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Une année francophone 
exceptionnelle pour 
l’Arménie

L’édition 2015 de la Saison de la 
Francophonie en Arménie intervient, 
cette année, dans le contexte  de la 
célébration du 100e anniversaire du 
Génocide Arménien.

Nous gardons aujourd’hui présent 
à l’esprit la visite officielle en 
Arménie effectuée au mois d’avril 
2010 par le Secrétaire général de la 
Francophonie, le Président Abdou 
DIOUF, qui apporta le témoignage 
de la solidarité francophone 
en se rendant au Mémorial du 
Génocide Arménien, expression 
de l’attachement sans faille de 
la Francophonie aux valeurs 
universelles des droits de l’homme.  

Le programme de la Saison 
francophone arménienne 2015 
est digne des précédentes 
éditions. Durant deux mois, près 
de 550 manifestations culturelles, 
artistiques, universitaires et 
éducatives francophones,  
organisées à Erevan et dans les 
différentes régions d’Arménie, 
célèbreront la Journée 
Internationale de la Francophonie 
et les valeurs de paix, de justice, de 
tolérance et de solidarité, portées 
par la Francophonie; elles seront 
marquées par un engouement 
toujours aussi fort de la part de 
la jeunesse et une participation 
toujours plus active des acteurs 
institutionnels de la Francophonie et 
de la société civile.

Une Saison qui atteste tout le 
dynamisme de la Francophonie 
en Arménie. Mais, cette Saison 
francophone arménienne s’inscrira 
également dans une actualité 
francophone exceptionnelle; 
Erevan accueillera à la fin du mois 
d’octobre prochain la 31e session 
de la Conférence Ministérielle de la 
Francophonie.

La réunion de cette instance 
importante de la Francophonie 
qui se déroulera en présence de 
sa nouvelle Secrétaire générale, 
Madame Michaëlle JEAN, et de 
plusieurs dizaines de Ministres des 
États membres de la Francophonie, 
constituera un évènement marquant 
pour notre pays. Elle donnera aussi 
l’occasion d’une mise en valeur de 
la culture francophone, prolongeant 
ainsi l’esprit de la Saison de la 
Francophonie, et concourra à faire 
de 2015 une année exceptionnelle 
pour la Francophonie en Arménie.



Երկամսյակը Հայաստանում 
Ֆրանկոֆոնիայի մեծ ակտիվության 
վկայությունն է: Այս տարի դրան 
առանձնահատուկ կարևորություն 
է հաղորդում հոկտեմբերի 
վերջին Երևանում կայանալիք 
Ֆրանկոֆոնիայի 31-րդ 
նախարարական համաժողովը: 

Ֆրանկոֆոնիայի ղեկավար մարմնի 
այս հերթական հանդիպումը, որին 
մասնակցելու են  նորընտիր գլխավոր 
քարտուղար տիկին Միկայել Ժանը, 
ինչպես նաև Ֆրանկոֆոնիայի 
անդամ պետությունների 
նախարարները,  բացառիկ 
միջոցառում է լինելու մեր երկրի 
համար: Այն առիթ է հանդիսանալու՝ 
արժևորելու ֆրանկոֆոն մշակույթը 
և պահպանելու երկամսյակի 
հանդիսավոր մթնոլորտը ողջ տարվա 
ընթացքում՝ նպաստելով, որ 2015 
թվականը հիրավի նշանակալից լինի 
Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի 
համար: 

ԷԴՎԱՐԴ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարար

Ֆրանկոֆոնիայի բացառիկ
տարի Հայաստանում

Այս տարի Հայաստանում 
Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակը տեղի 
է ունենալու Հայոց Ցեղասպանության 
100-ամյա տարելիցի ոգեկոչման 
համատեքստում: 

Հիշարժան է, որ Ֆրանկոֆոնիայի 
գլխավոր քարտուղար, Նախագահ 
Աբդու Դիուֆը 2010թ. ապրիլին 
Հայաստան կատարած այցի 
շրջանակներում այցելեց Հայոց 
Ցեղասպանության հուշահամալիր՝ 
արտահայտելով ֆրանկոֆոն 
երկրների համերաշխությունը և 
անվերապահ նվիրվածությունը 
մարդու իրավունքների 
համընդհանուր արժեքներին:

2015թ. Ֆրանկոֆոնիայի 
երկամսյակի հագեցած ծրագիրը 
չի զիջում նախորդ տարիների 
ավանդույթներին. երկու 
ամիս շարունակ Երևանում և 
Հայաստանի տարբեր մարզերում 
անցկացվելիք շուրջ 550 
մշակութային, գեղարվեստական, 
համալսարանական, 
հանրակրթական միջոցառումները 
նվիրված են լինելու Ֆրանկոֆոնիայի 
միջազգային օրվան և  նշանավորելու 
են կազմակերպության՝ 
խաղաղության, արդարության, 
հանդուրժողականության և 
համերաշխության արժեքները: 
Այս անգամ ևս Ֆրանկոֆոնիայի 
ծրագրին իրենց գործուն 
մասնակցությունն են բերելու 
երիտասարդությունը, ինչպես 
նաև Ֆրանկոֆոնիայի հետ 
համագործակցություն 
իրականացնող ՀՀ կառույցները և 
քաղաքացիական հասարակությունը: 



RÉGION DE LORI
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
17.03/14:00, 14.04/14:00, 15.04/14:00
Bibliothèque régionale de Lori
Լոռու մարզային գրադարան

07.04
Lycée d’État de création d’Alaverdi
Ալավերդու ստեղծագործական պետական 
ուսումնարան

23.03-27.03
Lycée  n˚5 d’Alaverdi
Ալավերդու թիվ 5 ավագ դպրոց

10.04/14:00
Collège n˚1 de Stépanavan
Ստեփանավանի թիվ 1 վարժարան դպրոց

08.04/14:00
Collège n˚3 de Stépanavan
Ստեփանավանի թիվ 3 հիմնական դպրոց

25.03/16:00
Palais de la culture de Stépanavan
Ստեփանավանի մշակույթի պալատ

03.04/15:00, 10.04/15:00, 23.04/15:00
École de beaux-arts de Vanadzor
Վանաձորի գեղարվեստի դպրոց

13.04-21.04
Collège n˚23 de Vanadzor
Վանաձորի թիվ 23 հիմանական դպրոց

23.04/16:00
Maison de la culture n˚2 de Vanadzor
Վանաձորի թիվ 2 մշակույթի տուն 

01.03-30.04
Bibliotheques de Vanadzor 
Վանաձորի գրադարաններ

20.03-10.04, 15.04/17:00, 22.04/18:00
Palais de la culture Charles Aznavoutr 
à Vanadzor
Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատ

27.03/14:00
Maison musée St.Zoryan à Vanadzor
Ստ.Զորյանի անվան տուն-թանգարան

20.03-24.04
Musée de peinture de Vanadzor 
Վանաձորի կերպարվեստի թանգարան

24.04
Maison de la culture n˚1 de Vanadzor
Վանաձորի թիվ 1 մշակույթի տուն 

Collège n˚5 de Stépanavan

Collège n˚3 de Vanadzor

Ստեփանավանի թիվ 5 
հիմնական դպրոց

Վանաձորի թիվ 3 հիմնական  
դպրոց

mars-
 avril
մարտ

-
ապրիլ

mars-
 avril
մարտ

-
ապրիլ



28.03/14 :00, 04.04/14 :00, 
15.04 /14 :00, 30.04/17 :00
SPFA, Club de Vanadzor
8 rue Tigran Medz, appt. 2
SPFA, Վանաձորի  ակումբ
Տիգրան Մեծի  8, բն. 2
Tél: 077 730 877 

19.03/15 :00
SPFA, Club de Stépanavan
3/3 rue G. Njdeh
SPFA, Ստեփանավանի ակումբ
Նժդեհի 3/3
Tél: 093 208 143

10.03-30.04, 20.03/15:00, 12.04-14.04/15:00
Maison de la culture de Spitak
Սպիտակի մշակույթի տուն

23.04/15:30
École de musique de Spitak
Սպիտակի երաժշտական դպրոց

25.03/15 :00, 10.04, 15.04, 20.04, 22.04, 23.04
École n˚2 de Spitak
Սպիտակի թիվ 2 դպրոց

25.03-25.04
Bibliothèque municipale de Spitak
Սպիտակի քաղաքային գրադարան

01.03-30.04
Écoles secondaires de Spitak
Սպիտակի հանրակրթական դպրոցներ

14.04, 21.04, 23.04, 24.04 
Collège d’Armanis
Արմանիսի հիմնական դպրոց

20.03-20.04
École des beaux-arts de Spitak
Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց

École secondaire d’Ourout 

École secondaire de Saratovka

Collège de Blagodarnoe 

École secondaire de 
Vardablour

Ուռուտի միջնակարգ դպրոց

Սարատովկայի միջնակարգ 
դպրոց 

Բլագոդառնոեի հիմնական 
դպրոց 

Վարդաբլուրի միջնակարգ 
դպրոց

mars-
 avril
մարտ

-
ապրիլ

mars-
 avril
մարտ

-
ապրիլ

mars-
 avril
մարտ

-
ապրիլ

mars-
 avril
մարտ

-
ապրիլ

«Caravane des dix mots»
Ce projet est conçu par 
les associations SPFA et 
Caravanes des dix mots dans 
le cadre de la coopération 
décentralisée entre la Région 
Rhône-Alpes et l’Association 
des Communes de l’Arménie 

«Տասը բառի քարավան» ծրագիր` 
իրականացված SPFA և Տասը բառի 
քարավաններ ասոցիացիաների կողմից 
Հայաստանի համայնքների միության 
և Ֆրանսիայի Ռոն-Ալպ շրջանի միջև 
համագործակցության շրջանակներում 

mars-
 avril
մարտ

-
ապրիլ

SPFA, Club de Vanadzor
8 rue Tigran Medz, appt. 2
SPFA, Վանաձորի  ակումբ
Տիգրան Մեծի  8, բն. 2
Tél: 077 730 877 
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