցվածէհետևյալփաստաթղթից՝Սոցիալական
ազդեցություններևտեղականօգուտներ։ՇՄՍԱԳաշխատանքայինխմբի
առաջարկություններ,2013,https://www.energi.no/docman/international/279esiawg
reportbsocialimpactsandlocalbenefistarm/file

https://www.energi.no/docman/international/279-esia-wg-report-b-social-impacts-and-local-benefist-arm/file
https://www.energi.no/docman/international/279-esia-wg-report-b-social-impacts-and-local-benefist-arm/file
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բնակչության համար, որն ազդում է մարդկանց ապրելակերպի, աշխա
տանքի,զվարճանքների,միմյանցհետհարաբերակցվելու,իրենցկարիք
ներըբավարարելուձևերիև,ընդհանրապես,նրավրա,թեինչպեսենմար
դիկգործումորպեսհասարակությանանդամներ»:

Սոցիալական ազդեցությունը զարգացման միջոցառումների ազդեցութ
յունն է մարդկանցվրա:Սոցիալականազդեցությանգնահատմանուշա
դրությանկենտրոնումմարդնէ:Այնձգտումէորոշել`ովքերշահեցինևով
քերվնասկրեցին:Ազդեցությանգնահատումնօգնումէհավաստիանալ,
որհամայնքիտարբերխմբերիևմարդկանցձայննուկարիքներըհաշվիեն
առնվում:Նշանակալիցսոցիալականազդեցությունունեցողծրագրերիօրի
նակներենաղբավայրերըևվտանգավորթափոններիհեռացմանվայրերը
(գիտակցված առողջապահական ռիսկեր, հարմարությունների կորուստ),
էլեկտրակայաններըևարդյունաբերականգործարանները(հոգեբանական
ճնշում համայնքի վրաաշխատուժի ներհոսքիպատճառով, ճնշում ենթա
կառուցվածքների վրա), պատվարները և ջրամբարները (ապրելակերպի
խախտում`վերաբնակեցմանպատճառով,հողօգտագործմանփոփոխութ
յուն,կամերկարժամանակէպահանջվումջրամբարըլցնելուհամար),ճա
նապարհներիևգծայինկոմունիկացիաներիզարգացումը(գործունեության
ցանցերիուփոխհարաբերություններիտեղափոխություն):

Սոցիալականազդեցությանհիմնականձևերըկարողենխմբավորվելհինգ`
մասամբհամընկնողկատեգորիաներում.

• Ազդեցությունապրելակերպիվրա.ինչպեսենմարդիկամենօրպա
հումիրենց,վերաբերվումիրենցընտանիքին,ընկերներինկոլեկտիվին:

• Մշակութային ազդեցություն. մարդկանց ընդհանուր սովորույթնե
րը,պարտավորությունները,արժեքները,լեզուն,կրոնըևայլտարրեր,
որոնցովառանձնանումէսոցիալականկամէթնիկականխումբը:

• Ազդեցություն համայնքի վրա. ենթակառուցվածքներ, ծառայութ
յուններ, կամավորական կազմակերպություններ, ցանցային գործու
նեությունևհամախմբվածություն:

• Ազդեցությունկյանքիորակիվրա.տեղի,գեղագիտության,ժառան
գության իմաստով, պատկանելության ընկալում, ապահովություն և
կենսունակություն,ձգտումներապագայինկատմամբ:

• Ազդեցությունառողջությանվրա.հոգեկան,ֆիզիկականևսոցիալա
կանբարեկեցություն,չնայածորսրանքենթակաեննաևառողջութ
յանազդեցություններիգնահատմանը:
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Սոցիալականազդեցությանչափումըսոցիալականձեռնարկությանկողմից

«Սեյվդըչիլդրենինթերնեշնլ»հայաստանյաններկայացուցչությունըառա
ջարկելէձեռնարկությանսոցիալականազդեցությունըգնահատելհետևյալ
քայլերիմիջոցով48.

1. Սկսելձեռնարկությանառաքելությանձևակերպումից:

2. Ձեռնարկությանառաքելությունըվերածելշոշափելիարտադրանքի
ևարդյունքների:

3. Ձեռնարկությանգործունեությունըկապակցելնրաարտադրանքին
ևարդյունքներին:

4. Սահմանել ձեռնարկությանազդեցության շղթանևնրահամապա
տասխանցուցանիշները:

Ըստ սոցիալական ազդեցության չափման վերաբերյալ Եվրոպական
տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կարծիքի49,  սոցիալական
ազդեցության չափումը ձեռնտու է հասարակության բոլոր ոլորտներին:
Սոցիալականդրականազդեցությանհասնելըսոցիալականձեռնարկութ
յանհիմնականնպատակնէևհաճախձեռնարկությանգործունեության
շարունակականևանբաժանելիմասը:Կարևորէսոցիալականարդյունք
ներնառանձնացնելբիզնեսիարդյունքներից,այսինքն՝հենցսոցիալական
ազդեցություննէ,որպետքէչափվի,ոչթեկազմակերպությանօգուտը:

Սոցիալականազդեցությանգնահատումըդժվարէ,քանիորգործունեութ
յանևարդյունքիմիջևկապերըդժվարէցույցտալ:Դրականհետևանք
ները հաճախ որակական բնույթ ունեն և երբեմնակնհայտ են դառնում
միայնավելիերկարժամկետներում:Որևէգործողությունթվայինշրջանա
կովսահմանափակելըմեծռիսկէպարունակում,որստացվածտեղեկա
տվությունըկարողէչչափելկամճիշտչափելնախատեսվածարդյունքը:

Սոցիալականազդեցությունըչափվումէշատտարբերեղանակներով,ինչը

48. Սոցիալականձեռնարկատիրություն։Աշխարհըվերափոխողձեռնարկությունների
ստեղծմանևզարգացմանձեռնարկ,«Սեյվդըչիլդրենինթերնեշնլ»հայաստանյան
ներկայացուցչություն,2016,https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.
savethechildren.net/files/library/Armfinalprint.pdf

49. OpinionoftheEuropeanEconomicandSocialCommitteeonsocialimpact
measurement,OfficialJournaloftheEuropeanUnion5.6.2014,http://eurlex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IE6135&from=EN

https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Arm final print.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Arm final print.pdf
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դժվարացնումէմեկմեթոդիընտրությունըկամնույնիսկտարբերմեթոդ
ներիհամադրումը:Սոցիալականազդեցությունըչափելուամենատարած
վածմեթոդներնեն՝

• Ներդրումների սոցիալական վերադարձի մոտեցում (SROI)։ Սա
արդյունքիվրահիմնվածհայեցակարգէ,որինպատակնէցույցտալ
կազմակերպության կողմից սոցիալական, բնապահպանական և
տնտեսականարժեքներիստեղծումը:,

• Սոցիալականհաշվապահություն.կազմակերպությանսոցիալական
նպատակներիպլանավորման,չափմանևգնահատմանմեթոդը:

Սոցիալականհավել յալարժեքիբացահայտմանավելիընդհանուրմեթոդի
օրինակէ«Հաշվետվողականությանգլոբալինդեքսը»(GRI)։Դակայունութ
յանմասինհաշվետվությանհամակարգէ,որնապահովումէսոցիալական,
բնապահպանականևտնտեսականհաշվետվություններիշրջանակ:Տար
բերմեթոդներըմիավորումէայն,որդրանքնախագծվածենհենցսոցիա
լականձեռնարկությանգործունեությաննպատակիտեսանկյունից,այլոչ
թեայլոլորտներիմոդելներիհիմանվրա:Տարբերժամանակահատվածնե
րիերկուկետիմիջևընկածարդյունքըչափելուփոխարենայսմոտեցում
ներըհաճախներառումենավելի լայնոչգծայինգործընթաց, ինչպիսին
է«փոփոխությանտեսությունը»,որը,պարզբառերովասած,ներառումէ
սահմանում,քանակականացումևհետևում:Նմանմոտեցումներիկիրառ
մանդեպքումչափմանգործընթացնինքնինարդենիսկներառվածէձեռ
նարկությանբիզնեսպլանավորմանմեջևդառնումէներքինկատարելա
գործմանկարևորգործիք:

ՕԳՏԱԿԱՐՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

1. Բիզնեսիցմինչևսոցիալականձեռնարկատիրություն.ԳևորգՏեր
Գաբրիել յան,27օգոստոսի2018թ.,Եվրասիահամագործակցություն
հիմնադրամ,https://www.youtube.com/watch?v=6Nz5Tn6LnK4

2. Ինչպե՞սիրականացնելսոցիալականձեռնարկատիրություն:Մեթոդա
կանուղեցույց,Քաղաքացիականզարգացմանևհամագործակցութ
յանհիմնադրամ,https://hkdepo.am/up/docs/CSO%20DePo_How%20
to%20do%20social%20entrepreneurship%20by%20CDPF_2019.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=6Nz5Tn6LnK4
https://hkdepo.am/up/docs/CSO DePo_How to do social entrepreneurship by CDPF_2019.pdf
https://hkdepo.am/up/docs/CSO DePo_How to do social entrepreneurship by CDPF_2019.pdf
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3. Սոցիալականազդեցություններևտեղականօգուտներ։ՇՄՍԱԳաշ
խատանքայինխմբիառաջարկություններ,2013,https://www.energi.
no/docman/international/279esiawgreportbsocialimpactsandlocal
benefistarm/file

4. Սոցիալականձեռնակատիրությանզարգացմանհայեցակարգ,
Նախագիծ,Իրավականակտերինախագծերիհրապարակման
միասնականկայք,https://www.edraft.am/projects/1180/about#_
Toc505349617

5. Սոցիալականձեռնարկատիրություն։Աշխարհըվերափոխողձեռնար
կություններիստեղծմանևզարգացմանձեռնարկ,«Սեյվդըչիլդրեն
ինթերնեշնլ»հայաստանյաններկայացուցչություն,2016,https://
armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/
library/Armfinalprint.pdf

6. Սոցիալականձեռնարկություններիքարտեզագրում,«Աջակցություն
Հայաստանումժողովրդավարկառավարմանը”ծրագիր(Բրիտա
նականխորհուրդ),2015,http://hkdepo.am/up/docs/SocialEnterprise
Mapping_BC.pdf

7. 7StepstoEffectiveImpactMeasurement,InFocusEnterprises,
December2016,https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/
DG/socinnov/7%20Steps%20to%20Effective%20Impact%20
Measurement_v3_13.12.16%20(1).pdf

8. AGuidetoMeasuringSocialImpact,BevMeldrum,PeteReadand
ColinHarrison,https://www.learningandwork.org.uk/wpcontent/
uploads/2017/01/AguidetoMeasuringSocialImpactv2.pdf

9. OpinionoftheEuropeanEconomicandSocialCommitteeon
socialimpactmeasurement,OfficialJournaloftheEuropean
Union5.6.2014,https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52013IE6135&from=EN

10.WhatisSocialAccountingandAudit,SocialAuditNetwork,http://www.
socialauditnetwork.org.uk/gettingstarted/whatissocialaccountingand
audit/

https://www.energi.no/docman/international/279-esia-wg-report-b-social-impacts-and-local-benefist-arm/file
https://www.energi.no/docman/international/279-esia-wg-report-b-social-impacts-and-local-benefist-arm/file
https://www.energi.no/docman/international/279-esia-wg-report-b-social-impacts-and-local-benefist-arm/file
https://www.e-draft.am/projects/1180/about#_Toc505349617
https://www.e-draft.am/projects/1180/about#_Toc505349617
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Arm final print.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Arm final print.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Arm final print.pdf
http://hkdepo.am/up/docs/Social Enterprise Mapping_BC.pdf
http://hkdepo.am/up/docs/Social Enterprise Mapping_BC.pdf
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/7 Steps to Effective Impact Measurement_v3_13.12.16 (1).pdf
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/7 Steps to Effective Impact Measurement_v3_13.12.16 (1).pdf
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/7 Steps to Effective Impact Measurement_v3_13.12.16 (1).pdf
https://www.learningandwork.org.uk/wp-content/uploads/2017/01/A-guide-to-Measuring-Social-Impact-v2.pdf
https://www.learningandwork.org.uk/wp-content/uploads/2017/01/A-guide-to-Measuring-Social-Impact-v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IE6135&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IE6135&from=EN
http://www.socialauditnetwork.org.uk/getting-started/what-is-social-accounting-and-audit/
http://www.socialauditnetwork.org.uk/getting-started/what-is-social-accounting-and-audit/
http://www.socialauditnetwork.org.uk/getting-started/what-is-social-accounting-and-audit/
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԵՎ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳԸԵՎ

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԱրթուրԳրիգորյան

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նախարարություն՝ՀՀշրջակամիջավայրինախարարություն

Տեսչականմարմին՝ՀՀբնապահպանությանևընդերքիտեսչականմարմին

ՇՄԱԳ օրենք՝ «Շրջակա միջավայրի վրաազդեցության գնահատման և
փորձաքննությանմասին»ՀՀօրենք

Օրհուսիկոնվենցիա՝«Շրջակամիջավայրիհարցերումտեղեկատվության
մատչելիության,որոշումներիկայացմանգործընթացումհասարակության
մասնակցությանևբնապահպանականհարցերումարդարադատության
մատչելիությանվերաբերյալ»ՄԱԿիԵվրոպականտնտեսականհանձնա
ժողովիկոնվենցիա

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Նյութի նպատակն է հանրամատչելի ներկայացնել բնապահպանական
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կառավարմանոլորտըկարգավորողիրավականդաշտըևպետականմար
մինների իրավասությունները: Նկարագրվել են ոլորտը կանոնակարգող
օրենսդրությունը, ոլորտում գործող պետական մարմինների միջևփոխ
հարաբերությունները,ինչպեսնաևօրենսդրականայնբացերնութերութ
յունները,որոնքպրակտիկայումխնդիրներենառաջացնումբնապահպա
նականվերահսկողությունիրականացնելիսևենթակաենվերանայման:
Ներկայացվելեննաևայնպիսիխնդիրներ,որոնց լուծումըպահանջումէ
հետագա ուսումնասիրություններ և հետազոտական աշխատանք, որը
կարող են իրականացնել բնապահպանական կառավարման խնդիրնե
րով շահագրգռվածհասարակականմիավորումներնուանկախհետա
զոտողները:

Բնապահպանականօրենսդրությունը

Բնապահպանական կառավարման ոլորտը կանոնակարգող օրենսդ
րությունըշատբազմազանէևներառումէտարբերիրավականակտերի
հսկայականփաթեթ՝ միջազգայինպայմանագրերիցմինչևգերատեսչա
կաննորմատիվայինակտեր:Ներկայացնենքայնհիմնականիրավական
ակտերը,որոնքկարևորենմարդկանցնյութականևընթացակարգային
իրավունքներիպահպանությանհարցում:Դրանքեն՝

• ՀայաստանիՀանրապետության(ՀՀ)Սահմանադրությունը

• Հայաստանիմասնակցությամբմիջազգայինպայմանագրերը

• Օրենսգրքերնուօրենքները

• Կառավարությանևայլգերատեսչություններիընդունածնորմատիվ
ակտերը

Իրավաբանությանմեջիրավունքըբաժանվումէերկումեծխմբի՝նյու
թական և ընթացակարգային իրավունքների։ Ընթացակարգային է,
օրինակ,որոշումներիընդունմանըհանրությանմասնակցությանիրա
վունքը,որնամրագրվածէՀայաստանիմասնակցությամբմիջազգային
պայմանագրով՝Օրհուսիկոնվենցիայով:Նյութականիրավունքիօրինակ
ներենառողջությանկամսեփականությանիրավունքները,որոնքչափա
զանցխոցելիենհանքարդյունաբերության,քիմիականնյութերիարտադ
րությանկամարդյունաբերությանայնպիսիտեսակներիդեպքում,որոնք
առաջացնումենվտանգավորթափոններևարտանետումներ:

Մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկը իր առողջությանը և բարեկե
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ցությանընպաստողշրջակամիջավայրումապրելուիրավունքնէ,որնամ
րագրվածէմիջազգայինհամաձայնագրերում:ՀՀսահմանադրության12
րդհոդվածըամրագրումէ.«Պետությունըխթանումէշրջակամիջավայրի
պահպանությունը,բարելավումըևվերականգնումը,բնականպաշարների
ողջամիտ օգտագործումը՝ ղեկավարվելով կայուն զարգացման սկզբուն
քով և հաշվիառնելով պատասխանատվություննապագա սերունդների
առջև:Յուրաքանչյուր ոքպարտավոր է հոգտանել շրջակամիջավայրի
պահպանության մասին»50: ՀՀ սահմանադրությունը, դրա մաս կազմող՝
Հայաստանիանկախությանհռչակագիրըամրագրումեննաևքաղաքա
ցիներիիրավունքըերկրիբնականպաշարներիօգտագործմանհարցում:
Անկախությանհռչակագրիհամաձայն՝«ՀայաստանիՀանրապետության
ազգայինհարստությունը՝հողը,ընդերքը,օդայինտարածությունը,ջրային
ևայլ բնականպաշարները,տնտեսական,մտավոր, մշակութայինկարո
ղությունները,նրաժողովրդիսեփականություննէ»51։

Հարկէնշելնաև,որմինչև2015թ.ընդունվածսահմանադրականփոփո
խություններըՀՀսահմանադրությամբամրագրվածէր,որմարդիկունեն
իրենցառողջությանըևբարեկեցությանընպաստողշրջակամիջավայրում
ապրելուիրավունք։Սրանիցհետևումէր,որպետությունըպարտավորէ
ապահովելայդ իրավունքի իրականացումը։ 2015 թ. սահմանադրական
փոփոխություններովայդդրույթըվերանայվեց,ևպետությունըպարտա
վորվեց ընդամենը «խթանել» շրջակա միջավայրի պահպանությունն ու
բարելավումը։Իրականումսասկզբունքայինվատթարացնողփոփոխութ
յունէր,քանիորպետությունըհրաժարվումէպատասխանատվությունից
այնդեպքում,եթեկառավարությանոչխոհեմորոշումներըվնասպատճառեն
մարդկանցգույքինկամառողջությանը։

Հայաստանի բնականպաշարները շահագործման ենտրվում կառավա
րությանկողմից,որըպարտավորէայդընթացքումապահովելՀայաստա
նիքաղաքացիների՝վերընշվածիրավունքները:Այսինքն՝հանքավայրերը,
ջրայինպաշարները,անտառներըևայլբնականպաշարներըշահագործե
լուվերաբերյալորոշումներընդունելիսպետականմարմիններըպարտա
վորենապահովել, որմարդիկդրահետևանքովանհամաչափվնասներ

50. ՀՀՍահմանադրություն,հոդված12,http://parliament.am/parliament.
php?id=constitution&lang=arm#1

51. ՀռչակագիրՀայաստանիանկախությանմասին,հոդված7,https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=1895

http://parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=arm#1
http://parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=arm#1
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1895
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1895
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չկրեն՝թունավորթափոններով չաղտոտվի նրանց շրջակամիջավայրը,
չվնասվի մարդկանց առողջությունը կամ սեփականությունը: Միևնույն
ժամանակ,անհրաժեշտէքաղաքացիներինմասնակիցդարձնելէական
բնապահպանական խնդիրներ առաջացնող նախագծերի քննարկման
գործընթացին:

Այսպիսով,գոյությունունենբնապահպանականհարցերում
մարդկանց նյութականև ընթացակարգային իրավունքներ:
Դրանք կարգավորված են Սահմանադրությամբ, Հայաս-
տանի մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերով և
ներպետական օրենսդրությամբ: Պետությունը պարտավոր
է ապահովել այդ իրավունքների պատշաճ իրականացումը
բնապահպանական կառավարման ոլորտում գործող մար-
միններիմիջոցով:

Բնապահպանականկառավարմանևվերահսկողությանոլորտըկարգա
վորողօրենսդրությունըչափազանցբազմազանէ:Ստորևներկայացված
ենորոշմիջազգայինևազգայինիրավականակտեր,որտեղգերազանցա
պեսամփոփվածենբնապահպանականկառավարմանհարցերը։

«Շրջակամիջավայրիհարցերումտեղեկատվությանմատչելիության,որո
շումներիկայացմանգործընթացումհասարակությանմասնակցությանև
բնապահպանականհարցերումարդարադատությանմատչելիությանվե
րաբերյալ»ՄԱԿիԵվրոպականտնտեսականհանձնաժողովիկոնվենցիա
(Օրհուսիկոնվենցիա)

• Կոնվենցիակենսաբանականբազմազանությանմասին

• Շրջանակայինկոնվենցիակլիմայիփոփոխությանմասին

• ՀՀջրայինօրենսգիրք

• ՀՀհողայինօրենսգիրք

• ՀՀընդերքիմասինօրենսգիրք

• ՀՀանտառայինօրենսգիրք

• «Մթնոլորտայինօդիպահպանությանմասին»ՀՀօրենք

• «Բուսականաշխարհիմասին»ՀՀօրենք

• «Կենդանականաշխարհիմասին»ՀՀօրենք

• «Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատմանևփորձա
քննությանմասին»ՀՀօրենք



/////////////////////////////////////////////////   Այժմեական գիտելիք շահերի արդյունավետ պաշտպանության համար

47

• «Բնապահպանականվերահսկողությանմասին»ՀՀօրենք

• «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպ
մանևանցկացմանմասին»ՀՀօրենք

• «Տեղեկատվությանազատությանմասին»ՀՀօրենք

• ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից
ստուգումիրականացնելիսկիրառվողևՀՀկառավարությանորոշ
մամբսահմանվածստուգաթերթեր։

Ընթացակարգայինիրավունքներ

Ըստ Օրհուսի կոնվենցիայի և այլ իրավական ակտերի՝ հանրությանը
տրվածէիրավունք՝մասնակցելուբնապահպանականառումովվտանգա
վորարդյունաբերականնախագծերիհարցումորոշումներիընդունմանը:
ԱյսիրավունքըՀայաստանումիրացվումէբացառապեսհանրայինքննար
կումներին մասնակցելու և կարծիք արտահայտելու կամ առաջարկութ
յուններներկայացնելումիջոցով։Այսինքն՝հանրությանմասնակցությունն
ունի զուտխորհրդատվական բնույթ: Վերջնական որոշումն ընդունում է
ՀՀշրջակամիջավայրինախարարությանկազմումգործող«Շրջակամի
ջավայրի վրաազդեցությանփորձաքննականկենտրոն»ՊՈԱԿը:Գործ
նականումհանրությանարտահայտածկարծիքըհաճախկարողէհաշվի
չառնվելպետականմարմիններիկողմիցորոշումընդունելիս:Թերևսդաէ
պատճառը,որշատհամայնքներիբնակիչներպարզապեսթույլչենտալիս
համայնքումհանրայինքննարկումանցկացնել,որպեսզիհնարավորչլինի
ապահովել ընթացակարգային իրավունքի մասը (տե՛ս Վազաշեն, Արդվի
գյուղերի,Կապանքաղաքիօրինակները)52:

ՀՀշրջակամիջավայրինախարարությունըթույլտվությանտրամադրման
գործընթացինմասնակցումէմիայնբնապահպանականմասով:Բնական
պաշարներիշահագործմանհարցերովիրականացվածհետազոտություն
ներումպարզորոշներկայացվածէթույլտվությանտրամադրմանամբող
ջականգործընթացը,որտեղերևումէպետականայլգերատեսչություննե
րիդերակատարումը(տե՛սՊատկեր1ը):

52. «Վազաշենումհանքիմասինլսումներըչենկայացել.գյուղապետըհրաժարվում
էարձանագրելայդփաստը»,Հայկականժամանակ,27.02.2019,https://armtimes.
com/hy/article/155593,«Արդվիցիներըդեմենհանքիշահագործմանը»,ԵրկիրՄեդիա,
14.09.2017,http://yerkirmedia.am/social/ardvihanqshahagorcum/

https://armtimes.com/hy/article/155593
https://armtimes.com/hy/article/155593
http://yerkirmedia.am/social/ardvi-hanq-shahagorcum/
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Նյութականիրավունքներ

Ինչպեսնշվեց,բնապահպանականկառավարմանգործընթացումկարող
են շոշափվել նաև մարդկանց նյութական իրավունքները: Օրինակ, հան
քարդյունաբերականթափոններիարտադրությունըկարողէանհամատե
ղելի լինելհարակիցշրջաններումիրականացվողխաղողագործությանև
գինեգործության,առողջարանայինտուրիզմի,օրգանականգյուղատնտե
սությանհամար:Այսինքն՝բիզնեսիայնտեսակներիհամար,որոնցդեպ
քումանհրաժեշտէմաքուրշրջակամիջավայր,չաղտոտվածջրերևհող:
Հանրայինառողջության53ապահովումըևսկառավարությանպարտավո
րություններից է, որի համարպահանջվում է սահմանափակելաղմուկի,
փոշու,վնասակարնյութերիարտահոսքնուարտանետումըբնակավայրե
րինմոտգտնվողմիջավայրում։Նյութականիրավունքներիմասէկազմում
նաևայնմշակութայինարժեքներիպահպանությունը,որոնքհանքարդյու
նաբերությանընթացքումկարողենվնասվելկամոչնչացվել:

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՀՀսահմանադրությամբևօրենքներովսահմանազատվածենպետական
կառավարմանմարմիններիլիազորությունները։Բնապահպանականկա
ռավարմանհամարպատասխանատումարմիններըևսունենլիազորութ
յուններիորոշակիշրջանակ,որոնքկառուցվածենմիմյանցփոխլրացնելու
տրամաբանությանվրա:Բնապահպանականոլորտըկառավարողհիմնա
կաներկուպետականմարմիններնենՀՀշրջակամիջավայրինախարա
րությունըևՀՀբնապահպանությանևընդերքիտեսչականմարմինը։

Մասնավորապես, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը քաղաքա
կանմարմինէ,որըմշակումէբնապահպանությանոլորտումհամալիրպե
տականքաղաքականությունը:Նախարարությանլիազորություններըայս
ոլորտումշատլայնեն՝ամրագրվածընթացիկօրենսդրությամբևնախա
րարությանկանոնադրությամբ54:Իթիվսբազմաթիվայլհարցերի,նախա
րարությանգործառույթներիցեն՝

• ոլորտիօրենսդրությանմշակումը.

• բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարումը և
պահպանումը.

• անտառներիևայլբնականմիջավայրերիկառավարումըևպահպանումը.

53. «ԻրավիճակըՀայաստանիԱխթալաքաղաքում.Հանքարդյունաբերության
բնապահպանականեւառողջապահականհետևանքները»,ՌուզաննաԳրիգորյան,ՀԱՀ,
2015թ.,http://environment.cenn.org/app/uploads/2016/10/Armenian.pdf

54. ՀՀշրջակամիջավայրինախարարությանպաշտոականկայք,http://mnp.am/

http://environment.cenn.org/app/uploads/2016/10/Armenian.pdf
http://mnp.am/
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• շրջակամիջավայրիմոնիթորինգիիրականացումը.

• ջրօգտագործման,արտանետումների,որսիևայլթույլտվություննե
րիտրամադրումը.

• թափոններիկառավարումը.

• շրջակա միջավայրի վրաազդեցությանփորձաքննության իրակա
նացումը(ՇՄԱԳփորձաքննություն)։

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության հետ մեկտեղ բնապահպանա
կան կառավարման համակարգի մյուս առանցքային դերակատարը ՀՀ
բնապահպանության և ընդերքիտեսչական մարմինն է: Եթե նախարա
րությանգործառույթներիմեջէմտնումոլորտիընդհանուրկառավարումն
ուհսկողությունը,ապատեսչություննիրականացնումէբնապահպանա
կան վերահսկողություն, այդ թվում՝ նախարարության առանձին գերա
տեսչությունների նկատմամբ:Օրինակ, եթե նախարարությունը «Հայան
տառ»ՊՈԱԿիմիջոցովպարտավորէկառավարելևհսկելանտառների
կայունությունը,ապատեսչականմարմինընույն«Հայանտառ»ՊՈԱԿում
պարբերաբարստուգումներիրականացնելու միջոցովվերահսկում է, որ
նշված մարմինն իր գործառույթներն իրականացնի պատշաճ կերպով:
Այսեղանակովվերահսկողությունէիրականացվումնաևնախարարութ
յանայլստորաբաժանումների՝արգելոցների,արգելավայրերիևազգային
պարկերինկատմամբ:

Բացի նախարարության կառուցվածքային մարմիններից, տեսչական
մարմինըպարբերաբարստուգումներէիրականացնումնաևայնտնտես
վարողների մոտ, որոնց գործունեությունը էական ազդեցություն ունի
շրջակամիջավայրիվրա:Դրանցիցենարդյունաբերությանայնտեսակնե
րը,որոնքարտադրումենթափոններկամարտանետումներ,ինչպեսնաև
հանքային,ջրայինևայլբնականպաշարներօգտագործողտնտեսվարող
ները՝հանքարդյունաբերություն,ձկնաբուծությունևայլն:

Նախարարությանևտեսչությանգործառույթներիտարանջատումը

Բնապահպանական ոլորտի կառավարման, ոլորտային քաղաքակա
նության մշակման և իրականացման, ինչպես նաև դրա արդյունավե
տության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համար հիմնական
պատասխանատունէկառավարությանմասկազմող՝ՀՀշրջակամիջա
վայրինախարարությունը:Նախարարությունըքաղաքականմարմին է,
ինչըշատկարևորէհատուկընդգծել,քանիորնախարարությունիցզատ
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կանոլորտըկառավարողայլմարմիններևս,որոնքունենառնչակիցլիա
զորություններ և հանդիսանում են ինքնուրույն վարչական մարմիններ:
Այդպիսի վարչական մարմին է կառավարության ենթակայության տակ
գտնվող՝ՀՀբնապահպանությանևընդերքիտեսչականմարմինը55(այսու
հետ՝տեսչություն),որընախքանտեսչականբարեփոխումներըկազմված
էեղելառանձիներկումարմիններից՝ՀՀբնապահպանականտեսչությու
նիցևՀՀընդերքիտեսչությունից,որոնքգտնվելեն,համապատասխանա
բար,ՀՀբնապահպանությաննախարարությանևՀՀէներգետիկենթա
կառուցվածքներիևբնականպաշարներինախարարությանկազմում:Ի
տարբերությունքաղաքականմարմնի՝վարչականմարմինըչունիքաղա
քականություն մշակելու իրավազորություն և պարտավոր է առաջնորդ
վելբացառապեսօրենսդրությամբ:Վարչականմարմնի՝օրենսդրությամբ
առաջնորդվելուհանգամանքըկարևորէնաևայնպատճառով,որպրակ
տիկայումկարողենլինելբազմաթիվանհամաձայնություններնախարա
րության՝որպեսքաղաքականմարմնիևտեսչության՝որպեսվարչական
մարմնիլիազորություններիտարանջատմանհարցում:

Դեռևստարիներառաջ սկսված՝տեսչական բարեփոխումների գործըն
թացի արդյունքում քաղաքական մարմինների՝ նախարարություննե
րիմասկազմողտեսչություններնառանձնացվեցինև2018թ. հունիսից
սկսածհաստատվեցինորպեսկառավարությանենթակա՝ոլորտայինվե
րահսկողություն իրականացնող մարմիններ: Դրանով առանձնացվեցին
վեցտեսչականմարմիններ՝բնապահպանությանևընդերքի,առողջապա
հության,շուկայիվերահսկողության,քաղաքաշինության,սննդիանվտան
գության և կրթության ոլորտներում վերահսկողություն իրականացնելու
համար:Բարեփոխումներիհիմնականնպատակնայն էր, որտեսչական
մարմիններըդուրսբերվենքաղաքականմարմնի՝նախարարությանկազ
մից, որպեսզիտեսչականվերահսկողություն իրականացնելիս բացառվի
շահերիբախումը,ևնվազեցվենկոռուպցիոնռիսկերը,քանիորստացվում
էր,որնույննախարարիպատասխանատվությանտակգտնվողմարմնում
պետքէստուգումաներայդնույննախարարությանմեկայլմարմին:

Տեսչության առանձնացումը, սակայն, իր հետ բերեց բազմաթիվ այլ
խնդիրներ,քանիորերկարտարիներամբողջինստիտուցիոնալհամա
կարգնուօրենսդրությունըկառուցվածէինայնտրամաբանությանմեջ,

55. ՀՀբնապահպանությանևընդերքիտեսչականմարմնիժամանակավորկայքէջը
http://mnp.am/am/pages/173

http://mnp.am/am/pages/173


/////////////////////////////////////////////////   Այժմեական գիտելիք շահերի արդյունավետ պաշտպանության համար

51

որ տեսչությունը գտնվում է նախարարության կազմում: Տեսչության և
նախարարության հարաբերությունները կանոնակարգող օրենսդրութ
յունը դեռևս հարմարեցված չէ նոր իրողությունների հետ, ինչը աշխա
տանքայինպրակտիկայումբերումէ լուրջհակասություններիումիջգե
րատեսչական լարվածության:Դանաևկարողէիրավականվեճիհիմք
հանդիսանալ այլ տնտեսվարողների համար, որոնց գործունեությունը
պայմանավորված է բնապահպանության նախարարության կողմից
տրամադրվելիքայսկամայնթույլտվությանհետ:Օրինակ,տեսչությունը
չի կարողստուգմանարդյունքումուժըկորցրածկամանվավերճանա
չելնախարարությանկողմիցտրվածջրօգտագործմանթույլտվությունը
կամփորձաքննականեզրակացությունը.դրահամարտեսչությանղեկա
վարըպետքէմիջնորդագրովառաջարկությունանինախարարին (նա
խարարությանևտեսչականմարմնիփոխհարաբերություններիսխեմա
տիկկառուցվածքը56տե՛սՊատկեր1ում):

56. ՊատկերըկառուցվելէհիմնվելովՀՀընդերքիմասինօրենսգրքում,
«Բնապահպանականվերահսկողությանմասին»ՀՀօրենքում,«Վարչարարության
հիմունքներիևվարչականվարույթիմասին»ՀՀօրենքում,«Հայաստանի
Հանրապետությունումստուգումներիկազմակերպմանևանցկացմանմասին»ՀՀ
օրենքում,«Տեսչականմարմիններիմասին»ՀՀօրենքում,«Հանրայինծանուցմանև
քննարկումներիիրականացմանկարգըսահմանելումասին»ՀՀկառավարության
19նոյեմբերի2014թ.N1325Նորոշման,«Փորձաքննականեզրակացություննուժը
կորցրածճանաչելուկարգըսահմանելումասին»ՀՀկառավարության22ապրիլի2015
թ.N428Նորոշման,«ՀայաստանիՀանրապետությանբնապահպանությանևընդերքի
տեսչականմարմնիկանոնադրությունըհաստատելումասին»ՀՀվարչապետի11հունիսի
2018թ.N733Լորոշման,«ՀայաստանիՀանրապետությանբնապահպանության
նախարարությանբնապահպանությանևընդերքիտեսչականմարմնիկողմից
իրականացվողռիսկիվրահիմնվածստուգումներիստուգաթերթերըհաստատելու,
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության2012թ.դեկտեմբերի20իN1680
Նև2013թ.մարտի7ի519Նորոշումներնուժըկորցրածճանաչելումասին»ՀՀ
կառավարության19հոկտեմբերի2017թ.N1343Նորոշմանևայլիրավականակտերի
բովանդակությանվրա։
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Պատկեր1.ՀՀշրջակամիջավայրինախարարությանևՀՀբնապահպանութ-
յանևընդերքիտեսչականմարմնիփոխհարաբերակցությունըբնապահպա-
նականվերահսկողությանգործընթացում

Այնուհանդերձ, տեսչական բարեփոխումների գործընթացը դեռևս չի
ավարտվել։ Կան որոշակի բացեր, որոնք այս երկու մարմինների միջև
առաջացնումենհակասություններլիազորություններիշրջանակըմեկնա
բանելիս:Դրանքգերազանցապեսօրենսդրականբացերեն,որոնքպետք
էլրացվենինչպեսկառավարությանորոշումներիմակարդակով,այնպեսէլ
օրենսդրականփոփոխություններիմիջոցով:

Այսպիսով,ՀՀշրջակամիջավայրինախարարությունըքա-
ղաքական մարմին է և մաս է կազմում ՀՀ կառավարութ-
յան:Նախարարությանիրավասություններիմեջենմտնում
բնապահպանական կառավարման հարցերի ամենալայն
շրջանակը՝ ոլորտի քաղաքականության մշակումից մինչև
բնության հիմնական բաղադրիչների՝ մթնոլորտային օդի,
ջրերի, հողերի, ընդերքի, անտառների, բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների կառավարումը, դրանց նկատ-
մամբ հսկողությունը և մոնիթորինգը, դրանց օգտագործ-
ման թույլտվությունների տրամադրումը: ՀՀ բնապահ-
պանության և ընդերքի տեսչական մարմինը վարչական
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մարմին է, վերջինս չի առաջնորդվում կառավարության
քաղաքականորոշումներովևիրգործունեություննիրակա-
նացնում է հիմնվելով բացառապես իր գործառույթները
կարգավորող օրենսդրության պահանջների վրա: Տեսչա-
կան մարմնի գործառույթներն են՝ վերահսկել, որ նախա-
րարությանկառուցվածքայինստորաբաժանումներնիրենց
պարտականություններըկատարենպատշաճորակով, իսկ
տնտեսվարողներնիրենցգործունեություննիրականացնեն
բնապահպանականօրենսդրությանևիրենցտրվածթույլտ-
վությանպայմաններինհամապատասխան:Տեսչականմար-
միննայսգործառույթներնիրականացնումէպարբերաբար
իրականացվողտեսչականստուգումներիմիջոցով:

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆՄԵԽԱՆԻԶՄԸ.ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՎՐԱԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԳՆԱՀԱՏՈՒՄԵՎ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրության շրջանում և մամուլում հաճախ են հանդիպում ՇՄԱԳ
թույլտվություններիտրամադրմանկամտեսչականստուգմանվերաբեր
յալ թյուր մեկնաբանություններ, որոնք այդ գործընթացը լիարժեքորեն
չպատկերացնելուհետևանքեն:Այսբաժնումներկայացնենքթույլտվութ
յուններիտրամադրմանգործընթացը,ինչպեսնաևնախարարությանև
տեսչականմարմնիդերակատարումնայդգործընթացում:

Ինչպես նշվեց, բնության վրա էականազդեցություն ունեցողտնտեսա
կանգործունեությունիրականացնելուհամարպետքէստանալառան
ձին թույլտվություն: Գործունեության այդ տեսակների սպառիչ ցանկը
սահմանվածէ«Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատմանև
փորձաքննությանմասին»ՀՀօրենքով:Գործընթացըներկայացնելուհա
մարվերցնենքհանքարդյունաբերությանօրինակըևքայլառքայլցույց
տանք,թեինչփուլերովէանցնումարդյունաբերականնախագիծըմինչև
բնապահպանականմասովթույլտվությունստանալը(տե՛սպատկեր2ը):

Որևէ հանքավայրի շահագործման թույլտվություն ստանալու համար ընկե
րությունընախպետքէմշակինախագիծ:Նախագիծըծավալունփաստա
թուղթէ,որտեղնշվածենտեխնիկականբնութագրեր,տնտեսականհաշվարկ
ներ,ևօրենսդրությամբպահանջվողայլտեղեկություններ:Գործունեության
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այնտեսակներիդեպքում,որոնցիրականացմանհամարպետքէստա
նալնաևբնապահպանականթույլտվություն,իրականացվումէնաևնա
խագծի՝ շրջակա միջավայրի վրաազդեցության գնահատումը (ՇՄԱԳ):
Նախքան գործունեությունը սկսելը ընկերությունների ՇՄԱԳ հաշվետ
վությունը ներկայացվում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությանը՝
պետականբնապահպանականփորձաքննությունիրականացնելու հա
մար:Այսպիսով,ընկերությունըպարտավորէպատշաճևհավաստիտե
ղեկությունների հիման վրա ներկայացնել, թե ինչ բնապահպանական
ռիսկերէպարունակումայնգործունեությունը,որնինքըպատրաստվում
է իրականացնելև ինչպեսէպատրաստվումկառավարել բնապահպա
նական և սոցիալական ռիսկերը: Այս գործընթացը մանրամասն նկա
րագրված է ընդերքօգտագործման իրավունքի տրման գործընթացում
կոռուպցիոնռիսկերըգնահատողհրապարակմանմեջ57։

57. «Ընդերքօգտագործմանիրավունքիտրմանգործընթացումկոռուպցիոնռիսկերի
գնահատում»,Թրանսփարենսիինթերնեշնլհակակոռուպցիոնկենտրոն,2017թ.https://
transparency.am/hy/publications/view/208

https://transparency.am/hy/publications/view/208
https://transparency.am/hy/publications/view/208
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Պատկեր2.Ընդերքօգտագործմանթույլտվությունստանալուգործընթացի
սխեման58

ՆախագծիՇՄԱԳհաշվետվությունըմշակելուցհետոայնտրամադրվում
է լիազորպետականմարմնին՝ՀՀշրջակամիջավայրինախարարութ
յանը՝ շրջակամիջավայրի վրաազդեցությանփորձաքննություն իրա
կանացնելու համար (բնապահպանական փորձաքննություն): Սա այն

58. Աղբյուր՝«Ընդերքօգտագործմանիրավունքիտրմանգործընթացումկոռուպցիոն
ռիսկերիգնահատում»,Թրանսփարենսիինթերնեշնլհակակոռուպցիոնկենտրոն,2017թ.,
https://transparency.am/hy/publications/view/208

https://transparency.am/hy/publications/view/208
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փուլն է, երբ պետական լիազոր մարմնի կողմից գնահատվում է տվ յալ
գործունեությանազդեցությունըջրերիվրա,մթնոլորտայինօդի,հողային
պաշարների,կենսաբազմազանությանևայլբաղադրիչներիվրաուորոշ
վումնախագծիթույլատրելիությանհարցը:Այլկերպասած՝ընկերության
ներկայացրածՇՄԱԳհաշվետվությունըուսումնասիրումևգործունեութ
յանթույլատրելիությանվերաբերյալորոշումէընդունումՀՀշրջակամիջա
վայրի (նախկինում`բնապահպանության)նախարարությունը:Այսպիսով,
բնապահպանականմասովթույլտվությունստանալուգործընթացումառ
կաէերկուփաստաթուղթ՝

• ՇՄԱԳհաշվետվություն(ընկերությանկողմիցմշակված).

• ՇՄԱԳփորձաքննականեզրակացություն(նախարարությանկողմից
տրամադրված)։

Եթեփորձաքննությանարդյունքներըդրականենլինում,դրաևմիքանի
այլփորձաքննություններիարդյունքներիհիմանվրաընկերությունըստա
նումէհանքավայրըշահագործելութույլտվություն:Այդթույլտվությունըեն
թադրումէորոշակիպայմաններ,որոնքընկերությունըպետքէպահպա
նի:Դրանցթվումենկենսաբազմազանության՝բուսականևկենդանական
աշխարհիպահպանությունը,թույլատրելիչափերիցավելիբնությանբա
ղադրիչները՝օդը,ջուրը,հողըևայլմիավորներըչաղտոտելուպարտավո
րությունըևայլն59:

Ընկերությունըպարտավորէիրգործունեությանընթացքումպահպանել
նախագծովևՇՄԱԳփորձաքննականեզրակացությամբսահմանվածպար
տավորությունները:ՀՀբնապահպանությանև ընդերքիտեսչականմար
մինը պարբերաբար իրականացվող ստուգումների միջոցով վերահսկում
է,որպեսզիընկերությունըպատշաճկերպովկատարիիրպարտավորութ
յունները: Այսինքն, բնապահպանական ոլորտը կառավարող պետական
մարմիններիցմեկը՝նախարարությունը,գնահատելովբնապահպանական
ռիսկերը,տրամադրումէթույլտվություն,իսկմյուսմարմինը՝տեսչությունը՝
վերահսկումէ,որթույլտվությանպայմաններնապահովվեն:

Որևէհանքավայրումիրականացվածստուգմանարդյունքումվերհանված

59. ԹույլտվություններիտրամադրմանգործընթացըկարգավորվածէՀՀընդերքի
մասինօրենսգրքով,«Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատմանև
փորձաքննությանմասին»ՀՀօրենքով,«Հանրայինծանուցմանևքննարկումների
իրականացմանկարգըսահմանելումասին»ՀՀկառավարության19նոյեմբերի2014թ.
N1325Նորոշմամբևոլորտըկարգավորողայլիրավականակտերովուտեխնիկական
ուղեցույցներով:
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խախտումներիհիմքովտեսչությունըկարողէդիմելշրջակամիջավայրի
նախարարին՝առաջարկելովուժըկորցրածճանաչելհանքավայրըշահա
գործողընկերությանըտրվածՇՄԱԳփորձաքննականեզրակացությունը,
սակայն օրենսդրությամբ հստակեցված չէ, թե նոր կարգավիճակում ի՞նչ
իրավականկարգավիճակունենտեսչությանընդունածակտովհաստատ
վածփաստականհանգամանքները:

Այսառումովօրենսդրականբարեփոխումներիկարիքկա,քանիորստաց
վումէմիիրավիճակ,երբօրենսդրությամբսահմանվածկարգովիրակա
նացվածտեսչական ստուգմանարդյունքները վերագնահատվում են մի
մարմնիկողմից,որըչունիայդպիսիգործառույթիրականացնելուիրավա
կանհիմք:Միևնույնժամանակ,տեսչությունն էլ լիազորություն չունի ու
ժը կորցրած ճանաչել նախարարության ընդունած փաստաթուղթը: Այս
խնդիրըչկար,երբտեսչությունըգտնվումէրնախարարությանկազմում,
քանի որ ցանկացած պարագայում որոշումն ընդունում էր նախարարը,
սակայնայժմ,երբմարմիններնառանձնացվածեն,անհրաժեշտությունէ
առաջանումհստակեցումմտցնելնաևգործողօրենսդրությանմեջ՝հաշ
վիառնելովտեսչությանևնախարարությանհարաբերություններումվե
րահսկողիուվերահսկվողիինստիտուցիոնալբնույթը:

Տեսչական գործառույթների մեծ մասը կարգավորվում է «Բնապահպա
նական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքով և «Փորձաքննական եզ
րակացություննուժըկորցրածճանաչելուկարգըսահմանելումասին»ՀՀ
կառավարության22ապրիլի2015թ.N428Նորոշմամբ։Այսիրավական
ակտերըներառումենմիշարքդրույթներ՝սկսածստուգողմարմնիլիազո
րություններիշրջանակիցմինչևստուգմանարդյունքումհայտնաբերված
խախտումներիհիմքովտրվածՇՄԱԳփորձաքննականերակացությունն
ուժըկորցրածճանաչելուհիմքերնումեխանիզմները:Սակայնայսիրա
վականակտերըոչմիշտենարտացոլումտեսչականբարեփոխումներից
հետոառաջացածնորիրողությունները:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը
(ՇՄԱԳ) իրականացվում է ընկերության կողմից՝ վերջինիս
նախաձեռնությամբ և միջոցներով: ՇՄԱԳ հաշվետվությու-
նըմշակելուցհետոայններկայացվումէպետականլիազոր
մարմնին՝ՀՀշրջակամիջավայրինախարարությանը,պետա-
կանբնապահպանականփորձաքննությունիրականացնելու
համար:ՇՄԱԳփորձաքննությանդրականեզրակացության
դեպքումընկերությունըկարողէշարունակելթույլտվություն
ստանալուգործընթացը,իսկմերժմանդեպքում՝ոչ:
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ՇՄԱԳ փորձաքննական եզրակացությունը կարող է ուժը
կորցրածճանաչելմիայնայնընդունածմարմինը՝կառավա-
րությանորոշմամբսահմանվածկարգով:Տեսչականմարմի-
նըստուգմանարդյունքումկարողէՇՄԱԳփորձաքննական
եզրակացություննուժըկորցրածճանաչելուառաջարկովդի-
մելլիազորմարմնին՝նախարարությանը:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վերըներկայացվածինստիտուցիոնալևօրենսդրականբացերըհանգեց
նում են բնապահպանական ոլորտում կառավարման լուրջ խնդիրների:
Դրանքոչմիայնմիջգերատեսչականլարվածություն,այլևշատկոնկրետ
իրավականհետևանքներկարողենառաջացնել:Այդպատճառովպետք
էհնարավորինսարագավարտինհասցնելտեսչականբարեփոխումների
ծրագիրը՝ լրամշակելովբնապահպանությանոլորտիկառավարումնիրա
կանացնող երկու հիմնական մարմինների՝ բնապահպանության նախա
րարությանևտեսչությանգործառույթներըևդրանցհամարանհրաժեշտ
իրավականբազան:Մասնավորապես՝

1. Տեսչությանիրականացրածստուգմանակտովհաստատվածփաս
տականհանգամանքներըայլպետականմարմիններիհամարպետք
էհիմքընդունվենիրենցլիազորություններիշրջանակներումգործո
ղություններիրականացնելուհամար։

2. Պետքէմշակվիօրենսդրականմեխանիզմ,որովտեսչականմարմի
նը հնարավորություն կունենա ստուգման ընթացքում բացահայտ
ված, սակայն իր լիազորություններից դուրս գտնվող հարցերի վե
րաբերյալ կոռուպցիոն ռիսկերը ներկայացնել համապատասխան
պետական մարմիններին, որոնք պարտավոր են դրանք պատշաճ
կերպովքննությանառնել:

3. Նախարարության կողմից տրվող թույլտվություններում օրենսդ
րության խախտումներ բացահայտելու դեպքում տեսչական մար
մինըպետքէիրավունքունենաայդթույլտվություններըուժըկորց
րածճանաչելուպահանջովդիմելուդրանքտրամադրածպետական
մարմնին,որնիրհերթինպարտավորէքննությանառնելներկայաց
վածպահանջըևորոշումընդունել։

Բնապահպանական կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնե
լուհամարանհրաժեշտէօրենսդրականփոփոխություններնախաձեռնել
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նախարարությանևտեսչականմարմնիփոխհարաբերություններըկար
գավորողհիմնականիրավականակտերում:Փոփոխություններըպետքէ
միտված լինենտեսչականբարեփոխումներիցհետոբնապահպանական
վերահսկողության ոլորտում առկա օրենսդրական բացերը տեսչական
մարմնինորլիազորություններիհետհամապատասխանեցնելուն:

ՕԳՏԱԿԱՐՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

1. «Ընդերքօգտագործմանիրավունքիտրմանգործընթացումկոռուպ
ցիոնռիսկերիգնահատում»,Թրանսփարենսիինթերնեշնլհակակո
ռուպցիոնկենտրոն,2017թ.,https://transparency.am/hy/publications/
view/208

2. «ԻրավիճակըՀայաստանիԱխթալաքաղաքում.Հանքարդյունաբե
րությանբնապահպանականեւառողջապահականհետևանքները»,
ՌուզաննաԳրիգորյան,ՀԱՀ,2015թ.,http://environment.cenn.org/app/
uploads/2016/10/Armenian.pdf

3. ՀՀշրջակամիջավայրինախարարությանպաշտոնականկայքwww.
mnp.am

4. «Կանաչշարք»,ԲունԹիՎի,http://boon.am/category/կանաչշարք

5. Հանքարդյունաբերությանօրենսդրությանբարեփոխմանկենտրոն,
https://mlri.org.am/am

6. «Շրջակամիջավայրիառնչությամբտեղեկության,որոշումներըն
դունելունհասարակությանմասնակցությանևարդարադատության
մատչելիությանմասին»կոնվենցիա(Օրհուսիկոնվենցիա),Միա
վորվածազգերիկազմակերպությանԵվրոպականտնտեսական
հանձնաժողով,25.06.1998,https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=77849

7. Կենսաբազմազանությանմասինկոնվենցիա,05.06.1992,https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77820

https://transparency.am/hy/publications/view/208
https://transparency.am/hy/publications/view/208
http://environment.cenn.org/app/uploads/2016/10/Armenian.pdf
http://environment.cenn.org/app/uploads/2016/10/Armenian.pdf
http://www.mnp.am
http://www.mnp.am
http://boon.am/category/կանաչ-շարք
https://mlri.org.am/am
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77820
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77820
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8. Միավորվածազգերիկազմակերպությանշրջանակայինկոնվենցիա
կլիմայիփոփոխությանմասին,09.05.1992,https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=77806

9. Կոնվենցիաանդրսահմանայինենթատեքստումշրջակամիջավայրի
վրաազդեցությանգնահատմանմասին,25.02.1991,https://www.arlis.
am/DocumentView.aspx?DocID=77791

10.ՀՀջրայինօրենսգիրք,04.08.2002,https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=132537

11.ՀՀհողայինօրենսգիրք,02.05.2001,https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=126320

12.ՀՀընդերքիմասինօրենսգիրք,28.11.2011,https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=131506

13.ՀՀանտառայինօրենսգիրք,24.10.2005,https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=121312

14.ՀՀօրենքը«Մթնոլորտայինօդիպահպանությանմասին»,11.10.1994,
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=112454

15.ՀՀօրենքը«Բուսականաշխարհիմասին»,23.11.1999,https://www.
arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120784

16.ՀՀօրենքը«Կենդանականաշխարհիմասին»,03.04.2000,https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120790

17.ՀՀօրենքը«Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատ
մանևփորձաքննությանմասին»,21.06.2014,https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=93148

18.ՀՀօրենքը«Բնապահպանականվերահսկողությանմասին»,
11.04.2005,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120771

19.ՀՀօրենքը«ՀայաստանիՀանրապետությունումստուգումներիկազ
մակերպմանևանցկացմանմասին»,17.05.2000,https://www.arlis.
am/DocumentView.aspx?DocID=121535
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸԵՎ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԿՈՂՄԻՑ
ԴՐԱՆՑԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

ԿարինեԴանիել յան,ԼիանաՆերսիսյան

ՆԱԽԱԲԱՆ

Էկոլոգիան60որպեսգիտություններկայումսհետզհետեզարգանումէ՝ընդ
լայնելովիրուսումնասիրություններիոլորտըևկարևորտեղզբաղեցնելով
ժամանակակիցգիտություններիշարքում:Բաննայնէ,որքսաներորդդա
րումակնհայտդարձավ,որմարդկությունըմուտքէգործելհամընդհանուր
էկոլոգիականճգնաժամ։Այսճգնաժամըհղիէբազմաթիվոչբարվոքհետ
ևանքներով՝ բնականևտեխնածինաղետների քանակիև ուժգնության

60. Հունարենիցթարգմանությամբ՝«էկոլոգիա»նշանակումէգիտությունտանմասին
(հուն.՝οἶκος,«տուն»կամ«միջավայր»,λογία«գիտություն»կամ«հետազոտություն»):
Էկոլոգիայիսահմանումներիցմեկըհետևյալնէ«Գիտությունօրգանիզմներիիրար
միջևևշրջակամիջավայրիհետփոխհարաբերությունների,ինչպեսնաև`մարդկային
հանրություններիևշրջակամիջավայրիհամատեղզարգացմանտարբերասպեկտների
մասին»(Աղբյուր՝Неправительственныйэкологическийфондим.В.И.Вернадского.
Издательскийдом“Ноосфера”,Москва,2000,стр.779):
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աճով,բնակչությանառողջությանվրաբացասականազդեցությամբ,քա
ղաքակրթականճգնաժամով:Սանկատիունենալով՝Միավորվածազգերի
կազմակերպության (ՄԱԿ) փորձագետները մշակել են քաղաքակրթութ
յանզարգացմաննորհայեցակարգ՝կայունզարգացումը,որիպահանջն
էապահովելտնտեսական,սոցիալականևէկոլոգիականառաջնայնութ
յունների ներդաշնակեցումը բոլոր հարցերում և որոշումներում՝ հանուն
ներկա և ապագա սերունդների բարեկեցության: Կայուն զարգացումը
հավանությանէարժանացելբոլորերկրներիևմիջազգայինկառույցների
կողմից՝զարգանալովորպեսմիջդիսցիպլինարգիտությունևստանալով
գործնականկիրառություն:

ՀայաստանիՀանրապետությունում(ՀՀ)էկոլոգիականհիմնախնդիրները
բազմաթիվենևբազմակողմանի,ներառյալշրջակամիջավայրիշարունա
կականաղտոտումը, որնավելի ուավելի մեծտարածքներ է ընդգրկում,
բնական ռեսուրսների քանակական և որակական անխնա սպառումը,
տարբեր խնդիրների բացասական ազդեցությունը բնակչության առող
ջության,ինչպեսնաևտնտեսությանզարգացմանվրա:

Առավելմտահոգիչէհանքարդյունաբերության,հատկապեսմետաղային
բացգործողհանքերիևպոչամբարներիազդեցությունըշրջակամիջավայ
րիևբնակչությանառողջությանվրա:Առաջնահերթնշանակությունունի
բնակչությանշրջանումէկոլոգիականմշակույթիզարգացումը,որտեղմեծ
դերունենէկոլոգիականկրթությունըևիրազեկումը:Ընդորում՝կարևոր
էայնգաղափարիզարգացումը,որմենքպատասխանատուենքոչմիայն
ՀՀապագասերունդների,այլնաև՝համաշխարհայինհանրությանառջև,
քանիորմոլորակիբնությունըմիասնականէ:Այսառումովառավելցայ
տուն օրինակ կարող է ծառայել կենսաբազմազանությանպահպանման
հիմնախնդիրը, քանի որ մեր երկրի տարածքը Երկիր մոլորակի կենսա
բազմազանությամբբավականինհարուստտարածքներիցէ,որտեղկան
նաևշատէնդեմիկ61տեսակներ:

Ստորևներկայացվածակնարկընվիրվածէվերոնշյալհիմնախնդիրների
բացահայտմանը, լուծմանուղիներիևխոչընդոտների,ընդունվածծրագ
րերիևիրականացվողգործունեությանլուսաբանմանը:

61. Բույսերիևկենդանիներիտեղականտեսակներ,որոնքտարածվածեն
աշխարհագրականհամեմատաբարոչմեծտարածքումևոչմիայլվայրումչենհանդիպում:
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ՀՀԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻԸՆԴՀԱՆՈՒՐԱԿՆԱՐԿ

1. Հանքարդյունաբերություն,դրաազդեցությունըշրջակամիջա-
վայրիևբնակչությանառողջությանվրա

ՀՀտարածքումհաշվառվածէշուրջ60տեսակիօգտակարհանածոներ
պարունակող670իցավելիհանքավայր,որից30ը՝մետաղական:Նշված
հանքավայրերից շահագործվումենավելիքան400ը, որոնցից23ը մե
տաղական են: Բոլոր հանքերը շահագործվում են էկոլոգիապեսառավել
վտանգավոր՝բացեղանակով:

Հանքաքարի արդյունահանումն ու հարստացումը ուղեկցվում են շրջա
կամիջավայրի՝տարբերտոքսիկքիմիականնյութերովևծանրմետաղ
ներովաղտոտմամբ:Շրջակամիջավայրիհամար լրջագույնսպառնալիք
են նաև տասնամյակների ընթացքում ձևավորված 23 պոչամբարները:
Հատուկ ուսումնասիրություններով (օրինակ՝ ՀՀ գիտություններիազգա
յինակադեմիայիԷկոլոգոնոոսֆերայինկենտրոնի,Հայաստանիամերիկ
յանհամալսարանի,Երևանիպետականհամալսարանի)բացահայտվելէ,
որհանքալեռնայինարդյունաբերականշրջաններումառկաենէկոլոգիա
կանևբնակչությանառողջությանհամարլուրջռիսկեր,որոնքկապված
ենհատկապեսօդջուրհողգյուղմթերքհամակարգովծանրմետաղների,
այդթվումտոքսիկությանառաջինդասիտարրերի,սնմանշղթայիտար
բեր օղակներ ներթափանցման հետ: Այսպես, օրինակ, հայտնաբերվել
է, որ հանքուղիներից, պոչամբարներից առանց մաքրման հոսքաջրերի
միախառնումը մակերևութային ջրերին և ոռոգման ցանցերին հանգեց
րելէոռոգմանջրերիծանրմետաղներովաղտոտմանը:Գրանցվելենծանր
մետաղների(Mo,Cu,Pb,As,Zn,Cd,Hg)ևայլտարրերիտարբերպարու
նակություններՈղջի,ԴեբեդևՄասրիկգետերիուդրանցվտակներիջրե
րում:Նմանաղտոտվածջրերովտարիներշարունակոռոգվածհողերում
աճեցվածբուսականծագմանգյուղմթերքիուսումնասիրություններիարդ
յունքում գրանցվել են սահմանափակ թույլատրելի կոնցենտրացիաների
գերազանցումներով ծանր մետաղների պարունակություններ: Այդպիսի
պատկեր է գրանցվել Քաջարան, Կապան, Ալավերդի, Ախթալա քաղաք
ներիտարածքներում,ինչպեսնաևՍյունիքիմիքանիգյուղերում:Բացա
հատվելէ,որորոշծանրմետաղներենպարունակվումնաևաղտոտված
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շրջաններումբնակվողերեխաներիմազերիևարյանմեջ62:

Պատկեր1.Շրջակամիջավայրիվիճակիգնահատականիհամադրումը
բնակչությանհիվանդացությանտվյալներիհետ63

2. Կլիմայիփոփոխությանազդեցություն.ադապտացման
մեխանիզմներ

Վերջին 300տարիների ընթացքում`արդյունաբերական հեղափոխության
մեկնարկիցիվեր,մթնոլորտումշեշտակիորենբարձրացելէջերմոցայինայն
պիսիգազերիարտանետմանմակարդակը,ինչպիսիքենածխածնիերկօք
սիդը(CO2),մեթանը(CH4),ազոտիենթօքսիդը(N20),պերֆտորածխածիննե
րը(PFCs),հիդրոֆտորածխածինները(HFCs)ևծծմբիհեքսաֆտորիդը(SF6):
Դրանցշարունակականարտանետումներըկլիմայականհամակարգիբոլոր
բաղադրիչներիփոփոխությանև ջերմաստիճանի հետագաբարձրացման
պատճառենդառնում՝հանգեցնելովջերմոցայինէֆեկտի(ՋԷ)ևկլիմայի
փոփոխության:

62. K.Danielyan,L.Nersisyan,A.Nazaretyan,S.Kosyan,Children’shealthchallenges
causedbyenvironmentaldegradationandclimatechangeandmainproposedsolutions
approaches.//эл.ж.«Химическаябезопасность»,Издль–НИИХимическойфизикиРАН,
Москва,2017,Том1,№2,с.1143;КаринеДаниелян,СиринеКосян.Приоритетные
экологическиепроблемыАрмениивконтекстехимическойбезопасности.//Материалы
Международнойконференции«Актуальныенаучныеинаучнотехническиепроблемы
обеспеченияхимическойбезопасности»,1718октября2018г.,РАН,г.Москва,стр.32
33.;Կ.Դանիել յան,Շրջակամիջավայրիազդեցությունըբնակչությանառողջությանվրա,
ՀՀՄարդկայինզարգացմանզեկույց.UNDP,20182019:

63. Աղբյուր՝K.Danielyan,L.Nersisyan,A.Nazaretyan,S.Kosyan,Children`shealth
challengescausedbyenvironmentaldegradationandclimatechangeandmainproposed
solutionsapproaches.//эл.ж.«Химическаябезопасность»,Издль–НИИХимической
физикиРАН,Москва2017,Том1,№2,с.1143:
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Ներկայումսկլիմայիփոփոխությունըմեծագույնմարտահրավերէդարձել
ողջմարդկությանհամար:Ահաթեինչուպետքէփոխենքմերկենսակեր
պըևնվազեցնենքածխաթթուգազիարտանետումները՝այդպիսովմեղ
մելովկլիմայիփոփոխությանբացասականազդեցությունը:Իսկբացասա
կանազդեցությանհետևանքներըբազմաթիվեն՝

• մշակաբույսերիբերքատվությաննվազում.

• ընտանիևվայրիկենդանիներիվրաջերմայինստրեսիաճ.

• ջրայինռեսուրսներիքանակականևորակականվատթարացում.

• բնակչությանառողջությանվատթարացում՝սիրտանոթայինհամա
կարգիհիվանդացությանաճ,համաճարակաբանականիրավիճակի
սրում՝ մալարիա,դեղինտենդ,ժանտախտ,խոլերա,աղիքային հի
վանդություններիաճ.

• ուժեղտեղումներևծովիմակարդակիաճ,որըբերումէջրհեղեղների
վտանգի.

• երաշտներիհաճախականությունևմասշտաբներիմեծացում.

• սողանքների, ձնահյուսերի և սելավների, անտառային հրդեհների
վտանգիուժեղացում.

• մերձափնյաէրոզիայիաճ,շենքերիևենթակառուցվածքիվնասում.

• վնասում մերձափնյա էկոհամակարգերին` կորալ յան խութերին և
մանգրայինանտառներին.

• երաշտիենթակաշրջաններումհիդրոէներգետիկականպոտենցիա
լիանկում.

• էներգիայիպահանջարկիաճ՝պայմանավորվածհովացնող համա
կարգերիգերօգտագործմամբ.

• տուրիստականուղղություններիփոփոխություն:

ԸստՀՀհիդրոմետծառայությանդիտարկումների՝1929թ.համեմատութ
յամբջերմաստիճանիմիջինտարեկանցուցանիշըբարձրացելէ1,230Cով,
մթնոլորտային տեղումները նվազել են 9 տոկոսով, ջրամբարների լցվա
ծությունըչիգերազանցում4050%ը,իսկվտանգավորհիդրոօդերևութա
բանականերևույթներիքանակնավելացելէ20%ով։Արդյունքումտուժում
էգյուղատնտեսությունը,խոցելիենդառնումնաևմարդուառողջությունը,
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բնակավայրերը,ենթակառուցվածքները,էներգետիկսեկտորըևբնական
էկոհամակարգերը`ջրային,անտառային,լեռնային:

Պատկեր2ումներկայացվածէկլիմայիփոփոխությանազդեցությունըՀՀ
գյուղատնտեսությանևջրայինռեսուրսներիվրա:

Պատկեր2.ՀՀմարզերիխոցելիությունըկլիմայականփոփոխությունների
նկատմամբ64

Կլիմայի փոփոխության նվազեցման և ադապտացման (հարմարվողա
կանության) մեխանիզմներըահռելի նշանակությունունեն:Հարմարվողա
կանությունը բնական կամ մարդկային համակարգերի ադապտացիան է
գործողկամսպասվողկլիմայականգործոններինկատմամբ:Կլիմայիփոփո
խությունըևադապտացմանմեխանիզմներըմոտերեսունտարիգտնվում
ենմիջազգայինհանրությանուշադրությանկենտրոնում։Կլիմայականփո
փոխություններըներկայումսհամարվումենմարդկայինհասարակության
գոյատևման հիմնական մարտահրավերներից մեկը: Այս ուղղությամբ ըն
դունվելենմիշարքմիջազգայինարձանագրություններևկոնվենցիաներ,

64. Աղբյուրը՝«Կլիմայիփոփոխությանմասիներկրորդազգայինհաղորդագրություն»,
http://www.natureic.am/Content/announcements/7313/SNC_Full_Arm.pdf

http://www.nature-ic.am/Content/announcements/7313/SNC_Full_Arm.pdf
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մասնավորապես՝Մոնրեալիարձանագրությունը65,Կիոտոյիարձանագրութ
յունը66ևՓարիզյանհամաձայնագիրը67:

3. Այլընտրանքայինէներգետիկայիզարգացումև
էներգախնայողություն

Գլոբալ գործընթացների շրջանակներում, երբ հանրությանառջև կանգ
նած ենայնպիսի մարտահրավերներ, ինչպիսիք են կլիմայիփոփոխութ
յունը, վառելիքային չվերականգնվող ռեսուրսների սահմանափակ լինելը,
մասնավորապես՝էներգետիկդեֆիցիտը,նավթի,գազի,ածուխի,ուրանի
պաշարներիսպառմանհեռանկարայինպատկերը,նավթիևգազիբարձր
գները,էլեկտրաէներգիայիգներիփոփոխականությունը,էներգետիկ«ան
կախության»ձգտումը,բնակչությանթվիաճը,բազմաթիվերկրներիկա
ռավարություններ որդեգրել են այլընտրանքային էներգիայի (այդ թվում՝
վերականգնվողէներգիայի(ՎԷ),մաքուրև«կանաչ»էներգիայիստացման,
էներգախնայողտեխնոլոգիաների)զարգացմանքաղաքականություններ:
Միաժամանակայդերկրներըփորձումենլուծելէներգետիկկախվածութ
յաննվազեցմանևանվտանգությանապահովմանխնդիրներ:

Շատ երկրներում հասարակությունը ակտիվորեն նպաստում է այլընտ
րանքային և ՎԷ քաղաքականությանը՝ շուկայական բարենպաստ պայ
մաններ ստեղծելով այդ ոլորտների զարգացման համար: ՎԷ խթանման
միջազգայինփորձըհիմնվումէհետևյալ3ուղղություններիվրա՝

1. արտադրությանխթանում.

2. ներդրումներիխթանում.

3. օրենսդրականդաշտիգրավչությանապահովում:

Ստորևբերվողաղյուսակումներկայացված է համաշխարհային էներգե
տիկ ոլորտի կառուցվածքի և Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի գենե
րացմանկառուցվածքը։

65. Մոնրեալիարձանագրություն,https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=76867

66. Կիոտոյիարձանագրություն,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=24772

67. Փարիզյանհամաձայնագիր,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=115504

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76867
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76867
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=24772
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=115504


Ուսումնական-տեղեկատվական նյութերի ձեռնարկ ՔՀԿ-ների համար   //////////////////////////////////////////////////

68

Էներգիայիաղբյուրը Աշխարհում Հայաստանում
 (2015)68 (2019)69

Ջերմաէլեկտրակայան(ՋԷԿ) 66.3% 40%

Հիդրոէլեկտրակայան(ՀԷԿ) 6,0% 20%

Ատոմայինէլեկտրակայան(ԱԷԿ) 10.6% 40%

Վերականգնվող,այլընտրանքային
կայաններ(արևային,հողմային,
հիդրոջերմային,մակընթացության)

7.1% 1%

Հուսադրողէ,որՀՀկառավարության2019թ.հաստատվածծրագրովնա
խատեսվումէվերականգնվողևայլընտրանքայինէներգիայիօգտագոր
ծումըհասցնել10%ի:Ամենդեպքում,ՎԷնՀՀկառավարությանկողմից
դիտարկվում է որպես գերակա ուղղություն՝ հաշվիառնելով էներգետիկ
պահանջարկիաճը,էներգետիկանվտանգությունըևգոյությունունեցող
հնամաշկայաններիկանխատեսվողկոնսերվացումը։

4. Ջրայինռեսուրսներիկայունկառավարման,մասնավորապես՝
ՍևանալճիևԱրարատյանարտեզյանավազանի
հիմնախնդիրները

Հայաստանիտարեկանջրայինպաշարներըգնահատվումենմոտ7,1մլրդ
մ3,որիցմոտ3մլրդմ3ըստորերկրյաջրերեն:ՀՀտարածքումհոսումեն
23000կմընդհանուրերկարությամբ9480փոքրևմիջինգետեր,որոնքՀա
րավայինԿովկասիխոշորգետերի՝ԱրաքսիուԿուրիվտակներեն:Հանքա
յինջրերիմիջինտարեկանհոսքըգնահատվումէմոտ22մլնմ3,որից40
հազ.մ3նօգտագործվումէորպեսսեղանիկամբուժիչջուր:

Երկրիտարածքումկանհարյուրիցավելիփոքրլճեր:ՀայաստանիևՀարա
վայինԿովկասիողջտարածաշրջանիհամարկարևորագույննշանակություն

68. Աղբյուր՝KeyWorldEnergyStatistics2017,InternationalEnergyAgency,2019,http://
www.iea.org/publications/freepublications/

69. Հայաստանիէներգետիկքաղաքականությանզարգացմանմիտումները,Վահե
Դավթյան,ՀովհաննեսԹևոսյան,Երևան,2019թ.,https://www.academia.edu/40388889/
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ_ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ_ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ_ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ_ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
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ունիՍևանալճիհիմնախնդիրը70:Լիճըներառվածէ«Ռամսարի»միջազ
գայինկոնվենցիայիում71։1978թ.հիմնվելէ«Սևան»ազգայինպարկը,իսկ
2002թ.ընդունվել«Սևանալճիմասին»ՀՀօրենքը72:

Ներկայումս լիճըճգնաժամայինվիճակումէ,ինչըհղիէմակերեսայինու
ստորգետնյա ջրերի ռեժիմիխախտմամբ,տարածաշրջանի չորացմամբ,
խմելուև ոռոգմանջրիաղբյուրի, ինչպեսնաևկենսաբազմազանության
բնակավայրերիկորստով:Հիմնախնդրիպատճառներըբազմաբնույթեն,
սակայնհիմնականպատճառը լճիմակարդակիիջեցումնէ (Պատկեր3):
1933թ.սկսվեց լճիջրերիօգտագործումըոռոգմանև էներգետիկնպա
տակներով,ինչիհետևանքովլճիմակարդակնիջավմոտ20մետրով,իսկ
ջրի ծավալը նվազեց մոտ 44%ով: Հետազոտությունները ցույցտվեցին,
որ լճիէկոլոգիականհավասարակշռությունըհնարավորէվերականգնել՝
բարձրացնելով ջրի մակարդակըառնվազն մինչև 1903,5 մ: 19811990
թթ. լճի մակարդակի բարձրացումըև ջրի որակի որոշակի բարելավումը
կապվածենԱրփագետիցջրիհոսքիմիմասըՍևանփոխադրելու(տարե
կանմոտ250մլնմ3,ԱրփաՍևանթունելիմիջոցով),ինչպեսնաևէներգե
տիկնպատակովլճիջրերիօգտագործումըդադարեցնելուհետ:

70. КаринеДаниелян(руководительпроекта),БардухГабриелян,Сейран
Минасянидр.,ИнтегральнаяоценкаэкологическогосостоянияозераСеван(GEO
LakeSevan).UNEPGRIDArendal,Ассоциация«ЗаУЧР»,Ереван,Монография,
99стр.,2012;ԿարինեԴանիել յան,ՀայաստանիՀանրապետությունում«Հետ
Ռիո+20»գործընթացիիրականացմանգործընթացինընդառաջ,UNDP,EU,GEF,
Երևան,2014;ՀայեցակարգՀայաստանիՀանրապետությունումՄԱԿի«Ռիո+20»
գագաթաժողովիհանձնարարականներիիրականացմանռազմավարության՝«Մինչև
2030թ.կայունզարգացմանօրակարգ»համաշխարհայինծրագրիհամատեքստում:
ՀՀկառավարություն,UNDP,EU,GEF,Երևան,2016;Շրջակամիջավայրըևբնական
պաշարներըՀայաստանիՀանրապետությունում,ՀՀազգայինվիճակագրական
ծառայություն,Երևան,20102018:

71. «Ռամսարի»միջազգայինկոնվենցիա,http://www.natureic.am/Content/posts/3700/1.
Ramsar.pdf

72. ՀՀօրենքը«Սևանալճիմասին»,https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=891

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1677&lang=arm#_blank
http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1677&lang=arm#_blank
http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1677&lang=arm#_blank
http://www.nature-ic.am/Content/posts/3700/1.Ramsar.pdf
http://www.nature-ic.am/Content/posts/3700/1.Ramsar.pdf
http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1677&lang=arm#_blank
http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1677&lang=arm#_blank
http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1677&lang=arm#_blank
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=891
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Պատկեր3.Սևանալճիմակարդակը,ջրիելքըևմուտքըշուրջ80տարվա
ընթացքում

Սևանա լիճը, սակայն, կորցրել է «մաքուր ջրամբարի» կարգավիճակը և
վերածվելէ«մեզոտրոֆջրամբարի»,որըմիտումունիդառնալու«էվտրոֆ
(ճահճացող)ջրամբար»:2018և2019թթ.ամռանըլճումկապույտկանաչ
ջրմուռներիծաղկումըլուրջահազանգէճահճացմանգործընթացիակտի
վացմանառումով:Լճիաղտոտմանհիմնականպատճառներնեն.

• ջրասուզմանըենթակաափերիոչբավարարմաքրում.

• լճիավազանումբացմեթոդովշահագործվողմիշարքհանքերի
գոյություն.

• քաղաքներիուբնակավայրերիկոյուղաջրերիհոսքլիճ՝առանց
լիարժեքմաքրման:

Վերջինպատճառն ընդհանրապես բնորոշ է երկրի ջրերին:Մինչև1990
թ. մաքրման կայաններում լիովին մաքրվել է կեղտաջրերի մոտ 50%ը:
Երկրաշարժի,հետագայումնաևև19911995թթ.էներգետիկճգնաժա
մի հետևանքով մաքրման կայանները շարքից դուրս եկան: Ներկայումս
կայանների մեծ մասը կա՛մ չեն գործում, կա՛մ իրականացնում են միայն
մեխանիկականմաքրում,այդպատճառովգետերիզգալիմասիստորին
հատվածներումջրիորակըգնահատվումէ4րդկամ5րդկարգիաղտոտ
վածության:

2013թ.ստորգետնյաջրերիօգտագործմանոլորտումիհայտեկավլրջա
գույն հիմնախնդիր: 20072013 թթ. Արարատյանարտեզյանավազանից
ձկնաբուծարաններին ապահովելու նպատակով նորմայից ավելի ջրառ է
իրականացվել (տարեկան1,8մլրդմ3`1,2մլրդմ3փոխարեն):Արդյունքում



/////////////////////////////////////////////////   Այժմեական գիտելիք շահերի արդյունավետ պաշտպանության համար

71

Արարատյանարտեզյանավազանիմակարդակըտարբերհատվածներում
իջել է 313մով` առաջացնելով հարթավայրի անապատացման վտանգ:
Ներկայումս ծրագրեր են իրականացվում ձկնաբուծարանների աշխա
տանքը շրջանառու ցիկլով կատարելուևարտեզյանավազանից ջրառի
կայունկառավարմանուղղությամբ:

Ընդհանուրառմամբպետքէնշել,որվերոնշյալհիմնահարցերի,հատկա
պեսՍևանալճիհիմնախնդրի լուծմանևկայունկառավարմանուղղութ
յամբ հիմնական համապատասխան ծրագրերը մշակված են, խնդիրը
դրանքհնարավորինսարագևլիարժեքիրականացնելնէ:Նշենքնաև,որ
2002թ. ընդունվեցՀՀ ջրային օրենսգիրքը73, իսկ2005թվականիցերկ
րումձևավորվածէջրայինռեսուրսներիավազանայինկառավարմանհա
մակարգ:

5. Քաղաքներիօդայինավազանիաղտոտվածություն

Օդայինավազանիաղտոտվածությունըկախվածէերկուգործոնից`

1. տարածքիօդերևութաբանականպայմաններ.

2. տարբերօբյեկտներիարտանետումներիքանակ:

Տարածքի հատակագծային կառուցվածքը մշակելիս որպես սահմանա
փակումնկատիէառնումնաևմթնոլորտայինօդի՝արտանետումներիկու
տակմանկամցրմանհատկությունը (մթնոլորտիաղտոտվածությանպո
տենցիալ՝ՄԱՊ):

Օդայինավազանիաղտոտմանհիմնականաղբյուրներնենավտոտրանս
պորտը,որիբաժինըօդայինավազանիաղտոտվածությանմեջտատան
վումէ7095%իսահմաններում,իսկցուրտեղանակին`ջեռուցմանհամա
կարգերը:Ջեռուցմանհամակարգերիազդեցությունըշրջակամիջավայրի
վրապայմանավորվածէօրգանականվառելիքիայրմանընթացքումառա
ջացողվնասակարնյութերիարտանետումներով:

Երևանիմթնոլորտայինօդիաղտոտվածությունըվերահսկվումէ«Շրջա
կամիջավայրիվրաներգործությանմոնիտորինգիկենտրոն»ՊՈԱԿիկող
մից:Երևանիտարածքումգործումէչափմանստացիոնար5կետ,որոնց
չափումներիհիմանվրահաշվարկվումէքաղաքիօդիաղտոտվածության
ֆոնայինմակարդակը:

73. ՀՀջրայինօրենգիրք,http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=21

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=21
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Օդիորակիկառավարմանուղղությամբիրականացվողգործողություններնեն՝

1. 1994 թ. ընդունված «Մթնոլորտային օդի պահպանության մա
սին»ՀՀօրենքիարդիականացմաննպատակով20072013թթ.
ընթացքումընդունվելենՀՀկառավարությանմիշարքորոշում
ներ,որոնքհստակեցրելևավելիթափանցիկենդարձրելմթնոլոր
տայինօդիպահպանությանկառավարումը.

ա)Արգելվել է համապատասխանբեռներիտեղափոխումըփոշու
համարանթափանցծածկոցներչունեցողմեքենաներով:

բ) Սահմանվել են միջոցառումներ շինհրապարակներից, վերա
կառուցվողևնորկառուցվողշենքերիցփոշուարտանետում
ներըկանխարգելելուհամար:

գ) Արգելվելէայրելխոզաններըբուսականմնացորդներովուչո
րացած բուսականությամբ գյուղատնտեսական, անտառա
մերձ, անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող տա
րածքներիհողերում:

2. Ավտոտրանսպորտից արտանետումների կրճատման նպատա
կովՀՀկառավարությունըընդունելէհայեցակարգևմիջոցառում
ներիծրագիր,արգելվելէկապարացվածբենզինիօգտագործումը
ևարտանետումների չեզոքացուցիչներ չունեցողավտոմեքենա
ներիներմուծումը:

3. Սահմանվել են բնական գազով աշխատող ջերմային էլեկտրա
կայաններից մթնոլորտ վնասակար նյութերիարտանետումների
հաշվարկիմեթոդները:

4. Ընդունվել է մթնոլորտի գերնորմատիվային աղտոտվածության,
կլիմայիփոփոխությանևօզոնայինշերտիվիճակիհետկապված
վտանգավոր հիդրոօդերևութաբանական երևույթների կանխա
տեսման,ազդարարմանևարձագանքմանկարգը:

Օդայինավազանիգետնամերձ շերտիորակիմոնիթորինգնիրականաց
վում է Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Չարենցավան,
Ծաղկաձոր, Սևան, Արարատ, Կապան և Քաջարան քաղաքներում: Մշ
տադիտարկվում են ազոտի և ծծմբի երկօքսիդների, գետնամերձ օզոնի
և ընդհանուր փոշու պարունակությունները: Հանքարդյունաբերության
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ազդեցության գոտիներում (Քաջարան,Կապան,Ախթալաևայլն) մթնո
լորտային օդի աղտոտման մշտադիտարկման ստացիոնար կայաններ
գրեթեչկան,իսկկախվածմասնիկների(PM2.5,PM2.5)մշտադիտարկում
ՀՀբնակավայրերումընդհանրապեսչիիրականացվում:Հայաստանիինը
քաղաք՝Ապարանը,Հրազդանը,Ծաղկաձորը,Երևանըևայլն, միացելեն
Եվրամիության (ԵՄ) քաղաքների «Քաղաքապետների համաձայնագիր»
կոչվողնախաձեռնությանը,ըստորի՝քաղաքապետներըպարտավորվում
ենմինչև2020թ.կրճատելիրենցքաղաքներիջերմոցայինգազերիար
տանետումները20%ով:

6. Թափոններիկայունկառավարում`տեսակավորումևվերամշակում

Թափոնները արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրան
քի հումքի մնացորդներ են, շինարարականևտեխնոլոգիական գործըն
թացներումառաջացողկարծր,հեղուկևգազայիննյութեր,որոնքտվ յալ
արտադրությունում, շինարարությունում այլևս չեն օգտագործվում: Ար
տադրությանմեկտեսակիթափոններըկարողենհումքծառայելմեկայլ
արտադրությանհամար:

Հայաստանում թափոնների կառավարման խնդիրները բնապահպանա
կանևսոցիալականամենասուրհիմնահարցերիցեն:Էականէհատկապես
շրջակա միջավայրի համար մեծ վտանգ ներկայացնող պոչամբարների
բացասականազդեցությունը:Պոչամբարներումառկածանրմետաղները
ևտոքսիկնյութերըթափանցումևկուտակվումենջրամբարներում,գե
տերիհուներում:Տեղիէունենումթունավորնյութերիարտահոսք,որոնք
փոշու,ջրիմիջոցովտեղափոխվումենմշակովիհողատարածքներ`վնա
սելովմարդկանցառողջությունը,շրջակամիջավայրը:

Ներկայումսդեռևսարդիականենթափոններիանվտանգօգտագործ
մանհիմնախնդիրները,լուծվածչենթափոններիշահավետկիրառման,
դրանց գոյացման նվազեցման և էկոլոգիապես անվտանգ հեռացման
կամոչնչացմանհարցերը:Այսխնդիրներնառավել սրվում են հանրա
պետությունում արդյունաբերական թափոնների վնասազերծման և
թաղման մասնագիտացված պոլիգոններ, ինչպես նաև վտանգավոր
թափոններիէկոլոգիապեսանվտանգեղանակովվերամշակման,վնա
սազերծման մասնագիտացված ձեռնարկություններ չլինելու պատճա
ռով։ Չկան նաև սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատաս
խան կենցաղային թափոնների հեռացման կազմակերպված վայրեր:
Վերջապես, չկա արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների տա
րանջատված հավաքման համակարգ՝ գործնականում բոլոր տեսակի
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թափոնները,առանցտեսակավորման, հեռացվում են միևնույնքաղա
քայինևգյուղականաղբավայրեր:

Արդիականէժամկետանցթունաքիմիկատներիոչնչացմանհիմնախնդրի
լուծումը,մասնավորապես՝

1. Նուբարաշենիթունաքիմիկատներիգերեզմանոցիլիկվիդացման,

2. սնդիկինառնչվողհարցերիկանոնակարգմանիրավականհենքի
ստեղծման,սնդիկպարունակողթափոններիհաշվառման,էկո
լոգիապեսանվտանգհեռացման,դրանցովշրջակամիջավայրի
աղտոտվածությանուսումնասիրման,

3. տնտեսականգործունեությանարդյունքումառաջացածպոլի
քլորացվածբիֆենիլներպարունակողթափոններիէկոլոգիապես
անվտանգհեռացման,

4. էլեկտրականևէլեկտրոնայինսարքավորումներիթափոնների
հաշվառմանևօգտակարմետաղներիկորզմաննպատակով
դրանցվերամշակման,

5. փաթեթվածքների,էլեկտրոնայինևէլեկտրականսարքավորում
ների,տրանսպորտայինմիջոցների,կուտակիչներիևօգտագոր
ծումիցհետոայլապրանքներիթափոններիհավաքմանևօգտա
հանմանծախսերիմիմասըհոգալունպատակովարտադրողների
լայնպատասխանատվությանսկզբունքներիներդրման,

6. վտանգավորթափոններիվերամշակման,վնասազերծման,պահ
պանման,փոխադրմանևտեղադրմանգործունեությամբզբաղ
վողկազմակերպություններիլիցենզավորմանհարցերը:

Թափոններիկառավարմանոլորտումկարևորվումենիրավականդաշտի
կատարելագործումը,արդյունաբերականտեխնոլոգիաներինորացումնու
աստիճանականանցումըսակավաթափոնևանթափոնարտադրության,
ինչպեսնաևտնտեսականևսոցիալականայնպիսիգործելակերպը,որը
կխթանիթափոններինվազեցումըևկրկնակիօգտագործումը,կհեշտաց
նինորագույնտեխնոլոգիաներիներդրումը:
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7. Անտառներիկայունկառավարումևկենսաբազմազանության
պահպանում

Անտառըբնականէկոհամակարգիբաղադրամասէ,ևայնպետքէդիտար
կելորպեսբոլորբիոտիկևաբիոտիկբաղադրիչներիամբողջականություն՝
անտառայինէկոհամակարգ:Այնբնականռեսուրսէ,որըկարողէօգտա
գործվելմարդուկարիքներիհամար:

ՀՀանտառներըտեղաբաշխվածենծովիմակարդակից5502400մբարձ
րություններիվրաևզբաղեցնումենշուրջ3340կմ2տարածք։Անտառնե
րիբազմազանությունըարտահայտվում  է ծառերի125տեսակով,թփե
րի՝111,թփիկների՝30,կիսաթփերի՝48ևբնափայտավորլիանաների՝9
ներկայացուցիչներով:Համաձայն2011թ.Գերմանիայիմիջազգայինհա
մագործակցությանընկերության(ԳՄՀԸ,GIZ)հեռահարզոնդավորմանմե
թոդովստացվածտվ յալների՝ՀՀանտառածածկմակերեսըկազմումէմեր
երկրիընդհանուրտարածքիմոտ11,17%ը:

ՀՀանտառները կառավարվում են «Հայանտառ»ՊՈԱԿի կողմից։ 2017
թ.դեկտեմբերի13ինընդունվելէ«Անտառայինոլորտիբարեփոխումների
հայեցակարգը»74,որնուղղվածէ՝

• անտառայինոլորտիկայունկառավարմանը.

• անտառներիպահպանությանը.

• վերարտադրությանևօգտագործմանվիճակիբարելավմանը.

• ապօրինի հատումների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձ
րացմանխնդիրներիլուծմանը:

2011թ.«Հայանտառ»ՊՈԱԿիկառուցվածքումստեղծվելէԱնտառների
հաշվառմանևկադաստրիվարմանբաժին,սակայնանտառայինպետա
կանկադաստրիվարմանհամակարգըդեռևսներդրվածչէ,իսկանտառ
ներիպետականհաշվառումը,որը,համաձայնՀՀԱնտառայինօրենսգրքի
16րդհոդվածի3րդկետի,իրականացվումէ5տարինմեկանգամ,վեր
ջինանգամիրականացվելէ1993թվականին:

Կլիմայիգլոբալտաքացմանևբնակչությանանզգուշությանպատճառով
շեշտակիավելացելենանտառայինհրդեհներիծավալները,ինչիհետևան
քովունենումենքանտառածածկտարածքներիզգալիկորուստներ,ևդա
հանգեցնումէնաևկենսաբազմազանությանկորստի:

74. «Անտառայինոլորտիբարեփոխումներիհայեցակարգը»,http://www.irtek.am/views/
act.aspx?aid=92963

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=92963
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=92963
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ՀՀնըստաշխարհագրականդիրքիգտնվումէկենսաաշխարհագրական
երեքշրջաններիհատմանվայրում,ևայդպատճառովմերերկրիտարած
քումառաջացելէտարբերէկոհամակարգերիևբարձրաստիճանիէնդե
միզմունեցողհարուստկենսաբազմազանություն:

Հայաստանումկաբուսականուկենդանական5091տեսակ,որից142ը
էնդեմիկտեսակներեն:Դեղաբույսերըերկրիֆլորայիտեսակայինկազմի
շուրջ10%նեն:Կերայինբույսերիցհայտնիէավելիքան2000տեսակ,
եթերայուղայինբույսերից՝շուրջ150տեսակ,ներկատուբույսերից`մոտ
120տեսակ:

Ինտենսիվ բնօգտագործման հետևանքով Հայաստանում բնական լանդ
շաֆտների մարդածին փոփոխությունների աստիճանը մեծ է: Գերօգ
տագործման հետևանքով (տարածքի ավելի քան 60%ը ներառված է
գյուղատնտեսությանակտիվոլորտ)տեղիէունեցելվայրիկենսաբազմա
զանությամբզբաղեցվածտարածքներիկրճատում:Պատճառներնեն՝

• կենսաբազմազանության բնականմիջավայրի կորուստը՝ հանքար
դյունաբերության, շինարարության, գյուղատնտեսության, անտառ
հատումների, հիդրոէներգետիկայի, ռեկրեացիայի և զբոսաշրջութ
յանմիջոցովկենսառեսուրսներիգերօգտագործումը.

• շրջակա միջավայրիաղտոտումը, օտարածինտեսակների ներթա
փանցումը,կլիմայիփոփոխությունը:

Հայաստանի կենսաբազմազանության կառավարումն իրականացվում
է «Բուսական աշխարհի մասին», «Կենդանական աշխարհի մասին»,
«Բնությանհատուկպահպանվողտարածքներիմասին»ՀՀօրենքներում
ևՀՀԱնտառայինօրենսգրքումամրագրվածլիազորմարմիններիիրավա
սություններիշրջանակում:

8. Բնությանհատուկպահպանվողտարածքներիհիմնախնդիրները

Բնությանհատուկպահպանվողտարածքները(ԲՀՊՏ)բնականմիջավայ
րի, կենսաբանական և լանդշաֆտային բազմազանության, կենսոլորտի
բնականվիճակիհավասարակշռությանպահպանությանավանդականև
արդյունավետմիջոցներիցեն,որոնցգործառույթներըհիմնվածենէկոհա
մակարգայինհամալիրմոտեցումներիկիրառմանվրաևուղղվածեն`

• բնականգործընթացներիապահովմանը.

• վտանգներիկանխարգելմանըևվերացմանը.
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• գիտականուսումնասիրություններիևշարունակականմոնիթորին
գիկազմակերպմանը.

• կայունբնօգտագործման, մասնակցայինկառավարմանևմիջոլոր
տայինհամագործակցությանկազմակերպմանը:

ԲՀՊՏ–ներիներկահամակարգիպահպանումնուզարգացումըՀՀբնապահ
պանականքաղաքականությանիրականացման,ինչպեսնաևերկրիկայուն
ևերկարաժամկետզարգացմանկարևորբաղադրիչնուերաշխիքնեն:ՀՀ
ումկաբնությանհատուկպահպանությանտարածքների(ԲՀՊՏ)4տեսակ՝
պետականարգելոցներ,ազգայինպարկեր,պետականարգելավայրերև
բնությանհուշարձաններ,որոնքներկայացվածենՊատկեր4ում:

Պատկեր4.ՀայաստանիՀանրապետությանբնությանհատուկպահպանվող
տարածքները

Կենսաբազմազանության պահպանման գործում ԲՀՊՏների կարևո
րություննուանհրաժեշտություննամրագրվածէ«Կենսաբանականբազ
մազանությանմասին»կոնվենցիայում՝758րդհոդվածով,համաձայնորի
յուրաքանչյուր երկիր պարտավոր է ստեղծել ԲՀՊՏների համակարգ և

75. «Կենսաբանականբազմազանությանմասին»կոնվենցիա,https://www.arlis.am/
DocumentView.aspxDocID=77820

https://www.armgeo.am/naturalmonuments/#_blank
https://www.armgeo.am/naturalmonuments/#_blank
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77820
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ապահովել դրականոնավորգործունեությունը, ինչպեսնաև20102020
թվականների «Այիչիի նպատակային խնդիրներ»ում76: ՀՀում ԲՀՊՏնե
րիկառավարմանևպահպանմանգործընթացումկարգավորումներնար
վումենմիջազգայինվերոնշյալկոնվենցիաներով,ինչպեսնաև«Բնության
հատուկպահպանվողտարածքներիմասին»ՀՀօրենքով77։

9. Կանաչտնտեսությանևկայունզբոսաշրջությանզարգացման
սկզբունքները,առկախոչընդոտներըևլուծմանուղիները

Կանաչտնտեսության(ԿՏ)սկզբունքներիխթանումընախատեսվածէ«ՀՀ
Շրջակամիջավայրիպահպանությանազգայինգործողությունների2րդ
ծրագրում» (20082012 թթ.), «ՀՀ 20132025 թթ. հեռանկարային զար
գացման ռազմավարական ծրագրում»78 և այլ ռազմավարական ծրագ
րերում ուպլաններում, որտեղ բնականռեսուրսներիպահպանությանև
կայունօգտագործմանդրույթներիհետմեկտեղնախատեսվածէայդուղ
ղությամբմիջճյուղայինռացիոնալփոխգործակցություն:

Կարելի է փաստել, որ որոշ հաջողություններ են ձեռք բերվել օրգանա
կան գյուղատնտեսության և այլընտրանքային էներգետիկայի (արևային
էներգիայի, քամու օգտագործման) զարգացման ուղղությամբ: Կարևոր
աշխատանքներ են իրականացվել ԵՄ կողմից խրախուսվող «Կանաչ
տնտեսությունԵՄԱրևել յանգործընկերությաներկրներում»(EaPGREEN)
նախագծի շրջանակներում79: Մասնավորապես «Կովկաս» տարածաշր
ջանայինկենտրոնիհայաստանյանմասնաճյուղիկողմիցիրականացվելէ
«Ռեսուրսներիարդյունավետությունևմաքուրարտադրություն» (ՌԱՄԱ)

76. Այիչիինպատակայինխնդիրներ,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93166

77. ՀՀօրենքը«Բնությանհատուկպահպանվողտարածքներիմասին»,https://www.arlis.
am/DocumentView.aspx?DocID=29624։

78. ՀայաստանիՀանրապետության20132025թթ.հեռանկարայինզարգացման
ռազմավարականծրագիր,https://www.gov.am/files/docs/1322.pdf։

79. Ռեսուրսներիարդյունավետօգտագործումևմաքուրարտադրություն՝կիրարկման
օրինակներՓՄՁներում.EaPGREEN,EU,OECD,UNECE,UNEP,UNIDO,RECCAUCASUS,
Երևան,2017թ.,www.greeneconomieseap.org;www.recp.am;ԿարինեԴանիել յան,
ԼիլիթՍարգսյան,ՏիգրանՍարգսյան.Կայունզարգացմանտեսություննուպրակտիկան
(ՀամաշխարհայինգործընթացըևՀայաստանը),Ուսումնականձեռնարկբուհերիհամար,
UNDP,ՀՊՄՀ,ՀԿՄԶասոցիացիա,Երևան,2013թ.,ԿարինեԴանիել յան,Հայաստանի
Հանրապետությունում«ՀետՌիո+20»գործընթացիիրականացմանգործընթացին
ընդառաջ,UNDP,EU,GEF,Երևան,2014,ՀայեցակարգՀայաստանիՀանրապետությունում
ՄԱԿի«Ռիո+20»գագաթաժողովիհանձնարարականներիիրականացման
ռազմավարության՝«Մինչև2030թ.կայունզարգացմանօրակարգ»համաշխարհային
ծրագրիհամատեքստում,ՀՀկառավարություն,UNDP,EU,GEF,Երևան,2016թ.:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93166
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx
https://www.gov.am/files/docs/1322.pdf
http://www.green-economies-eap.org/
http://www.recp.am
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բավականին արդյունավետ ծրագիրը: Կանաչ տնտեսության կարևորա
գույննախապայմանընորագույնտեխնոլոգիաներովհագեցածկայունև
զարգացածտնտեսություննէ։

Ներկայումսգիտատար,էկոլոգիապեսկողմնորոշվածարտադրությունների
զարգացման,տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի,փոքրև միջին բիզնեսին
աջակցմանվերոնշյալծրագրերիիրականացումըպետքէբարելավիիրավի
ճակըևնպաստիերկրումկանաչտնտեսությանձևավորմանը։

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԵՎԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՀԱՆՈՒՆԿԱՅՈՒՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

Ըստընդունված կարծիքի՝ XX–XXI դդ.առաջացածգլոբալ էկոլոգիական
ճգնաժամի ձևավորման մեջ մեղքի իր բաժինն ունեն նաև գիտական և
կրթական համակարգերը: Գիտությունը չկարողացավ ժամանակին նա
խանշելէկոլոգիականճգնաժամըևֆիքսեցվտանգը,երբճգնաժամնար
դենիրողությունէրդարձել:Դաբացատրվումէգլոբալխնդիրներինժամա
նակակիցգիտության«թունելային»,նեղդիսցիպլինարմոտեցմամբ,ինչը
խանգարումէդրանցամբողջականընկալմանը:Այստեղիցէլգիտության
«կարճատեսությունը», որը դրսևորվում է բարդ սոցիալտնտեսական և
էկոլոգիականգլոբալգործընթացներնուսումնասիրելիս:Արդիիրականութ
յունը գիտությունից պահանջում է խորացող դիֆերենցմանը զուգընթաց
դրսևորել նաև ամբողջական (հոլիստիկ) մոտեցում հատկապես գլոբալ
էկոլոգիական հիմնախնդիրներ ուսումնասիրելիս: Կայուն զարգացման
տեսությունը ուսումնասիրում է հասարակությունբնություն բարդագույն
համակարգը,ուստիպետքէհիմնվիհասարակականևբնականբոլորգի
տություններիվրա:

Այստեղից էլ բխել է մարտահրավերը կրթության նկատմամբ՝ ձևավո
րելհամալիրմոտեցմանվրահիմնվածկրթականհամակարգ:Այդդերա
կատարությանը զգալիորեն նպաստեցՄԱԿի հռչակած «Հանուն կայուն
զարգացմանկրթության(ՀԿԶԿ)20052014թթ.տասնամյակը»,որիձևա
վորմանհիմքումէկոլոգիականկրթություննէր,իսկկարևորագույնառա
քելություններից մեկը՝ նպաստել բնակչության շրջանում էկոլոգիական
մշակույթի զարգացմանը: 2014թ. ՀԿԶԿտասնամյակըավարտվեց, սա
կայնՄԱԿի«Ռիո+20»վեհաժողովըիր«Ապագան,որըմենքցանկանում
ենք»եզրափակիչփաստաթղթումկոչարեցերկրներինշարունակելևընդ
լայնելայդուղղությամբիրականացվողծրագրերը:

Իրազեկման տեսանկյունից կարևոր դեր ունի Երկրի հրովարտակը, որը
ՅՈՒՆԵՍԿՕն2003թ.ճանաչեցորպեսկարևորմիջոցՀԿԶԿհամակարգում:
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Այն համարվում է կայուն զարգացման էթիկական նորմերի համակարգ,
որիհիմնականսկզբունքներնեն.

• հարգելԵրկիրըևկյանքըիրողջբազմազանությամբ.

• հոգ տանել կենդանի համակեցության մասին հասկացողությամբ,
կարեկցանքովևսիրով.

• կառուցել արդար, սոցիալապես ինտեգրացված, կայուն և խաղաղ
ժողովրդավարականհասարակություն.

• պահպանելԵրկրիանձեռնմխելություննուգեղեցկությունըներկաև
ապագասերունդներիհամար:

Կարելիէփաստել,որՀՀբարձրագույնկրթությանհամակարգումքննարկ
վողոլորտում,հատկապեսՀԿԶԿասպարեզում,դրականփորձէկուտակ
վել, ինչը նշվել է նաև ՄԱԿի հրատարակություններում: Ցավոք, նույնը
հնարավորչէասելՀՀհանրակրթությանհամակարգիմասին:

Համաշխարհային պրակտիկայում ներկայումս առանձնացվում են հան
րակրթականէկոլոգիականկրթությանհետևյալերեքմոդելները.

• միառարկայական՝ ներդրվում է էկոլոգիական ուղղվածության մեկ
ինտեգրվածուսումնականդասընթաց.

• բազմառարկայական՝ իրականացվում է ավանդական ուսումնա
կանդասընթացներիէկոլոգայնացում.

• խառը՝ ներդրվում է էկոլոգիականուղղվածությաննորդասընթաց,
միաժամանակէկոլոգայնացվումենավանդականդասընթացները:

Առավել հաճախ նախապատվությունը տրվում է «խառը» մոդելին, որի
օրինակներըկարելիէտեսնելմիշարքերկրներում`Ավստրիա,Գերմանիա,
ՄեծԲրիտանիա,Բելգիա,Սկանդինավյաներկրներ,ԱՄՆ։Այսերկրներում
ուսուցանվում են առանձին «Էկոլոգիա», «Շրջակա միջավայր» դասըն
թացներ,իսկայլառարկաներիուսումնականծրագրերումներառվումեն
բնապահպանականթեմաներ:Բազմակողմանիէկոլոգիականկրթության
մեծփորձ ունեն նաևԿանադան,ՇվեդիանևՃապոնիան:Աշխարհի60
երկրումստեղծվելեն«էկոլոգիական»կամ«կանաչ»դպրոցներիցանցեր,
որոնցառընթերգործումենաջակցողռեսուրսկենտրոններկամկանաչ
գրասենյակներ,ևբազմաթիվբնապահպանականնախագծերենիրակա
նացվումկայունզարգացմանհամատեքստում:
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ՀՀ հանրակրթությունը որդեգրել է երկրորդ` բազմաառարկայական մո
տեցումը, սակայն միջազգայինփորձը ցույց էտալիս, որարդյունքի կա
րելի է հասնել միայն «խառը»տարբերակիպարագայում: Մեր դպրոցա
կանուսումնականպլանումբացակայումէմեկմիասնական«Էկոլոգիա»
առարկան, որիհամակարգվածև շարունակականուսուցումըմեծապես
կնպաստերէկոլոգիականկրթությանկազմակերպմանարդյունավետութ
յանբարձրացմանը:Ողջունելիէ,որՀՀկառավարության20182022թթ.
5ամյածրագրումնախատեսվածէ«Էկոլոգիա»առարկայիներառումըՀՀ
հանրակրթությանպարտադիրառարկաներիցանկում:Կարևորէնաև,որ
այդառարկանկայունզարգացմանհիմունքներիվերաբերյալ80նույնպես
տեղեկատվությունընդգրկի:

80. СтратегияЕЭКООНдляобразованиявинтересахустойчивогоразвития.Принята
насовещаниивВильнюсе1718марта2005г.ИзданиеЭкономическогоиСоциального
советаООН23марта2005г.www.unece.org;ХартияЗемли,https://earthcharter.org/;
ХуррамовИ.А.,Экологическоеобразованиеивоспитаниезарубежом./ж.Молодой
ученыйN11(46),2012.;EducationforSustainableDevelopmentinCanadianFaculties
ofEducation.CanadaEducationforSustainableDevelopmentWorkingGroup.May,
2012,https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/esd_canadian_faculties.pdf;
Партнерскаясетьшколустойчивогоразвития:межрегиональноесотрудничество
иустойчивыеизменения.Монография.Минск,2014;К.С.Даниелян,Комплексное,
междисциплинарноеобразованиевинтересахустойчивогоразвития–ключевой
инструментимплементациииреализацииЦелейустойчивогоразвития.//Сборник
материалов2гоМеждународногосимпозиума“Образованиевинтересахустойчивого
развитиядлявсехпоколений–социальныйдоговор”.67декабря2018.Минск,БГПУ,
стр.1618;К.Даниелян,С.Косян,Л.Нерсисян,Экологическоеобразованиекакбазовый
компонентвпроцессепереходакустойчивомуразвитию.//НаучноеизданиеАГПУ.
«Проблемыпсихологииипедагогики»,2018,№1.стр.5873;KarineDanielyan,Tatevik
Pogosyan,SirineKosyan.OnMoralAspectofSustainableDevelopmentTheoryandPractice,
WISDOM2(7),Yerevan2016,pp.3543:

http://www.unece.org/
https://earthcharter.org/
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/esd_canadian_faculties.pdf
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ԿԱՅՈՒՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Արդի քաղաքակրթության զարգացման՝ ՄԱԿի բոլոր պետությունների
կողմից ընդունվածպաշտոնական դոկտրինը81 կայուն (ներդաշնակ, հա
վասարակշռված, հարատև) զարգացման տեսությունն է: Կայուն զար
գացումը այնպիսի զարգացում է, որը ներկա և հաջորդ սերունդներին
երաշխավորումէպատշաճ,հնարավորինսհավասարմեկնարկայինպայ
մաններիրենցընդունակություններըդրսևորելուևկենսականկարիքները
բավարարելու համար:Կայուն զարգացումը հիմնվում էայնպիսիտնտե
սությանվրա,որըմարդուիրավունքներըպաշտպանողժողովրդավարա
կանհասարակությանմեջզուգորդվումէէկոլոգիականանվտանգության
ևսոցիալականարդարությանսկզբունքներիհետ:

Տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական առաջնայնությունների այդ
ներդաշնակեցումըարտացոլվածէՊատկեր5ում:

81. EarthSummit.Agenda21–TheUnitedNationsProgrammeofActionfromRio;
RioDeclarationonEnvironmentandDevelopment.UNCED,RiodeJaneiro,UNDPI,NY,
1997;TheWorldSummitonSustainableDevelopment2002(“Rio+10”.),Johannesburg,
26August4September2002,http://earthsummit2002.org;Rio+20UnitedNations
ConferenceonSustainableDevelopment.RiodeJaneiro,Brazil,20–22June2012,UNDPI,
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20;Резолюция66/288,принятаяГенеральной
АссамблеейООН.66аясессия,пункт19повесткидня.Приложение.«Будущее,
котороемыхотим»(итоговыйдокументСаммитаООН«Рио+20»).27июля2012,https://
sustainabledevelopment.un.org/rio20;TransformingOurWorld:The2030Agendafor
SustainableDevelopment.TheGeneralAssemble70/1Resolution,21October2015,
NY,http://www.unfpa.org/resources/transformingourworld;ԿարինեԴանիել յան,Լիլիթ
Սարգսյան,ՏիգրանՍարգսյան.Կայունզարգացմանտեսություննուպրակտիկան
(ՀամաշխարհայինգործընթացըևՀայաստանը),Ուսումնականձեռնարկբուհերի
համար,UNDP,ՀՊՄՀ,ՀԿՄԶասոցիացիա,Երևան,2013թ.,ՀայեցակարգՀայաստանի
ՀանրապետությունումՄԱԿի«Ռիո+20»գագաթաժողովիհանձնարարականների
իրականացմանռազմավարության՝«Մինչև2030թ.կայունզարգացմանօրակարգ»
համաշխարհայինծրագրիհամատեքստում,ՀՀկառավարություն,՚UNDP,EU,GEF,
Երևան,2016:

http://earthsummit2002.org/
http://www.unfpa.org/resources/transforming-our-world
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Պատկեր5.Տնտեսական,սոցիալականևէկոլոգիականառաջնայնությունների
ներդաշնակեցումըկայունզարգացմանհամակարգում82

Վերոհիշյալսահմանումըենթադրումէնաևկենսաբազմազանության,լանդ
շաֆտայինևէթնոմշակութայինբազմազանությանպահպանմանսկզբունք
ները: Կայուն զարգացումը հակիրճ կարելի է բնութագրել որպես զարգաց
մանտնտեսական,էկոլոգիականևսոցիալականգերակայություններիմիջև
փոխհամաձայնություն (լավագույն դեպքում) կամփոխզիջում (վատագույն
դեպքում)ապահովելուձգտում:

ՄԱԿիմակարդակովգլոբալէկոլոգիականհիմնախնդիրներիևսպառնացող
էկոլոգիական ճգնաժամի վերաբերյալառաջին քննարկումը եղավ1972թ.
Ստոկհոլմում:Այնուհետև1992թ.ՌիոդեԺանեյրոյումտեղիունեցավ«Եր
կիրմոլորակ»շրջակամիջավայրիևզարգացմանգագաթաժողովը,որըոր
պեսկայունզարգացմանհամաշխարհայինծրագիրընդունեց«21րդդարի
օրակարգը»:Ապա2002թ.Յոհաննեսբուրգումտեղիունեցավ«Ռիո+10»,իսկ
2012թ.դարձյալՌիոդեԺանեյրոյում«Ռիո+20»կայունզարգացմանՄԱԿի
համաշխարհայինգագաթաժողովները,որոնքամփոփեցիներկրներիևմի
ջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացված աշխատանքը
ևընդունեցիննոր,ընդլայնվածծրագրեր:Եվվերջապես,2015թ.օգոստո
սինՄԱԿիԳլխավորԱսամբլեայինստաշրջանում193երկիրհամաձայնութ
յանեկանկայունզարգացման17նպատակներիշուրջ:Կայունզարգացման
նպատակներիամբողջականցանկըներկայացվածէՊատկեր6ում:

82. Աղբյուր՝«Կայունզարգացմանտեսություննուպրակտիկան(Համաշխարհային
գործընթացըևՀայաստանը)»,Երևան,2013:
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Պատկեր6.ՄԱԿ-իկայունզարգացմաննպատակները83

ՀՀԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻԼՈՒԾՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄՔՀԿ-ՆԵՐԻՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԸ

Հայաստանիբնապահպանականհիմնախնդիրներըօրհասականենդար
ձելողջհասարակությանհամար,այդիսկպատճառովդրանցկանխարգել
մանևլուծմանգործընթացումանհրաժեշտէառավելագույնսմոբիլիզաց
նել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ):
Որպեսառավելագույն ներգրավվածությունապահովող գործընթաց կա
րողէդիտարկվելջատագովումը:Ջատագովումը(ադվոկացիա)տարբեր
ֆինանսականևարդյունաբերականխմբերի,հասարակականևէթնիկա
կանխմբերի շահերի առաջմղման գործընթաց է՝ հստակ ձևակերպված
նպատակներինհասնելուհամար84:

ՔՀԿների կողմից բնապահպանականհիմնախնդիրների կանխարգելման

83. Կայունզարգացմաննպատակներիմասինավելիմանրամասնտեղեկատվության
համարայցելե՛քՄԱԿիՀայաստանյաններկայացուցչությանկայքէջ՝http://un.am/hy/p/
sdgsingeneral

84. Чтотакоелоббированиеичемоноотличаетсяоткоррупции?,ред.Uteka.
ua,28.03.2018,https://uteka.ua/publication/news14delovyenovosti36chtotakoe
lobbirovanieichemonootlichaetsyaotkorrupcii

http://un.am/hy/p/sdgs-in-general
http://un.am/hy/p/sdgs-in-general
https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-chto-takoe-lobbirovanie-i-chem-ono-otlichaetsya-ot-korrupcii
https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-chto-takoe-lobbirovanie-i-chem-ono-otlichaetsya-ot-korrupcii
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կամ ցանկալի ուղղվածությամբ լուծումներ տալու նպատակով ջատագո
վությանքարոզարշավիփուլերնեն`

1. նախապատրաստականփուլ.

2. ուղղակիկամանուղղակիջատագովում.

3. արդյունքներիամփոփումևգնահատում.

4. տրամաբանականշարունակությանմշակում։

1. Նախապատրաստում

• տեղեկատվությանհավաքագրում,բնապահպանականհիմնախնդրի
խորքայինվերլուծությանիրականացում.

• քննարկվողհիմնախնդիրներիմասնագետներիհետկլորսեղանների/
սեմինարներիկազմակերպում.

• շահագրգիռկողմերիքարտեզագրում.

• ջատագովմանթիրախկառույցներիհետերկխոսությաննախապատ
րաստում.

• նպատակիևհավանականփոխզիջումներիհստակեցում.

• ոլորտային որոշում կայացնողների թիրախավորում և վերջիններիս
հետհանդիպումներիևքննարկումներինախապատրաստում:

2. Բունազդեցությունկամջատագովում,որնիրհերթինստորաբա-
ժանվումէուղղակիկամանուղղակիջատագովման

I.Ուղղակիջատագովում`

• դեմառդեմհանդիպումներ.

• ՀՀԱզգայինժողովում լսումներինևքննարկումներինակտիվևնա
խապատրաստվածմասնակցություն.

• համապատասխան ոլորտային օրենսդրական փոփոխությունների
մշակումևներկայացում`տեղականևմիջազգայինփորձիկիրառմամբ.

• ոլորտայինթափանցիկությունապահովողմեխանիզմներիմշակումև
ներկայացում,
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• ՀՀպետականբյուջեիմիջնաժամկետծրագրայինծախսերիքննար
կումներինակտիվևնախապատրաստվածմասնակցություն.

• ոլորտային հանձնաժողովներում ակտիվ և նախապատրաստված
մասնակցություն:

II.Անուղղակիջատագովում՝

• հասարակությանլայնզանգվածներիտեղեկացում.

• ԶԼՄների, հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդումների, գովազդի
կամտեղեկատվականվահանակներիօգտագործում.

• «Թաուն Հոլ»85 և «Չաթամ հաուս»86 ձևաչափով հանդիպումների
կազմակերպում.

• կրթականմիջոցառումներիկազմակերպում`որոշումկայացողների
և հասարակության լայն զանգվածների համար` ըստ թիրախային
հիմնախնդրի.

• ստորագրահավաքների կազմակերպում և հանրային միջոցառում
ներիանցկացում.

• նպատակինհասնելուհամարառցանցհարթակներիկիրառում.

• միջազգային և այլ նմանատիպ կառույցների ներգրավում հիմ
նախնդրիլուծմաննուղղվածքայլերում:

3. Արդյունքներիամփոփումևգնահատում՝

• Արդյոքհասե՞լենքնպատակին,թե՞ոչ:

• Նպատակին հասնելու համարնախապեսծրագրվածռեսուրսները
բավականացրե՞լեն,թե՞եղելէգերածախսկամխնայողություն:

• Արդյունքներին հասնելու համար գործողությունների ուժեղ և թույլ
կողմերիգնահատում,SWOTվերլուծություն:

85. Մանրամասներիհամարտե՛սHowtoOrganizeaTownHallMeeting:APlanningGuide,
https://guideinc.org/wpcontent/uploads/2015/07/OrganizingaTownHallMeeting.pdf

86. Այսձևաչափիվերաբերյալմանրամասներիհամարտե՛սChathamHouseRule,
ChathamHouse,https://www.chathamhouse.org/chathamhouserule

https://guideinc.org/wp-content/uploads/2015/07/Organizing-a-Town-Hall-Meeting.pdf
https://www.chathamhouse.org/chatham-house-rule
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4. Տրամաբանականշարունակությանմշակում

• Եթեարդյունքներըբավարարեն,ապա,որպեսդրականփորձ,այն
պետքէկիրառվիևկատարելագործվի,իսկեթեանբավարար,ապա
պետքէգտնվենլուծմանուղիներ:

• Համեմատականվերլուծությանարդյունքումպետքէդնելնոր,նա
խորդիցբխողնպատակներևթիմակիցներիհետտրամաբանական
քայլերիմիջոցովհասնելհաջորդթիրախին:

ՕԳՏԱԿԱՐՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

1. Անտառայինոլորտիէկոհամակարգերիևկենսաբազմազանության
տնտեսականնշանակության(TEEB)նախնականուսումնասիրություն,
Երևան2014,http://www.enpifleg.org/site/assets/files/1684/scoping_
study_of_economic_significance__arm.pdf

2. Կիոտոյիարձանագրություն,https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=24772

3. ԿլիմայիփոփոխությանմասինՄԱԿիշրջանակայինկոնվենցիայիներքո
Հայաստանիերրորդազգայինհաղորդագրություն,Երևան,2015,http://
www.natureic.am/wpcontent/uploads/2013/10/3.ArmeniasTNC_2015
ARM.pdf

4. Կլիմայիփոփոխությունը,մեթոդականուղեցույց,Կլիմայիփոփոխության
հարցերիմասնագիտականդասախոսություններիծրագիրՀայաստանի
Հանրապետությանբարձրագույնուսումնականհաստատություններում
դասավանդողմասնագետներիհամար,Երևան,2007,http://www.nature
ic.am/res/publications/guides/Methodical%20Textbook.pdf

5. Կլիմայիփոփոխությունը,ՈւսումնականձեռնարկՀայաստանիՀանրա
պետությանԲՈՒՀերիուսանողներիհամար,http://www.natureic.am/
Content/announcements/7329/ClimateChangeTutorila.pdf

6. Հայաստանիազգայինհզորություններիկարիքներիգնահատումգլոբալ
բնապահպանականկառավարմանհամար,Երևան,2004,http://www.
natureic.am/Content/announcements/7334/NCSA_REPORT_ARM.pdf

http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/1684/scoping_study_of_economic_significance_-_arm.pdf
http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/1684/scoping_study_of_economic_significance_-_arm.pdf
http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/3.Armenias-TNC_2015-ARM.pdf
http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/3.Armenias-TNC_2015-ARM.pdf
http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/3.Armenias-TNC_2015-ARM.pdf
http://www.nature-ic.am/res/publications/guides/Methodical Textbook.pdf
http://www.nature-ic.am/res/publications/guides/Methodical Textbook.pdf
http://www.nature-ic.am/Content/announcements/7329/Climate-Change-Tutorila.pdf
http://www.nature-ic.am/Content/announcements/7329/Climate-Change-Tutorila.pdf
http://www.nature-ic.am/Content/announcements/7334/NCSA_REPORT_ARM.pdf
http://www.nature-ic.am/Content/announcements/7334/NCSA_REPORT_ARM.pdf
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7. ՀայաստանիՀանրապետությանջերմոցայինգազերիազգայինկա
դաստրիհաշվետվություն2016թ.,Երևան2019,http://www.natureic.am/
Content/announcements/10603/GHG%20Inventory%202016.pdf

8. ՀայաստանիՀանրապետությունում«ՀԵՏՌԻՈ+20»գործընթացիիրա
կանացմաննընդառաջ,Կ.Դանիել յան,Լ.Սարգսյան,Երևան,2015:

9. ՀայեցակարգՀայաստանիՀանրապետությունումՀՄԱԿԻ«ՌԻՈ+20»
գագաթնաժողովիհանձնարարականներիիրականացմանռազմավա
րություն՝«Մինչև2030թ.կայունզարգացմանօրակարգ»համաշխար
հայինծրագրիհամատեքստում,մշակվելէՀՀվարչապետի09.12.2013
թ.N1147Աորոշմամբստեղծվածմիջգերատեսչականհանձնաժո
ղովիկողմից,Երևան2016,http://www.sgp.am/res/Publications/CD/
Strategy%20Concept.pdf

10.Մոնրեալիարձանագրություն,https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=76867

11.Տեխնոլոգիականկարիքներիգնահատումկլիմայիփոփոխության
մեղմմանհամար,Երևան,2016,http://www.natureic.am/Content/
announcements/10574/TNA%20Mitigation%20ARM%20Final%20Report.
pdf

12.Փարիզյանհամաձայնագիր,https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docid=115504

13.«ГЕОГЮМРИ»оценкасостоянияокружающейсредыгородаГюмри
с2005по2008годы,https://gridarendalwebsitelive.s3.amazonaws.
com/production/documents/:s_document/211/original/geo_gumry_final_
russian_low_resolution_20100217.pdf?1486722310

14.К.Даниелян,Б.Габриелян,С.Минасян,Л.Чилингарян,Г.Мелконяни
др.,ИнтегральнаяоценкаэкологическогосостоянияозераСеван
(GEOLakeSevan),Ереван2012,https://ecolur.org/files/uploads/pdf/
lakesevaninvestigation.pdf

http://www.nature-ic.am/Content/announcements/10603/GHG%20Inventory%202016.pdf
http://www.nature-ic.am/Content/announcements/10603/GHG%20Inventory%202016.pdf
http://www.sgp.am/res/Publications/CD/Strategy Concept.pdf
http://www.sgp.am/res/Publications/CD/Strategy Concept.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76867
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76867
http://www.nature-ic.am/Content/announcements/10574/TNA Mitigation ARM Final Report.pdf
http://www.nature-ic.am/Content/announcements/10574/TNA Mitigation ARM Final Report.pdf
http://www.nature-ic.am/Content/announcements/10574/TNA Mitigation ARM Final Report.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=115504
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=115504
https://gridarendal-website-live.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/211/original/geo_gumry_final_russian_low_resolution_2010-02-17.pdf?1486722310
https://gridarendal-website-live.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/211/original/geo_gumry_final_russian_low_resolution_2010-02-17.pdf?1486722310
https://gridarendal-website-live.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/211/original/geo_gumry_final_russian_low_resolution_2010-02-17.pdf?1486722310
https://ecolur.org/files/uploads/pdf/lakesevaninvestigation.pdf
https://ecolur.org/files/uploads/pdf/lakesevaninvestigation.pdf


/////////////////////////////////////////////////   Այժմեական գիտելիք շահերի արդյունավետ պաշտպանության համար

89

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿՐԹԱԿԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

ՎահրամԹոքմաջյան,ԱրամՄանուկյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի՝ Հայաստանի Հանրապետության
(ՀՀ) կրթության համակարգըպետական կրթական չափորոշիչների,պե
տական հավատարմագրման չափանիշների, կրթության հաջորդակա
նություննապահովողտարբերմակարդակիևուղղվածությանկրթական
ծրագրերի,ուսումնականհաստատություններիևկրթությանկառավար
ման մարմինների փոխկապակցված ամբողջություն է87: Պետությունը
անհրաժեշտպայմաններէստեղծումկրթությանառանձնահատուկպայ
մանների կարիք ունեցող քաղաքացիների զարգացմանառանձնահատ
կություններինհամապատասխանկրթությունստանալուևսոցիալական
հարմարվածություննապահովելունպատակով։

Հայաստանիկրթականհամակարգըներառումէ.

• նախադպրոցականկրթությունը.

• ընդհանուրմիջնակարգկրթությունը՝կազմվածտարրական,միջին
կամհիմնականևավագդպրոցից.

87. ՀՀօրենքը«Կրթությանմասին»,14.04.1999,հոդված8:
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• նախնականմասնագիտական,միջինմասնագիտականևբարձրա
գույնկրթությունը.

• հետբուհականկրթությունը.

• մասնագետների վերաորակավորման և որակավորման բարձրաց
մանհաստատությունները։

Տվ յալ նյութը ներկայացնում է ՀՀ կրթության ոլորտի օրենսդրությունը,
ոլորտումգործողառանցքայինպետականկառույցները,նախադպրոցա
կանկրթությանուհանրակրթությանվերաբերյալհիմնականհասկացութ
յունները, առկա միտումները։ Նյութում առավել մեծ տեղ է զբաղեցնում
հանրակրթությունը՝ որպես շահառուների առավել մեծ քանակ ունեցող
կրթականհամակարգ,որտեղկրթությունըպարտադիրէբոլորիհամար:
Առանձինանդրադարձելենքնաևդասագրքերիմշակմանգործընթացին
ևուսուցիչներիիրավունքներինուպարտականություններին՝համարելով,
որայսոլորտներումբազմաթիվանելիքներկանևքաղաքացիականհա
սարակությունըկարողէհետաքրքրված լինելիրներդրումնունենալայս
գործընթացներում։

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏԸԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ կրթության ոլորտը կարգավորվում է ՀՀ սահմանադրությամբ, համա
պատասխանօրենքներով,այլնորմատիվիրավականակտերով:

ՀՀսահմանադրության38րդհոդվածնամրագրումէկրթությանիրավուն
քը.

• Յուրաքանչյուրոքունիկրթությանիրավունք:Պարտադիրկրթութ
յան ծրագրերը և տևողությունը սահմանվում են օրենքով: Պետա
կանուսումնականհաստատություններումմիջնակարգկրթությունն
անվճարէ:

• Յուրաքանչյուրոքօրենքովսահմանվածդեպքերումևկարգովունի
մրցութային հիմունքներովպետական բարձրագույն ևայլ մասնա
գիտական կրթական հաստատություններում անվճար կրթություն
ստանալուիրավունք:

• Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն օրենքով սահ
մանվածշրջանակներումունենինքնակառավարմանիրավունք,նե
րառյալակադեմիականևհետազոտություններիազատությունը88:

88. ՀՀսահմանադրություն,06.12.2015թ.փոփոխություններով,հոդված38:
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Կրթականոլորտինառնչվողհիմնականօրենքներնեն.

1. ՀՀօրենքը«Կրթությանմասին»

2. ՀՀօրենքը«Նախադպրոցականկրթությանմասին»

3. ՀՀօրենքը«Հանրակրթությանմասին»

4. ՀՀօրենքը«Բարձրագույնևհետբուհականմասնագիտական
կրթությանմասին»

5. ՀՀօրենքը«Երեխայիիրավունքներիմասին»

6. ՀՀօրենքը«Պետականոչառևտրայինկազմակերպություններիմասին»

7. ՀՀօրենքը«Լեզվիմասին»

8. ՀՀօրենքը«Կրթությանպետականտեսչությանմասին»

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է կրթության ոլորտում
օրենսդրականխնդիրները:Դրանքհետևյալնեն.

1. ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացիների՝սահմանադրութ
յամբ ամրագրված կրթության իրավունքի ապահովումը և պաշտ
պանությունը.

2. իրավասության բաշխումն ու տարանջատումը պետական կառա
վարմանևտեղականինքնակառավարմանմարմիններիմիջև.

3. կրթության համակարգի գործառնության և զարգացման համար
իրավականերաշխիքներիևմեխանիզմներիստեղծումը.

4. իրավաբանականևֆիզիկականանձանցիրավունքների,պարտա
կանությունների,պատասխանատվությանսահմանումըևփոխհա
րաբերություններիիրավականկարգավորումը:
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ԿՐԹԱԿԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳԻԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ

ՀՀկրթության,գիտության,մշակույթիևսպորտինախարարությունըկրթութ
յանոլորտիհիմնականպատասխանատուպետականկառույցնէ,որինպա
տակներըներառումենկրթությանհամակարգիբնականոնգործունեության
ապահովումըևկրթությանպետականքաղաքականությաննպատակների
ևառաջնայինուղղություններիսահմանումնուիրականացումը։

Կրթությանազգայինինստիտուտըպատասխանատուէրկրթությանկա
ռավարման համակարգի ռազմավարության, կրթության բովանդակութ
յան բարեփոխումների հիմնադրույթների և դրանց համապատասխան`
պետական կրթական չափորոշիչների, ուսումնական պլանների, հիմնա
կանևլրացուցիչհանրակրթականևմասնագիտականկրթությանպետա
կանծրագրերիմշակմանհամար։Ինստիտուտըկազմակերպումէրնաև
դասագրքերի,ուսումնամեթոդականձեռնարկների,ուղեցույցների,այլու
սումնականգրականությանստեղծմանաշխատանքները,հրատարակում
կրթական համակարգի պաշտոնական տեղեկագրեր, փորձնական դա
սագրքերևձեռնարկներ89:2019թ.ՀՀկառավարությունընախաձեռնեց
Կրթության ազգային ինստիտուտը լուծարելու և փոխարենը կրթութ
յանընդհանուրծրագրային հարցերովզբաղվողնորկառույց ստեղծե
լու գործընթաց90։Կրթական ծրագրերի կենտրոնը իրականացնում է ՀՀ
կրթությանոլորտումորակի,համապատասխանության,հասանելիության
ևարդյունավետությանբարելավմաննուղղվածծրագրեր91:

Ակադեմիականփոխճանաչմանևշարժունությանազգայինտեղեկատվա
կանկենտրոնիառաքելություննէնպաստելՀայաստանիՀանրապետութ
յանինտեգրմանըընդհանուրեվրոպականկրթականտարածաշրջանին՝
ապահովելով որակավորումների արդարացի և թափանցիկ ճանաչումը՝
նպաստելովշարժունությանըդեպիՀայաստանևարտերկիր92:

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» (ԿՏԱԿ) պետական ոչ

89. ՀՀկրթության,գիտության,մշակույթիևսպորտինախարարություն,Համակարգի
կառույցները.http://edu.am/index.php/am/about/view/75

90. Կրթությանազգայինինստիտուտիփոխարենկստեղծվինորկառույց,14.02.2019,
ՀՀկրթության,գիտության,մշակույթիևսպորտինախարարություն.http://edu.am/index.
php/am/news/view/7408

91. ՀՀկրթության,գիտության,մշակույթիևսպորտինախարարություն,Համակարգի
կառույցները,http://edu.am/index.php/am/about/view/75

92. Աղբյուր՝Ակադեմիականփոխճանաչմանևշարժունությանազգային
տեղեկատվականկենտրոնիկայքէջ.http://www.armenic.am/mer_masin.php?page=history

http://edu.am/index.php/am/about/view/75
http://edu.am/index.php/am/news/view/7408
http://edu.am/index.php/am/news/view/7408
http://edu.am/index.php/am/about/view/75
http://www.armenic.am/mer_masin.php?page=history
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առևտրային կազմակերպությունը (ՊՈԱԿ) ստեղծվել է ՀՀ հանրակրթա
կանդպրոցներումտեղեկատվականևհաղորդակցմանտեխնոլոգիաների
ներդրմանուդրաշարունակականությանապահովմաննպատակով93:

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՆախադպրոցականկրթությունըՀայաստանումշարունակականկրթութ
յանհամակարգիսկզբնականբաղկացուցիչմասնէ:Նախադպրոցական
կրթություննամբողջականգործընթացէ,որնուղղվածէ`

ա) նախադպրոցական տարիքի երեխայի բազմակողմանի զարգաց
մանապահովմանը`նրահակումներին,ընդունակություններին,կա
րողություններին,անհատական,հոգեկանևֆիզիկականառանձնա
հատկություններինհամապատասխան.

բ) նախադպրոցականտարիքիերեխայիմեջվարվելակերպիտարրա
կաննորմերիձևավորմանը94:

Նախադպրոցականկրթությանհիմնականնպատակներնեն.

• երեխայիֆիզիկական,բարոյականևհոգեկանառողջությանպահ
պանումըևամրապնդումը.

• նախադպրոցականտարիքիերեխաներիներդաշնակզարգացումն
ուդաստիարակությունը,դպրոցականուսուցմանընախապատրաս
տումը:

Նախադպրոցականկրթությանծրագրերիիրականացմանգործումգլխա
վոր դերը պետությունը վերապահում է ընտանիքին՝ պարտավորվելով
պայմաններստեղծելընտանիքումերեխաներիհամակողմանիզարգաց
մանևխնամքիկազմակերպմանհամար:Ընտանիքինաջակցելուհամար
պետությունըստեղծումէնախադպրոցականհիմնարկներ՝մսուրներ(23
տարեկաներեխաներիհամար),մանկապարտեզներ (36տարեկանների
համար),մսուրմանկապարտեզներ(միացյալ):

Նախադպրոցական հաստատությունն իրավաբանական անձի կարգա
վիճակ ունեցող կազմակերպություն կամ դրա ստորաբաժանում է, որն
իրականացնումէնախադպրոցականկրթականծրագիրևապահովումէ

93. Աղբյուր՝Կրթականտեխնոլոգիաներիազգայինկենտրոնիկայքէջ.http://ktak.am/
index.php/am/about/view/1

94. «Նախադպրոցականկրթությանմասին»ՀՀօրենք,Երևան,15.11.2005թ.:

http://ktak.am/index.php/am/about/view/1
http://ktak.am/index.php/am/about/view/1
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նախադպրոցականտարիքիյուրաքանչյուրերեխայիզարգացման,ուսուց
մանևդաստիարակության,ինչպեսնաևխնամքիուհսկողության,առող
ջությանպահպանմանուամրապնդմանհամարանհրաժեշտմիջավայր:

Նախադպրոցականկրթությանհամակարգըներառումէ`

ա) նախադպրոցականկրթությանպետականկրթականչափորոշիչնե
րը,հիմնականևլրացուցիչկրթականծրագրերը.

բ) նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, ինչպես
նաևայնուսումնականհաստատությունները (կրթահամալիրները),
որոնքիրականացնումեննաևնախադպրոցականկրթականծրագ
րեր.

գ) նախադպրոցականկրթությանկառավարմանմարմինները,դրանց
ենթակայությանտակգտնվողհամապատասխանկազմակերպութ
յունները.

դ) ընտանիքը:

Նախադպրոցական հաստատությունների մեծ մասը Հայաստանումպե
տական կամ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ են,
որոնք հիմնականում ենթարկվում են տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին՝համայնքապետարաններին:

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթության բնագավառում ամենաշատ ուղղակի և անուղղակի շահա
ռուներունեցողոլորտըհանրակրթություննէ:2018թ.Հայաստանի1409
դպրոցումսովորելէավելիքան382000աշակերտ,որոնցսպասարկումէ
շուրջ38000մանկավարժականաշխատող ( ներառված չէ վարչականև
սպասարկողանձնակազմիթիվը)95:

Հանրակրթությունն անձի ուսուցման և դաստիարակության գործընթաց
է,որնիրականացվումէնախադպրոցական,տարրական,հիմնական,միջ
նակարգկրթությանհիմնականև լրացուցիչ ծրագրերով: Հանրակրթութ
յանգլխավորնպատակըերեխաների,սովորողներիմտավոր,հոգևոր,ֆի
զիկականևսոցիալականունակություններիհամակողմանիուներդաշնակ
զարգացումնէ,նրանցպատշաճվարքիևվարվելակերպիձևավորումը:

95. ՀՀվիճակագրականկոմիտե,ՀայաստանիՀանրապետությանսոցիալականվիճակը
2018թվականին,2019.https://www.armstat.am/file/article/soc_vich_2018_2.pdf

https://www.armstat.am/file/article/soc_vich_2018_2.pdf


/////////////////////////////////////////////////   Այժմեական գիտելիք շահերի արդյունավետ պաշտպանության համար

95

Հանրակրթությանբնագավառումպետականքաղաքականությանհենքը
ազգային դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը համակողմանիորեն զար
գացած,հայրենասիրության,պետականությանևմարդասիրությանոգով
դաստիարակվածևմասնագիտականկողմնորոշումունեցողանձիձևա
վորումնէ:ՀայաստանիՀանրապետություննապահովումէկրթությանժո
ղովրդավարականևաշխարհիկբնույթը:Հիմնականընդհանուրկրթութ
յունը պարտադիր է, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
Միջնակարգ կրթությունը պետական ուսումնական հաստատություննե
րումանվճարէ96:

Համաձայն հանրակրթության պետական կրթակարգի՝ Հայաստանում
միջնակարգընդհանուրկրթություննիրականացվումէ12ամյատևողութ
յամբեռաստիճանմիջնակարգհանրակրթականդպրոցում`հետևյալհա
ջորդականաստիճաններով`

ա) տարրականդպրոց`4տարի(14րդդասարաններ).

բ) միջինդպրոց`5տարի(59րդդասարաններ).

գ) ավագդպրոց`3տարի(1012րդդասարաններ):

Տարրականդպրոցիհիմնականնպատակըսովորողիմտավոր,հոգևորև
ֆիզիկական կարողությունների, լեզվամտածողության, գրագիտության,
տրամաբանությանհիմքերիևաշխատանքայիննախնականհմտություն
ներիձևավորումնէ:Տարրականդպրոցնապահովումէուսումնառության
անհրաժեշտպայմաններևմիջինդպրոցումուսումըշարունակելուհամար
պահանջվողմակարդակ:

Միջինդպրոցիհիմնականնպատակըմարդու,բնությանևհասարակութ
յանմասինգիտելիքների,դրանքկյանքումկիրառելուկարողությունների
ևհմտությունների,բարոյականևհոգևորարժեքներիյուրացմանայնպի
սիմակարդակիապահովումնէ,որնանհրաժեշտէսովորողներինավագ
դպրոցում կամ մասնագիտական հաստատությունում ուսումը շարունա
կելու, ինչպես նաևտարիքին համապատասխանաշխատանքային գոր
ծունեությունիրականացնելուհամար:

Ավագդպրոցիհիմնականնպատակըսովորողիմասնագիտականկրթութ
յուն ստանալու, ինքնուրույն կյանքի համար անհրաժեշտ գիտելիքների,
կարողություններիևհմտություններիապահովումնէ:

96. ՀՀօրենքը«Հանրակրթությանմասին»,10.07.2009թ.:
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Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում կրթական գործըն
թացիմասնակիցներնեն.

• սովորողը.

• սովորողիծնողը.

• ուսուցիչըևմանկավարժականայլաշխատողներ.

• վարչականաշխատողները:

խորհրդում և խորհրդակցական մարմիններում ընդգրկված՝ կրթության
պետականկառավարմանլիազորվածմարմնի,տարածքայինկառավար
մանևտեղականինքնակառավարմանմարմիններիներկայացուցիչները
ևայլանձինք։

Հանրակրթությանպետականչափորոշիչը

Հանրակրթությանպետական չափորոշիչը ներառում է հանրակրթական
հիմնական ծրագրերի` ուսումնական բնագավառներն ու կրթության բո
վանդակության բաղադրիչները, շրջանավարտներին ներկայացվող որա
կական պահանջները` ըստ կրթական աստիճանների և ուսումնական
բնագավառների, հենքային ուսումնական պլանը և առարկայացանկերի
ձևավորման հիմնական սկզբունքները, սովորողների գնահատման ձևե
րը,սանդղակը,հաշվառմանկարգը:Հանրակրթությանպետականչափո
րոշչիպահանջներըպարտադիրենկրթականծրագրերիևուսումնական
հաստատություններիհամար:Հանրակրթությանպետականչափորոշիչը
հաստատումէՀՀկառավարությունը:Ներկայումսհանրակրթությաննոր
չափորոշիչներենմշակվումհամապատասխանաշխատանքայինխմբերի
կողմից:

Հենքայինուսումնականպլանըսահմանումէհանրակրթականհիմնա
կան ծրագրերի նորմատիվային ծավալը` ըստ ուսումնական տարինե
րի`արտահայտված ուսումնականպարապմունքների ժամաքանակով
(դասաժամերով),ներառյալ`ուսումնականբնագավառներինհատկաց
վողպարտադիրնվազագույնժամաքանակները97:Հենքայինուսումնա
կանպլանիհիմքով,կրթությանլիազորմարմնիկողմիցհաստատվումև

97. ՀՀկառավարությունորոշումN439Ն«Հանրակրթությանպետականչափորոշչի
ձևավորմանևհաստատմանկարգըևհանրակրթությանպետականչափորոշիչը
հաստատելու,ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության2004թվականիմայիսի
27իN771Նևհունիսի17իN900նորոշումներնուժըկորցրածճանաչելումասին»,
08.04.2010թ.:
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հանրակրթականուսումնականհաստատություններինեններկայացվում
օրինակելիուսումնականպլանները:Օրինակելիուսումնականպլաններն
ունեներկուբաղադրիչ՝պետականևդպրոցական:

Հանրակրթականուսումնականհաստատությանտեսակները

Ուսումնական հաստատությունը, ըստ դրանում իրականացվող հան
րակրթական հիմնական ծրագրերի, դասվում է հետևյալ տեսակների՝
հանրակրթական դպրոց, մասնագիտացված հանրակրթական դպրոց,
հատուկ հանրակրթական դպրոց: Մասնագիտացված և հատուկ հան
րակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը և
դրանցառանձնահատկություններըսահմանվումենօրենքով,դրանցկա
նոնադրություններովևիրավականայլակտերով:ՀՀկառավարությունը,
այլընտրանքային հանրակրթական ծրագրերին համապատասխան, կա
րողէստեղծելայլտեսակիուսումնականհաստատություն:Այլտեսակիոչ
պետականուսումնականհաստատությունըկարողէստեղծվելհիմնադրի
որոշմամբ`օրենքովսահմանվածկարգով:

Ըստիրականացվող կրթականծրագրերիաստիճանիտարբերակում են
հետևյալ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները՝ 1)տար
րականդպրոց(14րդդասարաններ),2)միջինդպրոց(59րդդասարան
ներ),3)հիմնականդպրոց(19րդդասարաններ),4)ավագդպրոց(1012
րդդասարաններ),5)վարժարան(512րդդասարաններ),6)միջնակարգ
դպրոց(112րդդասարաններ)98:

Հանրակրթականուսումնականհաստատությանկառավարումը

Ուսումնական հաստատության կառավարումն իրականացվում է ՀՀ
օրենսդրությամբևուսումնականհաստատությանկանոնադրությամբսահ
մանվածկարգով:Հանրակրթականդպրոցիկառավարմանմարմիններնեն
հիմնադիրը,նախարարությունը,տարածքայինկառավարմանմարմինըև
Երևանիքաղաքապետը,խորհուրդը,հանրակրթականդպրոցիտնօրենը:
Ուսումնականհաստատությանընթացիկգործունեությանկառավարումն
իրականացնում է ուսումնական հաստատության գործադիր մարմինը`
տնօրենը,որնընտրվում(նշանակվում)ևազատվումէ(նրալիազորություն
ներըդադարումեն)օրենսդրությամբևուսումնականհաստատությանկա
նոնադրությամբսահմանվածդեպքերումևկարգով:Պետականուսումնա
կան հաստատությունն ունի կոլեգիալ կառավարման մարմին`խորհուրդ:

98. ՀՀօրենքը«Հանրակրթությանմասին»,10.07.2009թ.,հոդված8:
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Ուսումնականհաստատությանկրթականգործունեությանարդյունավետ
կազմակերպմաննպատակովձևավորվումենխորհրդակցականմարմին
ներ` մանկավարժական, ծնողական, աշակերտական, հոգաբարձուների
խորհուրդներ: Հանրակրթական դպրոցում կարող են ձևավորվելխորհր
դակցականկամխորհրդատվականայլմարմիններ:Աշակերտականխոր
հուրդը` ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին հա
մապատասխան,անմիջականորենաշակերտներինվերաբերողհարցերի
մասինազատորենկարծիքէներկայացնումհանրակրթականդպրոցիկա
ռավարմանևխորհրդակցականմարմիններին,խորհրդակցականձայնի
իրավունքով,մասնակցումէխորհրդիևմանկավարժականխորհրդիայն
նիստերին(կամհարցերիքննարկմանը),որտեղքննարկվումենաշակերտ
ներինանմիջականորենվերաբերողհարցեր:

Կոլեգիալ կառավարմանմարմնի՝խորհրդի լիազորությունները սահման
վումենօրենքովևկանոնադրությամբ:Խորհրդումներառվածէութան
դամ: Խորհրդի անդամի թեկնածուներ, ըստ նախարարության կողմից
հաստատվածխորհրդիընտրությանկարգի,առաջադրումեն`

1. մանկավարժականխորհուրդը.

2. ծնողականխորհուրդը.

3. տարածքայինկառավարմանմարմինը,ՀՀկրթության,գիտության,
մշակույթիևսպորտինախարարությունըևտեղականինքնակա
ռավարմանմարմինը99:

Հանրակրթական դպրոցի տնօրենը չի կարող առաջադրվել դպրոցի
խորհրդիկազմում:

Հանրակրթականդպրոցիխորհրդիլիազորություններնեն`

1. հիմնադրիսահմանածկարգովտնօրենընտրելը.

2. հանրակրթականդպրոցիուսուցչիթափուրտեղիհամարմրցույթի
կարգըհաստատելը.

99. ՀՀկրթությանևգիտությաննախարարիN113Նհրաման«Հայաստանի
Հանրապետության«Պետականհանրակրթականուսումնականհաստատություն»
պետականոչառևտրայինկազմակերպությանկոլեգիալկառավարմանմարմնի`խորհրդի
ձևավորմանկարգըհաստատելուևՀայաստանիՀանրապետությանկրթությանև
գիտությաննախարարի2006թվականիդեկտեմբերի8իN981Նհրամանըուժը
կորցրածճանաչելումասին»,18.03.2010թ.:
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3. հոգաբարձուներիխորհրդիկողմիցներկայացվածնախահաշիվը,
ինչպեսնաևնպատակայինծրագրերըքննարկելը,որոնցքննար
կումներինկարողէմասնակցելհոգաբարձուներիխորհրդիլիազոր
ներկայացուցիչը.

4. գույքիօտարմանև(կամ)ձեռքբերմանհետկապվածխոշորգոր
ծարքներիվերաբերյալտնօրենիներկայացրածառաջարկություն
ներըլսելըևդրանցհավանությունտալը.

5. հիմնադրիսահմանածկարգովհանրակրթականդպրոցիշահույթի
տնօրինմանհիմնականուղղություններըևհամամասնությունները
սահմանելըևայլն100։

Մանկավարժականաշխատողները

Ուսումնականհաստատությանմանկավարժականաշխատողներիպաշ
տոններիանվանացանկը,դրանցնկարագիրը,որակավորմանտարակար
գերը, աշխատանքի ընդունման, աշխատանքից ազատման, կենսաթո
շակների նշանակման, բժշկական զննության կազմակերպման կարգերը
սահմանումէՀՀկառավարությունը:Պետականուսումնականհաստատութ
յունում ուսուցչի թափուր տեղ առաջանալու դեպքում այն համալրվում է
մրցութայինհիմունքներով՝համաձայնկրթությանպետականկառավար
ման լիազորված մարմնի սահմանած մրցույթի օրինակելի կարգի և ու
սումնական հաստատության կանոնադրության, բացառությամբ նպա
տակային ուղեգրով մասնագիտական կրթություն ստացած թեկնածուի
առկայությանդեպքերի:

Հանրակրթականուսումնականհաստատությանուսուցիչըունիհետևյալ
պարտականությունները.

• պլանավորումևիրականացնումէսովորողներիուսուցումնուդաս
տիարակությունը` հանրակրթությանպետականևառարկայական
չափորոշիչներինհամապատասխան.

• ապահովում է կրթականծրագրերի կատարումը, հանրակրթական
առարկայականչափորոշիչներովամրագրվածգիտելիքների,կարո
ղություններիևհմտություններիառնվազնպարտադիրնվազագույն

100. «ՀայաստանիՀանրապետությանպետականհանրակրթականուսումնական
հաստատություն»պետականոչառևտրայինկազմակերպությանoրինակելի
կանոնադրություն,հաստատվածՀՀկառավարությանN954Նորոշմամբ,15.07.2010թ.:
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պահանջների յուրացումը սովորողների կողմից` կիրառելով դա
սավանդմանարդյունավետմեթոդներևժամանակակիցտեխնո
լոգիաներ.

• բացահայտում, դիտարկում, հետազոտումևգնահատում է երեխա
ներիուսումնառությանընթացքումնկատվածկրթականկարիքները.

• նպաստումէսովորողներիմեջարժեքայինհամակարգիձևավորմա
նը,դաստիարակումհայրենասիրություն,ձևավորումպատշաճվար
քագիծևվարվելակերպ.

• սովորողների մեջ զարգացնում է ինքնուրույնություն, նախաձեռ
նությունևստեղծագործականունակություններ`հաշվիառնելովյու
րաքանչյուրիանհատականկարողությունները.

• նպաստումէսովորողներիմեջինքնակառավարմանտարրերիձևա
վորմանը.

• հարգումևպաշտպանումէսովորողիիրավունքներնուազատութ
յունները,պատիվնուարժանապատվությունը.

• հետևողականորենկատարելագործումէիրառարկայականևմաս
նագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները, իրականացնում
ստեղծագործականևհետազոտականաշխատանքներ.

• համագործակցումէսովորողներիծնողներիկամնրանցօրինական
ներկայացուցիչներիհետ՝սովորողներիկրթությանկազմակերպման
ևընտանեկանդաստիարակությանհարցերում.

• համագործակցումէգործընկերներիհետ`փորձիփոխանակմանև
մասնագիտականգործունեությանարդյունավետությանբարձրաց
մաննպատակով.

• մասնակցումէհաստատությանմեթոդմիավորումների(առարկայա
կանմասնախմբերի)աշխատանքներին.

• պահպանում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ,
ներքին իրավական ակտերով և կարգապահական կանոններով
սահմանվածպահանջներըևայլն101:

101. ՀՀկառավարությունորոշումN1391Ն«ՀայաստանիՀանրապետության
ընդհանուրծրագրերիրականացնողհանրակրթականուսումնականհաստատության
մանկավարժականաշխատողներիպաշտոններիանվանացանկըևնկարագրերը
հաստատելումասին»,14.10.2010թ.(վերնագիրըխմբ.10.11.11N1745Ն):
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Հանրակրթականուումնականհաստատությանուսուցչիպաշտոննզբա
ղեցնողը պետք է իմանա կրթական համակարգին առնչվող օրենքների
այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության բնագավառին, կանո
նակարգումենպաշտոնինկարագրովամրագրվածլիազորություններըև
ընդգրկվածենկրթությանպետականկառավարմանլիազորվածմարմնի
կողմից հաստատված` ուսուցչի վերապատրաստման հարցաշարերում։
Հարկավորէծանոթ լինելնաև«ՀայաստանիՀանրապետությանպետա
կան հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությանը, առար
կայական չափորոշիչներին և իր պարտականություններին վերաբերող՝
նախարարությանհամապատասխաննորմատիվակտերին,մանկավար
ժությանտեսությանը և մեթոդիկային, հոգեբանությանը, մինչբժշկական
օգնության հիմունքներին,աշխատանքիանվտանգության, սովորողների
կյանքիևառողջությանպահպանմանկանոններին:

Հանրակրթականուսումնականհաստատությանուսուցչիպաշտոննզբա
ղեցնողըպետքէունենամանկավարժականհամապատասխանորակա
վորում (բակալավրի,դիպլոմավորվածմասնագետի,մագիստրոսիկրթա
կանաստիճանով)կամբարձրագույնկրթությունևվերջինտասըտարվա
ընթացքում մանկավարժական (կամ ուսուցչական) գործունեության
առնվազնհինգտարվաաշխատանքայինստաժ102:

Դասագրքերիգնահատմանևերաշխավորմանգործընթաց

Դասագրքերի ստեղծման, մրցույթի կազմակերպման, հաղթողների որոշ
մանընթացակարգըհիմնականումիրականացնումէ«Դասագրքերիևտե
ղեկատվականհաղորդակցմանտեխնոլոգիաներիշրջանառուհիմնադրա
մը»։Դասագրքերիգնահատմանևերաշխավորմանգործընթացիառաջին
փուլը տվյալ առարկայի գիտակարգով զբաղվող երկու ֆակուլտետներից
գիտականհամապատասխանությանմասինտեղեկանքներիստացումնէ:
Այսփուլիցհետոկազմակերպվումէդասագրքերիգնահատմանգործընթա
ցը,որըներառումէերկուփուլ՝բովանդակայինգնահատումևֆինանսա
կանգնահատում:

Այս փուլերը հաղթահարելու դեպքում դասագրքերը ուղարկվում են փոր
ձարկման, սակայն մինչ փորձարկման ուղարկվելը դասագրքերըպետք է
երաշխավորվեն կրթական համապատասխան գերատեսչության կողմից
(նախկինումայդգերատեսչությունըԿրթությանազգայինինստիտուտնէր):

102. Նույնտեղում։
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Ներկայումսաշխատանքներենտարվումդասագրքերիգնահատմանըու
սուցիչներինմասնակիցդարձնելուուղղությամբ:Այդնպատակով2019թ.
մարտամսին«Դասագրքերիևտեղեկատվականհաղորդակցմանտեխնո
լոգիաներիշրջանառուհիմնադրամի»կայքումտեղիունեցավդասագրքերի
վարկանիշայինփորձնականգնահատում, որինմասնակցել ենմիայնու
սուցիչները`պատասխանելով դասագրքերի վերաբերյալառցանց հարց
մանը103:Միևնույնժամանակ,նախարարությունըհանրայինքննարկման
նպատակովհրապարակեցդասագրքերինորցանկըևհրավիրեցմասնա
գիտականշրջանակիներկայացուցիչներին,ծնողներինևսովորողներին՝
տասնօրյաժամկետումկարծիքներուղարկելդասագրքերիվերաբերյալ104:

Արհեստակցականկազմակերպություններ

ՀՀ գրեթե բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները,
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ունեն արհեստակցա
կանկազմակերպություններ(բացառությունենկազմումնախադպրոցա
կան կրթություն իրականացնող հաստատությունները, որոնց մի մասում
չկան արհեստակցական կազմակերպություններ): Այս կազմակերպութ
յուններիգործունեությունըմիտվածէգործատուիև(կամ)երրորդանձանց
մոտներկայացնելումասնակիցների(անդամների)աշխատանքային,մաս
նագիտական,սոցիալտնտեսականշահերըևիրավունքները,համախմբե
լուջանքերըհանունաշխատանքային,սոցիալտնտեսականերաշխիքնե
րիպահպանմանևամրապնդման:

Արհեստակցական կազմակերպությունը հասարակական միավորում է,
որըկամավորությանսկզբունքովմիավորումէտվ յալգործատուիհետաշ
խատանքայինհարաբերություններիմեջգտնվողաշխատողներին՝նրանց
աշխատանքայինուդրահետկապվածսոցիալականևայլշահերնուիրա
վունքներըներկայացնելուևպաշտպանելուհամար:

Այս ոլորտում ներկայումս ակտիվություն է նկատվում. ստեղծում են նոր
արհեստակցական կազմակերպություններ, որոնքփորձում են միավորել
կրթությանև գիտության ոլորտիաշխատակիցներին, հանդես գալ իրա
վունքներիպաշտպանությամբ,տարբերնախաձեռնություններով:Միայն
վերջին շրջանում ստեղծվել են Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի

103. Դասագրքերիվարկանիշայինգնահատում.https://dshh.am/դասագրքերի
ռեյտինգայինգնահատում2

104. Կարծիքներվերահրատարակվողդասագրքերիվերաբերյալ,10.04.2019,ՀՀ
կրթության,գիտության,մշակույթիևսպորտինախարարություն.http://edu.am/index.php/
am/events/view/2179

https://dshh.am/դասագրքերի-ռեյտինգային-գնահատում-2 
https://dshh.am/դասագրքերի-ռեյտինգային-գնահատում-2 
http://edu.am/index.php/am/events/view/2179
http://edu.am/index.php/am/events/view/2179
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աշխատակիցների,Մատենադարանիաշխատակիցների, «Կրթությունև
համերաշխություն»արհեստակցականկազմակերպությունները:

Երկուևավելիարհեստակցականկազմակերպություններըկարողենմիա
վորվել՝դառնալովարհեստակցականմիություն։Արհեստակցականմիութ
յանգործունեությանհիմնականսկզբունքներնեն.

• պետականմարմիններից,տեղականինքնակառավարմանմարմին
ներից,գործատուներից,քաղաքական,հասարակականևայլկազ
մակերպություններիցանկախությունը.

• արհեստակցական միություններին մասնակցելու (անդամակցելու)
կամավորությունը.

• արհեստակցականմիություններիիրավահավասարությունը.

• աշխատողիիրավունքներիսահմանափակումթույլչտալը՝կապված
նրա՝արհեստակցականմիությանմասնակից(անդամ)լինելուհան
գամանքիհետ105:

Արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական
միությունըմիավորումէմասնագիտականգործունեությանորոշակիոլոր
տումկամհարակիցոլորտներումգործողարհեստակցականմիություննե
րիկեսիցավելիին,որոնցանդամագրվածենտվ յալոլորտիառավելագույն
թվովաշխատողներ:Արհեստակցականկազմակերպություններիճյուղա
յինհանրապետականմիությունները,իրենցհերթին,միավորվումենար
հեստակցականկազմակերպություններիհանրապետականմիությունում։

«Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա» արհեստակցական
կազմակերպություններիհանրապետականմիությանանդամկազմակեր
պություններում մասնակցային քանակական առումով ամենամեծ թիվը
կազմումենկրթության,գիտությանոլորտիաշխատակիցները:

105. ՀՀօրենքը«Արհեստակցականմիություններիմասին»,05.12.2000թ.,հոդված3:
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ՕԳՏԱԿԱՐՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

1. «ՀայաստանիՀանրապետությանպետականհանրակրթականու
սումնականհաստատություն»պետականոչառևտրայինկազմա
կերպությանoրինակելիկանոնադրություն,հաստատվածՀՀկա
ռավարությանN954Նորոշմամբ,15.07.2010,https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docid=59815

2. «Հայկականկրթականմիջավայր»պորտալ,https://www.armedu.am/
index.php/am

3. «Հայկականկրթականմիջավայրի»պաշարներիշտեմարան,https://
lib.armedu.am

4. «Պետականհանրակրթականուսումնականհաստատություն»պե
տականոչառևտրայինկազմակերպությանկոլեգիալկառավարման
մարմնի`խորհրդիձևավորմանկարգ,հաստատվածՀՀկրթությանև
գիտությաննախարարիN113Նհրամանով,18.03.2010https://www.
arlis.am/DocumentView.aspx?docid=102255

5. Դասագրքերիևտեղեկատվականհաղորդակցմանտեխնոլոգիաների
շրջանառուհիմնադրամիկայք,https://dshh.am/

6. Կրթականծրագրերիկենտրոնիկայք,http://www.cfep.am/hy/

7. Կրթականտեխնոլոգիաներիազգայինկենտրոնիկայք,http://www.
ktak.am

8. Կրթությանազգայինինստիտուտիկայք,http://www.aniedu.am/

9. Կրթությանխնդիրները21րդդարում.Մաս1(JamSession35),Եվ
րասիահամագործակցությունհիմնադրամ,31.05.2018,https://
epfarmenia.am/hy/video/Educationalissues21centurypart1

10.Կրթությանխնդիրները21րդդարում.Մաս2(JamSession36),Եվ
րասիահամագործակցությունհիմնադրամ,04.06.2018,https://
epfarmenia.am/hy/video/EducationIssuesin21stcenturyPart2

11.Կրթությանոլորտիհետազոտություններ,Բացհասարակության
հիմնադրամներՀայաստան,http://www.osf.am/reports/education
reports/?lang=am

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=59815
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=59815
https://www.armedu.am/index.php/am
https://www.armedu.am/index.php/am
https://lib.armedu.am/
https://lib.armedu.am/
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=102255
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=102255
https://dshh.am/
http://www.cfep.am/hy/
http://www.ktak.am
http://www.ktak.am
http://www.aniedu.am/
http://www.osf.am/reports/education-reports/?lang=am
http://www.osf.am/reports/education-reports/?lang=am
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12.Կրթությանորակիընկալումները,Հանրայինքաղաքականությանինս
տիտուտ,2017թ.,http://ipp.am/wpcontent/uploads/2018/01/Research
onQualityofeducation01.08.2017.pdf

13.Հայաստանումկրթականհամակարգիվերաբերյալիրականացված
հետազոտություններևվերլուծություններ,Կրթականհետազոտութ
յուններիևխորհրդատվություններիկենտրոն,https://eresearch.am/
analysis/

14.Հանրակրթականուսումնականհաստատությանղեկավարմանիրա
վունք(հավաստագիր)ստանալուքննությանկազմակերպման,անց
կացման,ինչպեսնաևհանրակրթականուսումնականհաստատութ
յանղեկավարմանիրավունքի(հավաստագրի)դադարեցմանկարգ,
ՀՀկրթության,գիտության,մշակույթիևսպորտինախարարություն,
http://edu.am/index.php/am/documents/view/2081

15.Հանրակրթականուսումնականհաստատությանուսուցչիատեստա
վորմանկարգ,ՀՀկրթության,գիտության,մշակույթիևսպորտինա
խարարություն,http://edu.am/index.php/am/documents/view/648

16.ՀՀկառավարությունորոշումN1391Ն«ՀայաստանիՀանրապե
տությանընդհանուրծրագրերիրականացնողհանրակրթական
ուսումնականհաստատությանմանկավարժականաշխատողների
պաշտոններիանվանացանկըևնկարագրերըհաստատելումասին»,
14.10.2010,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=122121

17.ՀՀկրթությանզարգացման20112015թվականներիպետական
ծրագիրը,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=69872

18.ՀՀհանրակրթականդպրոցներումուսուցիչներիաշխատանքային
իրավունքներիուսումնասիրություն.Զեկույց,ՄերիԵրանոսյան,Ավե
տիքԻշխանյան,ԳուրգենԹորոսյան,ՍիրվարդՄամիկոնյան,Հայաս
տանիՀելսինկյանկոմիտե,Երևան2018թ.,http://armhels.com/wp
content/uploads/2018/12/Project1_Layout1New.pdf

19.ՀՀհանրակրթականուսումնականհաստատություններիցանկ,ՀՀ
կրթության,գիտության,մշակույթիևսպորտինախարարություն,
http://edu.am/index.php/am/documents/view/2191

20.ՀՀօրենքը«Բարձրագույնևհետբուհականմասնագիտական
կրթությանմասին»,14.12.2004,https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=103999

http://ipp.am/wp-content/uploads/2018/01/Research-on-Quality-of-education01.08.2017.pdf
http://ipp.am/wp-content/uploads/2018/01/Research-on-Quality-of-education01.08.2017.pdf
https://e-research.am/analysis/
https://e-research.am/analysis/
http://edu.am/index.php/am/documents/view/2081
http://edu.am/index.php/am/documents/view/648
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=122121
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=69872
http://armhels.com/wp-content/uploads/2018/12/Project1_Layout-1-New.pdf
http://armhels.com/wp-content/uploads/2018/12/Project1_Layout-1-New.pdf
http://edu.am/index.php/am/documents/view/2191
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103999
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103999


Ուսումնական-տեղեկատվական նյութերի ձեռնարկ ՔՀԿ-ների համար   //////////////////////////////////////////////////

106

21.ՀՀօրենքը«Երեխայիիրավունքներիմասին»,29.05.1996,https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120909

22.ՀՀօրենքը«Կրթությանմասին»,14.04.1999,https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=129432

23.ՀՀօրենքը«Կրթությանպետականտեսչությանմասին»,15.11.2005,
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75491

24.ՀՀօրենքը«Հանրակրթությանմասին»,10.07.2009,https://www.arlis.
am/DocumentView.aspx?DocID=123598

25.ՀՀօրենքը«Նախադպրոցականկրթությանմասին»,15.11.2005,
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90823

26.ՀՀօրենքը«Նախնականմասնագիտական(արհեստագործական)
ևմիջինմասնագիտականկրթությանմասին»,08.07.2005,https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90706

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120909
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120909
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129432
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129432
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75491
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=123598
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=123598
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90823
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90706
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90706
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ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ,ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԵՎՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸԿՐԹՈՒԹՅԱՆՄԵՋ

ԼիլիթՆազարյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթությունըվճռորոշդերունիանձիկայունզարգացման,չափահաստա
րիքումկյանքիորակիբարելավմանևմասնագիտականառաջխաղացման
համար: Վաղ տարիքից որակյալ կրթության հասանելիությունը էապես
նպաստումէ չափահաստարիքումառավելբարենպաստսոցիալտնտե
սական հնարավորությունների և առողջապահական ծառայությունների
հասանելիության,ավելի երկար ուապահով կյանք ունենալուն: Մինչդեռ
վաղտարիքումկրթությանձախողումըմարդկանցզրկումէտնտեսական
ևսոցիալականկյանքինմասնակցելուհամարանհրաժեշտկարողություն
ներից ու հնարավորություններից, որի հետևանքով կենսագործունեութ
յաննվազագույնպայմանների (սոցիալական,առողջապահական, զբաղ
վածության, երեխաների խնամքի և դաստիարակության) ապահովումն
անհամեմատավելիծախսատարէդարձնում։

Հանրայինկյանքիբոլորոլորտներում՝ևմասնավորապեսկրթության,պետք
էմշտապեսգործենուհետևողականորենպահպանվենիրավունքիգերա
կայության, հավասարության և որակյալ կրթության հասանելիության և
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մատչելիության սկզբունքները:Կրթությանպարագայում համընդհանուր
մատչելիությունըենթադրումէերկուսերտորենփոխկապակցվածբաղադ
րիչների` արդարության և ներառականության ամբողջականություն106:
Վերջիններիս լիակատար իրագործումը վտանգվում է այնպիսի գործոն
ներիազդեցությամբ, ինչպիսիք են երեխայի սեռը, ընտանիքի եկամուտ
ներնուսոցիալտնտեսականվիճակը,բնակությանաշխարհագրությունը,
հաշմանդամությունըևայլն:Այսառումով՝արդարությունըերաշխավորում
է,որթվարկվածգործոններըորևէկերպչենխոչընդոտիերեխայիկրթութ
յանը, իսկ ներառականությունը երաշխավորում է կրթության հիմնական
նվազագույնհնարավորություններիուստանդարտներիապահովումըբո
լորիհամար:

Ներկայումս նշված սկզբունքներիպահպանման մարտահրավերը հավասա
րապեսառկաէթե՛Հայաստանումևթե՛այլ,այդթվում՝զարգացածերկրներում:
Հետազոտություններըցույցենտալիս,որայնպետություններնուհասարա
կությունները,որոնքարդյունավետքայլերենձեռնարկումդրանցգործադր
ման ուղղությամբ, էական առաջընթաց են արձանագրում սովորողների
կրթականարդյունքներիառումով107:Ուստի՝որակյալկրթությանհամընդ
հանուրհասանելիությունըկարևորագույննախապայմանէխտրականութ
յունիցզերծևհավասարհասարակությունկառուցելուհամար:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔԻՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆՀԻՄՔԵՐԸ

ՀայաստանիՀանրապետությունում(ՀՀ)կրթությանոլորտնօրենսդրորեն
կարգավորվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, «Կրթության մասին», «Նա
խադպրոցականկրթությանմասին»,«Հանրակրթությանմասին»,«Բարձ
րագույն կրթության մասին» և մի շարք այլ օրենքներով ու նորմատիվ
իրավական ակտերով: Կրթության իրավունքի իրացման երաշխիքներն
ամրագրվածեննաևՀայաստանիկողմիցստորագրվածկամվավերաց
վածմի շարքմիջազգայինկոնվենցիաներումևհռչակագրերում, ինչպի
սիքենՄԱԿի՝«Երեխայիիրավունքներիմասին»և«Հաշմանդամություն
ունեցողանձանցիրավունքներիմասին»կոնվենցիաները,«Տնտեսական,
սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը»,
ՅՈՒՆԵՍԿՕի՝ «Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ» կոն
վենցիան,ՄԱԿի«Կայունզարգացմաննպատակները»ևայլն:

ՀՀՍահմանադրությունըմարդուևքաղաքացուհիմնականիրավունքների

106. TenStepstoEquityinEducation,PolicyBrief,OECD,2008.

107. EquityinEducation:BreakingdownBarrierstoSocialMobility,OECD,2018.
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ուազատություններիշարքումնաևամրագրումէկրթությանիրավունքը108,
իսկ«Հանրակրթությանմասին»ՀՀօրենքըսահմանումէ,որՀայաստանում
12ամյա միջնակարգ կրթությունը բոլորի համար անվճար է և պարտա
դիր109։2014թ․այսօրենքըլրացվեցուփոփոխվեց,ևայդպիսովողջհան
րակրթության գերակա սկզբունք հռչակվեց համընդհանուր ներառակա
նությունը: Համընդհանուր ներառական կրթությունըամրագրվեց «որպես
յուրաքանչյուրերեխայիկրթությանիրավունքիապահովմաներաշխիք»110։
Ըստօրենքիսահմանման՝«ներառականկրթությանքաղաքականությունը
նպատակաուղղվածէ յուրաքանչյուրերեխայիհամարկրթությանմատչե
լիության,հավասարմասնակցությանհնարավորությանևորակիապահով
մանը»111: Սահմանվեց նաև «կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիքունեցողանձ»հասկացությունը,որպես«ուսուցմանհետկապված
դժվարություններ, այդ թվում՝ զարգացման ֆիզիկական կամ մտավոր
առանձնահատկություններունեցողանձ,որիկողմիցհանրակրթականհիմ
նականծրագրերըյուրացվելուհամարանհրաժեշտենկրթությանառանձ
նահատուկպայմաններ»112:Այսուհանդերձ,ըստնույնօրենքի՝«կրթության
կազմակերպմանհամարլրացուցիչպետականաջակցությունիցֆինանսա
վորմանբարձրացվածչափաքանակովօգտվումենկրթությանառանձնա
հատուկպայմաններիկարիքունեցողայներեխաները,որոնքունենհետև
յալ ֆունկցիաների միջին, ծանր ևխորխանգարումներ` ձայնի ևխոսքի,
լսողական,տեսողական,ինտելեկտուալ(մտավոր)հետամնացությունունե
ցող,շարժողական»113:Նմանձևակերպումըորոշակիհակասությունէառա
ջացնում օրենքի հոդվածների միջև, քանի որ թվարկված ֆունկցիաների
թեթևաստիճանիկամայլխնդիրներունեցողերեխաները,ըստէության,չեն
կարողպետությունից ստանալ անհրաժեշտ ֆինանսական օժանդակութ
յունըիրենցկարիքներիգնահատմանուհասցեագրմանհամար,ևուստի՝
միայնձևականորենենսահմանվումիբրևշահառու:

2016թ.մարտինՀՀԱզգայինԺողովի(ԱԺ)կողմիցընդունվեց««Կրթութ
յանմասին»ՀՀօրենքում լրացումներկատարելումասին»օրենքը,որով
առաջին անգամ Հայաստանում օրենսդրորեն սահմանվեցին «կրթութ
յան որակ» և «սովորող» հասկացությունները: Օրենքում «կրթության

108. ՀՀՍահմանադրություն,հոդված38։

109. «Հանրակրթությանմասին»ՀՀօրենքը,հոդված4,կետ4։

110. Նույնտեղում,հոդված4,կետ2.1։

111. Նույնտեղում։

112. Նույնտեղում,հոդված3,կետ10.2։

113. Նույնտեղում,հոդված35,կետ3.1։
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որակը» սահմանվում է որպես «կրթական քաղաքականությամբ սահ
մանվածնպատակներիևխնդիրներիիրագործմանըմիտվածկրթության
կազմակերպմանչափելիարդյունք[ը],որըգնահատվումէ՝հաշվիառնելով
սովորողիանհատականկարիքները, կրթության կազմակերպմանմիջա
վայրը, ուսուցման ծրագրային բովանդակությունը, կրթության կազմա
կերպմանգործընթացը,ևուսումնառությանգնահատվածարդյունքները՝
համաձայնսահմանվածչափանիշների»114։Այսսահմանումընույնականէ
ՄԱԿիՄանկականհիմնադրամի(ՅՈՒՆԻՍԵՖ)կողմիցմշակված,կրթութ
յանորակիուղեցույցումնշվողիհետ115,սակայն«սովորող»հասկացության
ձևակերպումըտարբերվումէ:Այսպես,ՅՈՒՆԻՍԵՖիուղեցույցը«սովորո
ղին»սահմանումէորպեսանձ,ովառողջէու լավսնված,պատրաստէ
մասնակցելուսովորել,ինչպեսնաևուսումնառությանհամարաջակցութ
յունէստանումիրընտանիքիուհամայնքիկողմից:ՄինչդեռՀՀ«Կրթութ
յանմասին»օրենքում«սովորողն»ընդամենըսահմանվածկարգովուսում
նական հաստատություն ընդունված և կրթական հիմնական ծրագրով
ուսումնառողանձնէ:ԱյսպիսովՀՀօրենքըուսումնառությունըսահմանա
փակումէմիայնֆորմալուսումնականհաստատություններիևկրթական
հիմնականծրագրերիշրջանակներում`բացառելովինքնակրթություննու
կրթությանոչֆորմալձևերը:Մյուսկողմից,օրենքումբացակայումեն«սո
վորողի»բնութագրիչները,ինչընույնպեսէականբացթողումէ:

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 4րդ հոդվածի համաձայն՝ «կրթության
բնագավառումպետականքաղաքականությանկազմակերպականհիմքը
կրթության զարգացմանպետական ծրագիրն է», որը ՀՀ կառավարութ
յաններկայացմամբհաստատումէՀՀԱզգայինժողովը:Կրթությանզար
գացմանվերջինռազմավարականծրագրիժամկետնավարտվելէ2015
թվականին,սակայնդրանիցհետոմինչօրսորևէկառավարությանչիհա
ջողվելմշակելևԱԺհաստատմանըներկայացնելնործրագիր,որըկհամա
պատասխաներկրթությանբնագավառինորպահանջներինևարդյունա
վետմեխանիզմներկստեղծերդրաժամանակակիցմարտահրավերներին
դիմակայելուհամար:

Ստորևնշվածենկրթությանիրավունքիիրացմաներաշխիքներիմասինմի
շարքկարևորդրույթներ,որոնքամրագրվածենՀՀկողմիցվավերացված

114. Օրենքի37րդհոդվածովամրագրվելէնաև,որկրթությանպետականկառավարման
լիազորվածմարմինըպետքէսահմանիկրթությանորակիգնահատմանչափանիշները՝
ըստուղղությունների։Սակայնպետքէնշել,որդեռևսնմաննախաձեռնությունՀՀ
Կրթության,գիտության,մշակույթիևսպորտինախարարությանկողմիցչիհրապարակվել:

115. DefiningQualityinEducation,UNICEF,2000.
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միջազգայինկոնվենցիաներումևհռչակագրերում.

• ՄԱԿի՝ «Երեխայիիրավունքներիմասին»կոնվենցիայի28րդհոդ
վածում նշվում է, որ «Կոնվենցիայի մասնակից պետություններն
ընդունում են երեխայի կրթության իրավունքը, և հավասար հնա
րավորությունների հիման վրա այդ իրավունքի իրականացմանն
աստիճանաբար հասնելու համար նրանք, մասնավորապես,ապա
հովում են դրա մատչելիությունը բոլոր երեխաների համարև ձեռ
նարկումենայնպիսիանհրաժեշտմիջոցներ,ինչպիսիքենանվճար
կրթությունը և անհրաժեշտության դեպքում ֆինանսական աջակ
ցությունը»:

• ՅՈՒՆԵՍԿՕի՝ «Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ»
կոնվենցիայի 4րդ հոդվածի համաձայն՝ «Կոնվենցիայի մասնակից
պետություններըպարտավորվումենմշակել,զարգացնելևկիրառել
այնպիսիպետականքաղաքականություն,որըկնպաստիկրթության
բնագավառում հավասար հնարավորությունների և վերաբերմուն
քիապահովմանը,այդթվումմիտվածկլինիմիևնույնմակարդակի
բոլոր պետական ուսումնական հաստատություններում կրթական
ստանդարտների,ինչպեսնաևտրամադրվողկրթությանորակիհետ
կապվածպայմաններիհամարժեքությանապահովմանը»:

• ՄԱԿի՝«Տնտեսական,սոցիալականևմշակութայինիրավունքների
միջազգայինդաշնագրի»13րդհոդվածըսահմանումէ,որ«միջնա
կարգ կրթությունն իր զանազան ձևերով, ներառյալ մասնագիտա
կանտեխնիկականկրթությունը,պետքէլինիբացևմատչելիբոլորի
համար`բոլորանհրաժեշտմիջոցներիձեռնարկմանև,մասնավորա
պես,անվճարկրթությունըաստիճանաբարընդգրկելուճանապար
հով»:

• ՄԱԿի՝«Կայունզարգացմաննպատակների»4րդնպատակի5րդ
կետումնշվածէ,որ«մինչև2030թ.պետություններըպետքէվերաց
նեն գենդերային անհավասարությունները կրթության ոլորտում և
ապահովեն հավասար հասանելիություն ուսման և միջինմասնա
գիտականկրթությանբոլորմակարդակներումխոցելիխմբերի,այդ
թվում՝հաշմանդամությունունեցողանձանց,տեղաբնիկժողովուրդ
ներիևխոցելիիրավիճակներումգտնվողերեխաներիհամար»:

Ամփոփելովկարելիէեզրակացնել,որՀայաստանումկրթությանիրա
վունքի իրացման համար ստեղծված են բավարար օրենսդրական
հիմքեր,այսուամենայնիվ, դեռևսթույլ ենայնմեխանիզմները, որոնք
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պետք է երաշխավորեն դրանց գործադրումը բոլոր երեխաներիպա
րագայում`հիմնվելով արդարության, հավասարության և ներառակա
նությանսկզբունքներիվրա:

ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆՍԿԶԲՈՒՆՔԸՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆՄԵՋ

Հանրակրթությանպարագայումհավասարությանկամսոցիալականար
դարությանսկզբունքըունիհետևյալբովանդակությունը․բոլորսովորողնե
րըպետքէունենանհավասարհնարավորություններ:Եվառաջնորդվելով
այսնշաձողայինսկզբունքով՝պետությունըերաշխավորում է բոլորսովո
րողներիկրթականհնարավորություններիապահովմանամենաբարձրչա
փորոշիչը,սակայնգործնականումամենինչայդքանէլհեշտչէ:Կրթության
բնագավառում «հավասար» եզրույթը չի նշանակում պարզ կամ համա
հարթ հավասարություն: Կարևոր էխթանել «արդարացի» հավասարութ
յուն,այսինքն՝յուրաքանչյուրինտրամադրելայնքանաջակցություն,որքան
անհրաժեշտէկրթականգործընթացինբոլորիհետհավասարևարդյունա
վետմասնակցելու,ինքնադրսևորվելուևհաջողությանհասնելուհամար:

ԸստՀՀօրենսդրության՝կրթությանիրավունքիիրացմաներաշխիքներն
են պարտադիր 12ամյա հանրակրթությունը և դրա ներառական բնույ
թը:Ուրիշխոսքով,բոլորերեխաները,առանցորևէբացառության,կարող
են իրենց կրթության իրավունքն իրացնել հանրակրթական համակար
գում:Սակայնայդհնարավորությունըմիայնօրենքովամրագրելըդեռևս
չիերաշխավորում,որբոլորերեխաներըկկարողանանանխոչընդոտկեր
պովօգտվելիրենցիրավունքից:Հայաստանյանկրթականհամակարգում
դեռևսառկաենայնմարտահրավերներնուխոչընդոտներ,որոնքտարբեր
խոցելիխմբերիերեխաներինթույլչենտալիսհավասարուարդյունավետ
մասնակցությունունենալևլիարժեքորենիրացնելկրթությանիրավունքը:

Հորիզոնականևուղղահայաց«հավասարություններ»

Հավասարության ապահովման առաջին քայլն է կրթության ֆիզիկա
կան հասանելիությունը,այն է՝ համայնքում դպրոցիառկայությունը, որը
երաշխավորում է, որ յուրաքանչյուր երեխա կկարողանա մուտք գործել
հանրակրթականհամակարգ:Այսուհանդերձ,այն,որֆիզիկականհասա
նելիությանհարցումհավասարություննապահովված է, դեռևս չի ստեղ
ծումիրականհավասարություն․սովորողներնունենումենբազմաթիվթե՛
նմանություններևթե՛տարբերություններ, իսկ կրթական համակարգում
նրանքկարողենբախվելտարբերակվածմոտեցումների,ծառայություն
ների, խտրական վերաբերմունքի, որն էլ գուցե զգալիորեն խոչընդոտի
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առաջադիմությանը: Վերջին տարիների գիտահետազոտական աշխա
տանքներումտարբերակվումենհավասարությաներկուտեսակ՝հորիզո
նականևուղղահայաց116։

Հորիզոնականհավասարությունըայնէ,երբհավասարներինցուցաբեր
վումէհավասարվերաբերմունք,կամայլկերպասած՝երեխաներըկրթա
կանհամակարգմտնումենմիևնույնհնարավորություններովևպետքէ
արժանանան միևնույն վերաբերմունքին: Հայաստանում հանրակրթութ
յունը չափորոշչահենէ,այսինքն՝համակարգըպահանջումէբոլորսովո
րողներին համապատասխանեցնել միևնույն չափորոշչի պահանջներին:
Մերկրթականհամակարգումընդունված է բոլոր սովորողներիհանդեպ
միևնույն վերաբերմունքըցուցաբերելուևգերազանցառաջադիմության
ձգտումըխրախուսելուգործելաոճը:Ուսուցանմանկիրառվողմեթոդները
չենառանձնանում բազմազանությամբ, իսկ ուսուցիչների գործելաոճում
մեծամասամբ բացակայում էանհատականացված ուսուցման մոտեցու
մը: Ուստի՝այն սովորողները, ում ընդունակություններըտարբերվում են
«միջինվիճակագրականից»(օրինակ`սովորողնունիկրթությանառանձ
նահատուկպայմաններիկարիքկամհաշմանդամություն,սոցիալտնտե
սական, մշակութային կամ կրոնական առանձնահատկություններ, կամ
էլ օժտված է բացառիկ ունակություններով), ընկալվում են որպես «բնա
կանոն» ուսումնական գործընթացի խոչընդոտ: Ուսուցիչները, զինված
չլինելով բազմատեսակ լսարանի հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ
գիտելիքով,փորձառությամբևմեթոդներով,հաճախչենկարողանումժա
մանակիննկատելևարձագանքելտարբերվողներիկարիքներինուպա
հանջներին: Ուստի, ներկայիս կրթական համակարգը առավելագույնս
ապահովումէմիայնհորիզոնականհավասարություն:

Ուղղահայաց հավասարությունը, ի հակադրություն, հիմնվում է կարիք
ներից բխող, անհատականացված մոտեցումների և «անհավասար» վե
րաբերմունքի վրա: Անկախ սովորողի ունակություններից ու առանձնա
հատկություններից՝ կրթական համակարգըտիրապետում է բազմազան
մեթոդներիևպատրաստէապահովելհամապատասխանգիտելիքների,
հմտություններիև կենսափորձի ուսուցումը:Դասարանի մակարդակում,
օրինակ, ուսուցիչը ընթերցանությանտարբեր կարողություններ ունեցող
երեխաներինդիտմամբդժվարությանտարբերաստիճաններիտեքստեր
է հանձնարարում`այդպիսով բավարարելով բոլորի կարիքները:Դպրոցի
կամհամայնքիմակարդակումբոլորերեխաներին,առանցբացառության,

116. L.Castellia,S.Ragazzia,A.Crescentinia,Equityineducation:AGeneralOverview,
ICEEPSY,2012.
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հնարավորությունէտրվումհաջողությանհասնելկրթականհամակարգի
ներսում,այսինքն՝երեխանկարողանումէանցնելհամակարգիբոլորաս
տիճաններով:Երկուսովորողերբեքմիանման չեն լինում,ուստի՝մեկու
նիվերսալ լուծումըկամչափորոշիչըչիկարող լիովինբավարարելնրանց
բազմազանկարիքներնուպահանջները:

Առաջադիմությանհավասարությունը

Հորիզոնականևուղղահայացհավասարությաներաշխավորմանմեխա
նիզմներըքննարկելիսբնականհարցէծագում․ո՞րնէառաջադիմության
այն նվազագույն շեմը, որին յուրաքանչյուր սովորողպետք է կարողանա
հասնելիրուսումնառությանընթացքում:Տեսականորենկարելիէպնդել,
որանկախտարբերություններիցուառանձնահատկություններից՝ամեն
սովորող պետք է առնվազն կարողանա լիարժեք մասնակցել 40 րոպե
տևողությամբդասինկամէլհաջողությամբյուրացնելնորմատիվայինգի
տելիքներիևհմտություններիսահմանվածնվազագույնծավալը:Գործնա
կանում,սակայն,սակարողէլուրջմարտահրավելդառնալթե՛սովորողի,
թե՛նրածնողիևթե՛ուսուցչիհամար:Սովորողիսոցիալտնտեսականկար
գավիճակը,ընտանեկանկամհամայնքայինմիջավայրը,հաշմանդամութ
յունըկամառանձնահատուկկարիքները,ունակությունները,հակումները,
հոգեվիճակըայս կամայն կերպազդում են երեխայիառաջադիմության
վրա:Արդյո՞քարդարացիէպահանջել,որուսումնականտարվաավարտին
բոլորըհասնենմիանմանարդյունքի,ընդորում՝միհամակարգում,որընե
րառականությունըհռչակումէհամընդհանուրևգերակասկզբունք:

Առաջադիմության հավասարության գնահատման հարցում կարևոր է
պարզել,թեովէայնանձըկամգերատեսչությունը,որըսահմանումէառա
ջադիմությանչափորոշիչներնուդրանցչափմանմիավորնումեխանիզմը:
Արդյոքուսուցի՞չըպետքէգնահատիևեզրակացությունտա,որերեխան
հասավսահմանվածնշաձողինկամձախողեց,թե՞դպրոցը,համայնքըկամ
էլպետությունը:Իսկի՞նչկպատահի,եթեդրանցիցյուրաքանչյուրըտրա
մագծորենտարբեր կարծիքներ ունենաառաջադիմության և դրա չափ
մանմիավորներիվերաբերյալ:Թեպետևմենքցանկանումենք,որկրթա
կանհամակարգումամեն սովորող հաջողությունարձանագրի, դժվար է
միանշանակասել,թեորնէիրականումայդ«հաջողությունը»,որինպետք
էձգտիյուրաքանչյուրը,ևինչպեսէդաչափվումկամգնահատվում:
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Հավասարությանդրամականկողմը

Ըստ«Հանրակրթությանմասին»ՀՀօրենքի՝ֆունկցիայիմիշարքխանգա
րումներունեցողերեխաներիուսումնառությունըկազմակերպելուհամար,
ինչպեսնշվեցվերևում,նախատեսումէլրացուցիչդրամականաջակցութ
յուն: Միևնույն ժամանակ, Հայաստանում հանրակրթական համակարգը
ֆինանսավորվումէսովորողներիթվիհիմանվրա,այսինքն՝յուրաքանչյուր
երեխայիուսումնառությանկազմակերպմանհամարպետությունըորոշա
կիգումարէհատկացնումդպրոցին117։Սակայննմանմոտեցումըէապես
սահմանափակումէկարիքներիբավարարմանհասցեականությունը:

Հատուկպայմանների կարիք ունեցող երկու երեխա, համապատասխա
նելով օրենքում սահմանվող չափանիշներին, պետությունից ստանալու
են հավասար ֆինանսավորում: Սակայն մեծ է հավանականությունը, որ
նրանցիցյուրաքանչյուրիլիարժեքևարդյունավետուսումնառությանհա
մարտարբեր միջոցներանհրաժեշտ լինեն, որոնցարժեքները նույնպես
գուցետարբերվեն։Մեկիդեպքումկարողէմիանվագ,բայցմեծդրամա
կաններդրմանկարիքլինել.օրինակ՝միջավայրըհարմարեցվիհենաշար
ժականխնդիրներունեցողսովորողներիհամար:Մյուսիպարագայումգու
ցեպահանջվիերկարաժամկետուպարբերականաջակցություն․օրինակ`
անհատականօգնականիկամուղեկցողիմշտականներկայություն:Մյուս
կողմից, ֆունկցիայի թեթև խանգարում ունեցող կամ որևէ ֆունկցիայի
խանգարում չունեցող երեխաները նույնպես կարող են կարճաժամկետ
կամ երկարաժամկետ օժանդակության կարիք ունենալ, իսկ նման դեպ
քերում համակարգը լրացուցիչաջակցության որևէ մեխանիզմ չիառա
ջարկում:ՏարիներառաջՍիրիայիցներգաղթածհայ շատսովորողների
համար լեզվական տարբերությունները լուրջ խոչընդոտ դարձան հան
րակրթականհամակարգումինտեգրվելուճանապարհին:Այսուհանդերձ,
հարցըչդիտարկվեցներառականկրթությանհամատեքստում,ևայսերե
խաների՝ կրթությանառանձնահատուկպայմանիկարիքնանտեսվեցու
չգնահատվեց, արդյունքում՝ դպրոցները չստացան հավել յալ ֆինանսա
կան միջոցներ, մասնավորապես` լեզվի լրացուցիչ դասընթացների կազ
մակերպմանհամար:

117. Մեկսովորողիհամարդպրոցինտրվողտարեկանգումարը20102014թթ.
ընթացքումզգալիորենփոխվելէ`106000դրամիցհասնելով121000ի:Սակայն
վերջինհինգտարիներինգումարը(124000դրամ)մնացելէանփոփոխ:Տե՛ս
«Կրթությանբյուջետայինծախսերիարդյունավետությանգնահատում»,Հանրային
քաղաքականությանհետազոտություններիազգայինկենտրոն,2018,Երևան։
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Նմանապես,Հայաստանիհեռավորմարզերումքիչ չենփոքրաթիվաշա
կերտական համակազմ ունեցող դպրոցները: Դրանց առկայությունը, մի
կողմից,տվ յալհամայնքիերեխաներիհամարհասանելիէդարձնումհան
րակրթությունը, սակայն մյուս կողմից, մեծ ծախսեր է պահանջում: Կր
թություննավելինէ,քանպարզապեսգիտելիքներիփոխանցումը,որըմեր
օրերումկարելիէապահովելնաևհեռավարկամառցանցուսուցմանմի
ջոցով:Այնպետքէներառինաևփորձիփոխանակում,սոցիալականացում
ևմիջանձնայինհաղորդակցմանհմտություններիձևավորումուզարգա
ցում,որոնքտեղիենունենում՝շնորհիվհասակակիցներիևուսուցիչների
հետառերեսշփման:Ուստի՝սակավաթիվաշակերտականհամակազմու
նեցողդպրոցներումնույնպեսուսումնառությունըևըստայդմ՝նաևարվող
ծախսերըլիարժեքևարդյունավետչեն:

Կրթականգործընթացումհավասարության,ներառականությանևսոցիա
լականարդարությանսկզբունքներիպահպանումը,անշուշտ,մարտահրա
վերէ,որըպահանջումէբազմակողմանիմոտեցումներևլուծումներ:Մեր
օրերումհանրակրթականհամակարգումզուտգիտելիքներիփոխանցու
մը կարևորելով և ապահովելով՝ դեռևս չի երաշխավորվում կրթության
իրավունքիլիարժեքիրացումը:Արագփոփոխվողաշխարհումկրթական
համակարգիխնդիրնէապահովելյուրաքանչյուրերեխայիանհատական
կարիքներիհասցեագրումըևնրանհնարավորությունտալհասնելուիրա
կան հաջողության, ընդ որում՝ համագործակցելով և ներգրավելով բոլոր
շահագրգիռուշահակիցկողմերին:

ԲՈԼՈՐՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԸ՝ՆԵՐԱՌԱԿԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ

Որակյալկրթությանհասանելիությունըսահմանափակողմիշարքգործոն
ներ գոյություն ունեն: Հայաստանյան իրականությանում դրանք հիմնա
կանումսովորողիընտանիքիսոցիալտնտեսականվիճակը,բնակության
վայրը, հաշմանդամությունը, սեռը և էթնիկ կամ կրոնական պատկանե
լիություննեն:Ընդորում՝նշվածներըհաճախհանդեսենգալիսհամատեղ,
ինչնէլավելիխոցելիէդարձնումերեխային:Այսպես,աղքատընտանիք
ներից սերող, ինչպես նաև գյուղաբնակ երեխաներն առավել խոցելի են
որակյալկրթությանհասանելիությանառումով:Խոցելիեննաևաղջիկնե
րը, քանի որ հաճախհասարակությանև մասնավորապես ուսուցիչների
վերաբերմունքումլինումենբազմաթիվկարծրատիպերուխտրականութ
յանդրսևորումներ:Իրավիճակըկրկնակիբարդէ,երբերեխանունենումէ
նաևհաշմանդամություն:
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Սովորողի ընտանիքի սոցիալականտնտեսական խոցելիության կամ
աղքատությանհանգամանքըէականնշանակությունունիկրթությանըն
թացքումհաջողությանհասնելուառումով:Հետազոտություններըցույցեն
տալիս, որ Հայաստանում սովորողների ցածրառաջադիմությունն ուղիղ
համեմատականէընտանիքիսոցիալտնտեսականվիճակին118,այսինքն՝
որքանաղքատէսովորողիընտանիքը,այնքանավելիցածրէնրաառա
ջադիմությունը։Եվեթեանգամմիևնույնդասարանումսովորողերկուերե
խաներնէլ,որոնցիցմեկը՝աղքատ,իսկմյուսնավելիբարեկեցիկընտանի
քիցէ,ունենանգերազանցառաջադիմություն,ապաառաջինիդեպքում
բուհում կրթությունը շարունակելու հավանականությունն ավելի ցածր
է119։Բաննայնէ,որապահովվածընտանիքները23անգամավելիշատ
գումարենծախսումկրթությանվրա,քանաղքատները120։Ավելին,հան
րակրթության ավագ մակարդակում տնային տնտեսություններն իրենց
ծախսերիզգալիմասը`միջինում43,4%,հատկացնումենկրկնուսուցման,
ինչըմեծմասամբանխուսափելիպայմանէբուհընդունվելուհամար:Սա
կայնայսդեպքումնույնպեսաղքատևոչաղքատընտանիքներիծախսերի
հարաբերկցություննէապեստարբերվումէ.եթեոչաղքատընտանիքներն
իրենց ծախսերի 48,9%ն են հատկացնում կրկնուսուցմանը, ապա աղ
քատները՝ընդամենը11,1%,իսկծայրահեղաղքատներըկրկնուսուցման
վրաընդհանրապեսգումարչենծախսում:Արդյունքում,զարմանալիչէ,որ
2017թ․բուհընդունված1822տարեկաներեխաներիթվում29%կազ
մելենաղքատ,իսկ53%ոչաղքատընտանիքներիերեխաները,ծայրահեղ
աղքատընտանիքներիցորևէերեխաբուհչիընդունվել121:Այսիրավիճակը
սոցիալտնտեսականանհավասարությունը դարձնում է վերարտադրվող
ումնայունևակնհայտորենվկայումէմարդկայինռեսուրսներիվատնման
մասին,քանիորխոցելիկարգավիճակունենալուպատճառովսովորողնե
րիմիմասը,որըմեծներուժունիևկարողէնպաստելերկրիտնտեսական
զարգացմանը,չիստանումբարձրագույնկրթություն։

Հաջորդխոցելիխումբը գյուղաբնակ երեխաներինն է։ Հայաստանում վեր
ջիններիսցուցանիշները՝մաթեմատիկայիցևբնագիտականառարկաներից
ավելիցածրեն,քաննրանցքաղաքաբնակհասակակիցներինը,ընդորում՝

118. TheProfileofEquityintheGeneralEducationinArmeniain20102016,OSFA,2018․

119. ԴեյնիելԿարո,ՀիՋիա,ՍոցիալականարդարությունըՀայաստանիկրթության
համակարգում,2018։

120. Հայաստանիսոցիալականպատկերըևաղքատությունը,ՀՀվիճակագրական
կոմիտե,Երևան,2018։

121. Նույնտեղում։
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գիտելիքներիայդճեղքվածքը20112015թթ․խորացելէ:122Պատճառնե
րըտարբերեն։Գյուղականհամայնքներումդպրոցներըսովորաբարփոքր
թվովաշակերտներևհետևաբարնաևփոքրբյուջեենունենում։Հաճախ
դրանք նաև ուսուցիչների պակաս են զգում․ եթե Երևանում ուսուցիչ/
դպրոցհարաբերակցությունըմիջինում3,6է,ապագյուղականդպրոցնե
րումայսթիվըերկուանգամփոքրէ`կազմելով1,7123։Գյուղաբնակերեխա
ներիցածրառաջադիմությունըպայմանավորվածէնաևարտադպրոցա
կանկրթությանհնարավորություններիսահմանափակությամբ:

Գյուղքաղաքճեղքվածքիպատճառներըոչայնքանսոցիալտնտեսական,
որքան քաղաքական բնույթի են։ Հայաստանում իրադրության սրացմա
նըզգալիորեննպաստել էկրթությանհամակարգումտարվողքաղաքա
կանությունը:Տարիներառաջգործարկվեցառանձինավագդպրոցների
ստեղծմանծրագիրը,որը,սակայն,շրջանցեցգյուղականբնակավայրերը:
Ավագդպրոցներըսովորողներինավելիորակյալկրթությանևմասնագի
տականկողմնորոշմանհնարավորությունենտալիս,հագեցածենավելի
բարձրկարգիուսուցչականկադրերովևնյութատեխնիկականբազայով,
էապեստարբերվում է նաևդրանցֆինանսավորումը։Խնդիրնայն է, որ
ավագ դպրոցները առավելապես տեղակայված են քաղաքային բնակա
վայրերում124։Գյուղաբնակերեխաներին,որպեսայլընտրանք,առաջարկ
վեց 12ամյա կրթությունն ավարտել միջնակարգ դպրոցներում, որոնք
ունենգյուղականդպրոցներին բնորոշ բոլորխնդիրները (վատ շենքային
պայմաններ,թերֆինանսավորում,անբավարարուսուցչականև նյութա
տեխնիկական հագեցվածություն), կամ միջին մասնագիտական ուսում
նական հաստատություններում, որոնց թիվը բավարար չէ առկա պա
հանջարկը բավարարելու համար և որակյալ միջին մասնագիտական
կրթությունապահովելուհամար:Մյուսկողմից,գյուղաբնակերեխաներին
ուղղորդելով միջին մասնագիտականևարհեստագործականկրթության
բնագավառ՝խախտվումէսոցիալականարդարությանսկզբունքը,ևար
հեստականորեն խորանում՝ գյուղաբնակ ու քաղաքաբնակ երեխաների
բևեռացումը:

122. ԴեյնիելԿարո,ՀիՋիա,Սոցիալականարդարությունը՝Հայաստանի
հանրակրթությանմեջսովորողներիարդյունքներում.ազգայինհետազոտությունից
ստացվածփաստականտվ յալներ:

123. Հայաստանիսոցիալականպատկերըևաղքատությունը,ՀՀվիճակագրական
կոմիտե,Երևան,2018։

124. Հանրակրթականմիջնակարգևավագդպրոցներիկրթականծրագրերի
համեմատականվերլուծություն,«ՀամայնքներիֆինանսիստներիՀայաստանմիավորում»
ՀԿ,2015:.
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Կրթությաններառականությանտեսանկյունիցառավելխոցելիէհաշման
դամությունունեցողերեխաներիխումբը:Հասարակությանմեջտարած
ված էայն համոզմունքը, որ ներառական կրթությունը նախատեսված է
բացառապեսհաշմանդամությունունեցողերեխաներիհամար։Իսկդրա
արմատավորմանն են նպաստում այն ձևակերպումները, որոնք տեղ են
գտելնրանցուսումնառությանկազմակերպմանըվերաբերողօրենսդրա
կանդրույթներում(տե՛ս«Կրթությանիրավունքիօրենսդրականհիմքերը»):
Հասարակությանմեջայսկարծրատիպիգոյությանպատճառներիցմեկն
էլայնէ,որմերերկրումներառականկրթությունըներդրվելևհետագա
յումայդ ուղղությամբ ջատագովությունն իրականացվել է հենց հաշման
դամությունունեցողերեխաներիկրթությանիրավունքիհամատեքստում․
պատմականորենհամակարգիպատասխանատուներիկողմիցհենցայս
խմբիերեխաներնենդիտարկվելևընկալվելորպեսներառականկրթութ
յանառաջնայինշահառուներ:Այսուհանդերձ,հարկէնշել,որկրթության
ներառականացմանշուրջ20տարիտևածբարեփոխումներըմինչօրսէլ
չենստեղծելայնհամակարգը,որըկկարողանարարդյունավետորենար
ձագանքելհաշմանդամությունունեցողբոլորերեխաներիկրթականկա
րիքներինևայդպիսովապահովելնրանցներառումըկրթությանուհասա
րակականկյանքիմեջ:Գործողհանրակրթականդպրոցներումինտեգրվել
կարողանումեն,ըստէության,միայնֆունկցիայիթեթևումիջինխանգա
րումներունեցողերեխաները,այնէլ՝ոչլիարժեք,որըպայմանավորվածէ
միշարքպատճառներով․

• Կրթության առանձնահատուկ պայմանների անհրաժեշտությունը
գնահատողեզրակացությունըչիտրամադրումբոլորայնծառայութ
յուններիևհարմարեցումներիսպառիչցանկնուդրանցարժեքը,որ
հարկավոր են երեխայի լիարժեք ներառման համար: Փոխարենը,
գնահատումը պարզապես արձանագրում է երեխայի որևէ ֆունկ
ցիայիխանգարմանաստիճանը,ըստորիէլպետությունըդպրոցին
հավել յալմիջոցներէտրամադրում:

• Ներառական կրթության ֆինանսավորման համակարգը թերի է և
չունիբավարարճկունություն,որպեսզիժամանակինարձանագրի,
գնահատիևհասցեագրի յուրաքանչյուրերեխայիկարիքները,այդ
թվում՝առողջական,սոցիալական,տնտեսականկամմշակութային:

• Ֆունկցիայի միևնույն աստիճանիխանգարում ունեցող բոլոր երե
խաներիֆինանսավորմանչափընույնէ,մինչդեռանհրաժեշտծա
ռայությունների փաթեթները կարող են տարբերվել, ինչը կրկին
սահմանափակում է կարիքահեն ֆինանսավորման և կարիքների
արդյունավետհասցեագրմանհնարավորությունը:
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• Կրթությաններառականացմաննուղղվածևշուրջ20տարիտևած
բարեփոխումները երբևէ չեն անդրադարձել մտավոր ֆունկցիայի
ծանր և խորը խանգարում ունեցող երեխաների կրթության նպա
տակներին ու դրա կազմակերպման արդյունավետ մեթոդներին:
Արդյունքում,նրանքէլմիայնանվանապեսեններառականկրթութ
յան շահառու, մինչդեռ նրանց կարիքներին արձագանքող համա
կարգերումեխանիզմներգոյությունչունեն:

• Բարեփոխումներիընթացքումպատշաճուշադրությունչիդարձվել
նաևհանրությանհետաշխատանքին,իսկներառականկրթությու
նը հասարակության մեջ հաճախ նույնացվում է ապաինստիտու
ցիոնալիզացմանկամհատուկուգիշերօթիկհաստատությունների
վերակազմակերպման հետ: Մինչդեռ, ներառական կրթության ջա
տագովությունը ամբողջ աշխարհում պատմականորեն հիմնված է
այնգերակայությանվրա,որհաշմանդամությունունեցողերեխանե
րըհամայնքումևընտանիքումապրելուևուստի՝հանրակրթական
դպրոցում«բոլորիհետուբոլորինման»սովորելուիրավունքունեն:

• Լրացուցիչ խոչընդոտներից են ուսուցիչների մասնագիտական
պատրաստվածությանուփորձառությանպակասը,տարբերֆունկ
ցիաներիխանգարումներունեցողերեխաներիհետաշխատելումե
թոդների չիմացությունը և դրանցովպայմանավորված վախերն ու
մտահոգությունները,ինչպեսնաևհաշմանդամությունունեցողերե
խաներիկրթությանևմասնակցությանիրավունքիմասինկարծրա
տիպերը։

Ներառականկրթությաններդրմաններկայիսփուլում,երբմարզառմարզ
անցումէկատարվումհամընդհանուրներառականկրթությանը,կարևորէ
մշտապեսմասնագիտականաջակցությունտրամադրելդպրոցներիուսու
ցիչներին:Նախկինումներառականդպրոցներումգործումէինբազմամաս
նագիտականթիմեր(ԲՄԹ),որոնքմեծապեսօգնումէինթե՛երեխաներին
ևթե՛ նրանցծնողներինու ուսուցիչներին, որպեսզիերեխայի ներառումը
լիներ սահունևարդյունավետ:Սակայն քիչ չէին նաևայն դեպքերը, երբ
հաշմանդամությունունեցողերեխան,ըստէության,ձևականորենէրհա
ճախումդպրոց.նաայդպեսէլչէրմտնումդասարան,իսկնրա«ներառու
մը»սահմանափակվումէրշաբաթականերկուկամերեքանգամնեղվերա
կանգնողականծառայությունների(հանդիպումհոգեբանի,լոգոպեդիկամ
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սոցիալականմանկավարժհետ)մատուցմամբ125։Այսուամենայնիվ,բոլոր
դպրոցներիապահովումըԲՄԹովդրամականմեծռեսուրսներէրպահան
ջում,ևպետությունըգնացծառայություններիօպտիմալացմանուկենտ
րոնացմանճանապարհով`ստեղծելովտարածքայինմանկավարժահոգե
բանականաջակցության կենտրոններ, որոնց մասնագետներըայդ նույն
ծառայությունները պետք է մատուցեն իրենց կցագրված դպրոցներում:
Այս մոդելի արդյունավետության գնահատման ֆորմալ փորձեր դեռևս
չեն եղել, սակայն համակարգնայս լուծմանը բացասականորեն էարձա
գանքում: Պատճառը ներդպրոցական փորձի ու գիտելիքների պակասն
է․ դպրոցում ԲՄԹի ամենօրյա ներկայությունը փրկարար օղակ էր նոր
ուոչստանդարտիրավիճակներում լուծումգտնելուտեսանկյունից:Ուս
տի՝ներառականությանանցնողդպրոցներումորպեսանցումայինլուծում
կարող է ծառայել մասնագիտական լրացուցիչ օժանդակությանխմբերի
ստեղծումը,որոնքկաշխատենուսուցիչների,վարչակազմիուծնողական
համայնքիհետևայդպիսովկնպաստեններառականկրթությանանխո
չընդոտներդրմանը:

Հաշմանդամությունունեցողերեխաներիներառումնառավելսահունդարձ
նելուհամարանհրաժեշտէնաևաշխատանքըսկսելհնարավորինսվաղ`
նախադպրոցականտարիքից:ՍակայնՀայաստանումնախադպրոցական
կրթությանորակնուհասանելիությունըսահմանափակէոչմիայնհաշ
մանդամությունունեցող,այլևընդհանրապեսբոլորերեխաներիհամար:
20172018ուսումնականտարումՀայաստանիողջտարածքումգործել
է 818 նախադպրոցական կրթական հաստատություն, որոնցից 401ը
եղելէքաղաքային,իսկ417ը՝գյուղականբնակավայրերում126։Ընդհա
նուրառմամբ,առկա84871տեղերիցզբաղեցվածենեղել74232ը,այ
սինքն՝նախադպրոցականկրթականհաստատություններումներգրավ
վածությունըոչ միշտէ կախվածտեղերիառկայությունից,այն հաճախ
պայմանավորված է նաևտեղերի համալրման գործընթացիանարդյու
նավետությամբ:2017թ.05տարեկաներեխաներիներգրավվածությու
նընախադպրոցականկրթությանմեջքաղաքայինհամայնքներումկազ
մելէ36,6%,մինչդեռգյուղականհամայնքներում՝ընդամենը20,6%127։Էլ
ավելի մեծխնդիր է նախադպրոցական որակյալ ներառական կրթության

125. ՀՀումներառականկրթությանիրականացմանգնահատում,Կրթական
հետազոտություններիևխորհրդատվություններիկենտրոն,Երևան,2013։

126. Հայաստանիսոցիալականպատկերըևաղքատությունը,ՀՀվիճակագրական
կոմիտե,Երևան,2018։

127. AssessmentonAccessofChildrentoPreSchoolEducationServicesinArmenia,Save
theChildrenArmenia,2017․
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հասանելիությունը, քանի որ ներառական մանկապարտեզներ գրեթե
չկան: Հաշմանդամություն ունեցող նախադպրոցականտարիքի երեխա
ներըզրկվածենվաղզարգացմանայսհնարավորությունից,ինչնէապես
խոչընդոտումէհանրակրթությանմեջնրանցարդյունավետևսահուննե
րառմանը:

Կրթությանմեջանհավասարությանևանարդարությանմյուսպատճառը
երեխաներիսեռայինտարբերություննէ:Աղջիկներիկրթությանիրավունքի
լիարժեքիրացմաննենսպառնումուսուցիչներիխտրականվերաբերմուն
քըևդասագրքերումգենդերայինտեսանկյունիցոչզգայունևկողմնակալ
բովանդակությանառկայությունը։Հանրակրթականդասագրքերում,ըստ
որոշ մասնագետների, արական սեռի կերպարները և գործիչները հինգ
անգամավելիշատեն,քանկանայք128։Ավելին,տղամարդիկպատկերված
ենբացառապեսորպեսակտիվգործիչներևհեղինակություններ,հատկա
պեսերբներկայացվումենորպեսընտանիքիհայրկամամուսին:Մինչդեռ
կանայքներկայացվածենավելիպասիվ,երկրորդականևուստի՝ենթա
կադերերում․օրինակ`ճաշպատրաստելիս,կարուձևկամլվացքանելիս,
զբաղվածտանմաքրությամբկամերեխաներիկերակրմամբ:Գենդերային
անհամաչափությունըհատկապեսբնորոշէպատմությանդասագրքերին․
այսպես, Հայոց պատմության 1012րդ դասարանի դասագրքերում կին
դերակատարներիներկայացվածությունըչիգերազանցում35%ը129։Դա
սագրքերում մշտապես առանձնահատուկ ընդգծվում է տղամարդկանց
դերըպատմությանմեջ,մինչդեռկանայքսովորաբարմնումենանտեսա
նելի,իսկնրանցներդրումըհամաշխարհայինևհայժողովրդիպատմութ
յանմեջստվերվումէ`այդպիսովխեղաթյուրելովնաևժամանակակիցսո
ցիալականկյանքում կնոջակտիվդերի ընկալումը:Մյուս կողմից,առկա
իրավիճակիպատճառներիցէդասագրքերիստեղծմանգործումկինհե
ղինակների,գիտնականների,պատմականևհասարակականգործիչների
սահմանափակներկայացվածությունը:

Դասագրքերինմանբովանդակությունըէլավելիէսրվումուսուցիչների
կարծրացած մտածելակերպի և խտրական վերաբերմունքի պատճա
ռով:Գնահատվածչենաղջիկներիկրթությանկարևորությունը,նրանց

128. GeneralAssessmentoftheArmenianHighSchoolTextbooksfromaGender
Perspective:ArmenianLiterature,ArmenianHistory,andCivics,Dr.VladimirOsipov,Senior
ResearchFellow,InstituteofPhilosophy,Sociology&Law,ArmenianNationalAcademyof
Sciences,&Ms.JinaSargizova,GenderExpert.WB,Yerevan,2015․

129. GenderAnalysisofArmenianSchoolCurriculumandTextbooks:PolicyBrief,
IvetaSilova.WorldBank,WashingtonDC,2016,https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/24948․

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24948
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24948
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սոցիալական ներառումն ու մասնակցությունը համայնքում, չեն կար
ևորվում նրանց հետագա մասնագիտական զարգացումը ու կարիերայի
առաջխաղացումը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ուսուցիչ
ներըտղաներիդաստիարակությանևուսուցմանմեջառանձնահատուկ
շեշտադրումենառաջնորդությանևհամարձակությանդաստիարակութ
յունը,մինչդեռաղջիկներինփորձումենսերմանելհամեստությունևհնա
զանդություն130։

Այսպիսով, դասագրքերի գենդերային ոչ զգայուն բովանդակությունը և
ուսուցիչների կարծրատիպային մոտեցումներըխթանում են ներկայումս
հասարակությունումառկապատրիարխալհամակարգերը`սովորողներին
ստիպելովվերարտադրելավանդականգենդերայինդերերը:

Հայաստանում խոցելի է նաև էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայա
ցուցիչներիկրթությունը։ՀայաստանըՀարավայինԿովկասիամենամիա
տարերկիրնէ.բնակչության98%ըկազմումենհայերը131։Մյուսկողմից,
համաձայն«Լեզվիմասին»ՀՀօրենքի՝հայերենըմերերկրիմիակպաշտո
նական լեզուն է: Թեև պետական քաղաքականությունը տեսականորեն
երաշխավորում է ազգային և էթնիկ փոքրամասնությունների լեզուների
զարգացմաննուղղվածաջակցությունը,սակայնմիջէթնիկականշփումնե
րում,ըստէության,բոլորհնարավորեղանակներովխրախուսումէհայե
րեն լեզվիգործածումը132։ԵզդիներըՀայաստանումբնակվողամենամեծ
էթնիկփոքրամասնություննեն,սակայնողջերկրումմիայնմիքանիդպրոց
է ուսուցումը կազմակերպում եզդիերենով: Նույնը վերաբերում է ասորի,
քուրդևհույնհամայնքներին:Այսփոքրաթիվդպրոցներումմայրենի լեզ
վիուսուցումըտեղիէունենումհիմնականումտարրականդպրոցում:Էթ
նիկփոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ուսուցման հիմնական
դժվարությունները կապված են մայրենի լեզվով դասագրքերիանհասա
նելիության և դրանտիրապետող ուսուցիչների սակավաթվության հետ:
Մինչօրսպետությունըհետևողականքայլերչիձեռնարկելայդերեխանե
րի՝մայրենիլեզվովկրթությանիրավունքիպատշաճիրացմանհամար:

130. ԿրթությանիրավունքիհասանելիությանհավասարությանհիմնախնդիներըՀՀ
հանրակրթությանոլորտում.Հետազոտությաննախնականարդյունքներ,ԲՀՀՀայաստան,
2017։

131. Հայաստանըթվերով,ՀՀվիճակագրականկոմիտե,2018։

132. MinoritiesintheSouthCaucasus:Newvisibilityamidoldfrustrations,Fernando
GarcésdeLosFayos,EuropeanParliament,June2014․
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԴԵՐԸՀԱՎԱՍԱՐԵՎ
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅԱՆԳՈՐԾՈՒՄ

Ներառականկրթությանհաջողությունըպայմանավորվածէոչմիայնհան
րակրթական հաստատությունների,այլև բոլոր համայնքային ծառայութ
յուններիևկենտրոններիայնպիսիձևափոխմամբ,որըուսումնառությունը
մատչելիկդարձնիայնտեղբնակվողևդպրոցումսովորողբոլորերեխա
ների համար` ներառելովաղջիկներին, հաշմանդամություն ունեցող երե
խաներին,փախստականներին,ինչպեսնաևէթնիկևկրոնականփոքրա
մասնությունների ներկայացուցիչներին: Ներառականության նպատակն
է բացառել որևէ երեխայի մեկուսացումը՝ բացասական վերաբերմունքի,
խտրականության, կարծրատիպերի կամ բազմազանության նկատմամբ
հարգանքիբացակայությանհետևանքով:Մյուսկողմից,կրթությանգործըն
թացըտեղիէունենումտարբերտիրույթներում.ֆորմալկրթությունը`հան
րակրթականուսումնականհաստատություններում,իսկոչֆորմալը`ամե
նուրեք:Հետևաբար,ներառմանկարիքկաթե՛դպրոցիպատերիցներսև
թե՛հասարակականկյանքում․այդպիսովհնարավորկլինիբոլորսովորող
ներինապահովել բարձր որակի կրթությամբև ստեղծել ներառական ու
խտրականությունիցզերծհասարակություն:

Ներառականության ջատագովումը մի շարք միջոցառումների ամբող
ջություն է, որոնցից ենտարբեր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ
քննարկումներիկազմակերպումը,դրականվերաբերմունքիձևավորմանը
միտվածադվոկացիոնքայլերըևկրթականուսոցիալականմիջավայրերի
բարելավումը։Դրանցմիջոցովստեղծվումևինստիտուցիոնալենդառնում
այն մեխանիզմները, որոնց միջոցով հնարավոր է դիմակայել կրթության
կառուցվածքայինևբովանդակայինմարտահրավերներին։«Կրթությունը
բոլորիհամար»համաշխարհայինհռչակագրում,որնընդունվելէ1990թ․,
ներառականկրթությանընդհանուրտեսլականըհետևյալնէ․կրթությունը
դարձնելհասանելիբոլորերեխաների,երիտասարդներիևմեծահասակնե
րիհամար՝դրանումխթանելովսոցիալականարդարությունևհավասա
րություն:Այսինքն՝ստորագրողպետություններըպարտավորվումեն,ըստ
այդտեսլականի,փոփոխելևհարմարեցնելիրենցկրթականհամակարգի
կառուցվածքը,ռազմավարությունը,մոտեցումներնուբովանդակությունը:

Ներառականկրթությանձևավորմանճանապարհինանհրաժեշտենբո
լոր դերակատարների, շահակիցների և շահագրգիռ կողմերիարդյունա
վետհամագործակցությունը, միասնականտեսլականիառկայությունըև
ջանքերիհամատեղումը:Այդճանապարհինծագողխոչըդոտներըպետք
է հաղթահարվեն քաղաքականությունը մշակողների, կրթության ոլորտի
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մասնագետների,աշխատողների, քաղաքացիական հասարակության ու
ծնողական համայնքների միջևակտիվ երկխոսության և համագործակ
ցությանմիջոցով:Դրանցչեզոքացմանըևռիսկերինվազեցմանըկօգնեն
նաևհետևյալքայլերը.

• Համայնքայինմակարդակումիրավիճակիմշտադիտարկում,վերլու
ծությունևտվյալներիհավաքագրում․

• Հասանելիռեսուրսներիևդրանցկիրառմանհնարավորությունների
քարտեզագրում․

• Հանրային կրթություն և իրազեկում այն մասին, որ կրթությունը
պետքէհասանելիլինիբոլորերեխաներիհամար․

• Մասնակցություն ոլորտի քաղաքականության մշակմանը` ըստ մի
ջազգայինլավագույնփորձիևկոնվենցիաներիուհռչակագրերի․

• Տեղական տարբեր դերակատարների կարողությունների զարգա
ցում․

• Համայնքայինևազգային մակարդակներում ներառական կրթութ
յան ներդրման և կիրարկման ազդեցության գնահատման մեխա
նիզմներիևգործիքներիստեղծում․

• Կրթությունիցդուրսմնացածերեխաներիհայտնաբերմանևներառ
ման/վերաներառմանմեխանիզմներիստեղծում․

• Համայնքայիններառականծառայություններիզարգացում․

• Ուսուցիչներիվերապատրաստմանևմասնագիտականկարողութ
յունների շարունակականզարգացմանծրագրերի, դասընթացների
ևհամաժողովներիկազմակերպում․

• Շարունակականևակտիվաշխատանքերեխաներիծնողներիհետ,
որպեսզի ձևավորվի որակյալ և ներառական կրթության հանդեպ
պահանջատերծնողականհամայնք:

Ջատագովության արշավի հաջողության համար անհրաժեշտ են ման
րակրկիտ նախապատրաստում և պլանավորում: Նախքան արշավը
սկսելըհասարակականկազմակերպություններնուհամայնքայիննախա
ձեռնողխմբերըպետքէիրականացնենմիշարքպարզ,բայցկարևորմի
ջոցառումներ.
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1. Սահմանել նպատակը։Ո՞րն էայնցանկալիփոփոխությունը, որին
պետքէհասնելջատագովությանարդյունքում․այնկարճաժամկե՞տ
է, թե՞ երկարաժամկետ․ որո՞նք են ձեր թիմիպահանջները․ արդյո՞ք
դրանքպահանջումենօրենսդրական,քաղաքականկարգավորում
ներկամծրագրայինփոփոխություններ:

2. Ճանաչելթիրախայինլսարանիպահանջմունքները:Հաճախջատա
գովությանարշավումներկայացվումէայլերկրների,քաղաքների,հա
մայնքներիկամդպրոցների՝համանմանխնդրիշուրջունեցածփորձը:
Այսմիջոցըկարողէարդյունավետլինել,եթեայնհամապատասխա
նումէձերթիրախայինլսարանին:Օրինակ՝եթեձերարշավնուղղված
էհաշմանդամությունունեցողերեխաներիծնողներին,որոնքհատուկ
դպրոցները նախընտրում են ներառականհանրակրթականդպրոց
ներին, ապա արդյունավետ կլինի ներկայացնել հաշմանդամություն
ունեցող այն երեխաների փորձը, ովքեր հաջողությամբ կրթություն
ենստացել/ստանումներառականդպրոցում:Սակայննմանօրինակ
ներըգուցեչգործենմեկայլ լսարանիդեպքում:Ուստի,ձերարշավի
հաջողությունը մեծապես կախված է թիրախային խմբերի հստակ
ընտրությունից,նրանցկարիքներիճիշտգնահատումիցևհամապա
տասխանմարտավարությանմշակումից:

3. Ուղերձների ձևակերպումը:Որքանհստակ,պարզև լակոնիկձևա
կերպվենուղերձները,այնքանմեծէհաջողությանհասնելուհնարա
վորությունը: Դրանք պետք է առավելագույնս դրական և զարգաց
մաննուղղված շեշտադրումներպարունակեն:Ուղերձըպետքէ լինի
հիմնավորևթիրախային,այսինքն`տարբերվողյուրաքանչյուրլսարա
նի համար: Օրինակ՝ ներառական կրթության ջատագովության հա
մարառաջնայինթիրախայինխմբերնենուսուցիչներնուկրթության
առանձնահատուկպայմաններիկարիքչունեցողերեխաներիծնողնե
րը:Առաջինները չունենբավարարմասնագիտականփորձուգիտե
լիք,իսկմյուսները`բավարարտեղեկատվություններառականկրթութ
յանմասին,որըկօգներնրանցընկալելդրաարդյունավետություննու
նպատակահարմարությունը: Ուստի՝այս երկուխմբերի համար նա
խատեսվածուղերձներըպետքէձևակերպվենայնպես,որփարատ
վեննրանցմտահոգություները,վախերըևանհանգստությունները:

4. Ուղերձներիտարածմանուղիներիհստակեցում:Առաջիներեքքայ
լերըհաջողությամբիրականացնելուցհետոանհրաժեշտէընտրելայն
անձինկամանձանց,ումվստահվելուէուղերձներիտարածումը:Այդ
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անձը(անձիք)պետքէներառվիարշավիթիմումևիրհեղինակութ
յան կամ մասնագիտական պատրաստվածության շնորհիվ նպաս
տիդրահաջողությանը:Օրինակ՝ՅՈՒՆԻՍԵՖիհայաստանյաններ
կայացուցչությունը վերջին 12 տարվա ընթացքում ներառական
կրթությանջատագովությանիրարշավումակտիվորեններգրավում
էՀենրիխՄխիթարյանին,ովսիրվածէտարբերտարիքային,սոցիա
լականևգենդերայինխմբերիկողմիցևկարողէօգնելներառակա
նությանվերաբերյալդրականդիրքորոշմանձևավորմանը։

5. Ուղերձների տարածման եղանակների սահմանում: Անհրաժեշտ
է մշակել հստակմարտավարություն, որըուղերձներըկհասցնիմե
դիային, քաղաքական գործիչներին, կառավարությանը, տեղական
ինքնակառավարման մարմիններին, ոլորտի պատասխանատունե
րինևայլոց:

6. Ռեսուրսներիգնահատում,քարտեզագրում:Ջատագովությանցան
կացած արշավում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է
հստակգնահատելսեփականուժերնուառկառեսուրսները,որոնց
հիմանվրապետքէկազմվիևիրագործվիպլանը:Հաճախկարիքէ
լինումներգրավելու լրացուցիչռեսուրսներ:Ուստի՝բացիառկառե
սուրսների գնահատումից անհրաժեշտ է նաև քարտեզագրել այն
բոլորպոտենցիալաղբյուրները,որոնքանհրաժեշտությանդեպքում
կարողենօգնությանհասնել:

7. Քայլերիհստակպլանավորում:Արշավիհաջողություննանմիջականո
րենկախվածէնաևճիշտպլանավորումից:Պլանավորելանհրաժեշտ
էոչմիայնառաջինքայլերը,այլևյուրաքանչյուրքայլինհաջորդողհա
վանականզարգացումներինարձագանքելուռազմավարականքայլե
րը:Անհրաժեշտէունենալգործողություններիպլանիմիքանիտարբե
րակ,որըկապահովիդրաճկունությունըևբազմազանությունը:

8. Արդյունավետության գնահատում: Արշավի առաջին իսկ փուլն
ամփոփելուց հետո անհրաժեշտ է գնահատել ընտրված մարտա
վարությունների և իրականացված քայլերի արդյունավետությունը:
Չիբացառվում,որհենցառաջինփուլիցհետոանհրաժեշտություն
առաջանաարմատապեսփոխել նախագիծըև նոր լուծումներ օգ
տագործել նպատակին հասնելու համար: Կարևոր է ամեն փուլի
ավարտիցհետոգնահատելարդյունքները`հաջորդփուլիպլանում
հստակեցումներևփոփոխություններմտցնելունպատակով:
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Ջատագովության արշավները պահանջում են դրական տրամադըրվա
ծություն,լավատեսությունևհամբերատարություն:Դրանքհաջողության
ենհասնում,եթեթիմըզինվածէգիտելիքներովևտեղ յակխնդրոառար
կային: Կրթության մեջ հավասարության, սոցիալականարդարության և
ներառականկրթությանմասինհավել յալգիտելիքներձեռքբերելուևջա
տագովությանհաջողակարշավներկազմակերպելուգործումօգտակար
կլինեննաևստորևներկայացվածռեսուրսները։

ՕԳՏԱԿԱՐՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

1. Դակարիգործողություններիշրջանակ.Կրթությունբոլորիհամար,
2000,http://bridgeofhope.am/wpcontent/uploads/2017/02/Dakar
frameworkforaction_Armversion.pdf:

2. Հայաստանումկրթությանբյուջետայինծախսերիարդյունավետութ
յանմոնիթորինգևգնահատում,Հանրայինքաղաքականության
հետազոտություններիազգայինկենտրոն,http://policyobserver.am/
wpcontent/uploads/Book4_Krtutyun.pdf:

3. Հանրակրթականմիջնակարգևավագդպրոցներիկրթականծրագ
րերիհամեմատականվերլուծություն,«Համայնքներիֆինանսիստնե
րիՀայաստանմիավորում»ՀԿ,2015,http://www.osf.am/wpcontent/
uploads/2018/01/ComparingAnalysisofSchools_CFOA_draft5_LN_
AH_SK_Final.pdf:

4. ՀՀումներառականկրթությանիրականացմանգնահատում,Կր
թականհետազոտություններիևխորհրդատվություններիկենտրոն,
2013,http://www.osf.am/wpcontent/uploads/2013/11/Inclusive
educationreport_ARMwithouttools.pdf:

5. Սալամանկայիհռչակագիրևգործողություններիշրջանակհատուկ
կարիքիկրթությանհամար,1994,http://bridgeofhope.am/wpcontent/
uploads/2017/02/TheSalamancaStatement_Armversion.pdf:

http://bridgeofhope.am/wp-content/uploads/2017/02/Dakar-framework-for-action_Arm-version.pdf
http://bridgeofhope.am/wp-content/uploads/2017/02/Dakar-framework-for-action_Arm-version.pdf
http://policyobserver.am/wp-content/uploads/Book4_Krtutyun.pdf
http://policyobserver.am/wp-content/uploads/Book4_Krtutyun.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2018/01/Comparing-Analysis-of-Schools_CFOA_draft5_LN_AH_SK_Final.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2018/01/Comparing-Analysis-of-Schools_CFOA_draft5_LN_AH_SK_Final.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2018/01/Comparing-Analysis-of-Schools_CFOA_draft5_LN_AH_SK_Final.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/Inclusive-education-report_ARM-without-tools.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/Inclusive-education-report_ARM-without-tools.pdf
http://bridgeofhope.am/wp-content/uploads/2017/02/The-Salamanca-Statement_Arm-version.pdf
http://bridgeofhope.am/wp-content/uploads/2017/02/The-Salamanca-Statement_Arm-version.pdf
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6. Սոցիալականարդարությունը`Հայաստանիկրթությանհամակար

գում․20032015թթ․TIMSSստուգատեսիցստացվածփաստական

տվ յալներ,ԴեյնիելԿարո,ՀիՋիա,2018,http://www.osf.am/wpcontent/

uploads/2018/11/Equity_TIMSS_am.pdf:

7. Սոցիալականարդարությունը՝Հայաստանիհանրակրթությանմեջսո

վորողներիարդյունքներում.Ազգայինհետազոտությունիցստացված

փաստականտվ յալներ,ԴեյնիելԿարո,ՀիՋիա,2018,http://www.osf.

am/wpcontent/uploads/2018/11/Equity_National_am.pdf:

8. AssessmentonAccessofChildrentoPreSchoolEducationServicesin

Armenia.SavetheChildrenArmenia,2017,http://children.ombuds.am/

wpcontent/uploads/2017/09/AssessmentonAccesstoPreschool

EducationServices_ENG.pdf

9. DefiningQualityinEducation,UNICEF,2000,http://www.ooscimena.

org/uploads/1/wysiwyg/Quality_Education_UNICEF_2000.pdf

10.EquityinEducation:BreakingDownBarrierstoSocialMobility,

OECD,2018,http://fileseu.clickdimensions.com/eiieorga4ucu/files/

oecd2018equityineducationembargoedcopy.pdf?1539877267533&_

cldee=aGVsZW5hLnNjaHVsekBlaS1pZS5vcmc%3D&recipientid=conta

ctcd8fdaf713b0e3118e4d005056ad00027ecf26c888e24500b2d9e

cda6e8fc31f&esid=d6ac42ea15df4e5dad99b2a835d93d34

11.GenderAnalysisofArmenianSchoolCurriculumandTextbooks:

PolicyBrief,IvetaSilova,WorldBank,WashingtonDC,2016,https://

openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24948

12.HandbookonMeasuringEquityinEducation,2018,http://uis.unesco.

org/sites/default/files/documents/handbookmeasuringequity

education2018en.pdf

13.NoMoreFailures:TenStepstoEquityinEducation,2007,https://www.

oecd.org/education/school/45179151.pdf

14.TenStepstoEquityinEducation:PolicyBrief,OECD,2008,https://

www.oecd.org/education/school/39989494.pdf

http://www.osf.am/wp-content/uploads/2018/11/Equity_TIMSS_am.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2018/11/Equity_TIMSS_am.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2018/11/Equity_National_am.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2018/11/Equity_National_am.pdf
http://children.ombuds.am/wp-content/uploads/2017/09/Assessment-on-Access-to-Pre-school-Education-Services_ENG.pdf
http://children.ombuds.am/wp-content/uploads/2017/09/Assessment-on-Access-to-Pre-school-Education-Services_ENG.pdf
http://children.ombuds.am/wp-content/uploads/2017/09/Assessment-on-Access-to-Pre-school-Education-Services_ENG.pdf
http://www.oosci-mena.org/uploads/1/wysiwyg/Quality_Education_UNICEF_2000.pdf
http://www.oosci-mena.org/uploads/1/wysiwyg/Quality_Education_UNICEF_2000.pdf
http://files-eu.clickdimensions.com/ei-ieorg-a4ucu/files/oecd2018equityineducation-embargoedcopy.pdf?1539877267533&_cldee=aGVsZW5hLnNjaHVsekBlaS1pZS5vcmc%3D&recipientid=contact-cd8fdaf713b0e3118e4d005056ad0002-7ecf26c888e24500b2d9ecda6e8fc31f&esid=d6ac42ea-15df-4e5d-ad99-b2a835d93d34
http://files-eu.clickdimensions.com/ei-ieorg-a4ucu/files/oecd2018equityineducation-embargoedcopy.pdf?1539877267533&_cldee=aGVsZW5hLnNjaHVsekBlaS1pZS5vcmc%3D&recipientid=contact-cd8fdaf713b0e3118e4d005056ad0002-7ecf26c888e24500b2d9ecda6e8fc31f&esid=d6ac42ea-15df-4e5d-ad99-b2a835d93d34
http://files-eu.clickdimensions.com/ei-ieorg-a4ucu/files/oecd2018equityineducation-embargoedcopy.pdf?1539877267533&_cldee=aGVsZW5hLnNjaHVsekBlaS1pZS5vcmc%3D&recipientid=contact-cd8fdaf713b0e3118e4d005056ad0002-7ecf26c888e24500b2d9ecda6e8fc31f&esid=d6ac42ea-15df-4e5d-ad99-b2a835d93d34
http://files-eu.clickdimensions.com/ei-ieorg-a4ucu/files/oecd2018equityineducation-embargoedcopy.pdf?1539877267533&_cldee=aGVsZW5hLnNjaHVsekBlaS1pZS5vcmc%3D&recipientid=contact-cd8fdaf713b0e3118e4d005056ad0002-7ecf26c888e24500b2d9ecda6e8fc31f&esid=d6ac42ea-15df-4e5d-ad99-b2a835d93d34
http://files-eu.clickdimensions.com/ei-ieorg-a4ucu/files/oecd2018equityineducation-embargoedcopy.pdf?1539877267533&_cldee=aGVsZW5hLnNjaHVsekBlaS1pZS5vcmc%3D&recipientid=contact-cd8fdaf713b0e3118e4d005056ad0002-7ecf26c888e24500b2d9ecda6e8fc31f&esid=d6ac42ea-15df-4e5d-ad99-b2a835d93d34
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24948
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24948
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handbook-measuring-equity-education-2018-en.pdf
https://www.oecd.org/education/school/45179151.pdf
https://www.oecd.org/education/school/45179151.pdf
https://www.oecd.org/education/school/39989494.pdf
https://www.oecd.org/education/school/39989494.pdf
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15.TheProfileofEquityintheGeneralEducationinArmeniain2010
2016,OSFA,2018,http://www.osf.am/wpcontent/uploads/2018/10/
EquityReport_OSFA_2016.pdf

16.Understandingeducationquality:EFAGEMReport,UNESCO,2005,
http://www.unesco.org/education/gmr_download/chapter1.pdf

17.WorldDeclarationonEducationforAll:MeetingBasicLearningNeeds
andFrameworkforAction,1990,http://www.unesco.org/education/pdf/
JOMTIE_E.PDF

http://www.osf.am/wp-content/uploads/2018/10/EquityReport_OSFA_2016.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2018/10/EquityReport_OSFA_2016.pdf
http://www.unesco.org/education/gmr_download/chapter1.pdf
http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_E.PDF
http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_E.PDF
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԽԹԱՆՈՂՄՈԴԵԼՆԵՐԵՎԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ՂարիբՀարությունյան,ՄարինեԱվետիսյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության կայուն տնտեսական և
հոգևոր զարգացման, ժողովրդի արժանավայել կյանքի
ապահովման, գենոֆոնդի պահպանման ու հզորացման,
ազգայինանվտանգությանամրապնդմանգործընթացներում
երիտասարդությունը` որպես պետության ռազմավարական
ներուժ,բացառիկդերունի:(ՀայաստանիՀանրապետության
երիտասարդականպետականքաղաքականությանհայեցա-
կարգ,2014թ.)

ԵրիտասարդությունըՀայաստանիՀանրապետությանբնակչության
մոտ1/3ըկազմողկարևորևակտիվհատվածնէ133,ուստիկարևոր
է երիտասարդների՝ազատ, բազմակողմանի զարգացած,առողջ և

133. «ՀայաստանիՀանրապետությաներիտասարդականպետական
քաղաքականությանհայեցակարգ»,ՀՀկառավարության2014թ.դեկտեմբերի25ի
նիստիN54արձանագրայինորոշում:
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պատասխանատու քաղաքացիներ դառնալու համարանհրաժեշտպայ
մաններիևհնարավորություններիստեղծումը։

Ժամանակակից աշխարհում խիստ կարևորվում է պետության աջակ
ցությունը երիտասարդների կայացման գործում։ Երիտասարդներին
աջակցելուևնրանցներուժնիշահպետությանծառայեցնելուհամարպե
տությունըտեղականևազգայինմակարդակումպետքէաշխատանքներ
իրականացնիհետևյալոլորտներում.

• Բնակությանվայրիապահովում

• Առողջապահություն

• Սոցիալականապահովում

• Կրթություն

• Զբաղվածություն

• Հասարակականմասնագիտականգործունեություն

• Ժամանց

• Ընտանիք

• Քաղաքացիականնախաձեռնություններ

• Իրավունքներիևպարտականություններիիրականացում

Ընդ որում՝ համայնքներում գործող երիտասարդական, հասարակական
նախաձեռնություններըևսիրենցգործունեություննիրականացնելիս,որ
պեսթիրախունենալովերիտասարդներին,պետքէգործունեությանուղ
ղություններումներառենվերոնշյալոլորտներիցմեկըկամմիքանիսը։

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

Երկրիքաղաքական,հասարակական,մշակութային,գիտականևտնտե
սական կյանքինքաղաքացիների մասնակցություննապահովվում էազ
գային և միջազգային մի շարք իրավական նորմերով: Երիտասարդների
մասնակցությունըկարողէունենալտարբերհարթակներուձևաչափեր՝
դասականձևերիցմինչևթվայինմասնակցությանապահովմանգործիք
ներ:Հիմնականգործիքներըհետևյալներնեն134՝

134. YouthParticipationinDevelopment,SummaryGuidelinesforDevelopmentPartners,
RestlessDevelopmentandtheUnitedNations(UN)ProgrammeonYouth,2010․
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• Արշավներ

• Քվեարկություն

• Գրություններ

• Ֆորումներ,հավաքներ

• Բանավեճեր

• Առցանցարշավներ

• Քաղաքացիականակտիվությանևարձագանքմանհավելվածներ

• Այլընտրանքայինընտրություններ

• Բլոգներ

• Տեղեկատվականակտիվիզմ

Ժամանակակիցտեսաբաններնառանձնացնումեներիտասարդներիմաս
նակցությանմիքանիմոդել:Երիտասարդներիվերաբերյալբոլորորոշումնե
րըպետքէընդունվեներիտասարդներիանմիջականմասնակցությամբ:Սա
բոլորմոդելներումառկահիմնականընդհանրություննէ։Նմանմասնակցութ
յանապահովմանհամարկիրառվումենհետևյալհնարավորությունները.

Պատկեր1.Երիտասարդներիմասնակցությանըխթանողքայլեր
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ԱնգլիացիգիտնականՌոջերՀարթըմշակելէերիտասարդներիմասնակ
ցայնությանութաստիճանմոդել,որնարտացոլումէ,թեորոշումընդունող
ներնուերիտասարդներնինչպեսենփոխգործակցումմիմյանցհետ:Մո
դելիհիմքումդրվածէերկուգործոն`

Մոդելնավելիհաճախանվանումեմ«Երիտասարդներիմասնակցության
սանդուղք»135։Ըստէության,բանավեճնայնէ,թեիրականումորնէերի
տասարդներիմասնակցությանայնմակարդակը,որնառավելմեծարդյու
նավետությունկունենա։Շատերըկարծումեն,որհամատեղորոշումների
ընդունումնառավելցանկալիտարբերակէև՛երիտասարդների,և՛մեծա
հասակների համար:Մյուսները կարծում են, որ որոշումների ընդունման
գործընթացըպետքէլինիերիտասարդներիտիրույթում,քանիորդրանց
հետևանքներիկրողըհետագայումնրանքենլինելու։Այսմոտեցումը,սա
կայն,ամենիցառաջբացառումենմեծահասակները՝հիմնավորելովիրենց
փորձիառկայությունը։Իվերջո, յուրաքանչյուրխումբ,ելնելովսեփական
կարիքներից ու առանձնահատկություններից, ինքն է ընտրում, թե որո
շումների ընդունումը և երիտասարդների մասնակցության աստիճանը
տնտեսականկյանքինինչչափովէնպատակահարմար։

135. LadderofParticipation,A.Fletcher,2008.
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Պատկեր2.ՌոջերՀարթիմասնակցությանսանդուղք136

Բոլոր հարցերում երիտասարդների մասնակցությունը պարտադիր ու
ցանկալիէ,սակայնիհարկեկանոլորտներ,որտեղերիտասարդներնառա
վելխորքայինաջակցությանևսատարմանկարիքունեն՝ելնելովտարի
քիցևկյանքիիրավիճակներից։

Համայնքայինկյանքիներիտասարդներիմասնակցության
մեխանիզմները

Համայնքային կյանքին երիտասարդների մասնակցությունը ենթադրում
է ակտիվ ներգրավվածություն որոշումների ընդունման գործընթացում:
Մասնակցությունը կարող է լինել ինչպես ինքնակազմակերպված երի
տասարդականխմբերի,այնպեսէլայլկազմակերպություններիհետհա
մագործակցության տեսքով: Երիտասարդները ավելի ակտիվ մասնակ
ցությունենցուցաբերումայնդեպքում,երբխնդիրըվերաբերումէիրենց՝
որպեսերիտասարդի,մասնագետի,ուսանողիկամայլկարգավիճակի:

Երիտասարդներիակտիվներգրավումըորոշումներիընդունման,ծրագրե
րիիրականացմանգործընթացներումկարողէէապեսփոփոխելհամայն
քայինկյանքիկազմակերպմանմշակույթըևբերելզգալիառաջընթացի:
Համայնքի մեծահասակ բնակիչների կենսափորձը, կապերը, հնարավո
րություններըևներուժըպետքէհաշվիառնվենևհնարավորինսկիրառ
վեն երիտասարդների կողմից իրականացվող բոլոր աշխատանքներում:

136. RogerHart’sLadderօfParticipation,1992.
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Պակասկարևոր չէնաևնմանմենթորությանևաջակցությանմեխանիզմ
ներիստեղծումըայդոլորտումառավելմեծփորձառությունունեցողերիտա
սարդներիկողմիցհամայնքահենզարգացմանծրագրերիոլորտումսկսնակ
ներինօգնելուհամար:

Համայնքայինկյանքինմասնակցելով՝երիտասարդներըսովորումենստանձ
նելպարտավորություններ,ինչպեսնաևդառնումենկայացրածորոշումների
իրագործմանպատասխանատուներ: Համայնքային կյանքին երիտասարդ
ներիլիակատարևիմաստալիցմասնակցությանապահովմանհամարհարկ
էապահովելհինգհիմնականպայման137՝

• Հարթակ

• Միջոց

• Մասնակցությանիրավունք

• Հնարավորություն

• Աջակցություն

Այսմոտեցումնամրագրվածէնաև«Տեղականևմարզայինկյանքումերի
տասարդներիմասնակցության»վերանայվածեվրոպականխարտիայում138:
Խարտիայումնշվումէնաև,որտեղականիշխանություններըպետքէառա
վելագույնս նպաստեն համայնքային կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում
երիտասարդների մասնակցությանը, հնարավորություններ ստեղծեն դրա
համար:Դապետքէարվիտեղականհասարակականկազմակերպություն
ների,խմբերի,անհատների,դերակատարներիաջակցությանմիջոցով:

Երիտասարդներինքննարկմանտարբերհարթակներումներգրավելումիջո
ցովհնարավորէվերհանելնրանցհուզողխնդիրները,ներկայացնելնրանց
կարիքներնուակնկալիքներըժամանցի,կրթականևսպորտայինվայրերի,
մատչելիբնակարաններիկառուցմանվերաբերյալ:Հնարավորէնաևհամա
տեղստեղծելտեղեկատվականխորհրդատվականհարթակ,որտեղկարող
ենքննարկվելհամայնքիբոլորփոփոխությունները:Արդենկաներկրներ,որ
տեղհեռախոսներիհավելվածներիմիջոցովկամառցանցմարդիկմասնակ
ցումենքաղաքայինպլանավորմանը,բյուջեիբաշխմանըևայլն:

137. «Երիտասարդահենզարգացմանուղենիշներ»,«ԿԱԶԱ»շվեյցարական
մարդասիրականհիմնադրամ,Երևան,2017:

138. Եվրոպայիտեղականևմարզայինիշխանություններիկոնգրես,21մայիսի2003թ.,
10րդնիստ,Հանձնարարական128իհավելված:
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Տեղականինքնակառավարմանմարմինների,պետականմարմինների,
ոչպետական կազմակերպությունների համարխիստ բարդ է (երբեմն
նույնիսկանհնար)աշխատել համայնքի երիտասարդների հետանհա
տական մակարդակում: Երիտասարդների կարծիքը և մոտեցումները
մշակելու,համակարգելու,ներկայացնելուևդրանցհամայնքայինզար
գացման ծրագրերում ներգրավումնապահովելու համարանհրաժեշտ
էհամայնքայիներիտասարդականոչֆորմալկազմակերպությունների
ևխմբերիակտիվդիրքորոշումնուներգրավումը:Նմանխմբերիբացա
կայությանպայմաններումցանկալիէհամայնքիակտիվերիտասարդ
ներինախաձեռնությամբստեղծելդրանք,մշակելժողովրդավարական
որոշումների ընդունման մեխանիզմներ և սկսել աշխատել տեղական
ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) և այլ տեղական կառույցնե
րիհետ՝ երիտասարդահենզարգացմանծրագրերիմշակմանուղղութ
յամբ: Օրինակ, Գյումրիում 2016թվականին «Կոմպասս» կենտրոնիև
«Գյումրում երիտասարդական խորհրդի» ջանքերով մշակվեց «Գյում
րուերիտասարդականքաղաքականություն»,որըբխումէՀայաստանի
Հանրապետությաներիտասարդականպետականքաղաքականության
հայեցակարգից139։ Գործընթացի բոլոր փուլերում անմիջական մաս
նակցություն են ունեցել քաղաքիերիտասարդները՝  դրանովապահո
վելովքաղաքականությանմշակմանմասնակցայնությանբաղադրիչը։

Կագործողություններիշարք,որոնցիրականացումըՏԻՄերիևտեղա
կանմակարդակումգործողերիտասարդականկազմակերպություննե
րի կողմից էականորեն կխթանի երիտասարդների մասնակցությունը
համայնքայինկյանքին։

139. «Գյումրուերիտասարդականքաղաքականությանմշակումևներդրում»ծրագրի
մասինhttps://bit.ly/2lp5EAF։
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Երիտասարդականկազմակերպություններիգործողություններ140

140. «ԿԱԶԱ»շվեյցարականմարդասիրականհիմնադրամ,«Երիտասարդահեն
զարգացմանուղենիշներ»,Երևան,2017,էջ18:
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ՏԻՄ-երիգործողություններ141

141. Նույնտեղում:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸՈՐՊԵՍՔԱՂԱՔԱՑԻ-ՄՈՆԻԹՈՐՆԵՐ

Մասնակցայինմոնիթորինգըմասնակցությանհատուկտեսակէ,որըվե
րաբերումէմատուցվողհանրայինծառայություններիդիտարկմանևգնա
հատմանգործընթացումքաղաքացիներիմասնակցությանը:Մոնիթորին
գըթույլէտալիսհասարակությանըհետևելկառավարությանորոշումների
և քաղաքականությունների իրականացմանը տեղական մակարդակում,
չափում է դրանց արդյունավետությունը և համապատասխանությունը,
տալիսէհետադարձկապև,իվերջո,հանրայինպաշտոնզբաղեցնողնե
րիցպահանջումէհաշվետվողականություն142:Մասնակցայինմոնիթորին
գըկարողէնպաստելծառայություններիմատուցմանորակիբարելավմա
նը,համակարգումկոռուպցիայիութերացումներինվազմանը՝նպատակ
ունենալով բարելավել կենսամակարդակը համայնքներում և խթանել
ներքևիցվերևժողովրդավարականկառավարմանգործընթացը։

Երիտասարդներըմոնիթորինգայինգործընթացինկարողեններգրավվել՝
անցնելովվերապատրաստմանմիքանիփուլևայդպիսովդառնալովքա
ղաքացիմոնիթորներ143։ Քաղաքացիմոնիթորը կարող է հետևել կառա
վարությանորոշումներիևքաղաքականություններիիրականացմանըպե
տականուտեղականմակարդակում,չափելդրանցարդյունավետությունը
ևհամապատասխանությունը,տալհետադարձկապև,իվերջո,հանրա
յինպաշտոնզբաղեցնողներիցպահանջելհաշվետվողականություն:

Համայնքումմասնակցայինմոնիթորինգիանցկացմանհամարնախևառաջ
պետքէընտրվիհամապատասխանոլորտը:Ոլորտներիընտրությանժամա
նակպետքէուշադրությունդարձնելհամայնքներումմատուցվողհանրային
ծառայություններին:Դրանցիցկարելիէառանձնացնելհետևյալները144.

1. Համայնքիխմելուջրիմատակարարմանևջրահեռացմանծառայություն

142. Մասնակցայինմոնիտորինգիձեռնարկ,Բազելիկառավարմանինստիտուտ,2016:

143. «Կոմպասս»գիտահետազոտական,կրթականևխորհրդատվականկենտրոնՀԿ
կողմից20162018թթ.իրականացվելէհամայնքայիներեքոլորտների՝աղբահանության,
ներհամայնքայինճանապարհներիլուսավորությանևներհամայնքայինճանապարհների
սպասարկանծառայություններիմոնիթորինգ՝թվով95քաղաքացիմոնիթորների
ներգրավմամբ։Մոնիթորինգիարդյունքներըտե՛սhttp://compasscenter.org/hy/researches/
հղումով։

144. Տեղականժողովրդավարությանդպրոցիթեմատիկընթերցանությաննյութեր,
Թեմա5՝Հանրայինբնույթիծառայություններ,Հ.Մանասյան,«Հանրայինմասնակցություն
տեղականինքնակառավարմանը»ծրագիր,2017:

http://compass-center.org/hy/researches/
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2. Համայնքիոռոգմանջրիմատակարարմանծառայություն

3. Համայնքիբազմաբնակարանբնակելիշենքերիսպասարկմանևշա
հագործմանծառայություն

4. Համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառա
յություններ

5. Համայնքի կանաչտարածքներիխնամքի, կանաչապատման, ներ
համայնքային փողոցների և ճանապարհների, այլ տարածքների
պահպանման, շահագործման, նորոգման, բարեկարգման, արտա
քինլուսավորությանծառայություններ

6. Ներհամայնքայինհասարակականտրանսպորտիծառայություն

7. Համայնքիսեփականությունհամարվողկրթական(նախադպրոցա
կան,դպրոցական,արտադպրոցական),մշակութային,մարզական,
առողջապահական, սոցիալական նշանակության ենթակառուց
վածքներիպահպանման, շահագործման, նորոգմանևջեռուցման,
այդոլորտներումհամայնքիբնակչությանըծառայություններ:

Մոնիթորինգի իրականացման հաջողությունը պայմանավորված է մի
շարքնախապայմաններով,որոնցիցեն.

• Քաղաքացիականհասարակությանկարողություններ

• Աջակցող կամ առնվազն չխոչընդոտող տեղական կառավարման
մարմին

• «Ճիշտտեղևժամանակ»:

Մոնիթորինգիիրականացմանհամարանհրաժեշտէսահմանելչափանիշ
ներ:Չափանիշներըկանոններիկամսկզբունքներիխումբեն,որոնքօգ
տագործվումենելակետայինռեսուրսները,գործընթացներըևհանրային
ծառայությունիցակնկալվողարդյունքներըորոշելուհամար:Դրանքգոր
ծողություններև ընթացակարգեր են, որոնցպետք է համապատասխա
նեցնենծառայությունմատուցողներըորակյալսպասարկումապահովելու
համար:Չափանիշներիհամարկահինգցուցիչ՝ժամանակ,քանակ,որակ,
գործընթացևարժեք145:

145. “Gwatchinlocalgovernance”,AManualontheApplicationofGWatchinMonitoring
LocalServiceDelivery,2013.
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1. Ժամանակիչափանիշներըվերաբերումենծառայությունըավարտե
լուկամմատուցելուհամարպահանջվողժամաքանակին:

2. Քանակի չափանիշներըվերաբերումենծառայությանմատուցման
չափերին:

3. Որակի չափանիշները վերաբերում են մատուցվող ծառայության
գույնի,կառուցվածքի,համիևայլֆիզիկականդրսևորումներիբնու
թագրիչներին:

4. Գործընթացիչափանիշներըգնահատվումեն«այո»կամ«ոչ»`պայ
մանավորված կոնկրետ գործընթացներին դրանց համապատաս
խանությամբ:

5. Արժեքի չափանիշները վերաբերում են մատակարարին վճարվող
կամծառայությանմատուցմանհամարծախսվողգումարին:

Մոնիթորինգնունիերեքհիմնականբաղադրիչ146.

1. Յուրաքանչյուրմոնիթորինգայինայցելությանևտվ յալներիզեկուց
մանպլանավորմանգործընթացիհամակարգում

2. Փաստացիդիտարկում,երբմոնիթորինգիգործիքնօգտագործվում
էտվ յալներիհավաքագրմանհամար

3. Հետադարձկապ`արձագանքելումոնիթորինգիընթացքումդիտարկ
վածխնդիրներին

Մոնիթորինգայինամենմիծրագրիհամարօգտակարէհամակարգողև
վերահսկող մեկ առանցքային խմբի ձևավորումը: Առանցքային խումբը
պատասխանատու է մոնիթորինգային պլանի մշակման, համայնքային
մակարդակումմոնիթորներիհամախմբմանուկազմակերպման,ինչպես
նաևմոնիթորինգիպլանիիրականացումըվերահսկելուհամար:

Երբմոնիթորինգայինծրագրիմեջներառումեքքաղաքացիականհասա
րակությանկազմակերպությունների(ՔՀԿ)անդամների,կարևորէ,որայդ
անձինքտեղական կառավարման մարմինների համար ընդունելի լինեն,
որպեսզիՔՀԿն համայնքում ունենա լավ ցանցև ներառված լինի բոլոր
խմբերիմեջ:Եթեներառումեքտեղականինքնակառավարմանմարմնի
անդամների,ապաամենաարդյունավետտարբերակնայնծառայողներին

146. Նույնտեղում։
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ներառելնէ,ովքերպատասխանատուենծրագրիիրականացմանհամար
կամծառայությանմոնիթորինգիհամար:

Հաջորդ՝ամենակարևորխումբըայնանհատներնեն,ովքերիրականաց
նելուենմոնիթորինգը:Մոնիթորինգիիրականացմանընթացքումթիմերի
ղեկավարներինտրվումէմոնիթորինգիգործիքիճշգրտությունըապահո
վելուառաջադրանք:Մոնիթորինգիգործիքըպետքէներառիհանրային
ծառայությանկամսոցիալականծրագրիմատուցմանայնչափանիշները,
որոնք երաշխավորում են ծառայությունների և ծախսերի արդյունավե
տությունըևկոռուպցիոնգործողություններիհսկողությունը:Անհամապա
տասխանություններիցխուսափելու համար«GWatch»նառաջարկում է
օգտագործելմիայնմեկմոնիթորինգիգործիքյուրաքանչյուրմոնիթորին
գայինվայրիհամար:

ՕԳՏԱԿԱՐՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

1. «Գյումրուերիտասարդականքաղաքականությանմշակումևներդ
րում»ծրագրիկայքէջ,https://bit.ly/2lp5EAF

2. «Երիտասարդահենզարգացմանուղենիշներ»,«ԿԱԶԱ»շվեյցարական
մարդասիրականհիմնադրամ,Երևան2017,https://bit.ly/2nPOtsS

3. «Կոմպասս»գիտահետազոտական,կրթականևխորհրդատվական
կենտրոնՀԿկողմիցիրականացված՝համայնքայինծառայություն
ներիմասնակցայինմոնիթորինգներիարդյունքներ,http://compass
center.org/hy/researches/

4. «Համայնքիծախսայինքաղաքականությանմեթոդաբանություն»,Եր
ևան,2013թ.,http://www.mtad.am/files/docs/498.pdf

5. «Համայնքիֆինանսականկառավարում»ուսումնամեթոդականձեռ
նարկ,Վ.Շահբազյանիխմբ.,ԳորիսիերիտասարդականմիությունՀԿ,
Երևան,2009թ.

6. «ՀայաստանիՀանրապետությաներիտասարդականպետական
քաղաքականությանհայեցակարգ»,ՀՀկառավարության2014թ.
դեկտեմբերի25ինիստիN54արձանագրայինորոշում,http://www.
minsportyouth.am/files/post/1463658067hayecakarg.pdf

https://bit.ly/2nPOtsS
http://compass-center.org/hy/researches/
http://compass-center.org/hy/researches/
http://www.minsportyouth.am/files/post/1463658067-hayecakarg.pdf
http://www.minsportyouth.am/files/post/1463658067-hayecakarg.pdf
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7. «Տեղականինքնակառավարմանմասին»ՀՀօրենք,07.05.2002,
2016թ.դեկտեմբերի16իփոփոխություններով,https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=125341

8. Մասնակցայինմոնիտորինգիձեռնարկ,Բազելիկառա
վարմանինստիտուտ,2016,https://transparency.am/files/
publications/14571195900945767.pdf

9. Ուղեցույց«Մասնակցայինմոնիթորինգևարդյունավետկառավար
մանգնահատում:Մեթոդոլոգիաևգործիքներ»,«Իրավունքների
պաշտպանությունառանցսահմաններիի»ՀԿ,Երևան,2016,http://
prwb.am/new/wpcontent/uploads/2016/11/1HAY.pdf

10.Տեղականժողովրդավարությանդպրոցիթեմատիկընթերցանության
նյութեր,Թեմա5՝«Հանրայինբնույթիծառայություններ»,Հ.Մանաս
յան,«Հանրայինմասնակցությունտեղականինքնակառավարմանը»
ծրագիր,2017,http://celog.am/UploadedFiles/TrainigMaterials/T05_
PublicServices.pdf

11.AYouthParticipationBestPracticeToolkit,SavetheChildren,2018,
https://www.youthpower.org/resources/youthparticipationbest
practicetoolkit

12.Gwatchinlocalgovernanc”,AManualontheApplicationofGWatchin
MonitoringLocalServiceDelivery,2013,https://www.gwatch.org/sites/
default/files/resources//gwatchlocalgovernance.pdf

13.YouthParticipationinDevelopment,SummaryGuidelinesfor
DevelopmentPartners,RestlessDevelopmentandtheUnitedNations
(UN)ProgrammeonYouth,2010,https://social.un.org/youthyear/docs/
policy%20guide.pdf

14.LadderofParticipation,A.Fletcher2008,https://bit.ly/2uE801m

15.RogerHart’sLadderօfParticipation,1992,https://www.cph.co.nz/wp
content/uploads/RogerHartLadderOfParticipation.pdf

16.Threemodelstoconsiderwhenintegratingyouthparticipationinto
programs,YouthPower,https://www.youthpower.org/youthdrgtoolkit
3modelsintegratingyouth

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=125341
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=125341
https://transparency.am/files/publications/1457119590-0-945767.pdf
https://transparency.am/files/publications/1457119590-0-945767.pdf
http://prwb.am/new/wp-content/uploads/2016/11/1-HAY.pdf
http://prwb.am/new/wp-content/uploads/2016/11/1-HAY.pdf
http://celog.am/UploadedFiles/TrainigMaterials/T05_PublicServices.pdf
http://celog.am/UploadedFiles/TrainigMaterials/T05_PublicServices.pdf
https://www.youthpower.org/resources/youth-participation-best-practice-toolkit
https://www.youthpower.org/resources/youth-participation-best-practice-toolkit
https://www.g-watch.org/sites/default/files/resources/g-watch-local-governance.pdf
https://www.g-watch.org/sites/default/files/resources/g-watch-local-governance.pdf
https://social.un.org/youthyear/docs/policy guide.pdf
https://social.un.org/youthyear/docs/policy guide.pdf
https://bit.ly/2uE801m
https://www.cph.co.nz/wp-content/uploads/RogerHartLadderOfParticipation.pdf
https://www.cph.co.nz/wp-content/uploads/RogerHartLadderOfParticipation.pdf
https://www.youthpower.org/youth-drg-toolkit-3-models-integrating-youth
https://www.youthpower.org/youth-drg-toolkit-3-models-integrating-youth
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ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇուշանիկԽուրշուդյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Մարդուիրավունքներիպաշտպանության,օրենքիգերակայությանևժո
ղովրդավարության ամրապնդման ճանապարհին առանցքային նշանա
կություն ունի կանանց և տղամարդկանց հավասարությունը։ Այն նաև
կարևոր գործոն է երկրի տնտեսական, սոցիալական և այլ ոլորտների
առաջխաղացմանհամար։

Գենդերայինանհավասարությունըպայմանավորվածէհասարակության
կողմիցկնոջնուտղամարդունվերագրվող՝պատմականորենարմատա
վորվածդերերով։Այդդերերիառաջացմանևպահպանմանպատճառնե
րըտարբերհասարակություններումտարբերենևկախվածենմշակութա
յինառանձնահատկություններից,ինչպեսնաևպետությանուկրթական
համակարգիզարգացածությանմակարդակից։Սեռերիհետկապվողայս
կարծրատիպերնուհամոզմունքներըիրավունքներիիրացմանևհասա
րակականկյանքումլիարժեքմասնակցությանհնարավորությանսահմա
նափակումներիպատճառենդառնում։

Միջազգային չափանիշներն ու սկզբունքները հստակ ամրագրում են, որ
կանայքևտղամարդիկունենհավասարիրավունքներևհասարակական
կյանքիբոլորոլորտներինհավարասապեսմասնակցելուհնարավորություն։
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Այսուհանդերձ, անհավասարության խնդիրներն ու դրանց բացասական
հետևանքներըշարունակումենտեղգտնելաշխարհիտարբերհասարա
կություններում, այդ թվում Հայաստանում։ Չնայած մի շարք նախաձեռ
նություններին` դեռևս շատ անելիքներ կան կանանց և տղամարդկանց
իրավունքներիև հնարավորություններիամբողջական հավասարության
ապահովմանուղղությամբ։Այդառումովչափազանցկարևորենբռնութ
յան տարբեր ձևերի, աշխատանքային սահմանափակումների, քաղա
քական իրավունքների իրացմանխոչընդոտների և անհավասարության
հետևանքով առաջացող այլ խնդիրների վերացմանն ուղղված քայլերը,
որոնցշնորհիվհավասարապեսհասանելիկդառնանորակյալկրթությու
նը, առողջապահական ծառայությունները և աշխատանքը հատկապես
ղեկավարևորոշումներկայացնողպաշտոններում։

Սույնտեղեկատվականնյութումներկայացվածենկանանցևտղամարդ
կանցմիջևանհավասարությանհիմնականխնդիրներնուդրանցկարգա
վորմաննուղղված՝առկաօրենսդրականնորմերը,միջազգայինսկզբունք
ներն ու չափանիշները։ Անդրադարձ է կատարվել նաև միջազգայնորեն
փորձվածևիրարդյունավետություննապացուցածգենդերայինմեյնսթրի
մինգի մեթոդոլոգիայինև հասարակական կազմակերպությունների կող
միցդրակիրառմանը,ինչպեսնաևգենդերայինհավասարությանխթան
մանհամարօգտագործվողգործիքակազմին։

ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սեռևգենդեր։«Սեռ»եզրույթըվերաբերումէֆիզիոլոգիային,այնէ՝կա
նանցևտղամարդկանց կենսաբանական ներքին ուարտաքինառանձ
նահատկություններին (օրինակ` կանանց վերարտադրողականությանը)։
«Գենդեր» եզրույթը բացահայտում է սեռերի միջև առկա սոցիալական
տարբերությունները,այսինքն՝դրանցիցյուրաքանչյուրինվերագրվողդե
րը,առաքելությունըևհասարակականուքաղաքականկյանքիտարբեր
ոլորտներումգործունեությանշրջանակը147։

Գենդերային մեյնսթրիմինգ։ Գենդերային մեյնսթրիմինգը քաղաքակա
նությանվերաձևակերպման,կատարելագործման,մշակմանուգնահատ
մանսկզբունքներիհամալիրէ,որինպատակնէկյանքիբոլորոլորտներում

147. Հասկացություններիսահմանումները՝ըստԱռողջությանհամաշխարհային
կազմակերպության․տե՛սhttps://www.who.int/genderequityrights/knowledge/glossary/en/։

https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/glossary/en/
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ևմակարդակներումապահովելգենդերայինհավասարություն։148Գենդե
րայինմեյնսթրիմինգըմիջազգայնորենկարևորնշանակությունունիգենդե
րայինհավասարությանքաղաքականություններիմշակմանևիրականաց
ման համար։ Այս մոտեցումը նպատակ ունի վերափոխելխնդրահարույց
հարաբերությունները՝ պետության կողմից բոլոր քաղաքականություննե
րում,ծրագրերում,գործընթացներումուհամակարգերումգենդերայինհա
վասարությանդրույթըհամակարգվածկերպովներառելումիջոցով։

Գենդերային բյուջետավորում։Գենդերայինբյուջետավորումըգենդերա
յինմեյնսթրիմինգիկիրառումնէբյուջեյինախագծմանգործընթացում149:
Դանշանակումէ,որբյուջենպետքէգնահատվի՝հաշվիառնելովգենդե
րայինհեռանկարըբյուջետայինգործընթացիբոլորմակարդակներումև
վերակառուցելովեկամուտներնուծախսերը`գենդերայինհավասարութ
յանխթանմաննպատակով:Ընդորում՝իսկզնաբեայսեզրույթիիմաստա
յինշրջանակըներառումէրմիայնհանրայինբյուջեներինախագծումը,իսկ
այժմայնտարածվումէբյուջեիբոլորտեսակներիվրա(ծրագրային,կոր
պորատիվ,հասարակականկազմակերպություններիևայլն):Թեևկարողէ
թվալ,թեբյուջեինախագծումըգենդերայինհավասարությանտեսանկյու
նիցչեզոքգործողությունէ,սակայնիրականումայդպեսչէ,քանիորբյուջեի
միջոցովֆինանսավորվողքաղաքականություննուղղվածէբնակչության
հատուկխմբերինևունիհատուկշահառուներ:Հետևաբար,գենդերային
հավասարությանխթանմանտեսանկյունից թե՛ պլանավորման, թե՛ իրա
կանացմանընթացքումկարևորէուսումնասիրել,թեինչպիսիազդեցութ
յունունիկամկունենատվ յալկազմակերպությանկամինստիտուտիքա
ղաքականությունըտղամարդկանցևկանանցվրա:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Անհավասարությունըևխտրականությունըխախտումենմարդուհիմնա
րարիրավունքներնուազատություններըևխոչընդոտումդրանցիրացմա
նը: Չնայած առկա օրենսդրական կարգավորումներին՝ կանանց և տղա
մարդկանց իրավահավասարության փաստացի իրագործման համար
դեռևսառկաչենբավարարերաշխիքներ,որիարդյունքումկյանքիտարբեր
ոլորտներումարձանագրվումենկանանցիրավունքներիոտնահարմանև

148. ՀասկացությունըընդունվածէՄԱԿի,ԵվրոպականհանձնաժողովիևԵվրոպայի
խորհրդիկողմից։ԱյնսահմանվելէԵվրոպայիխորհրդիկողմից։Տե՛սhttps://rm.coe.
int/1680596135։

149. Գենդերայինբյուջետավորումը.Գործնականկիրառությանվերաբերյալձեռնարկ,
Եվրոպայիխորհուրդ,2009,էջ5,https://rm.coe.int/1680599885։

https://rm.coe.int/1680596135
https://rm.coe.int/1680596135
https://rm.coe.int/1680599885
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նրանց նկատմամբ խտրականության դրսևորման բազմաթիվ դեպքեր։
Գենդերային անհավասարությունը բազմաթիվ խնդիրների հետևանք է
հանդիսանում,որոնցիցմիքանիսինկանդրադառնանքստորև։

Քաղաքականևհամայնքայինկյանքինկանանցմասնակցությանցածր
մակարդակըև որոշումների կայացման մակարդակում նրանց ներկա-
յացվածությանպակասը։ Հանրության լայն շրջանակներումդեռևստա
րածվածենկանանցևտղամարդկանցտարբերակածդերերիվերաբերյալ
կարծրատիպայինհամոզմունքներնուտեսակետները։Լայնորենընդուն
վածայդկարծրատիպերիհամաձայն՝հանրայինոլորտում՝քաղաքականև
համայնքայինկյանքում,առաջնայինդերենխաղումտղամարդիկ,իսկկա
նայքընկալվումենորպեսավելիպասիվդիրքզբաղեցնող,հիմնականում
ընտանիքի,երեխաներիհոգսերովկամտնայինտնտեսությամբզբաղվող:
Ընդորում՝այդխնդիրներնառավելընդգծվածենգյուղականբնակավայ
րերում և փոքր քաղաքներում, որտեղ կանանց նկատմամբ խտրական
վերաբերմունքն ու նախապաշարմունքներն առավել կարծրացած են:
ՉնայածՀայաստանումկանայքիրենցկրթությամբչենզիջումտղամարդ
կանց150,այնուամենայնիվ,դեռևսառկաէքաղաքականկյանքինկանանց
նվազներգրավվածությանխնդիրը:Կանայքներկայացվածչենկամշատ
քիչ են ներայացված հանրային կառավարմանտարբեր մակարդակների
բարձրօղակներում՝տեղականինքնակառավարմանմարմիններում,տա
րածքային կառավարման մարմիններում, գործադիր իշխանության հան
րապետական մարմիններում, այլ գերատեսչություններում, ինչպես նաև
օրենսդիրևդատականիշխանությանմարմիններում:

Աշխատանքային իրավունքի իրացմանխոչընդոտները՝ ցածր մրցունա-
կություն աշխատաշուկայում, աշխատավարձային ճեղքվածք (տարբե-
րություն)։ Աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող օրենսդ
րությանուսումնասիրությունըցույցէտալիս,որդրանումբացակայումէ
գենդերայինխտրականությունը,ավելին՝վերջինսարգելվածէ:Այսուհան
դերձ,կանանցևտղամարդկանցանհավասարությունըաշխատաշուկա
յում շարունակվում էխնդրահարույց մնալ։ Ընդ որում՝ կանայք ենթարկ
վումենթե՛ուղղահայացևթե՛հորիզոնականխտրականության,քանիոր
խնդիրներիենբախվումինչպեսկարիերայիառաջխաղացման,այնպեսէլ
մասնագիտությանազատ ընտրության հարցում։Խնդիրներ ենառաջա
նում թե՛աշխատանքի ընդունվելիս, թե՛ աշխատանքը երեխայի ծննդյան

150. Տե՛սՄԱԿիբնակչությանհիմնադրամ,«Գենդերայինճեղքվածք.կանանց
նկատմամբխտրականդրսևորումներիախտորոշիչուսումնասիրություն»,2016,http://
www.unfpa.am/sites/default/files/2016_GenderGapfactsheet_Arm.pdf

http://www.unfpa.am/sites/default/files/2016_Gender-Gap-factsheet_Arm.pdf
http://www.unfpa.am/sites/default/files/2016_Gender-Gap-factsheet_Arm.pdf
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պարագայում պահպանելիս և թե՛ աշխատավայրում առաջխաղացման
տեսանկյունից: Աշխատանքի ընդունելիս որոշ դեպքերում նախապատ
վությունըտրվում էտղամարդ դիմորդին, քանի որ գործատուներըխու
սափում են կնոջ՝ մայրության արձակուրդի գնալու հեռանկարից: Մյուս
կողմից,կանայքմայրությանարձակուրդումգտնվելուպատճառովմրցակ
ցությունիցդուրսենմնում՝մասնագիտականկարողություններովզիջելու
հետևանքով:Աշխատանքիթափուրտեղերիվերաբերյալհայտարարութ
յուններըշատհաճախպարունակումենխտրականպահանջներ,օրինակ՝
աշխատանքիընդունմանհիմնականնախապայմանէնշվումկնոջտարի
քըկամբարետեսարտաքինը:

Առկաեննաևմասնագիտությանազատընտրությանսահմանափակման
դեպքեր,քանիորհասարակությունումդեռևսշարունակումէգոյություն
ունենալ այն կարծրատիպը, որ որոշ մասնագիտություններ ու աշխա
տանքներ,այսպեսասած,«հարմար»կամ«հարիր»չենկանանց:Կանայք
հիմնականում ներգրավվածեն կրթության,առողջապահության, սոցիա
լականապահովության,առևտրիևթեթևարդյունաբերության,իսկտղա
մարդիկ՝ պետական կառավարման, պաշտպանության, առևտրի, ծանր
արդյունաբերությանևշինարարությանոլորտներում:

Տնտեսական ներուժի իրացման հնարավորության բացակայությունը
կամդրասահմանափակումները։Առկակարծրատիպերըխոչընդոտում
եննաևկանանցձեռնարկատիրականգործունեությանըևառհասարակ
տնտեսական ներուժի օգտագործմանը։ Կանայքևաղջիկները կազմում
են աշխարհի բնակչության մոտ 50 տոկոսը՝ ընդհանուր ներուժի կեսը։
Գենդերային անհավասարությունը խանգարում է հասարակության կա
յունառաջընթացին,քանիորկանանցներուժիօգտագործումըևնրանց
տնտեսականակտիվությունըկարողենզգալիորեննպաստելպետության
տնտեսականաճիևարտադրողականությանուընդհանուրարդյունավե
տությանբարձրացմանը։

Կանանցնկատմամբբռնություն,ընտանիքումբռնություն,թրաֆիքինգ
և շահագործում։ Կանանց նկատմամբխտրականությանառավելտա
րածվածձևերիցէբռնությունը151,որըկարողէտեղիունենալտարբեր
միջավայրերում` ընտանիքում, աշխատավայրում, և տարբեր դրսևո
րումներ ունենալ։ Այս երևույթը մարդու հիմնարար իրավունքների և

151. «Կանանցնկատմամբբռնությանևընտանեկանբռնությանկանխարգելմանևդրա
դեմպայքարիմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոնվենցիա,հոդված3և«Կանանցնկատմամբ
խտրականությանվերացմանՄԱԿիկոմիտեիթիվ19ընդհանուրհանձնարարական»,
https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html
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ազատություններիխախտումէևբացասաբարէներազդումթե՛բռնութ
յանենթարկվածի,թե՛անուղղակիորեն՝բռնությանակատեսներիվրա։Բըռ
նությունըվնասէհասցնումանձիֆիզիկականևհոգեկանառողջությանը,
ինչպեսնաևբացասաբարազդումհասարակությանմեջինքնադրսևոր
վելու, սեփականտեղըգտնելուևպաշտպանված լինելու հնարավորութ
յուններիվրա:Կանանցնկատմամբբռնությանձևերիցէնաևթրաֆիքին
գըկամշահագործումը։Դրապատճառներըկարողենլինելշատտարբեր,
սակայն պետք է նշել, որ տնտեսական կայունության բացակայությունը
կամսոցիալտնտեսականայլխնդիրներըբռնությանայստեսակիխթան
մանազդեցիկգործոններեն:

Առողջապահական ծառայությունների մատչելիությանխնդիրը,առող-
ջության պահպանման իրավունքի իրացման սահմանափակումները։
Կանանց իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման մեկ
այլ դրսևորում է կանանց համար առողջապահական ծառայություննե
րիանմատչելիությունը։Խնդիրըհատկապեսակներևէգյուղականբնա
կավայրերումևփոքրքաղաքներում,քանիորդրանցումմիշարքառող
ջապահական ծառայություններ մատչելի չեն, որի հետևանքով կանայք
հնարավորություն չեն ունենում լիարժեք կերպով իրացնելու առողջութ
յան պահպանման իրենց իրավունքը: Բժշկական հաստատությունների
անմատչելիությունից զատ, իրավունքի սահմանափակման դեպքեր են
գրանցվումնաևայդհաստատություններիանձնակազմիկարծրատիպա
յինմոտեցումներիևմասնագիտականոչլիարժեքպատրաստվածության
պատճառով։Տարածվածնմանխնդիրներիցէխտրականվերաբերմունքը
հաշմանդամություն ունեցող կանանց նկատմամբ՝ վերարտադրողական
ծառայություններիցօգտվելիս:

Արդարադատության մատչելիության խնդիրը։ Չնայած առկա օրենսդ
րական կարգավորումներին՝ իրենց իրավունքների և ազատությունների
վերականգնմանհարցերումկանայքշարունակումենառերեսվելմիշարք
խնդիրների։ Հաճախհենցպետական իրավասու մարմինների ներկայա
ցուցիչներն անգամ կարծրատիպային համոզմունքների կրողներ են լի
նում,ինչըհանգեցնումէկանանցիրավունքներիոտնահարմանըևնրանց
նկատմամբխտրականվերաբերմունքի:Տուժողներինպետությանկողմից
տրամադրվող ծառայությունների բացակայությունը, իրավասու մարմին
ների կարծրատիպային և խտրական մոտեցումները, մասնագիտական
կարողություններիանլիարժեքությունըևդրանցարդյունքումառաջացող
միշարքայլխնդիրներըխոչընդոտումենկանանց՝արդարադատության
մատչելիությանիրավունքիիրացումը։
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ,ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
ԵՎՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

Կանանցևտղամարդկանցհավասարությանխթանումը,դեռևս1970ա
կանթվականներից սկսած, միջազգային կազմակերպությունների (ՄԱԿ,
ԵՄ, ԵԽ և այլն) քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչներից է։
Այսկազմակերպություններնիրենցառաջնահերթություններիշարքումեն
նշում կանանց իրավունքների պաշտպանությունը և պահպանությունը,
գենդերային խտրականության դեմ պայքարը, ինչպես նաև գենդերային
հավասարության հաստատման ուղղությամբ լայնածավալ աշխատանք
ների իրականացումը։ Միջազգային և եվրոպական կազմակերպություն
ների կողմից իրականացվող նախաձեռնություններն օրեցօր ավելի են
զարգանումևտարածվում։Այսպես,թափենառելֆեմինիստականմոտե
ցումներիցբխողմիջոցառումները, իսկհավասարությանխթանմանքա
ղաքականությանըլրացնումենքաղաքացիականհասարակությանկազ
մակերպություններիծրագրերնուգործունեությունը։

Կանանցիրավունքներիևընդհանրապեսգենդերայինխտրականության
բացառմանսկզբունքնամրագրվելէմիշարքմիջազգայինփաստաթղթե
րում,այդթվում՝թե՛մարդուիրավունքներիուազատություններիվերա
բերյալընդհանուրբնույթիևթե՛բացառապեսկանանցիրավունքներին
ուազատություններինվերաբերողմիջազգայինիրավականակտերում։
Գենդերայինխտրականությանբացառումնառաջինանգամամրագրվել
է 1948թ. «Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում»։Խտ
րականությանարգելքըամրագրված է նաևԵվրոպայիխորհրդի` 1950
թ.«Մարդուիրավունքներիեվրոպականկոնվենցիայում»։Կանանցիրա
վունքներըևազատություններնամրագրողհիմնականփաստաթուղթն
է1978թ.ՄԱԿի «Կանանցնկատմամբխտրականությանբոլոր ձևերի
վերացման մասին կոնվենցիան» (CEDAW), որի նպատակն է բացառել
գենդերային անհավասարությունը և ապահովել պետությունների կող
մից օրենսդրական, քաղաքական, սոցիալական, ֆինանսական և մշա
կութայինբոլորհամապատասխանմիջոցներիկիրառումը։Հայաստանն
այսկոնվենցիանվավերացրելէ1993թ.`ստանձնելովկանանցևտղա
մարդկանցարմատավորվածանհավասարության վերացման, կանանց
իրավունքների պաշտպանության և երաշխիքների սահմանման պար
տականությունները: Կոնվենցիայի կիրարկման արդյունավետության
մոնիթորինգի նպատակով ստեղծվել է կոնվենցիայի մշտադիտարկման
մեխանիզմ՝ CEDAW կոմիտեն: Այն պետությունները, որոնք վավերաց
րել են կոնվենցիան, չորստարին մեկպարտավոր ենազգային զեկույց
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ներկայացնել հավասարության քաղաքականության առաջընթացի և
համապատասխանպարտավորությունների գնահատման համար: 1995
թվականին ընդունվել են Պեկինի՝ «Հավասարություն, զարգացում, խա
ղաղություն»նշանաբանովհռչակագիրնուգործողություններիծրագիրը,
որոնքկանանցհզորացմաննուղղվածառաջինմիջազգայինմեխանիզմն
են։Ընդորում՝դրանցումկանանցհզորացումըդիտարկվումէորպեսհավա
սարության,զարգացմանևխաղաղությանհաստատմանհամարանհրա
ժեշտևհիմնականնախադրյալ։ՆշվածհարցերինէառնչվումնաևՄԱԿի
«Կայունզարգացման17նպատակներից»5րդը,այնէ՝հասնելգենդերա
յինհավասարությանևիրավազորելբոլորկանանցուաղջիկներին։

ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸՈՒՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆՀԵՆՔԸ

ՀՀՍահմանադրություննամրագրումէկանանցևտղամարդկանցհավա
սարությունը և խտրականության բոլոր ձևերի արգելքը։ Խտրականութ
յուննարգելողդրույթներառկաեննաևկարգավորմանտարբերառարկա
ունեցողօրենքներում։

Օրենքիառջևհավասարություննուխտրականությանարգելքնամրագրված
ենՀՀՍահմանադրության29րդհոդվածում․«խտրականությունը,կախ
վածսեռից,ռասայից,մաշկիգույնից,էթնիկկամսոցիալականծագումից,
գենետիկականհատկանիշներից, լեզվից,կրոնից,աշխարհայացքից,քա
ղաքական կամայլ հայացքներից, ազգայինփոքրամասնությանըպատ
կանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից,
տարիքիցկամանձնականկամսոցիալականբնույթիայլհանգամանքնե
րից,արգելվումէ»:Հաշվիառնելովկանանցևտղամարդկանցհավասա
րությանկարևորությունը`այսսկզբունքնառանձինամրագրվելէՍահմա
նադրության30րդհոդվածում,համաձայնորի՝ «կանայքևտղամարդիկ
իրավահավասարեն»,իսկըստՍահմանադրության86րդհոդվածի`պե
տության քաղաքականության հիմնական նպատակներից է կանանց և
տղամարդկանց միջևփաստացի հավասարությանխթանումը: Կանանց
ևտղամարդկանցիրավահավասարությանապահովմաներաշխիքներեն
նախատեսվածնաև«Կանանցևտղամարդկանցհավասարիրավունքնե
րիևհավասարհնարավորություններիմասին»2013թ․ՀՀօրենքում,որը,
սակայն,գործունմեխանիզմներիբացակայությանպատճառովարդյունա
վետորենչիկիրարկվում:

Չնայածառկաօրենսդրականկարգավորումներին՝շարունակվումենար
ձանագրվելկանանցիրավունքներիոտնահարմանևնրանցնկատմամբ
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խտրականությանդրսևորմանդեպքեր:Ուստի՝անհրաժեշտէհամապա
տասխան միասնական պետական քաղաքականություն վարել, մշակել
ազգային ռազմավարություն և համապատասխան գործողությունների
ծրագիր,որոնքնշվածխնդիրներիդեմկազմակերպվածպայքարկմղենև
կգտնենհամակարգայինլուծումներ։

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ5ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Գենդերայինհավասարությանհաստատմանգործում,ինչպեսնշվեցվեր
ևում, կարևորագույն միջոց էգենդերայինմեյնսթրիմինգը (տե՛ս «Հիմնա
կանհասկացություններ),որըխնդիրներիհաղթահարմանհամալիրևհա
մապարփակգործիքակազմէ:Հետևյալհինգսկզբունքները152ամփոփում
ենգենդերայինմեյնսթրիմինգիբոլորգործողություններնումիջոցառում
ները։

1. Գենդերայինզգայունլեզու

Բովանդակությունը,ընտրվածբառակազմըևխոսքնառհասարակպետք
է ուղղված լինեն հավասարապես․ կինն ու տղամարդը պետք է հստակ
տեսանելիլինենդրանցում։Հայերենում,իտարբերությունմիշարքայլլե
զուների,բացակայումէդերանուններիևհոլովաձևերիսեռայինտարբե
րակումը,ինչիշնորհիվ՝լեզվումգենդերայինանհավասարությանխնդիրն
այնքանէլսուրչէ,այսուհանդերձպետքէուշադիրլինելևձեռնպահմնալ
գենդերային շեշտադրումներից։ Գենդերային զգայունությանը պետք է
հետևել փաստաթղթերում, հեռախոսով կամ հաղորդակցության այլ մի
ջոցներովտեղեկությանփոխանցելիս,ինչպեսնաևգովազդիներկայաց
մանևհաղորդակցմանայլձևերիընթացքում։

2. Գենդերայինտարանջատմամբվիճակագրությունևվերլուծություն

Վիճակագրությանվարումը,տվ յալներիհավաքագրումըևդրանցմշակու
մըպետքէիրականացվենգենդերայինտարանջատմամբ։Հնարավորութ
յանդեպքումպետքէնաևներառվենսոցիալականևայլառանձնահատ
կությունները,որոնքկնպաստենվիճակագրությանևիրավիճակիհստակ
պատկերիձևավորմանը։

152. Գենդերայինմեյնսթրիմինգիհինգսկզբունքները,«Գենդերայինմեյնսթրիմինգի
պարզեցմանմասին»ձեռնարկ,Վիեննայիքաղաքապետարան,2011,https://www.wien.
gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/fiveprinciples.html

https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/five-principles.html
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/five-principles.html
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3. Ծառայություններիհավասարհասանելիությունևօգտագործում

Ծառայություններիհասանելիությունըպետքէգնահատելըստկանանցև
տղամարդկանցվրաթողածազդեցություններիտարբերության:Իսկծա
ռայություններընախագծելիսպետքէհաշվիառնվենդրանցշահառունե
րը,թիրախայինխմբերըևկանանցուտղամարդկանցմիջևառկատար
բերությունները։

4. Որոշումներիկայացմանգործընթացներումկանանցևտղամարդ-
կանցհավասարներգրավում

Հասարակական կյանքում գենդերային հավասարությունը ապահովելու
նպատակովանհրաժեշտէհամապատասխանմիջոցառումներևռազմա
վարություններմշակել,ադթվում՝որոշումներիկայացմանգործընթացնե
րումկանանցևտղամարդկանցհավասարներգրավվածությանպարտա
դիրթիրախներսահմանելով։Այսսկզբունքովէպետքառաջնորդվելնաև
սեփականգործնունեությանընթացքում՝միջոցառումներևաշխատանք
ներկազմակերպելիս,աշխատանքայինխմբերձևավորելիսևայլն։

5. Հավասարմոտեցմաններառումկառավարմանգործընթացներում

Կանանց և տղամարդկանց տարբերությունները հաշվի առնելը նպաս
տումէհաջողությանըևանձնակազմիուռեսուրսներիառավելագույնս
արդյունավետօգտագործմանը։Անձանցհետկապվածբոլորթիրախնե
րըևնպատակներըպետքէսահմանվենլիարժեքհավասարությանտե
սանկյունիցևուստի՝պետքէտարանջատվենըստսեռերի:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆՄԵՅՆՍԹՐԻՄԻՆԳԻԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները (ՔՀԿ) ժո
ղովրդավարության,օրենքիգերակայությանևիրավունքներիպաշտպա
նությանխթանմաննուղղվածիրենցգործունեությանմիջոցովնպաստում
ենհանրայինշահին`այդպիսովմիջնորդիդերկատարելովպետությանև
հասարակությանառանձինանդամներիմիջև։

Հավասարության ապահովման նպատակով ՔՀԿները պետք է հաշվի
առնենգենդերային չափանիշները`դրանքներառելովսեփականգործու
նեությանևքաղաքականությանմշակմանմեջ։Այսառումովհատկապես
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կարևորվում է ՔՀԿների կողմից խոցելի խմբերի ներկայացուցիչներին
տարբեր ծառայությունների մատուցումը և աջակցության տրամադրու
մըայնդեպքերում,երբպետություննանկարողէապահովելդրանցմատ
չելիությունը բոլորի համար։ Ուստի՝ ՔՀԿները կարևոր դերակատարում
ունեն ժողովրդավարության ինստիտուտի ամրագրման, հասարակութ
յան շրջանում համերաշխության ու սոցիալական ներգրավվածության
ամրապնդման, ինչպեսնաևհանրայիներկխոսությանձևավորմանգոր
ծում։ Նշվածներնակնհայտորեն մատնանշում են ՔՀԿներիաշխատան
քումգենդերայինմեյնսթրիմինգիներառմանանհրաժեշտությունը,քանի
որ ՔՀԿների ջանքերի զգալի մասն ուղղված է անհավասարության վե
րացմանըև բոլոր քաղաքացիների իրավունքների ուազատությունների
հավասար իրացմանը, որը խնդրո առարկա թե՛ կանանց իրավունքների
պաշտպանությամբ, թե՛ գենդերային անհավասարության վերացմամբ և
դրադեմպայքարովևթե՛այլոլորտներովզբաղվողկազմակերպություն
ներիհամար։

Կարևորէնաևհիշել,որգենդերայինմեյնսթրիմինգըոչթեփոխարինումէ
առկահնարավորություններըկամգործողքաղաքականություննուծրագ
րերը,այլէականորենլրացնումէդրանց։Հետևաբար,դրասկզբունքները
հարկավորէպահպանելոչմիայնքաղաքականությանմշակմանևիրա
կանացմանընթացքում,այլևհենցՔՀԿներիաշխատանքում։

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸԽԹԱՆՈՂՄԵԹՈԴՆԵՐ

Գենդերային մեյնսթրիմինգի և դրա լիակատար գործադրման նպատա
կով տարիների ընթացքում մշակվել են մի շարք մեթոդներ, որոնցից մի
քանիսնարդենիսկապացուցելենիրենցարդյունավետությունըմիջազ
գայինմակարդակում։Այսուհանդերձ,հարկէնշել,որյուրաքանչյուրկազ
մակերպությունկարողէէ՛լավելիբարելավելընտրվածմեթոդիարդյունա
վետությունը՝այնհարմարացնելովսեփականկարիքներինուընդհանուր
նպատակներինկամզուգակցելովմյուսմեթոդներիհետ։
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Գենդերայինհավասարությանևկանանցhզորացմաննուղղվածայսմե
թոդըմշակվելէՇվեդիայիկառավարության՝Գենդերայինմեյնսթրիմինգի
աջակցությանհանձնաժողովիկողմից:Այններառումէութքայլ`

1. Հիմնարարընկալում.կազմակերպությանբոլորանդամների,կառա
վարմանբոլորմակարդակներիներկայացուցիչներիհամարգենդե
րայինհավասարությանհիմնախնդիրներիվերաբերյալկրթականև
վերապատրաստմանծրագրերիիրականացում։

2. Փոփոխությունների իրականացման համար նախապայմանների
առկայությանուսումնասիրություն․արդյո՞քկագենդերայինմեյնսթ
րիմինգիկիրառմանընդհանուրկամք,որո՞նքենհնարավորօգուտ
ներըևխոչընդոտները:

3. Աշխատանքներիպլանավորումևկազմակերպում.կարևորէսահ
մանել առաջնահերթությունները և հետևել աշխատանքի կազմա
կերպմանցուցիչներին։

4. Գործունեության ուսումնասիրություն. հարկավոր է ուսումնասիրել
վերլուծությանենթակաևբարելավմանկարիքունեցողհարցերըև
հստակեցնելնպատակները։

5. Վերլուծություն.անհրաժեշտէուսումնասիրելևվերլուծելինստիտու
ցիոնալգործունեությանիրականացումըգենդերայինհավասարութ
յանտեսանկյունից։

6. Սահմանելմիջոցառումներ.նախագծելիրականացմանպլանըգեն
դերայինհավասարություննապահովողգործունեությաննպատակ
ներ ու ցուցանիշներ ներառելով՝ ի՞նչ ենք ցանկանում փոխել, ի՞նչ
քայլերևինչպե՞սպետքէիրականացնել, ինչպե՞սենք չափելումեր
գործողություններիհաջողությունը։

153. Հանրայինծառայությունումգենդերայինհավասարությունը,օգտակար
խորհուրդներգենդերայինմեյնսթրիմինգիվերաբերյալ,Գենդերային
մեյնսթրիմինգիՇվեդականաջակցությանհանձնաժողով,Շվեդիայի
կառավարությանզեկույց,2007,էջ5053,https://www.government.se/49b730/
contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/genderequalityinpublicservices
sou200715

https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
https://www.government.se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/gender-equality-in-public-services-sou-200715
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7. Միջոցառումներիիրականացում.իրականացնելնախագծվածգոր
ծողությունները։

8. Արդյունքիգնահատում.Գնահատելառաջընթացըգենդերայինհա
վասարությանտեսանկյունից՝արդյոք հասա՞նք սահմանված նպա
տակներին,ի՞նչդասերքաղեցինք,որո՞նքենհետագաքայլերը։

4R-իմեթոդ154

Շվեդականհաջորդմեթոդըհիմնվածէ չորսքայլերիվրա՝ներկայացվա
ծություն, ռեսուրսներ, իրականություն (իրականության արտացոլում) և
իրականացում155։Գենդերայինմեյնսթրիմինգիայսմոդելի1ինքայլի՝ներ
կայացվածության նպատակն է բացահայտել պաշտոնական և ոչ պաշ
տոնական մակարդակներում որոշումների կայացման գործընթացում
կանանց և տղամարդկանց ներկայացվածության աստիճանը: Երկրորդ
քայլըկանանցևտղամարդկանցշրջանումռեսուրսների՝գումարի,հնա
րավորությունների,ժամանակիևծառայություններիտնօրինմանուսում
նասիրության իրականացումն է: Երրորդ՝այս քայլի ընթացքումպետք է
բացահայտել,թեկազմակերպությանկողմիցներառվածկամկիրառվող
նորմերըինչպեսենազդումգենդերայինհավասարներկայացուցչության
ուռեսուրսներիբաշխմանվրա:Չորրորդ՝նախորդքայլիարդյունքումձեռք
բերվածտվ յալներնօգտագործվումենհետագայումքաղաքականության
մշակման,նորնպատակներիսահմանմանևաշխատանքներիուղենշման
համար:

10քայլիմեթոդ156

«Տասըքայլի»մեթոդըհանրայինկառավարմանոլորտումգենդերային
մեյնսթրիմինգիներդրմանմիջազգայնորենամենատարածվածևփորձ
վածմեթոդներիցէ:ԱյնմշակվելէՄԱԿիԶարգացմանծրագրի(ՄԱԶԾ)
և Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից։ Առաջին քայլը վերաբերում է
քաղաքականության կայացման գործընթացում ներգրավված մարդ
կանց: Վերջիններս իրենցարժեքների և գենդերային հիմնախնդիրնե
րի վերաբերյալպատկերացումներով ցանկացած քաղաքականության

154. Նույնտեղում,էջ53:

155. Անգլերեն՝Representation,Resources,Realia,Realization

156. Գենդերայինմեյնսթրիմինգիձեռնարկ՝զբաղվածության,սոցիալականներառման
ևսոցիալականպաշտպանությանքաղաքականություններ,Եվրոպականհամայնքներ,
2008,http://eugender.itcilo.org/toolkit/online/story_content/external_files/TA_DW_EC.pdf
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կամնախագծիարդյունքիվրաազդողզգալիգործոնեն:Երկրորդքայլը
հիմնականխնդրի՝գենդերայինօրակարգի,զարգացմաննախանշումնէև
կանանցուտղամարդկանցտարբերակվածմոտեցմամբկամթերություն
ներով քաղաքականության բացահայտումը: Երրորդ և չորրորդ քայլերը
համապատասխանաբար ենթադրում են նպատակների հստակ սահմա
նում և ներկա վիճակի քարտեզագրում, որոնց հետևում է քաղաքակա
նությանվրաազդեցությունունեցողբոլորտեղեկություններիհավաքագրման,
հետազոտություններիևուսումնասիրություններիիրականացման,տվ յալ
ներիմշակմանևվերլուծությանհինգերորդքայլը:Հաջորդ՝6րդքայլըմի
ջամտություններիիրականացումնէևբյուջեիկազմումընախորդփուլում
ձեռքբերված տվ յալների գնահատման հիման վրա: Այնուհետև իրակա
նացվում է գենդերային մեյնսթրիմինգի գործողությունների աջակցմանն
ուղղվածռազմավարություններիմշակում(քայլ9),այդգործողությունների
մշտադիտարկում (քայլ8)ևարդյունքներիգնահատում (քայլ9):Վերջին՝
10րդքայլըստացածարդյունքներիտարածումնէ։

Մեթոդիընտրությանսկզբունքները

ՔՀԿներիկողմիցգենդերայինհավասարությանխթանմանհամարլավագույն
մոդելըմիջազգայնորենընդունվածևգործնականումհաջողության
հասածմեթոդներնեն,որոնցընտրությունըպետքէկատարել՝ելնելով
տեղականխնդիրներիցևառանձնահատկություններից,ինչպեսնաևտվյալ
ժամանակահատվածումբնորոշհարցերից:

Կարևորէմտապահելհետևյալհարցերը՝

•	 Ինչպե՞սփոփոխություններիրականացնել,

•	 Ինչպե՞սապահովելգենդերայինհավասարությունըևզգայունությունը,
ներառյալՔՀԿիաշխատանքում,

•	 Որտեղի՞ցսկսել,ինչի՞նուշադրությունդարձնել,ինչպե՞սպատրաստվել:

Նախապատրաստականփուլիընթացքումպետքէորոշել՝ինչպեսսկսել
ևինչուղղությամբշարժվել։Այսփուլինհաջորդումէկազմակերպության
վերլուծությունը,անհրաժեշտփոփոխություններինախանշումը,
ռազմավարությանևգործողություններիծրագրիմշակումը։Այնուհետև
ժամանակնէիրականացնելգործողություններիծրագիրը,ծրագրի
մշտադիտարկումըևգնահատումը:
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ԿԱՆԱՆՑՏՆՏԵՍԱԿԱՆ,ՔԱՂԱՔԱԿԱՆԵՎՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆԽԹԱՆՄԱՆԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

Գենդերայինհավասարությունըկարևորէոչմիայնհիմնարարիրավունք
ներիևազատություններիիրացման,այլևհասարակությանխաղաղգո
յատևման ու կայուն զարգացման և առաջընթացիտեսանկյունից։ Օրի
նակ, կանանց թերի ներկայացվածության խնդիրների դեմ պայքարը և
դրանց կանխարգելումը կարևոր է ոչ միայն կանանց իրավունքների և
ազատությունների իրացման, այլև հասարակական կյանքի տարբեր
ոլորտներիզարգացմանևօրենքիգերակայությանուժողովրդավարութ
յան ամրապնդման համար։ Մի բան է օրենսդրորեն ամրագրել մարդու
հիմնականիրավունքներնուազատությունները,ևմեկայլբան՝ապահո
վել դրանց կիրարկումը։ Չափազանց կարևոր են նաև հասարակության
տեղեկացվածությանևգիտակցությանբարձրացմաննուղղվածքայլերը։
Ուստի`իրավունքներիիրացումըերաշխավորելու,խտրականությունըլիո
վինվերացնելուևհավասարությանհաստատմանհամարանհրաժեշտէ
գործողություններիհամալիրմոտեցում։

Ստորև,ըստառկախնդիրներիդասակարգման,նշվածենդրանցհաղթա
հարմանհամարՔՀԿներիկողմիցկիրառվողմիշարքգործիքներ.

Կանանցմասնակցությունըքաղաքականևհամայնքայինկյանքին

• Իրավասուպետականմարմիններիհետհամագործակցությանբա
րելավումօրենսդրականնախաձեռնություններիշրջանակում։Դաշ
տային աշխատանք իրականացնող ՔՀԿները օրենսդրական նոր
մերի գործնական կիրառության ժամանակ առաջինն են տեսնում
դրանցազդեցությունըհասարակությանտարբերանդամներիվրա։
Ուստի, լավատեղ յակ լինելով գործնական խնդիրներից, ՔՀԿները
կարողենմատնանշելև՛օրենսդրականբացերը,և՛գործնականկի
րառությանթերությունները.

• Հասարակության լայն շրջանակների համար իրազեկման միջոցա
ռումներիուդասընթացներիկազմակերպում՝քաղաքականկյանքին
կանանցմասնակցությունըխթանելունպատակով.

• Կանանցկարողություններըզարգացնողայնպիսիդասընթացների
կազմակերպում, որոնք կօգնեն կանանց առաջադրվել տեղական
ինքնակառավարման և այլ ընտրություններում կամ էլ կաջակցեն
առաջադրված թեկնածուներին։ Հնարավոր թեմաներից կարող են
լինել լիդերության խթանումը, հռետորական խոսքի զարգացումը,
քաղաքական,տնտեսականևսոցիալականտարբերհարցերը։
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Կանանցմասնակցությունըտնտեսականկյանքինևնրանցաշխատանքա
յինիրավունքներիիրացումը

• Վերապատրասման դասընթացների կազմակերպում, որոնք ուղղ
վածկլինենկանանցկարողություններիզարգացմանըևհաշվիկառ
նենտնտեսության՝տվ յալպահինակտուալկարիքները․

• Իրազեկման աշխատանքներ հասարակության լայն շրջանակների
համար՝ միտված կանանց տնտեսական ակտիվության և աշխա
տանքային իրավունքներիազատ իրացման շուրջառկա կարծրա
տիպերիվերացմանը․

• Դասընթացներիկազմակերպում, որոնքկանանց լավագույնսկտե
ղեկացնեն իրենց աշխատանքային իրավունքների և հնարավոր
խախտումների դեպքում դրանց վերականգնման մեխանիզմների
մասին․

• Հղիությանևերեխայիխնամքիընթացքումկանանցտրամադրվող
պետականաջակցությանմեխանիզմներիթեմայովպետականիրա
վասումարմիններիհետաշխատանքներիիրականացում․

• Նպատակայինարձակուրդումգտնվողկանանցհամարկարողութ
յուններիզարգացմանվերապատրաստումներիկազմակերպում,ին
չըկնպաստինրանցմրցունակությանպահպանմանը․

• Գործարարմենթորությանծրագրերինախաձեռնում․

• Առանձին ծրագրերի իրականացում՝ ուղղված հաշմանդամություն
ունեցող կանանց իրավունքների սահմանափակումների վերաց
մաննուդրանցազատիրացմանը։

Բռնությանվերացումևկանխարգելում

• Կանանց նկատմամբ բռնությանտարբերտեսակների վերաբերյալ
հասարակության իրազեկմանն ուղղված արշավների իրականա
ցում՝օրենսդրականկարգավորումներիներառմամբ։

• Տղամարդկանց հետաշխատանք՝ ուղղված բռնության, դրա շուրջ
սխալընկալումներիևառհասարակառկակարծրատիպայինմոտե
ցումներիվերացմանը։

• Արշավների կամ իրազեկման այլ միջոցառումների իրականացում
հեղինակությունվայելողկամհաջողակպատմությունունեցողան
ձանցներգրավմամբ։
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• Իրավասու մարմինների կարողությունների, մասնագիտական գի
տելիքների(հատկապեստուժողներիհետաշխատելուհմտություն
ների)զարգացմաննուղղվածվերապատրաստումներիկազմակեր
պում։

Գենդերայինհավասարությանհաստատման,կանանցտնտեսական,քա
ղաքականևհամայնքայինակտիվությանխթանմանհամարօգտագործ
վող գործիքները կարող են լինել շատտարբեր։Սակայն դրանքպետք է
հստակընտրվածլինեն՝կոնկրետխնդրիլուծմանըհասնելունպատակով,
որպեսզիհնարավորինսթիրախայինմոտեցմամբերաշխավորվիխնդիր
ներիլուծմանարդյունավետությունը։

ՕԳՏԱԿԱՐՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
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DocumentView.aspx?DocID=126314

9. ՀՀկառավարության«Մարդուիրավունքներիպաշտպանության
ազգայինռազմավարությունիցբխող20172019թվականների
գործողություններիծրագիրըհաստատելումասին»2017թվակա
նիմայիսի4իN483Նորոշում,https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=133093

10.ՀՀկառավարության«ՀայաստանիՀանրապետությունումգենդե
րայինքաղաքականությանիրականացման20192023թվականնե
րիռազմավարությանըևմիջոցառումներիծրագիրըհաստատելու
մասին»2019թվականիսեպտեմբերի19իN1334Լորոշում,https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134904

Միջազգայինփաստաթղթեր

1. «Կանանցնկատմամբբռնությանևընտանեկանբռնությանկանխար
գելմանևդրադեմպայքարիմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոնվենցիա
(2011թ.)157

2. «Հավասարություն,զարգացում,խաղաղություն»նշանաբանովՊեկի
նիհռչակագիրըևգործողություններիծրագիրը(1995թ.)

3. ԱՄԿի«Բոլորմիգրանտաշխատողներիևնրանցընտանիքների
անդամներիիրավունքներիպաշտպանությանմասինմիջազգային
կոնվենցիա»(1990թ.)158

4. ԱՄԿի«Համարժեքաշխատանքիդիմացտղամարդկանցևկանանց
հավասարվարձատրմանմասին»կոնվենցիա(1951թ.)159

5. ՄԱԿի«Կանանցնկատմամբխտրականությանբոլորձևերիվերաց
մանմասին»կոնվենցիան(1978թ.)160

157. ՀայաստանիՀանրապետությունըստորագրելէ2018թվականին

158. ՀայաստանիՀանրապետությունըստորագրելէ2013թվականին

159. ՀայաստանիՀանրապետությունըվավերացրելէ1995թվականին

160. ՀայաստանիՀանրապետությունըվավերացրելէ1993թվականին
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6. ՄԱԿի«Կանանցնկատմամբխտրականությանբոլորձևերիվերաց
մանմասին»կոնվենցիայիկամընտիրարձանագրություն(1999թ.)161

7. ՄԱԿի«Հաշմանդամությունունեցողանձանցիրավունքներիմասին»
կոնվենցիա(2006թ.)162

8. ՄԱԿիանվտանգությանխորհրդիբանաձևերխաղաղությանանվտան
գությանշրջանակներումկանանցդերի,հակամարտություններում
սեռականբռնությանվերաբերյալ:Բանաձևերթիվ1325,1820,1888,
1889,1960,2106և2122

9. ՄԱԿիԿայունզարգացմաննպատակներ,գենդերայինհավասարութ
յանևբոլորկանանցուաղջիկներինհզորացմանվերաբերյալ5րդ
նպատակ,https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5

10.Մարդուիրավունքներիեվրոպականկոնվենցիա(Եվրոպայիխոր
հուրդ,1948թ.)163

11.Մարդուիրավունքներիհամընդհանուրհռչակագիր164

12.Տնտեսական,սոցիալականևմշակութայինիրավունքներիմասինմի
ջազգայինդաշնագիր165

13.Քաղաքացիականևքաղաքականիրավունքներիվերաբերյալմիջազ
գայինդաշնագիր166

Զեկույցներ,վերուծություններ,ուղեցույցներ

1. Գենդերայինբյուջետավորումը.Գործնականկիրառությանվե
րաբերյալձեռնարկ,Եվրոպայիխորհուրդ,2009,https://rm.coe.
int/1680599885

2. Գենդերայինհավասարությանքաղաքականությանմշակմանձեռ
նարկ,Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմա

161. ՀայաստանիՀանրապետությունըվավերացրելէ2006թվականին

162. ՀայաստանիՀանրապետությունըվավերացրելէ2010թվականին

163. ՀայաստանիՀանրապետությունըվավերացրելէ2002թվականին

164. ԸնդունվելևհռչակվելէՄԱԿիԳլխավորԱսամբլեայիկողմից1948թ․դեկտեմբերի
10ին՝217Ա(III)բանաձևիհամաձայն։

165. ՀայաստանիՀանրապետությունըվավերացրելէ1993թվականին

166. ՀայաստանիՀանրապետությունըվավերացրելէ1993թվականին
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կերպություն,2016,https://www.oecd.org/dac/genderdevelopment/
HandbookOECDDACGenderEqualityPolicyMarker.pdf

3. Գենդերայինճեղքվածք.կանանցնկատմամբխտրականդրսևորումնե
րիախտորոշիչուսումնասիրություն,ՄԱԿիԲնակչությանհիմնադրամ,
2016,http://www.unfpa.am/sites/default/files/2016_GenderGap
factsheet_Arm.pdf

4. Գենդերայինմեյնսթրիմինգիձեռնարկ՝զբաղվածության,սոցիալական
ներառմանևսոցիալականպաշտպանությանքաղաքականություն
ներ,Եվրոպականհամայնքներ,2008,http://eugender.itcilo.org/toolkit/
online/story_content/external_files/TA_DW_EC.pdf

5. Կանանցբռնությանդեմպայքար.Աջակցությանծառայությունների
համարնվազագույնչափանիշներ,Եվրոպայիխորհուրդ,2008,https://
www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EGVAW
CONF(2007)Study%20rev.en.pdf

6. Կանանցնկատմամբխտրականդրսևորումներիախտորոշիչուսում
նասիրություն,ՄԱԿիԲնակչությանհիմնադրամ,2016,http://armenia.
unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/GenderGapUNFPAbrieffinal.pdf

7. Համաշխարհայինգենդերայինճեղքվածքիզեկույց,2018,https://www.
weforum.org/reports/theglobalgendergapreport2018

8. Հայաստանումընտանեկանբռնությանըբազմաոլորտայինարձա
գանքիտրամադրմանառկապրակտիկայիևնախաձեռնությունների
արդյունավետությանբարձրացմաննուղղվածորակականհետա
զոտություն,ՄԱԿիԲնակչությանհիմնադրամ,2017,http://armenia.
unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Reserach_ArmFinal%20with%20
logosupd_0.pdf

9. Հանրայինծառայությունումգենդերայինհավասարությունը,օգտա
կարխորհուրդներգենդերայինմեյնսթրիմինգիվերաբերյալ,Գեն
դերայինմեյնսթրիմինգիՇվեդականաջակցությանհանձնաժողով,
Շվեդիայիկառավարությանզեկույց,2007,https://www.government.
se/49b730/contentassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/
genderequalityinpublicservicessou200715

10.ՏղամարդիկևգենդերայինհավասարությանհիմնախնդիրըՀա
յաստանում,ՄԱԿիԲնակչությանհիմնադրամ,2016,http://armenia.
unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/MENANDGENDEREQUALITY_
ARM_July_2017_finalized_0.pdf
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ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸԵՎ
ԿԱՆԱՆՑՀԶՈՐԱՑՄԱՆՈՒՂԻՆԵՐԸ

ԱլենկաՎերբոլե

ԳԵՆԴԵՐԻՆՎԵՐԱԲԵՐՈՂՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հզորացում։ Տարբերակների ամբողջ տիրույթը, որոնցով ստեղծվում են
հնարավորություններ և հզորացվում են անհատական և կոլեկտիվ կա
րողությունները՝ ուղղվածանհատների կյանքի նկատմամբ հսկողության
իրացմանը և նրանց ավելի բազմազան ընտրության հնարավորություն
ներտալուն։Այդիմաստով,հզորացումըկարողէնշանակելռեսուրսների
նկատմամբ հասանելիություն կամ հսկողություն, ինչպես նաև ինքնորո
շումևմասնակցություն։

Գենդեր։Կանանցևտղամարդկանցմիջևսոցիալականևմշակութային
տարբերությունները,որոնքկանանցևտղամարդկանցարժեքներենվե
րագրում և կյանքում ստեղծում են անհավասար հնարավորություններ։
Այսպիսիբնութագրիչներըփոփոխականեն։Քաղաքականություններնու
կառույցներըորոշիչդերունենկենսապայմաններիձևավորմանգործում,
ևայդկերպդրանքհաճախինստիտուցիոնալացնումենգենդերիսոցիա
լականկառուցվածքը։

Գենդերային վերլուծությունը։ Կանանց և տղամարդկանց վերագրված
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դերերումպայմանների,կարիքների,մասնակցությանցուցանիշների,ռե
սուրսներիհասանելիությանևզարգացման,ակտիվներիվերահսկողութ
յան, որոշում կայացնելու լիազորությունների միջև տարբերությունների
ուսումնասիրություն։ Գենդերային վերլուծությունը գենդերի՝ քաղաքա
կանություններիևծրագրերիմեջներառմանհիմքնէ (ինչպեսբացատր
վածէստորև)ևօգնումէհասկանալգենդերայինանհավասարություննե
րը կոնկրետ իրավիճակում կամ ոլորտում և ձևակերպել նախագծերը
կամ (ոլորտային) ծրագրերն այնպես, որ դրանք ուղղված լինեն կոնկ
րետիրադրությանըևշտկենայն։Գենդերայինվերլուծությունընաևօգ
նումէհասկանալանհավասարություններիարմատականպատճառները,
ծրագրիարդյունքներիվրադրանցազդեցությանձևերը,հաղթահարման
ուղիները,ինչպեսնաևօգնումէբացահայտել՝արդյոքկա՞կանանցևաղ
ջիկներիհամարկոնկրետ,թիրախավորվածգործողություններիանհրա
ժեշտություն (կամ,տվ յալ իրավիճակում,տղամարդկանց կամտղաների
համար)։Իվերջո,այնառնվազնօգնումէհասկանալ,թեինչպեսկարելի
էլրացուցիչվնասչպատճառել(«մի՛վնասիր»սկզբունքով)՝այսպիսովխու
սափելովոչճիշտենթադրություններիցևկարծրատիպերից,ինչպեսնաև
ուժիանհավասարհարաբերություններիվերարտադրումից։

Գենդերայինհավասարություն։Խտրականությանբացակայությունգեն
դերիհատկանիշով՝ռեսուրսներիհատկացման,օգուտներիևծառայութ
յուններինհասանելիությանտեսանկյունից։

Գենդերային իրավահավասարություն։Օրենքովևգործնականումհան
րայինոլորտումումասնավորկյանքումկանանցևտղամարդկանցմիջև
օգուտներիևհնարավորություններիբաշխմանհավասարվերաբերմուն
քիապահովում՝գենդերայինհարցերըտարբերոլորտներիքաղաքաակա
նություններումընդգրկելումիջոցով։

Գենդերայինհարցերիընդգրկումըքաղաքականություններում։Սավե
րաբերումէօժանդակությանբոլորնախագծերում,ծրագրերումևքաղա
քականություններում գենդերային վերլուծության ինտեգրմանը։ 1995 թ.
ՄԱԿիԿանանցդրությանվերաբերյալչորրորդհամաշխարհայինխորհըր
դաժողովի գործողությունների ՄԱԿի հարթակի և Եվրահանձնաժողովի
համապատասխան հաղորդակցության հիման վրա և դրանց լրացնող
1998 թ. Եվրամիության խորհրդի՝ Զարգացման համագործակցության
մեջ գենդերային հարցերի ինտեգրման բանաձևի ընդունումը բեկումնա
յինէրպաշտոնականքաղաքականությունումգենդերայինիրազեկության
առումով։
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Միջոլորտայնություն։Վերլուծականգործիք,որնուղղվածէհասկանալու
ևարձագանքելուայնձևերին,որոնցովգենդերայինինքնությունըտրամա
խաչվումէայլսոցիալականգործոններիհետ,որոնքայդինքնությանբաղ
կացուցիչնեննաև։Այդգործոններիցենռասան,տարիքը, էթնիկպատ
կանելությունը, դասակարգը, գաղութարարականպատմությունը, կրոնը,
սոցիալմշակութային կատեգորիաները և ինքնությունները, սեռական
կողմնորոշումը։

ԿԱՅՈՒՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸԵՎԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ167

Ըստկայունզարգացմանհինգերորդ՝«Կանանցհավասարությունևհզո
րացում»նպատակի,ամենուրկանայքևաղջիկներըպետքէունենանհա
վասարիրավունքներուհնարավորությունևպետքէկարողանանապրել
բռնությունիցուխտրականությունիցզերծպայմաններում։Թեևկանանց
հավասարությունըևհզորացումըկայունզարգացման17նպատակներից
(ԿԶՆ)մեկնէ,այնմիևնույնժամանակներառականևկայունզարգացման
բոլոր կողմերիանքակտելի բաղադրիչն է։ Կարճասած՝ բոլորԿԶՆները
կախվածենՆպատակ5իձեռքբերումից։

Գենդերայինհավասարությունըմինչև2030թ.պահանջումէանհապաղ
գործողություններ՝ վերացնելու խտրականության բազմաթիվ արմատա
կան պատճառները, որոնք դեռևս սահմանափակում են կանանց իրա
վունքներըհանրայինևմասնավորհատվածներում։Օրինակ՝խտրական
օրենքները պետք է փոխվեն, իսկ օրենսդրությունը պետք է ընդունվի
պրոակտիվորենառաջմղելուհավասարությունը։Նմանապես,թեևավելի
շատկանայքենքաղաքականպաշտոններզբաղեցնումվերջինտարինե
րին,այդթվումնաևհատուկքվոտաներիկիրառմանարդյունքում,նրանք
դեռևսկազմումենխորհրդարանականներիընդամենը23,7տոկոսը,ինչն
առայժմ շատհեռուէհավասարությունից։Իրավիճակը շատավելիբար
վոքչէնաևմասնավորհատվածում,որտեղամբողջաշխարհումկանայք
զբաղեցնումենվերադասևմիջինօղակիղեկավարպաշտոններիմեկեր
րորդիցփոքրմասը։

Ինչպես ցույց է տրվում ստորև՝ Շրջանակ 1ում, գենդերային հավասա
րությունը և կանանց ու աղջիկների հզորացումն ամրագրված է որպես
առանձիննպատակ(Նպատակ5),բայցավելիկարևորէ,որայնկարմիր
թելովանցնիբոլորայլնպատակներիմիջով։

167. Աղբյուրը՝http://www.unwomen.org/en/news/infocus/womenandthesdgs/sdg5
genderequality,http://www.unwomen.org/en/news/infocus/womenandthesdgs,https://
sdgcompass.org/sdgs/sdg5/

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs
https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-5/
https://sdgcompass.org/sdgs/sdg-5/
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Շրջանակ1. ԿԶՆ5-ի նպատակներըև դրան կապակցված
թիրախները

Կայունզարգացմանօրակարգըևգենդերայինհավասարութ
յանը վերաբերող Կայուն զարգացման նպատակ (ԿԶՆ) 5ն
ուղղվածէգենդերայինհավասարությանձեռքբերմանըևբո
լոր կանանցևաղջիկներիհզորացմանըմինչև2030 թ.։Այն
ունիինըկապակցվածթիրախներ,որոնքբոլորնէլկապվածեն
տնտեսականհզորացմանհետ՝

• Ամենուր վերջ դնել կանանց և աղջիկների նկատմամբ
խտրականությանբոլորձևերին։

• Վերացնել կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության
բոլոր ձևերը հանրային ոլորտում և մասնավոր կյանքում,
ներառյալ թրաֆիքինգը, սեռական և այլ տեսակի շահա
գործումը։

• Վերացնելբոլորվնասակարաշխատակարգերը,ինչպիսիք
եներեխաների,վաղևստիպողականամուսնությունը,ինչ
պեսնաևկանանցսեռականօրգաններիխեղումը։

• Ճանաչել ևարժևորել չվճարվողխնամքըևտնային գոր
ծերըըստազգայինառանձնահատություններիհանրային
ծառայություններիմատուցման,ենթակառուցվածքներիև
սոցիալականպաշտպանությանքաղաքականությունների,
ինչպեսնաևտնայինտնտեսություններումևընտանիքում
ընդհանուրպատասխանատվությանխթանմանմիջոցով։

• Ապահովել կանանց լիարժեք և արդյունավետ մասնակ
ցությունը և առաջնորդության հավասար հնարավորութ
յունները քաղաքական, տնտեսական և հանրային կյան
քումորոշումներիկայացմանբոլորմակարդակներում։

• Ապահովել համընդհանուր հասանելիություն սեռական և
վերարտադրողական առողջությանը և վերարտադրողա
կան իրավունքներին՝ Բնակչության և զարգացման մի
ջազգայինխորհրդաժողովի գործողությունների ծրագրին
ևՊեկինիգործողություններիպլատֆորմին,ինչպեսնաև
դրանց վերանայումներին ուղղված խորհրդաժողովների
արդյունքհանդիսացողփաստաթղթերինհամահունչ։
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• Ստանձնել բարեփոխումներ՝ ազգային օրենսդրությանը
համապատասխանկանանցհավասարիրավունքներտա
լու տնտեսական ռեսուրսների նկատմամբ, ինչպես նաև
հսկողություն տրամադրելու սեփականության հասանե
լիության,հողիուգույքիայլ ձևերի,ֆինանսականծառա
յությունների, ժառանգության և բնական ռեսուրսների
նկատմամբ։

• Խթանել նպաստավոր տեխնոլոգիաների, մասնավորա
պես՝տեղեկատվականևհաղորդակցականտեխնոլոգիա
ներիօգտագործումը՝աջակցելուկանանցհզորացմանը։

• Ընդունելևուժեղացնելհստակքաղաքականություններև
կիրարկվելի օրենսդրություն՝ գենդերային հավասարութ
յանխթանմանևբոլորմակարդակներումբոլորկանանցև
աղջիկներիհզորացմանհամար։

ԿԶՆները հիմնված են և լրացնում են Ադիս Աբեբայի Գործողություննե
րիծրագիրը,որնընդունվելէ2015թ.հուլիսինևպարտավորեցրելէպե
տություններին վերացնել գենդերային բռնությունըևխտրականությունը
իրբոլորդրսևորումներովևապահովելկանանցհավասարիրավունքնե
րիցևհնարավորություններիցօգտվելըբոլորմակարդակներում՝կապված
տնտեսական մասնակցության, լսելի լինելու և ակտիվ գործունեության
հետ։Այն ընդունվել է ՄԱԿիԶարգացմանֆինասնավորման երրորդ մի
ջազգայինհամաժողովիավարտին,որըներառումէմիջոցառումներ՝ուղղ
վածհամաշխարհայինֆինանսավորմանաշխատակարգերիվերանայմա
նըևգենդերազգայունբյուջետավորմանևմշտադիտարկմանխթանմանը։

ԶարգացմանօրակարգինկատմամբԵՄի(ևԵՄանդամպետություննե
րի),ինչպեսնաևԵվրոպայիխորհրդիևնմանայլկազմակերպություննե
րիամուրդիրքավորումըհստակորեննպաստումէգենդերայինհավասա
րությանընդունմանըորպեսնորԿԶՆիկենտրոնականտարր։

ԿԱՆԱՆՑՔԱՂԱՔԱԿԱՆՀԶՈՐԱՑՄԱՆՈՒՂԻՆԵՐԸ

Կանանցքաղաքականհզորացումըուղղվածէքաղաքականորոշումների
կայացմանգործընթացումկանանցևտղամարդկանցհամարհավասար
հնարավորություններիստեղծմանըևապահովմանը։Տղամարդիկևկա
նայքունենտարբերկարիքներևառաջնահերթություններ,կատարումեն
տարբերդերեր,հանդիպումենտարբերսահմանափակումներիևտարբեր
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պարտավորություններուպատասխանատվություններենստանձնում։

Գենդերայինդերերըսահմանվումենսոցիալականմակարդակում՝արտա
ցոլելովկանանցևտղամարդկանցմիջևկենսաբանականտարբերություն
ները։Դրանքտարբերենլինում՝ըստտարածաշրջանիևգործունեության
ձևի,ինչպեսնաևփոփոխվումենժամանակիընթացքում։Այսդերերըորո
շիչենդառնումսոցիալտնտեսականկյանքումևորոշումներիկայացման
գործընթացում։

Որոշումների կայացմանգործընթացին կանանց մասնակցությունը մար
դուիրավունքէևժողովրդավարականհասարակությաննախապայման,
որտեղթե՛տղամարդկանց,թե՛կանանցկարիքներըևմտահոգությունները
հաշվիենառնվումքաղաքականորոշումներիկայացմանգործընթացում։
Գենդերայինհավասարությունըպետքէլինիքաղաքականօրակարգիմի
մասը,քանիորկանայքթերներկայացվածենորոշումներիընդունմանբո
լորմակարդակներում։

Ընտրականգործընթացումկանայքտարբերդերերկարողենստանձնել՝
ըստքաղաքականհզորացմանվերաբերելիության՝

• ընտրողներ,

• պատգամավորականթեկնածուներ,

• համայնքիղեկավարներևավագանուանդամներ,

• ընտրականհանձնաժողովներիանդամներ։

Թեկնածուներիառաջադրմանգործընթացումգենդերայինհավասարութ
յուննապահովելուհամարաշխարհիշատերկրներումկիրառվումենժա
մանակավորմիջոցառումներ՝քվոտաներ։Դրանքկարողենլինելսահման
վածօրենքով(Սահմանադրություն,ընտրականօրենսգիրք,քաղաքական
կուսակցություններիմասինօրենքներ)կամկամավորսահմանվենքաղա
քականկուսակցությունների կողմից։Որոշ երկրներումՍահմանադրութ
յամբկամօրենսդրությամբամրագրվումէպաշտոններիկոնկրետքանակ,
որոնքպետքէզբաղեցվենկանանցկողմից։Համամասնականկամխառը
ընտրականհամակարգունեցողերկրների70տոկոսըկիրառումէորոշա
կիտեսակիքվոտա։Իսկմիայնմեծամասնականընտրականհամակարգ
ունեցողերկրներումքվոտաներըկիրառվումեներկրներիշուրջ30տոկո
սիդեպքում։
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Այնուամենայնիվ, քվոտայի սահմանումը դիտվում է որպես ժամանակա
վորմիջոց։Խորքայինփոփոխություններիհասնելուհամարանհրաժեշտէ
բոլորշահագրգիռկողմերիշրջանումգենդերայինհավասարությանապա
հովմանուղղությամբկարողություններիզարգացումապահովել, ինչպես
նաևբարձրացնելիրազեկությունըգենդերայինխնդիրներիմասինևգեն
դերայինզգայունությունը,այդթվում՝գենդերազգայունբարեփոխումների
միջոցով։
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ԿՈՆՖԼԻԿՏԻՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ.

ՀԱՄԱՌՈՏՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Նյութը հիմնված է «Կոնֆլիկտազգայուն մոտեցումների զարգացմանը,
մարդասիրական աջակցությանը և խաղաղարարությանը. ռեսուրսային
գիրք» ՀԿների կոնսորցիումի կողմից մշակված աշխատության դրույթ
ների վրա168։ Մանրամասն տեղեկատվության համար այցելե՛ք www.
conflictsensitivity.orgկայքը։

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Կոնֆլիկտինկատմամբզգայունությունը(ԿԶ)հիմնվածէայնենթադրության
վրա,որյուրաքանչյուրնախաձեռնություն,որնիրականացվումէկոնֆլիկտի
ազդեցության գոտիներում, կունենա հետևանքներ, որոնք դրականորեն
կամբացասաբարկանդրադառնանկոնֆլիկտիվրա։

Կոնֆլիկտինկատմամբզգայունությունընշանակումէձերկազմակերպության
կարողությունը․

• հասկանալուձերաշխատանքիհամատեքստը

• հասկանալուհամատեքստիևձերմիջամտությանփոխհարա-
բերությունը

• գործելու՝հասկանալովվերոնշյալփոխհարաբերությունները
(համատեքստիևմիջամտության)`բացասականհետևանքնե-
րիցխուսափելուևգործողություններիդրականազդեցությունը
մեծացնելունպատակով։

168. ResourcePackforConflictSensitiveApproachestoDevelopment,Humanitarian
AssistanceandPeacebuilding,AfricaPeaceForum,CenterforConflictResolution,Consortium
ofHumanitarianAgencies,ForumonEarlyWarningandEarlyResponse,InternationalAlert,
andSaferworld,2015,http://conflictsensitivity.org/key_reading/conflictsensitiveapproaches
todevelopmenthumanitarianassistanceandpeacebuildingresourcepack/.

http://www.conflictsensitivity.org
http://www.conflictsensitivity.org
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ԿԶնձերմոտեցումնէաշխատանքինևկոնֆլիկտիգոտումձերկազմա
կերպության ներկայությանը։ ԿԶը ներառում էպլանավորում,առաջնա
հերթություններիորոշում,աշխատանքիիրականացման,մոնիթորինգիև
գնահատմանմեթոդներիսահմանում,ինչպեսնաևձերներկայությանկամ
աշխատանքիազդեցությանընդհանուրգնահատում։

ԿԶըհատուկձեռնարկկամուղեցույցչէ։ԿԶընշանակումէ,որայսկամ
այնաշխատանքնիրականացնելիսդուքհամոզվածեք,որտեղ յակեքձեր
աշխատանքիհամատեքստումառկակոնֆլիկտիդինամիկային,ևմտա
ծումեք՝ինչպեսկազմակերպելևհարմարեցնելձերաշխատանքը,որպես
զիհնարավորլինի՝

• խուսափել կոնֆլիկտի դինամիկայի վրա հնարավոր բացասական
ազդեցություններից,

• առավելագույնի հասցնել ձեր աշխատանքի արդյունքը կոնֆլիկտի
դինամիկայիվրադրականազդեցությունունենալունպատակով։

Կոնֆլիկտինկատմամբզգայուն լինել՝չինշանակումամենգնովխուսա
փելբոլորհնարավորկոնֆլիկտներից։Եթեդուքներառվածեքզարգաց
մանաշխատանքներում,ապապետք է ընդունեք, որ ձերաշխատանքը
ստեղծելուէզանազանկոնֆլիկտներ,քանիորզարգացումըհանգեցնում
է գոյություն ունեցող հարաբերություններիթարմացմանը։ ԿԶիխնդիրն
է՝համոզվածլինել,որդուքլիովինհասկանումեքկոնֆլիկտիդինամիկան
ձերաշխատանքիհամատեքստումևկարողեքմանրամասնորենուսում
նասիրել,թեինչպեսէձերծրագիրըփոխազդելուայդդինամիկայիհետ։
Դուքպետքէնաևհամոզված լինեք, որձերաշխատանքը չիավարտվի
ավելիշատվնաս,քանօգուտհասցնելով։
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ԿԶ-ԻԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

Ստորևտեղադրվածաղյուսակում ներկայացված ենԿԶիառանցքային
տարրերը․

«Ինչ»և«ինչպես»․ԿԶ

Ի՞նչանել Ինչպե՞սանել

Հասկանալաշխատանքի
համատեքստը

Պարբերաբարիրականացնել
կոնֆլիկտիվերլուծություն

Հասկանալկապըձերաշխատան
քի/միջամտությանև
համատեքստիմիջև

Կապելկոնֆլիկտիվերլուծությունը
ձերմիջամտությանծրագրային
ցիկլիհետ

Կիրառելվերոնշյալհասկացումը
բացասականազդեցությունից
խուսափելուևդրական
ազդեցությունըառավելագույնի
հասցնելուհամար

ՀաշվիառնելովԿԶն՝իրականաց
նելմիջամտությանպլանավո
րում,իրագործում,մոնիթորինգև
գնահատում(անհրաժեշտության
դեպքումնաևվերանայում)

Կոնֆլիկտիվերլուծությանիրականացում

Կոնֆլիկտի վերլուծությունը (ԿՎ) կոնֆլիկտի առարկայի, պատճառների,
դերակատարների և դինամիկայի համակարգային ուսումնասիրությունն
է։ԿՎնկարողէիրականացվելտարբերմակարդակներում(օրինակ՝տե
ղական, տարածաշրջանային, ազգային)։ Շատ կարևոր է ԿՎ համապա
տասխանֆոկուսիսահմանումը,քանիորազգայինմակարդակումառկա
խնդիրներըկարողենտարբերվելտեղականից։Բացիդրանից՝նույնքան
կարևոր է կոնֆլիկտի դինամիկայի մնացած փոխկապակցված մակար
դակներիհետհամակարգայինկապիստեղծումը։

Վերլուծությունծրագրայինցիկլիշրջանակներում

Ծրագրայինցիկլըբաղկացածէերեքկարևորտարրերից՝պլանավորում,
իրականացումևմոնիթորինգուգնահատում։Կոնֆլիկտիդինամիկայի
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ընկալումը վերաբերում է բոլոր երեքփուլերին՝ ծրագրիամբողջ ցիկլի
ընթացքում։

ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻՆԿԱՏՄԱՄԲԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

Կոնֆլիկտինկատմամբզգայունությանպլանավորումըկիրառվումէան
կախբռնությանմակարդակիցևհաճախականությունից՝կոնֆլիկտիազ
դեցության բոլոր համատեքստերում, ներառյալայն իրավիճակները, երբ
լարվածությունը դեռևս չի վերաճել կոնֆլիկտի։ ԿԶ պլանավորումը ուղ
ղորդումէպլանավորմանգործընթացը՝հաշվիառնելովկոնֆլիկտիվերլու
ծությունը։

Միջամտությանօբյեկտիսահմանում

Որոշ իրավիճակներում կազմակերպությունները կիրառում են ԿՎն՝ մի
ջամտության նպատակը սահմանելու համար (օրինակ՝ եթե ջրային ռե
սուրսիանբավարարությունըկարողէմոտապագայումդառնալկոնֆլիկ
տի լուրջաղբյուր,ապա որպես ծրագրային նպատակ կարող է ընտրվել
ջրամատակարարմանբարելավումը)։Այլդեպքերումկազմակերպությունն
արդենունիսահմանվածնպատակ,ևԿՎնկկիրառվիգործողությունների
պլանավորմանհամար՝հաշվիառնելովկոնֆլիկտիզգայունությունը։

Միջամտությանգործընթացիսահմանում

ԵթեԴուքսահմանելեքնախագծինպատակները,ապամիջամտության
գործընթացըկարողէպլանավորվելԿԶձևաչափով՝ներառելովայնպիսի
հարցերիսահմանում,ինչպիսիքեն«ո՞վ»,«որտե՞ղ»և«ե՞րբ»։
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ԿՎ-իհամարառանցքայինհարցերը

Առարկա/պրոֆիլ

1. Ո՞րնէքաղաքական,տնտեսական,սոցիալմշակութային
համատեքստը։

2. Որո՞նքենքաղաքական,տնտեսական,սոցիալական
խնդիրները։

3. Ի՞նչփոխհարաբերությունունենկոնֆլիկտիազդեցության
տարածաշրջաններըհամատեքստիհետ։

4. Ինչպիսի՞նէկոնֆլիկտիպատմությունը։

Պատճառներ

1. Որո՞նքենկոնֆլիկտիկառուցվածքայինպատճառները։

2. Ո՞րխնդիրներըկարողենդիտարկվելորպես
կոնֆլիկտիանմիջականպատճառներ։

3. Ի՞նչըկարողէխթանելկոնֆլիկտիէսկալացիան։

4. Ի՞նչնորգործոններկան,որոնքկարողեն
երկարաձգելկոնֆլիկտիդինամիկան։

5. Ո՞րգործոններըկարողենխթանելխաղաղության
հաստատումը։

Դերակատարներ

1. Ովքե՞րենհիմնականդերակատարները։

2. Որո՞նքեննրանցշահերը,նպատակներըևդիրքորոշումները,
ինչպե՞սենդրանքփոխհարաբերվում։

3. Ինչպիսի՞նէխաղաղությանհեռանկարը։

4. Ո՞րդերակատարներըկարողենհամարվել«սփոյլերներ»
(մարդիկ,որոնքնպաստումենկոնֆլիկտիէսկալացիային)։
Ինչո՞ւ։Արդյո՞քդիտավորյալենայդ«սփոյլերները»,թե՞ոչ։

Դինամիկա

1. Որո՞նքենկոնֆլիկտիներկայիսմիտումները։

2. Որո՞նքենհնարավորությունները։

3. Ի՞նչսցենարկարելիէմշակելկոնֆլիկտիպրոֆիլի,
պատճառներիևդերակատարներիվերլուծության
արդյունքում։

Պատկեր1.Կոնֆլիկտիվերլուծությունըվերաբերումէմիջամտությանբոլոր
կետերին
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Ո՞վ.ծրագրիշահառուներ,աշխատակիցներևգործընկերներ

Շահառուներինընտրելիսպետքէհաշվիառնելինչպեսպահանջմունքնե
րիգնահատումը(կամայլտեսակիգնահատում),այնպեսէլԿՎն։

• Ընտրությունը հիմնված է պահանջմունքների՞ վրա (թե՞ հավասա
րությանվրա)։

• Ինչպե՞ս է ընտրությունը հարաբերվում հանրույթում առկա բաժա
նումներիհետ,ևորո՞նքեննմանիրավիճակիպայմանները։

Տեղացիևոչտեղացիաշխատակիցներիներգրավումնունիինչպեսբա
ցասական,այնպեսէլդրականկողմեր։Որոշազգություններիներգրավու
մըկարողէդիտարկվելորպեսկողմնակալ՝տվ յալաշխատակցիերկրիհետ
քաղաքական լարվածությանառկայությանդեպքում,կամկարողէդրա
կանընկալվել, եթեերկրներիմիջևառկաէ բարյացակամփոխհարաբե
րություններիպատմություն։ԿԶիառանցքայինտարրկարողէլինելտեղի
լեզուներովկամբարբառներովխոսելը,սակայնտեղացիաշխատակիցնե
րըկարողենչընկալվելորպեսչեզոք։Աշխատակիցներինաշխատանքիըն
դունելումոտեցումըԿԶիառանցքայինտարրերիցէ։

Համագործակցությանզարգացմանգործընթացըպետք է իրականացվի
զգուշորեն։Հարցերիմեծամասնությունըպետքէ ենթարկվիԿՎի, հատ
կապեսերբքննարկվումէ,թեովքերենգործընկերները,ևինչպիսինեն
նրանցհարաբերություններնայլդերակատարներիհետ։Եղելենիրավի
ճակներ,երբկոնֆլիկտիգլխավորհերոսներըլեգիտիմությունենձեռքբե
րել միջազգային դերակատարների հետ համագործակցության միջոցով։
Նմանօրինակգիտելիքիկարելի է հասնել միայնդերակատարների շուրջ
կենտրոնացածԿՎիմիջոցով։

Որտե՞ղ.ո՞րաշխարհագրականտարածաշրջանումպետքէիրականացվի
ծրագիրը

ԳործունեությանաշխարհագրությանորոշումըպահանջումէԿՎիևպա
հանջմունքներիգնահատմանարդյունքներիմիջևկապիգիտակցում։Սա
պետք է որոշվի նաև հանրույթի զանազան հատվածների մասնակցութ
յամբ։Ընտրությունըկարողէանմիջականազդեցությունունենալկոնֆլիկ
տիհամատեքստիվրա,օրինակ՝հողայինիրավունքներիխախտումները
սրելու,որոշակիռազմականկամտնտեսականշահերին(հաճախոչկան
խամտածված)աջակցությունցուցաբերելու,կամորոշակիքաղաքական
խմբերիկամանձերիլեգիտիմացմանմիջոցով։Սրանքիրավիճակներեն,
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երբ միջամտությունը կարող է ոչ դիտավորյալ կերպով բերել կոնֆլիկտի
սրմանըկամբացթողնելայնմեղմացնելուհնարավորությունը։

Բացիդրանից՝միջամտություններիմեծմասնօգուտ չիբերիողջբնակ
չությանը. անխուսափելիորեն կլինեն մարդիկ և հանրույթներ, որոնք
գտնվումենշահառուներիհարևանությամբ։Կարևորէհասկանալշահա
ռուներիխմբերիաշխարհագրականսահմանումը՝արդյո՞քայնկախվածէ
բաժանմանգծից։Արդյո՞քսակարողէվատթարացնելառկաբաժանումը
կամ ստեղծել նորը։ Եթե միջամտությունն իրականացվում է կոնֆլիկտի
վրաազդեցությաննպատակով,ապաայնինքնինկորոշիգործունեության
աշխարհագրությունը։ԱյսհարցերըպետքէդիտարկելԿՎիմիջոցով՝մի
ջամտությանաշխարհագրությանևառկահամատեքստիհամապատաս
խանություննապահովելունպատակով։

Ե՞րբ.միջամտությանժամանակիևտևողությանորոշում

Կոնֆլիկտայինիրավիճակներումժամանակիկառավարումըկարևորռե
սուրսէ։Նախագծերիցքաղվածդասերնկարագրողշատփաստաթղթե
րումընդգծվումէժամանակիճիշտտնօրինմանկարևորությունը։Այստեղ
պետքէհատուկուշադրությունդարձնելԿՎիհետևյալտարրերին՝

1. կոնֆլիկտիխթաններ,

2. կոնֆլիկտիսցենարներ։

Կոնֆլիկտի խթանները կարող են սահմանափակ լինել ժամանակի մեջ,
օրինակ՝ընտրություններըկամեղանակիփոփոխականությամբպայմա
նավորված ամենամյա լարվածությունը։ Խթանների գիտակցումը կար
ևորէմիջամտությանմեկնարկի,ավարտիևդրանումփոփոխություններ
մտցնելուհնարավորժամանակիհետկապվածհարցերիլուծմանհամար։
Սցենարներըպետք է կապակցվեն ծրագրի ժամանակահատվածի հետ։
Անհրաժեշտ է իրականացնել հեռանկարային հնարավորությունների և
խոցելիպահերիգնահատում։Սակարողէներառել շարժառիթներիար
տացոլում.արդյոքմիջամտությանտևողություննարդարացվա՞ծէկազմա
կերպական նպատակների, ռեսուրսներիև համատեքստիպահանջների
տեսանկյունից։

Նախագիծըևծրագրերըմիշտավարտվումեն։Ծրագրայինողջցիկլիըն
թացքումԿԶնապահովելուհամարպետքէծրագրիամփոփումըպլանա
վորելևիրականացնել՝հաշվիառնելովզգայունությունը։
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ՆախագիծըԿԶեղանակովամփոփելուերեքմոտեցումկա.

ա)նախագծիամփոփում՝պայմանավորվածդրաավարտով,

բ)նախագծիերկարաձգում,

գ)նախագծիշարունակումնորփուլից։

Նախագծի ավարտի ռազմավարությունը պետք է լինի բավականաչափ
զգայուն,որպեսզիարտացոլիկոնֆլիկտիդինամիկայիփոփոխություննե
րը, բայց միաժամանակ բավականին պրոակտիվ՝ շահառուների չափից
բարձրսպասելիքներիցխուսափելուհամար։

ԼուծումըպետքէհամապատասխանիԿՎովևդրանհաջորդողմոնիթո
րինգովսահմանվածդինամիկային։

Ցուցիչներիսահմանում

ԿԶցուցիչներըդասակարգվումեներեքխմբի՝

• Կոնֆլիկտիցուցիչներ,որոնքմշակվածենԿՎփուլումևօգտագործ
վումենկոնֆլիկտիգործոններիզարգացմանմոնիթորինգիհամար։

• Նախագծիցուցիչներ,որոնքսահմանումեննախագծիարդյունավե
տությունը,ազդեցություննուկայունությունը։

• Փոխազդեցության ցուցիչներ, որոնք մշակված են պլանավորման
փուլում՝ հաշվի առնելով ԿՎի ընթացքում հավաքագրված տեղե
կատվությունը։

Նախագծիևկոնֆլիկտիմիջևփոխազդեցությանցուցիչներնեն.

ա)կոնֆլիկտիվրանախագծիազդեցությանչափում(օրինակ՝խմելուջրի
սահմանափակհասանելիություննայլևսհակադրությունչիստեղծում
էթնիկփոքրամասնություններիմիջև).

բ)նախագծիվրակոնֆլիկտայինգործոններիազդեցությանչափում(օրի
նակ՝զինվածխմբերիկողմիցփրկագնիպահանջովհափշտակված
աշխատակիցներիթիվը,ինչըբարձրացնումէլարվածությունը՝բար
դացնելովմիջխմբայինգործունեությունը)։
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ԿԶԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

ԿԶիրականացումըներառումէհամատեքստիհանգամանալիցուսումնա
սիրումԿՎիպարբերականվերանայմանմիջոցով,որնօգնումէկապակցել
համատեքստիընկալումըգործունեությանիրականացմաննպատակների
ևգործընթացիհետ,ինչպեսնաևպատշաճհամաձայնեցումհամատեքս
տիհետ։ԿԶիրականացմանառանցքայինտարրերնեն՝

• իրականացման գործընթացի զգայուն կառավարում (միջոցառում
ներ,աշխատակիցներ,տեղեկատվություն,ֆինանսներևայլն).

• համատեքստի պարբերական մոնիթորինգ և միջամտության հետ
համատեքստիփոխազդեցությանապահովում՝ԿՎիընթացքումև
պլանավորմանփուլումսահմանվածցուցիչներիկիրառմամբ.

• նախագծի համապատասխանեցում նոր տեղեկատվության լույսի
ներքո, իրականացման նպատակի և գործընթացի շուրջ կենտրո
նացվածմոնիթորինգ։

ԿԶիընթացքումշատկարևորէճկունությունը։Կոնֆլիկտիդինամիկայի
փոփոխականությունըերբեմնհանգեցնում էանսպասելիարդյունքների։
Բոլորկողմերիհետշարունակականերկխոսությունըևկոնֆլիկտիվերլու
ծությանպարբերականվերանայումընվազագույնիենհասցնումանակըն
կալներիկամանսպասելիիրավիճակներիքանակըևմակարդակը։

ԿԶ-իիրականացման4առանցքայինքայլեր

Քայլ1.Կոնֆլիկտիվերլուծությաննախաձեռնում

Քայլ2.Նախագծիպլանավորում

ա)գործողություններիպլանիմշակումևգնահատում,
բ)պայմանավորվածությանձեռքբերում՝համաձայնպայմանագրիևնախագծի
հարցերի,
գ)կոորդինացում,
դ)անվտանգությանընթացակարգերիորոշում։

Քայլ3․Նախագծիիրականացում,մոնիթորինգևհամաձայնեցում

ա)իրականացումևմոնիթորինգ,
բ)համաձայնեցումհամատեքստիևփոհարաբերությանհետ։

Քայլ4.Նախագծիկոնֆլիկտազգայունամփոփում:
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Իրականացնողներիկողմիցայդպիսիճկունությանապահովումըպահան
ջումէնաևճկունությունդոնորներիկողմից։

ԿՈՆՖԼԻԿՏԻՆԿԱՏՄԱՄԲԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ
ԵՎԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կոնֆլիկտազգայուն մոնիթորինգը նախագծի աշխատակիցներին հնա
րավորություն կտա հասնել համատեքստի, միջամտության և վերջիննե
րիսմիջևկապիխորքայինընկալման։Այննաևհնարավորությունէտա
լիսհասկանալկոնֆլիկտիդերակատարներին,առարկան,պատճառները
և դինամիկան՝ նախագծի կամ ծրագրային միջոցառումների մեջ համա
պատասխան փոփոխություններ անելու համար։ Այդպիսով, կոնֆլիկտի
նկատմամբզգայունությանմոնիթորինգըօգնումէհասնելկոնֆլիկտիդի
նամիկայիվրադրականազդեցության։

Գնահատման ավանդական միջոցառումների շարքում ԿԶ գնահատու
մը ենթադրում է կոնֆլիկտիդերակատարների,առարկայի,պատճառնե
րիևդինամիկայիխորքայինընկալում։ԿԶգնահատումնօգտագործվում
է հասկանալու համար միջամտության վրա համատեքստի և հակառակ
ազդեցությունը։Այսգնահատականըհետագայումկարողէկիրառվելմեկ
նարկածնախաձեռնություններիապագափուլերըվերանայելիսկամդաս
լինելհետագանախաձեռնություններիհամար։

Ինչպեսներկայացվածէվերևում,կաԿԶցուցիչների3տարր․

• կոնֆլիկտիցուցիչներ,

• նախագծիցուցիչներ,

• փոխազդեցությանցուցիչներ։

Փոխազդեցությանցուցիչներըկիրառվումեն,մասնավորապես,նախագծի
վրահամատեքստիևհակառակազդեցությանմոնիթորինգիհամար։Օրի
նակ՝եթեհամատեքստըցույցէտալիս,որկոնֆլիկտիպատճառէիշխա
նության տեղական մարմիններում առկա կոռուպցիան, իսկ նախագիծը
ներառում է իշխանությանտեղական մարմինների ներուժի զարգացում,
ապափոխազդեցությանցուցիչներըկչափեն.

• նախագծիազդեցությունը իշխանությանտեղական մարմիններում
կոռուպցիայիվրա.

• իշխանությանտեղականմարմիններումառկակոռուպցիայիազդե
ցությունընախագծիվրա։
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ԿԶ մոնիթորինգ և գնահատում իրականացնելիս հանդիպողառանցքա
յինբարդությունըհետադարձկապիխնդիրնէ։Օրինակ՝հասարակական
կազմակերպությունըկարողէաշխատելհեռավորգյուղում՝երկուէթնիկ
խմբերիհամարջրայինռեսուրսների՝հավասարհասանելիություննապա
հովելունպատակով(խնդիր,որնարդենսահմանվելէորպեսառանցքա
յինԿՎի գործընթացում)։ Հետևելով նախագծի հաջող իրականացմանը՝
գնահատողները, կիրառելովփոխազդեցության ցուցիչներ, բացահայտել
են,որէթնիկխմբերիմիջևամուսնություններիթիվնաճելէ։ԿԶգնահատ
մանբարդություննայնէ,որանհրաժեշտէսահմանել՝արդյոք1)միջէթ
նիկամուսնություններիաճըտեղիէունեցելմիջամտությանարդյունքու՞մ,
2)դանույնկամմեկայլմակարդակումուրիշդերակատարներիծավալած
գործունեությանարդյու՞նքէ,թե՞3)դաարտաքինգործոններիհետկապ
չունեցողհամատեքստիփոփոխությանարդյունքնէ։

ԿԶմոնիթորինգիևգնահատմանընթացքումպետքէընդունել,որնախագծի
ևհամատեքստիմիջևոչմիշտկապատճառահետևանքայինկապ։

Այնուամենայնիվ,ցուցիչներըմշակելիսհարկավորէհաշվիառնելհետա
դարձկապինառնչվողբարդությունները։

Լավցուցիչներըսովորաբարոչթեմատնանշումեննախագծիևհամա
տեքստի ուղիղփոխազդեցությունը,այլ կենտրոնանում ենայդփոխազ
դեցության ավելի անուղղակի արտահայտումների վրա (օրինակ, ոչ թե՝
«արդյոքնախագիծընպաստե՞ցխտրականությաննվազմանը»,այլ՝«կա՞ն
արդյոքշրջանիհատվածներ,որոնքառավելանվտանգենորոշակիխմբե
րի,բայցոչբոլորիհամար»)։

Լրացուցիչտեղեկություններիհամարկարողեքայցելելայսկայքը՝www.
conflictsensitivity.org

www.conflictsensitivity.org
www.conflictsensitivity.org
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ABSTRACT

Thecapacitybuildingprograms implementedforcivilsocietyorganisations
(CSOs) in Armenia have been mostly focused on CSOs’ organizational
capacitybuilding(i.e.strategicmanagement,fundraising,humanresources
management,etc.).Inaddition,anumberofprojectshavebeenimplemented
to enhance and strengthen CSO participation in public policymaking.
However, participation in policymaking and implementation processes
cannotbeeffective ifCSOsdonotpossess theoretical knowledge,donot
know the current situation in the related area, or are not able to clearly
communicate relevant facts and reasoning behind their proposals. Awell
reasonedandcompetentapproachiskeytosuccessinadvocacyinitiatives
inanypolicyarea.

TheBRIDGEforCSOsprojectaimstostrengthenthecapacityofArmenian
civil societyorganizations tobetter respond to citizens’needs.Toachieve
thisgoal,theprojectprovidedarangeofprofessionaltrainingandconsulting
for CSOs working in different areas (such as the environment, education,
culture, social entrepreneurship, etc.). The publication of this manual is a
uniquewrapupoftheprojectasitwillenablebothprojectparticipantsand
other interestedCSOstousetheaccumulatedresourcesandprofessional
knowledge.

Themanualpresentskeyconceptsandideasintheenvironment,education,
economics, entrepreneurship, youth, and gender equality, describing the
current situation andareadevelopment trends inArmenia. Themanual is
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intended to assist CSOs alreadyworking or just starting their activities in
therelevantfieldbyofferingbasicknowledgeanddirectionstoconsiderfor
furtheradvocacyinitiatives.Atthesametime,itwillalsobeusefulforCSO
members, stateemployees, and larger audience to improve their general
knowledge,tobecomefamiliarwithaparticularfield,andtogiveathoughtful
approach to relevant facts and developments. Current developments in
Armenia’spoliticalandeconomiclifeprovethatavibrantcivilsocietycanplay
asignificantroleandinfluencethereformsanddecisionsmade,whetherthey
are in environmental, educational, economic, or other fields. Furthermore,
apartfromCSOsworkinginspecificfields,anyotherinterestedorganization
andorcitizenshouldbefamiliarwiththebasicconcepts, legalregulations,
andthecurrentsituationintherelevantarea.

The materials compiled in this manual provide general understanding of
legalregulationsintheenvironment,education,genderequality,andother
topics,aswellas informationaboutthestate institutionsthatdevelopand
implementsectorpolicies.Theauthorsalsohighlightedrelevant legislative
andpracticalgapsthatneedtobeaddressedineachoftheseareas.CSOs
may take these suggestions and start to work in the outlined directions,
launch campaigns, or approach them critically and raise additional issues.
Themanualalsocontainseducationalmaterialsonthesocialimpactofsocial
enterprises,genderrelatedconcepts,definitions,andapproachestoconflict
sensitivity.Finally,someofthematerialspresentstatisticaldata,information
fromrelevantassessmentsandstudiesinArmenia,thusservingasadditional
trainingmaterialsandorevidenceforadvocacycampaigns.

Theauthorsof themanualhope that itwill enableCSOs toenhance their
current advocacy campaigns or to launch new initiatives addressing the
highlightedproblems.WebelievethatArmenianCSOswillcontinuetobea
driving force for the country’s development, human rights protection, and
dialoguebetweenthegovernmentandsociety.
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Եվրասիահամագործակցությունհիմնադրամի(ԵՀՀ)
տեսլականնէնպաստելնրան,որՀարավայինԿով
կասըկայանաորպեսխաղաղ,հակամարտություն
ներիցզերծևհամագործակցողտարածաշրջանև
աչքիընկնիքաղաքացիներիներգրավմանբարձր
մակարդակով, սոցիալապես պատասխանատու
ձեռներեցությամբուկայուն,պատասխանատուև
արդյունավետհասարակությամբ:ԵՀՀառաքելութ
յուննէհզորացնելմարդկանցսոցիալականարդա
րությանևտնտեսությանասպարեզներումէական
փոփոխություններիհասնելունպատակովևիրա
կանացնելկոնկրետծրագրեր,որոնքկօգնենմարդ
կանցբարելավելիրենցհամայնքըևկյանքը:

Eurasia Partnership Foundation’s (EPF) guiding
visionisaSouthCaucasusthat ispeaceful,conflict
freeandcooperativewithcivicallyengagedcitizens,
socially responsible businesses, and sustainable,
accountableandeffectivethirdsectororganizations.
EPFworksoncriticalthinkingissuesandalternative
educationmethodsformanyyearswithinitsvarious
programs:humanrights,conflicttransformationand
peacebuilding,andcivilsocietybuilding.



ԱՅԺՄԵԱԿԱՆԳԻՏԵԼԻՔՇԱՀԵՐԻ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱՐ

ՈւսումնականտեղեկատվականնյութերիձեռնարկՔՀԿներիհամար

PRESENT-DAYKNOWLEDGEFOREFFECTIVEADVOCACY
МanualofinformationaleducationalmaterialsforCSOs

Սրբագրիչ՝ԱնժելաԱվագյան
Խմբագիր՝ՏաթևիկՄարգարյան

Էջադրումըևգրքիձևավորումը՝ՏաթևԵսայանի

Չափսը.17X25
Տառատեսակները.ArianAMU

Եվրասիահամագործակցությունհիմնադրամ
Ազատությանպող․1/21,բն․23,0037,Երևան

www.epfarmenia.am

Ուրախկլինենքստանալձերկարծիքըձեռնարկ
վերաբերյալհետևյալէլ․հասցեով

Pleasesendyourcomments/feedbackto
infoepf@epfound.am

Գիրքըհնարավորէներբեռնելհետևյալհղմամբ.

Thebookcanbedownloadedviathislink:

https://epfarmenia.am/hy/document/ManualforCSOsBridge4CSOs

https://epfarmenia.am/hy/document/Manual-for-CSOs-Bridge4CSOs 




Present-dayKnowledgeforEffectiveAdvocacy
Manualofinformational-educationalmaterialsforCSOs

Themanualisdesignedtohelpcivilsocietyorganisations(CSOs)in
buildingtheirknowledgeontheenvironment,education,economics,
entrepreneurship, youth, and gender equality by presenting field
specific, while also userfriendly knowledge in specific areas. The

handbook can be useful for CSOsworking in various areas to develop their own
capacities,aswellasforCSOtrainersandconsultants.Thedesign,publishing,and
printingofthemanualhasbeencarriedoutbyEPF.

ThispublicationwasproducedwiththefinancialsupportoftheEuropeanUnion.
ItscontentsarethesoleresponsibilityofEurasiaPartnershipFoundationand
donotnecessarilyreflecttheviewsoftheEuropeanUnion․

Thispublicationisapartoftheseriesofmanualspublishedunderthe
“EPFUniversity” heading.Thispublication is apartofCivil Society
(CS) direction. The series include texts which belong to four large
thematicdirections:

CriticalThinking(CT)

WarandPeace(WP)

CivilSociety(CS)

Education,methodologyofhistory,cultureandvalues(EMHCV)
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