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հ/հ Միջոցառման 
անվանումը 

Ակնկալվող 
արդյունքը 

Կատարողը Համակատա-
րողը 

Ժամկետը Ֆինանսական 
ապահովումը 

Հղումը 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Քաղաքական և հասարա-

կական կյանքում կանանց և 
տղամարդկանց մասնակցու-
թյան մասին հետազոտու-
թյան իրականացում 
 
 
 

Îիրականացվի «Հասարա-
կական-քաղաքական 
մասնակցության 
գենդերային առանձնահատ-
կությունները Լոռու մարզում 
հետազոտությունը, 
կամփոփվեն արդյունքները, 
կկազմակերպվի մարզային 
խորհրդաժողով 
հետազոտության արդյունք-
ների ներկայացման և 
քննարկման համար  

Լոռու 
մարզպետարան 
 

ՀԿԿԱ 2012թ. 
ընթացքում 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

2 “Կանանց լիդերության 
դպրոց”-Ç կազմակերպում 

Կազմակերպվել են 48-
ժամյա սեմինար-
պարապմունքներ կանանց 
լիդերության դպրոցի 
<<ՏԻՄ-երում գենդերային 
քաղաքականության 
ներդրման թեմայով>>, որի 
ունկնդիրներն են եղել 
համայնքնային 
աշխատողները:   

Լոռու 
մարզպետարան 
 

ՀԿԿԱ 2012թ. 
ընթացքում 

Համայնքային 
բյուջեների 
աջակցությամբ 

3 Հանրության մեջ 
գենդերային 

Կկազմակերպվի 
“Գենդերային 

Լոռու 
մարզպետարան 

ՀԿԿԱ 2012թ. 
ընթացքում 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

ՀՀ կառավարու-
թյան 2010 թվականի 
փետրվարի 11-ի 
նիստի N5 արձանա-
գրային որոշման 
«Գենդերային 
քաղաքականության 
հայեցակարգին 
հավանություն տալու 
մասին» 33.2-րդ 
կետի 2-րդ և 3-րդ 
ենթակետեր 
 



հիմնախնդիրների լուծման 
անհրաժեշտության 
ընկալման և գենդերային 
զգայնության բարձրացում 

հավասարությունը որպես 
տեղական 
ժողովրդավարության 
նախադրյալ և համայնքների 
կառավարման 
արդյունավետության 
բարձրացման միջոց”կլոր-
սեղան քննարկումը կլոր 
սեղան քննարկում Տաշիր 
քաղաքում 

 

4 Հանրության մեջ 
գենդերային 
հիմնախնդիրների լուծման 
անհրաժեշտության 
ընկալման և գենդերային 
զգայնության բարձրացում 

Կկազմակերպվեն 
“Քաղաքացիական ակտիվ 
մասնակցությունը որպես ՀՀ 
գենդերային 
քաղաքականության 
հայեցակարգի 
իրականացման 
անփոխարինելի բաղադրիչ” 
թեմայով կլոր-սեղան 
քննարկումներ մարզի 7 
քաղաքներում 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

ՀԿԿԱ 2012թ. 
ընթացքում 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

5 “Կանանց լիդերության 
դպրոցի” հերթական 
հոսքերի կազմակերպում 

Կկազմակերպվեն 48-ժամյա 
սեմինար-պարապմունքներ 
կանանց լիդերության 
դպրոցի թեմաներով, որի 
ունկնդիրները կլինեն մարզի 
4 տարածաշրջանների 
հասարակական 
քաղաքական կյանքում 
ակտիվ 20-ական  կանայք  

Լոռու 
մարզպետարան 
 

ՀԿԿԱ 2012թ. 
ընթացքում 

Համայնքային 
բյուջեների 
աջակցությամբ 

6 Լրատվամիջոցների աշխա-
տողների որակավորման 
բարձրացում` ուղղված 
նրանց գենդերային մտածե-

կկազմակերպվի 
«Գենդերային 
հիմնահարցեր» թեմայով 
դասընթաց` լրագրողների 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

ՀԿԿԱ 2012թ. 
նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

Համայնքային 
բյուջեների 
աջակցությամբ 



լակերպի ձևավորմանը, գեն-
դերային գիտելիքների հա-
ղորդմանը և գենդերային 
զգայունության 
բարձրացմանը 

համար, որի ընթացքում 
կվերապատրաստվի շուրջ 20 
լրագրող 

7 Լոռու մարզում գենդերային 
իրավիճակի պարբերական 
գնահատման վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
ներկայացում 

կուսումնասիրվի 
գենդերային իրավիճակի 
շարժընթացի գնահատման և 
մշտադիտարկմանն ուղղված 
միջազգային փորձը, 
կմշակվեն Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
գենդերային իրավիճակի 
շարժընթացի գնահատման և 
մշտադիտարկման ցուցանիշ-
ների և դրա ներդրման 
վերաբերյալ 
առաջարկություններ 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

ՀԿԿԱ 2012թ. 
ընթացքում 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

8 Լոռու մարզի  
քաղաքապետարաններում 
գենդերային հարցերով 
զբաղվող մշտական մարմնի 
ստեղծում 

մարզպետի հրահանգով կս-
տեղծվեն գենդերային հարցե-
րով հանձնաժողովներ մարզի 
8 քաղաքաներում 

Լոռու 
մարզպետարան 

քաղաքապետար
աններ 

2012թ. 
առաջին 

եռամսյակ 

ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

 

9 Տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններում (այդ 
թվում` համայնքների ղեկա-
վարների աշխատակազմե-
րում) կանանց դերակատար-
ման բարձրացում և 
ամրագրում 

մարզխորհրդի նիստերի 
օրակարգերում գենդերային 
թեմաներով զեկույցների 
ներառում   

Լոռու 
մարզպետարան 
 

համայքապետար
աններ 

յուրաքան- 
չյուր 

եռամսյակ 

արտաբյուջե-
տային միջոցներ 

10 Մարզային ենթակայության 
կազմակերպություններում, 
տեղական ինքնակառավար-
ման մարմիններում (այդ 

Մարզի բոլոր յքաղաքներում  
կանցկացվեն 
խորհրդակցություններ /10 
խորհրդակցություն/, որոնց 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

համայքապետար
աններ 

2012թ. 
ընթացքում 

Համայնքային 
բյուջեների 
աջակցությամբ 

 



թվում` համայնքների ղեկա-
վարների աշխատակազմե-
րում) գենդերային քաղա-
քականության վերաբերյալ 
իրազեկման աշխատանք-
ների իրականացում 

կհրավիրվեն մասնակցելու 
նաև մոտակա գյուղական 
համայնքերի ղեկավարներ  

11 Մարզային 
ժողովրդագրական ու 
գենդերային 
հիմնախնդիրների լուծմանը 
մարզում գործող 
ձեռներեցների 
մասնակցության 
ակտիվացում 

Կկազմակերպվի 
դրամահավաք, որի 
ընթացքում  հավաքված 
միջոցները կտրամադրվեն 
մինչև 1 տարեկան 
երեխաներ ունեցող 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

ՀԿԿԱ 2012թ. 
մարտի 8-
ապրիլի 7 

  

12 Մարզում գործող 
ձեռներեցների շրջանում 
գենդերային 
հիմնախնդիրների 
վերհանում և գենդերային  
զգայնության բարձրացում 
 

Կանցկացվի “Սոցիալական 
գործընկերություն. ՀԿ, 
բիզնես ոլորտի կանայք և 
պետական կառույցներ: 
Քաղաքացիական 
նախաձեռնությունների 
տեխնոլոգիաներ” թեմայով 
կլոր-սեղան քննարկում 
մարզի կին ձեռներացների 
մասնակցությամբ 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

 2012թ. մայիս   

13 Առողջապահության ոլորտի 
գենդերային 
հիմնախնդիրների 
վերհանում և լուծման 
ուղիների մշակում 

Կկազմակերպվի 
“Առողջապահության ոլորտի 
գենդերային 
հիմնախնդիրները” թեմայով 
մարզային խորհրդաժողով 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

Առողջապահութ
ան վարչություն 

2012թ. հուլիս ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

 



14 Հանրակրթական դպրոցնե-
րի տնօրենների և փոխտնօ-
րենների որակավորման 
բարձրացում ուղղված 
նրանց գենդերային մտա-
ծելակերպի ձևավորմանը, 
գենդերային գիտելիքների 
հաղորդմանը և գենդերային 
զգայունության բարձրաց-
մանը 

Կկազմակերպվի 
<<Գենդերային գիտելիքների 
հիմունքներ>> թեմայով 
սեմինար պարապմունք  
հանրակրթական մարզային 
դպրոցների տնօրենների և  
փոխտնօրենների 
վերապատրաստման համար 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

Կրթության 
վարչություն 

2012թ. 
օգոստոս 

ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

 

15 Հանրակրթական դպրոցի 
ուսուցիչների որակավորման 
բարձրացում` ուղղված 
նրանց գենդերային մտածե-
լակերպի ձևավորմանը, գեն-
դերային գիտելիքների հա-
ղորդմանը և գենդերային 
զգայունության բարձրաց-
մանը 

կկազմակերպվեն 
«Գենդերային գիտելիքների 
հիմունքներ» թեմայով 
սեմինար պարապմունքներ 
մարզի 5 
տարածաշրջաններում` 
յուրաքանչյուր 
տարածաշրջանից 25 
ուսուցիչների համար 
 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

Կրթության 
վարչություն 

2012թ. 
Սեպտեմբեր-
հոկտեմբեր 

ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

 

16 Կրթության ոլորտի 
գենդերային 
հիմնախնդիրների 
վերհանում և լուծման 
ուղիների մշակում 

Կկազմակերպվի 
“Կրթության ոլորտի 
գենդերային 
հիմնախնդիրները” թեմայով 
մարզային խորհրդաժողով 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

Կրթության 
վարչություն 

2012թ. 
հոկտեմբեր 

ֆինանսավորում 
չի պահանջվում 

 

17 Գյուղական բնակավայրերի 
սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման 
գործընթացներում կանանց 
մասնակցության հնարա-
վորությունների ընդլայնում 
և այդ ուղղությամբ միջո-
ցառումների իրականացում 

Կկազմակերպվի 
“Գյուղական համայնքների 
գենդերային 
հիմնախնդիրները” թեմայով 
մարզային խորհրդաժողով, 
որի ընթացքում վեր 
կհանվեն համայքային 
գենդերային 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

Համայնքապե 
տարաններ 

2012թ. 
հոկտեմբեր 

Համայնքային 
բյուջեների 
աջակցություն 

 



հիմնախնդիրներ ու դրանց 
լուծման հնարավոր ուղիներ 

18 Հասարակության մեջ կնոջ 
տեղի ու դերի բարձրացում 
լրատվամիջոցների լայն 
լուսաբանմամբ 

Կստեղծվի “Լոռու մարզի 
կանայք” խորագրով 
հաղորդաշար, որ 
կհեռարձակվի մարզային 
հեռուստաալիքներով, 
ինչպես նաև պարբերաբար 
կտպագրվեն 
մասնագիտական, 
քաղաքական,հասարակակա
ն ոլորտներում կայացած 
կանանց ներկայացնող 
հոդվածներ 

Լոռու 
մարզպետարան 
 

Մարզային ԶԼՄ-
եր 

2012թ. 
յուրաքան 
չյուր ամիս 

  
 

19 Համայնքներում 
գենդերային 
քաղաքականության վերա-
բերյալ իրազեկման աշխա-
տանքների իրականացում  

բոլոր քաղաքներում և խոշոր 
համայքներում կանցկացվեն 
12 քննարկումներ, կլոր սե-
ղաններ համայքների ներկա-
յացուցիչների մասնակցութ-
յամբ  

Լոռու 
մարզպետարան 
 

ՀԿ- ներ, միջազ-
գային կազմա-

կերպություններ,
քաղաքապետար

աններ, 
համայքապետա

րաններ 
 

2012թ. 
յուրաքան 
չյուր ամիս 

  

 
 
 
ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 
 ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ      Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

  
 


