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ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱՐ 

2018 թ. ապ րիլ  յան Բաց ձեռ քե րի հե ղա փո խութ յու նը հա րու ցեց մի ջազ գա յին հան րութ յան զար
ման քը։ Այն տե ղի ու նե ցավ կի սաիշ խա նա վա րա կան (կի սաավ տո րի տար)  երկ րում, ո րը վա րըն
թաց շարժ վում էր դե պի իշ խա նա վա րութ յուն՝ ա վե լի ու ա վե լի նե ղաց նե լով քա ղա քա ցիա կան 
ակ տի վիզ մի տի րույ թը։ Խա ղաղ, ոչ բռնի Թավշ յա հե ղա փո խութ յու նը մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ 
ստեղ ծեց ժո ղովր դա վա րա կան և կա յուն զար գաց ման հա մար, սա կայն քա ղա քա ցիա կան հա
սա րա կութ յու նը (ՔՀ) պետք է ջան քեր գոր ծադ րեր՝ ա պա հո վե լու հե ղա փո խութ յան օ գուտ նե րի 
շա րու նա կա կա նութ յու նը և  օգ նե լու կա ռու ցել բա րե փո խում նե րի նա խա ձեռն ման կամ զար գաց
ման տես լա կան և ռազ մա վա րութ յուն բո լոր ո լորտ նե րում։ 

Ար ձա գան քե լով ՔՀԿ– նե րի՝ հե ղա փո խութ յան օ գուտ նե րի շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հով ման 
և դ րանք կա ռու ցո ղա կան ու տե սա նե լի փո փո խութ յուն նե րի վե րա ծե լու ձգտմա նը՝ ԱՄՆ ՄԶԳ –ի 
ֆի նան սա վո րած ՔՀԿ Դե պո — Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի զար գաց ման ծրագ րի 
շրջա նա կում 2018 թ. օ գոս տո սի 24–26–ը ԵՀՀ–ն կազ մա կեր պեց ե ռօր յա մի ջո ցա ռում. «ՔՀԿ–նե
րիտեսլականիևռազմավարությանքննարկումհանունապագայի»: ԵՀՀն հա մախմ բեց ՔՀ 
ակ տիվ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, կա ռա վա րութ յան պաշ տոն յա նե րի և  ո լորտ նե րի փոր ձա գետ նե րի՝ 
մտո րե լու նոր պայ ման նե րում ՔՀԿնե րի ռազ մա վա րութ յան վե րա բեր յալ։ 

ՔՀԿ– ներ, կա ռա վա րութ յան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ների (ՏԻՄ), քա ղա քա
ցիա կան շար ժում նե րի, ԶԼՄ– ների ներ կա յա ցու ցիչ ներ, հան րա յին և  ա կա դե միա կան ո լորտ նե րը 
ներ կա յաց նող ան հատ ներ՝ 120 մաս նա կից քննար կե ցին ըն թա ցիկ բա րե փո խում նե րը և  ան ցու
մա յին գոր ծըն թաց նե րը, ՔՀ և կա ռա վա րութ յան միջև հա ղոր դակց ման և հա մա գոր ծակ ցութ յան 
մե խա նիզմ նե րը, նո րա րա րա կան գա ղա փար նե րը և ՔՀ տես լա կա նը: 

Մտագրոհի արդյունքում հայտնաբերած 30 ո լորտ նե րից, որոնք բարեփոխման կարիք ունեն, 
մաս նա կից ներն ընտ րե ցին մեկ տասն յա կի չափ կոնկ րետ հար ցեր՝ բա նա վի ճե լու և մ տո րե լու 
հա մար։ Ի նը խումբ աշ խա տում էր այն պի սի թե մա նե րի վրա, ինչ պի սիք են. Պե տութ յուն  ՔՀ 
հա րա բե րութ յուն ներ, Կա ռա վա րութ յուն/ Հան րա յին կա ռա վա րում, ՔՀ զար գա ցում, Կա յուն զար
գա ցում  Շր ջա կա մի ջա վայր, Մե դիա, Թ վա յին տեխ նո լո գիա նե րը և գոր ծիք նե րը կա ռա վար ման 
հա մա կար գե րում, Գ լո բալ Հա յաս տան (ար տա քին հա րա բե րութ յուն ներ), Մ շա կույթ, Կա նանց 
դե րը նոր հան գա մանք նե րում, Ծայ րա մա սե րի հա մա չափ զար գա ցում, Գա ղա փա րա խո սութ յուն
ներ և կու սակ ցութ յուն ներ, Ար հես տակ ցա կան միութ յուն ներ։ Մի ջո ցառ ման արդ յուն քում ստաց
վեց ա վե լի քան 100 ընդ հա նուր և մաս նա վոր ա ռա ջար կութ յուն։ 

Մի ջո ցա ռու մը հնա րա վո րութ յուն տվեց մաս նա կից նե րին դուրս գա լու ա ռօր յա հար ցե րի 
նեղ շրջա նա կից, մտո րե լու հա սա րա կութ յան գլո բալ մար տահ րա վեր նե րի շուրջ, մշա կե լու 
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հնա րա վոր լու ծում ներ և ռիս կեր, անդ րա դառ նա լու չլուծ ված խնդիր նե րի և ծանոթանալու 
միմյանց մոտեցումներին ու կարծիքներին։ 

Կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու նեին ու նի կալ հնա րա վո րութ յուն՝ տե ղե կա նա լու հա
սա րա կութ յան ա մե նամ տա հոգ և գի տակ խմբե րից՝ հա մայն քա հեն կազ մա կեր պութ յուն նե րից և 
քա ղա քա ցիա կան ակ տի վիստ նե րից, թե ի՛նչն է ա րագ զար գա նում և  ի՛նչն է հետ մնում բա րե փո
խում նե րի և ժո ղովր դա վա րա կան փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թաց նե րում, ո րո՛նք են մարդ կանց 
ձգտում ներն ու ակն կա լիք նե րը և Հա յաս տա նի զար գաց ման տես լա կան նե րը: Այս պի սի ա զատ և 
հա մա գոր ծակ ցութ յան բաց հնա րա վո րութ յուն նե րով քննար կում կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի և ՔՀի միջև մինչ հե ղա փո խութ յունն, ի հար կե, անհ նա րին էր:

Ս տորև ներ կա յաց ված է քննարկ ված հար ցե րի և  ա ռա ջար կութ յուն նե րի հա տըն տի րը. 

ՀամագործակցությունՔՀևկառավարությանմիջև

ՔՀ պի տի սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցի կա ռա վա րութ յան հետ բա րե փո խում նե րի վաղ փու լից 
սկսած, որ պես զի ազ դե ցութ յուն ու նե նա նա խա րա րութ յուն նե րի օ րա կար գի ձևա վոր ման վրա՝  
չդրվե լով զուտ կա ռա վա րութ յան ա ռա ջարկ նե րի քննարկ ման մաս նակ ցի կամ հա ճախ ան գոր
ծու նակ և  ա նարդ յու նա վետ ձևա կան հան րա յին խոր հուրդ նե րի ան դա մի կար գա վի ճա կում։ 
ՔՀԿ–ներըպիտիավելիառաջնորդողգիտակցվենկառավարությանկողմիցևմասնակից
դարձվենառաջնահերթություններիձևավորմանհենցսկզբից։Առաջնահերթությունների
ամենանախնականքննարկումըևծրագրերիմտագրոհըպիտիսկսվենՔՀԿներիանմիջա
կանմասնակցությամբ: Կա ռա վա րութ յու նը պի տի մշա կի ա վե լի ընդգր կուն մե խա նիզմ ներ և 
մո դել ներ, որ պես զի կա րո ղա նա բա րե փո խում ծրագ րե լու վաղ պա հից օգ տա գոր ծել ՔՀԿ– նե րի 
կա րո ղութ յու նը։ 

ՔՀԿ– նե րը կա րող են նաև օգ նել գե րա տես չութ յուն նե րին՝ կիս վե լով կա ռա վար ման ի րենց լա վա
գույն փոր ձով. թի մի ստեղ ծում, գոր ծառ նութ յուն նե րի կա ռա վա րում, ա ռաջ նոր դութ յուն և մո տի
վա ցիա յի ձևա վո րում, ծրագ րի կա ռա վա րում, կոր պո րա տիվ մշա կույթ, պայ քար կո ռուպ ցիա յի 
դեմ, ինս տի տու ցիո նալ հի շո ղութ յուն, պե տա կան գնում նե րի գոր ծըն թաց նե րի թա փան ցիկ և  
ար դար կազ մա կեր պում (մրցույթ ներ, ներ կա յաց վող հայ տեր), հան րա յին հաշ վետ վո ղա կա նութ
յուն և  ո րո շում նե րի կա յաց ման աշ խա տա կար գե րի թա փան ցի կութ յուն։ 

Ա ռա ջարկ վեց, որ պե տութ յու նը փո խի զար գաց մանն ուղղ ված հա սա նե լի ֆի նան սա կան մի ջոց
նե րի հատ կաց ման իր սկզբունք նե րը։ Այս գոր ծըն թա ցը ներ կա յումս կա ռա վար վում է պե տութ յան 
են թա կա յութ յամբ գոր ծող Ծ րագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ նե րի (ԾԻԳ –ե րի) և տար բեր 
հիմ նադ րամ նե րի կող մից։ Պե տութ յու նը պի տի ներգ րա վի ՔՀԿ– նե րին՝ որ պես ծա ռա յութ յուն 
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մա տու ցող նե րի, և հա վա տա րիմ մնա ֆի նան սա կան հատ կա ցում նե րի ժա մա նակ ո րո շում նե րի 
կա յաց ման թա փան ցիկ և  ար դար գոր ծե լա կեր պին։ Սա կլի նի կո ռուպ ցիոն ռիս կե րը նվա զեց նող 
հստակ քայլ, ո րը կբարձ րաց նի կա ռա վա րութ յան նկատ մամբ հա սա րա կութ յան վստա հութ յու
նը։ Բա ցի դրա նից՝ կօգ նի խնա յե լու «ծան րա ծախս» ԾԻԳ –ե րի և հիմ նադ րամ նե րի պահ պան ման 
վար չա կան ծախ սե րը։ Միև նույն ժա մա նակ ՔՀԿ– նե րը պի տի կա րո ղա նան ա պա հո վել բարձ րո
րակ արդ յունք։ ՔՀԿ– նե րին ուղղ ված պե տա կան դրա մաշ նորհ նե րի և մր ցույթ նե րի մե խա նիզ մը 
շատ ա վե լի ճկուն է՝ տա րի ներ շա րու նակ ԾԻԳ –ե րի և հիմ նադ րամ նե րի պահ պան ման բյու ջե տա
յին պար տա վո րութ յուն նե րի հա մե մա տութ յամբ։ Ե թե ՔՀԿ– նե րը ո րակ յալ ծա ռա յութ յուն չմա տու
ցեն, պե տութ յու նը կա րող է և պի տի ներգ րա վի այլ՝ ա վե լի նոր գոր ծորդ նե րի դրա մաշ նոր հի կամ 
մրցույ թի հայ տա րա րութ յան հա ջորդ փու լում։ 

Արտաքինհարաբերություններ(ԳլոբալՀայաստան)

ՔՀԿ– նե րը կա րող են օգ նել ա վե լի արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծե լու Սփ յուռ քի փոր ձա գի տա կան 
գի տե լիքն ու կա րո ղութ յու նը Հա յաս տա նի զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում: ՔՀ–ն կա րող է օգ նել 
ստեղ ծե լու հայ և  այ լազ գի մաս նա գետ նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մաշ խար հա յին ցան ցեր 
հրա տապ խնդիր նե րի լուծ ման հա մար, կա րող է հրա վի րել Հա յաս տա նից և  ար տա սահ մա նից 
դի տորդ նե րի և խորհր դա տու նե րի խմբեր՝ տար բեր ո լորտ նե րի բա րե փոխ ման հա մար։ Սփ յուռ
քը և մի ջազ գա յին հան րութ յու նը պի տի հնրա վա րութ յուն ստա նան ա վե լի լավ հաս կա նա լու այն 
գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք ըն թա նում են Հա յաս տա նում, կա յաց նեն տե ղե կաց ված ո րո շում ներ և  
ի րենց կա րո ղութ յուն ներն ու մտա վոր և տեխ նի կա կան ռե սուրս նե րը ներդ նեն տե ղա կան կա րիք
նե րին հա մա պա տաս խան։ Այս ա ռու մով նույն պես ՔՀԿ– նե րը կա րող են էա կան դեր խա ղալ։

Մշակույթ

Անհ րա ժեշ տութ յուն կա ին տեգ րե լու մշա կույ թը և մ շա կու թա յին մտա ծե լա կեր պը ան ցու մա յին 
զար գաց ման բո լոր ո լորտ նե րում՝ խթա նե լով վարքագծայինմշակույթը.լեզ վի, կա նոն նե րին  
հետ ևե լու, ար ժեք նե րին և  է թի կա յին հա վա տա րիմ լի նե լու և  այլն, թե՛ հա սա րա կութ յու նում, թե՛ 
հան րա յին կա ռա վար ման ո լոր տում։ Վերջ նարդ յուն քը՝ մշա կու թա յին ար տե ֆակտ նե րը, պետք է 
բխեն վե րա բեր մուն քի և վար քի փո փոխ ման կա րիք նե րից և  արդ յունք նե րից։ Այն պի սի հաս կա
ցութ յուն նե րը, ինչ պի սիք են բռնութ յան բա ցա ռու մը, թա փան ցի կութ յու նը, հա կա կո ռուպ ցիոն 
է թի կան, շա հե րի բա խու մից խու սա փե լը, հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը և  այլն, հարկ է խթա նել 
մշա կու թա յին նա խագ ծե րի մի ջո ցով, ո րոնք ներ կա յաց նում են այս ար ժեք նե րը և հ նա րա վո րութ
յուն են ըն ձե ռում մշա կույ թի սպա ռո ղին մտո րե լու դրանց շուրջ։

Գյուղականևքաղաքայինմշակույթիհամաչափզարգացում

Ման րա մասն քննարկ վե ցին գյու ղա կան վայ րե րի զար գաց ման հա մար պե տա կան ֆի նան սա
վոր ման և խ թան ման մե խա նիզմ նե րին վե րա բե րող ծրագ րե րը, բա րե փո խում նե րը և  ըն թա ցա
կար գե րը։ Խմ բի ա ռաջ քա շած ա մե նա մեծ մտա հո գութ յու նը վե րա բե րում էր ժա ռանգ ված և 
խո րա պես ար մա տա վոր ված պրակ տի կա յին, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ըն տա նե վա րութ
յամբ, շա հե րի բախ մամբ և  այլ կան խա կալ մո տե ցում նե րով վարակված ո րո շում նե ր կա յաց նե լ։ 
Արդ յուն քում համայնքների անդամները չեն դրսևո րում նո րա րա րութ յուն և շա հագրգ ռութ յուն 
զար գաց ման ծրագ րե րում ներգ րավ վե լու հա մար՝ և պե տա կան ֆի նան սա վոր ման, և սո ցիա լա
կան ար դա րութ յան նկատ մամբ վստահությունը չի արմատավորվում։ Խում բը նշեց, որ տե ղա
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցումն էա կան է այս փակ 
շրջա նը հաղ թա հա րե լու հա մար: ՏԻՄերը պիտի սովորեն ա ռաջ նոր դութ յու ն, մաս նակ ցա յին 
կա ռա վար ում, նա խագ ծե րի մշա կում ու կա ռա վա րու մ, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քարի ու շա հե
րի բա խու մ բացառելու միջոցներ, ծրագ րե րի կա ռա վա րու մ, բիզ նես մտա ծո ղութ յու ն և  այլն։ 
Շեշտ վեց ՔՀԿ– նե րի՝ որ պես կա րող գոր ծորդ նե րի դե րը, նրանք կա րող են ՏԻՄ –ե րին օգ նել 
ստեղ ծա րար, նո րա րար (մշա կույթ, կրթութ յուն, ձեռ նար կա տի րութ յան զար գա ցում) տե ղա կան 
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զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րեր ներդ նե լ հա մայն քա յին զար գաց ման ռազ մա վա րութ
յուն նե րում։ Անհ րա ժեշտ է ջա տա գո վութ յուն՝ ա պա հո վե լու պե տա կան հատ կա ցում նե րի ար դար 
բաշ խու մը, բա րե լավ ված չա փա նիշ նե րով և ռե սուրս նե րի հա մա չափ բաշխ ման մե խա նիզմ նե րով 
բա րե փոխ ված բա նաձ ևե րի ներդ րու մը, հա մայնք նե րի հա մար զար գաց ման և նո րա րա րա կան 
նա խագ ծե րի խթա նու մը տե ղա կան բյու ջե տա վոր մամբ և հա մայն քա յին զար գաց ման անկախ 
փոր ձա գետ նե րի ակ տիվ ներգ րավ մամբ։  

Բնապահպանությանոլորտում աշ խա տան քա յին խում բը խոր հուրդ տվեց մե ծաց նել հան
քարդ յու նա բե րութ յան, փոքր հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի և ձկ նա բու ծա րան նե րի գոր ծու նեութ
յան թա փան ցի կութ յու նը և դրանց հան րա յին վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րը, բա ցել դրանք 
հան րութ յան և ՔՀԿ– նե րի հա մար։ Բա ցի դրա նից՝ խում բը շեշ տադ րեց վե րա կանգն վող է ներ գե
տիկ և ջ րա յին ռե սուրս նե րի ու են թա կա ռուց վածք նե րի հա մար պե տա կան ռազ մա վա րութ յան 
անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

Խմ բե րի ա ռա ջար կութ յուն նե րից շատերը վե րա բե րվում էին տար բեր ո լորտ նե րի հա մար ընդ հա
նուր հար ցե րի: Դրանցիցենկառավարմաննորմշակույթիխթանումը՝ ի հա կադ րութ յուն հան
րա յին վար չա րա րութ յան ո լոր տում ըն դուն ված խա ղի հին կա նոն նե րի, կա ռա վա րութ յան հին 
և նոր աշ խա տա կազ մե րի միջև միջ սերն դա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ա պա հո վու մը, բիզ նես 
մտա ծո ղութ յան ներդ րու մը, միջգերատեսչականհամագործակցությունը,վարչությունների
ներսումևդրանցմիջևհաղորդակցությունը,կառավարությունիցհանրայինակնկալիքնե
րիկառավարմանհամակարգերը։ Հարկ է նաև ու շադ րութ յուն դարձ նել ծրագ րե րի հան րա յին 
ըն կալ մա նը, որ հան րութ յու նը գնա հա տի փո փո խութ յուն նե րը և դառ նա փո փո խութ յան կա ռու
ցո ղա կան ա ջա կից։ 

ՔՀԿ– նե րը նշե ցին մի շարք լուրջ բա ցեր, ո րոնց հարկ է անդ րա դառ նալ։ Պի տի բա րե լավ վեն քա
ղա քա կա նութ յան մշակ ման գոր ծըն թաց նե րը, միջ կա ռա վա րա կան հա մա ձայ նագ րե րի կնքման 
գոր ծըն թաց նե րը և Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան ըն կա լու մը, ծրագ րե րի մշակ
մանն ուղղ ված խորհր դատ վա կան ա ռա ջարկ նե րի կա պի տա լի զա ցու մը,  հան րութ յան ներգ
րա վու մը, տվ յալ նե րի հա վա քագ րումն ու վեր լու ծութ յու նը, հա յե ցա կար գա յին փաս տաթղ թե րի 
շա րադր ման պրո ցես նե րը: 

Կար ևոր է նաև նպաս տել ո լոր տա յին ցան ցե րի աշ խա տան քին, հա մա գոր ծակ ցել նրանց հետ, 
ՔՀԿ  Կա ռա վա րութ յուն, ՔՀԿ  ՏԻՄ, ՔՀԿ  Գոր ծա րար հատ ված հա րա բե րութ յուն նե րը դարձ նել 
ա վե լի է ֆեկ տիվ: Հատ կա պես կար ևոր է ռազմավարություններումքննադատականմտածո
ղության,ստեղծարարևնորարարականսկզբունքներ ներդ նել, նոր լրատ վա մի ջոց ներ և տեխ
նո լո գիա ներ օգ տա գոր ծել, կա ռու ցել տևա կան մի ջազ գա յին գոր ծըն կե րութ յուն ներ։ 

«ՔՀԿ Դե պո. ՔՀԿ– նե րի զար գաց ման ծրա գիր»–ը հնա րա վոր է դար ձել ա մե րիկ յան ժո ղովր դի 
ա ջակ ցութ յամբ՝ Ա ՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գործակալության ծրագ րի շնոր հիվ (ԱՄՆ 
ՄԶԳ)։ Ծ րագ րի բո վան դա կութ յունն ու դրա շրջա նա կում ար տա հայտ ված տե սա կետ նե րը բա
ցա ռա պես Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մինն են և կա րող են չհա մընկ նել ԱՄՆ 
ՄԶԳ –ի կամ ԱՄՆ կա ռա վա րութ յան տե սա կետ նե րի հետ։


