
ԿԱՆԱՆՑ ԵՒ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

հ/հ Միջոցառման 

անվանումը 

Կատարած աշխատանքները Կատարողը Ֆինանսա

կան 

ապահովու

մը 

1 2 3 4 7 

1. Կանանց և տղամարդ- 

կանց իրավահավասա- 

րության մշտադիտարկ- 

ման և գնահատման, 

գործընկերային 

հարաբերությունների 

բարելավման 

մեխանիզմների 

ներդրմանն ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացում: 

1.6. Իրականացվել է հետազոտություն, 

ուսումնասիրվել է կանանց եւ 

տղամարդկանց ներկայացվածությունը 

ՏԻՄ կառույցներում մարզի բոլոր 

տարածաշրջանների համար: 

Կազմակերպվել են հանդիպումներ ՏԻՄ-

երում ընդգրկված կանանց հետ, նրանց 

հետ քննարկվել են ՏԻՄ-երում կանանց 

գործունեության ակտիվացման 

հնարավորությունները: 

 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

Մարզում մշտական 

գործող 

հանձնաժողով, 

“Համալսարա-նական 

կրթությամբ կանանց 

ասոցիացիա” ՀԿ  

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 
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2. Կանանց և 

տղամարդկանց 

առողջության 

բարելավմանն ուղղված 

ծրագրերի իրականացու 

2.7. 1.«ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի 

ազգային ծրագրին աջակցություն» 

դրամաշնորհային համաձայնագրով ՀՀ 

առողջապահության նախարարության 

ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 

հանրապետական կենտրոնում  և մարզի 

առողջապահական ընկերություններում 

կազմակերպված վերապատրաստման 

դասընթացներին 2014թ մասնակցել են 

50 բժիշկներ և բուժքույրեր: 

2. «Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի 

(ԱՊՔ) վաղ հայտնաբերման և վարման» 

վերաբերյալ, որին մասնակցել են 

մանկաբարձ-գինելկոլոգներ, 

թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ 

/109 մասնագետներ/: 

-Երևանում կազմակերպվող արգանդի 

պարանոցի նախաքաղցկեղային 

վիճակների և քաղցկեղի 

կանխարգելման հարցերի շուրջ 

բջջաբանական 5-օրյա դասընթացներին 

մարզից մասնակցել և 

վերապատրաստվել են 2 բջջաբաններ: 

3. Առողջապահության նախարարության 

կողմից ՀՀ-ում անպտղության 

տարածվածությունը ուսումնասիրելու 

նպատակով Լոռու մարզում կատարվել 

են անպտուղ կանանց անվճար 

լաբորատոր հետազոտություններ: 

/1փուլ/  

 

 

 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

 

 

5. Կրթության և գիտության 

պետական 

քաղաքականության մեջ 

կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

5.8. Կազմակերպվել է “Կանանց եւ 

տղամարդկանց հավասարությունը 

որպես տեղական ժողովրդավարության 

նախադրյալ և համայնքների 

կառավարման արդյունավետության 

բարձրացման միջոց” դասընթացներ 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

Մարզում մշտական 

գործող 

հանձնաժողով, 
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վերաբերյալ 

բաղադրիչի ներդրմանն 

ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացում 

ՏԻՄ-երում: Մասնակիցներին 

հաղորդվել են գիտելիքներ քաղաքական 

եւ քաղաքացիական, մասնակցային 

ժողովրդավարության, համայնքների 

բյուջեների մշակման, քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների կազմակերպման 

հմտություւններ: Պարապմունքները 

վարել են հանրապետության պետական 

բուհերի դասախոսներ, 

մարզպետարանի և 

քաղաքապետարանի պատասխանատու 

աշխատողներ, հասարակական ոլորտի 

ակտիվ փորձագետներ: 

5.9. Կազմակերպվել են «Կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարություն» թեմայով 

սեմինար պարապմունքներ մարզի 7 

տարածաշրջաններում` հանրակրթական 

դպրոցուսուցիչների համար: 

 

 

“Համալսարա-նական 

կրթությամբ կանանց 

ասոցիացիա” ՀԿ 

6. Մարզային և համայնքային 

մակարդակներում  կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

քաղաքականության մշակման  

և իրականացման 

արդյունավետության 

բարձրացմանը, այդ 

աշխատանքերի 

համակարգմանն ու 

մշտադիրակմանն ուղղված 

միջոցառումների 

իրականցում: 

6.1. 1.Լոռու գենդերային հարցերով 

զբաղվող մշտական գործող մարզային 

հանձնաժողովը 2014թ-ին հրավիրել է 

թվով 7 նիստ որտեղ ամփոփվել են` 

որտեղ ամփոփվել են 

2013թ-իկատարած աշխատանքները,  

2014թ-ի կանանց և տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

քաղաքականության մշակման  և 

իրականացման արդյունավետության 

բարձրացմանը ուղղված տարեկան 

միջոցառումների ծրագիրը:   
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  6.2. Լոռու մարզում կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության առկա վիճակի 

գնահատման և մշտադիրակման 

ապահովմանն նպատակով մարզային 

հեռուստաալիքներով հեռարձակվել են 

տեսահոլովակներ, կազմակերպվել են 

իրազեկման նպատակով կլոր սեղան–

քննարկումներ: 

  

  6.3. Հայաստանի Հանրապետությոն 

վարչապետի «Լավագույն համայնք` 

գենդերային հարցերի լուծման 

ուղղությամբ» ամենամյա  

մրցանակաբաշխությանը ներկայացվել 

են Լոռու մարզի հետեւյալ համայնքները` 

ք.Ալավերդի, ք. Ստեփանավան, գ. 

Մեղվահովիտ,որտեղ որպես լավագուըն 

համայն ճանաչվել է Ստեփանավան 

համայնքը եւ լավագույն համայնքի 

ղեկավար Մեղվահովիտ համայնքի 

ղեկավարը: 

 

 

  

  6.4. Կանանց և տղամարդկանց 

իրավահավասարության ապահովման 

մեթոդական ուղեցույցի իրավական 

ամրագրումից հետո Լոռու մարզի 

համայնքներում աջակցություն է 

տրամադրվել համայնքների 

աշխատանքները արդյունավետ 

իրականացման ուղղությամբ: 

  

  6.5. Մարզխորհրդի քննարկմանը 

ներկայացվել են հարցեր կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

քաղաքականության ուղղությամբ 

տարվող աշխատանքների ընթացքի 

վերաբերյալ, ներկայացվել են 

խնդիրներ կանանց և տղամարդկանց 
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իրավահավասարության 

հիմնախնդիրների նկատմամբ 

համայնքների  ղեկավարների կողմից 

տարվող աշխատանքների վերաբերյալ, 

առաջարկվել է բարձրացնել 

համագործակցությանը տեղական ՀԿ-

ների հետ: 

7. Հասարակությունում կանանց 

և տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

հիմնահարցերի 

լուսաբանմանը, սեռի 

հատկանիշով խտրական 

գործելակերպի 

հաղթահարումանը և 

զանգվածային 

լրատվամիջոցներով դրանց 

տարածմանն ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացում: 

7.3. Մշակվել և մարզի ԶԼՄ-ներով  

լուսաբանվել են /տեղադրվել են կայքում 

հոդվածներ, կազմակերպվել են 

հեռուստատեսային հաղորդումներ/ 

կանանց և տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

հիմնախնդիրների վերաբերյալ:  

  

  7.7. Կկազմակերպվել են «Կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարությունը որպես 

տեղական ժողովրդավարության 

նախադրյալ և համայնքների 

կառավարման արդյունավետության 

բարձրացման միջոց» կլոր-սեղան 

Ալավերդի քաղաքում և   «Կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

քաղաքականության իրականացումը 

համայնքների մակարդակում» թեմայով 

կլոր-սեղան քննարկումներ մարզի 8 

քաղաքներում: 
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  7.8. Հաշվի առնելով 

“Ժողովրդավարության ձևավորման 

հեռանկարները տեղական 

ինքնակառավարման համակարգում և 

կանանց մասնակցության ակտիվացման 

հիմնախնդիրները” կազմակերպվել է 

մարզային համաժողով որի  նպատակն 

էր` վերհանել տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի 

բարելավման գործում կանանց 

մասնակցության ակտիվացման 

հիմնախնդիրները, քննարկել 

հասարակական 

կազմակերպությունների և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների 

սոցիալական գործընկերության 

ձևավորման հեռանկարները, մշակել 

երաշխավորություններ քաղաքային և 

գյուղական համայնքների կյանքում 

կանանց քաղաքական ակտիվացման 

ուղիների, կառավարման համակարգում 

կանանց դերի բարձրացման 

ուղղությամբ. 

 

  

 

 

Ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ                                                        Ն. Սարգսյան 


