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Լոռու մարզպետարանի գենդերային հիմնահարցերով հանձնաժողովի և 
Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի քաղաքացիական 
նախաձեռնությունների Լոռու մարզային կենտրոնի նախաձեռնությամբ մարտի 20-ին 
Լոռու մարզպետարանի դահլիճում անցկացվեց մարզային համաժողով՝ «Կանանց 
հնարավորությունների ընդլայնումը ողջ մարդկության հնարավորությունների 
ընդլայնումն է» թեմայով: Մասնակցում էին հանձնաժողովի անդամները, 
Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի ներակայացուցիչները, 
քաղաքական, հասարակական ոլորտներում, ՏԻՄ համակարգում ներգրավված 
կանայք: Համաժողովի աշխատանքը ողջունեց և կանանց միամսյակը շնորհավորեց 
Լոռու մարզպետի տեղակալ, հանձնաժողովի նախագահ Վանիկ Ասատրյանը: Նա 
կարևորեց գենդերային հիմնահարցերով հանձնաժողովի գործունեությունը՝ կանանց 
հիմնախնդիրների վերհանման, ընտանեկան բռնությունների բացահայտման և 
կանխարգելման, կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության 
մշտադիտարկման, գործընկերային հարաբերությունների բարելավման 
մեխանիզմների ներդրմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման և այլ 
ուղղություններով:  
Համաժողովի աշխատանքը ողջունեց նաև Համալսարանական կրթությամբ կանանց 
ասոցիացիայի ներկայացուցիչ, հանձնաժողովի անդամ Արմենուհի Կյուրեղյանը: Նա 
մասնավորապես անդրադարձավ գենդերային իրավահավասարության ազգային 
մեխանիզմի բացակայության խնդրին, քանի որ մարզային հանձնաժողովները առկա 
խնդիրներին լայնամասշտաբ լուծումներ տալու իրավական լծակներ չունեն: Նա 
հատկապես ուշարժան համարեց կանանց սակավ ներգրավվածությունն, ինչպես 
պետական կառավարման, այնպես էլ՝ տեղական ինքնակառավարման 
համակարգում, կարևորեց այս երևույթի նկատմամբ հանրային ընկալման 
փոփոխության անհրաժեշտությունը՝ ընդգծելով հատկապես զանգվածային 
լրատվամիջոցների դերակատարությունը:  
Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության բաժնի պետ, հանձնաժողովի համակարգող Նարեկ Սարգսյանը 
բարձրացված հարցերին անդրադառնալով՝ խոսեց օրենքների կիրարկման 
մեխանիզմների անկատարության մասին, ինչն էլ հանգեցնում է մի շարք խնդիրների: 
Նա լուրջ բացթողում համարեց այն, որ համայնքներում գործող խնամակալության և 
հոգաբարձության հանձնաժողովները, որոնք պարտավոր են եռամսյակը մեկ 
հրավիրված նիստերում քննարկել գենդերային խնդիրներին վերաբերող հարցեր և 
հանդես գալ առաջարկություններով, որևէ անգամ նախաձեռնություն չեն ցուցաբերել, 
ինչն, ըստ Ն. Սարգսյանի, վկայում է այն մասին, որ խնդրին կարևորություն չի 
տրվում, թեև հանձնաժողովի անդամները քննարկումներ են կազմակերպել մարզի 
գրեթե բոլոր համայնքներում: Նա այս առումով կարևորեց հատկապես կանանց 



ակտիվությունը, պահանջկոտությունը: Ն.Սարգսյանը խոսեց նաև հանձնաժողովի 
կատարած աշխատանքներից՝ նշելով, որ հանձնաժողովը մշակել է «Կանանց և 
տղամարդկանց իրավահավասարության քաղաքականություն» և «Սեռի 
հատկանիշով բռնության կանխարգելում» 2015թ. միջոցառումների ծրագրեր, որոնցով 
էլ առաջնորդվում են:  
Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության խնդրին, պետական 
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգում կանանց 
ներգրավվածության անհրաժեշտությանն առնչվող մի շարք այլ հարցերի 
անդրադարձան համաժողովի անդամները:  
Համաժողովի ավարտին Ա. Կյուրեղյանը հրապարակեց մասնակիցների ուղերձը՝ 
ուղղված մարզի քաղաքական ուժերին, հասարակական կառույցներին, պետական 
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, զանգվածային 
լրատվամիջոցներին:  

 


