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հ/հ Միջոցառման 

անվանում 

Ակնկալվող 

արդյունք 

Կատարող Համակատարող Ժամկետ Ֆինանսակ

ան 

ապահովում 

Հղում 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Կազմակերպել 

մշտադիտարկում մարզւմ 
����������	�
 �	�
� 
���
���	
 
�����
����� ��
����	
 
հավասարության 

առաջմղման, կանանց 

քաղաքական և 

քաղաքացիական 

ակտիվության  
վերաբերյալ  

Կբացահայտվի մարզի 

հասարակական-

քաղաքական կյանքին  

կանանց 

մասնակցության հետ 

կապված իրադրությունը, 

կմշակվեն 

երաշխավորություններ, 

որոնք կնպաստեն  

որոշումներիի կայացման 

մարզային բոլոր 

մակարդակներում 

կանանց և 

տղամարդկանց 

հավասարակշռված 

մասնակցության 

ապահովմանը:  

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով 

“Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա” ՀԿ 

/համաձայնությամ

բ/, ԸԿԵԻ բաժին 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 

 

 

 

 

2 Իրականացնել 
գործընկերային 
հարաբերությունների 
բարելավման  
մեխանիզմների 
ներդրմանն ուղղված 
միջոցառումներ` 

կանանց և տղամարդ-

կանց իրավահավասա-

Կխթանվի սոցիալական 

գործընկերությունը 

իշխանական 

կառույցների և 

քաղաքացիական 

հասարակության 

ինստիտուտների միջև 

գենդերային 

խտրականության 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով 

“Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա” ՀԿ 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 
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րության  նպատակով հաղթահարման, 

գենդերային 

հավասարության 

առաջմղման և երկրում 

ժողովրդավարության 

խորացման համար: 

/համաձայնությամ

բ/, ԸԿԵԻ բաժին 

 

 

3 Իրականացնել 

ծրագրեր` ուղղված կնոջ  

կողմից  ղեկավարվող 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակում 

հայտնված 

ընտանիքների 

սոցիալական 

պաշտպանությանը,    
մայրերի  սոցիալական 
վիճակի բարելավմանը  

�������
� կնոջ  

կողմից  ղեկավարվող 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակում հայտնված 

ընտանիքների 

սոցիալական 

������
������	��
�,    
Կբարելավվի մայրերի  
սոցիալական վիճակը 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով 

“ՀԿԿԱ” ՀԿ 

/համաձայնությամ

բ/, ԸԿԵԻ բաժին.  

“Առավոտ” ԲՀԿ, 

“Շող” ՀԿ, 

“Խաչվող 

ուղիներ” ՀԿ, 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 

 

 

 

4 Մարզի համայնքներում 

/ընտրությամբ/ 

Իրականացնել 

ընտանեկան խնդիրների 
մշտադիտարկում  

 

Կբացահայտվեն 

ընտանիքում կանանց և 
տղամարդկանց 
ներդաշնակ 

հարաբերություններին 

առնչվող խնդիրները, 
Կմշակվեն դրանց 
լուծմանն ուղղված 
առաջարկություններ 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով 

“Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա” ՀԿ 

/համաձայնությամ

բ/, ԸԿԵԻ բաժին 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 
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5 Կանանց և 

տղամարդկանց 

առողջության 

բարելավմանն ուղղված 

ծրագրերի իրականացում 

5.1. Բնակչության 

ռիսկային խմբերում 

կիրականացվեն ոչ 

վարակիչ 

հիվանդությունների 

(հիպերտոնիա, 

շաքարային դիաբետ, 

արգանդի պարանոցի 

քաղցկեղ) վաղ 

հայտնաբերման և 

կանխարգելման 

սկրինինգային ծրագրեր: 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Լոռու 

մարզպետարանի 

առողջապահությա

ն եւ սոցիալական 

հարցերի 

վարչություն: 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 

  5.2 Կմշակվեն և 

կիրականացվեն առողջ 

ապրելակերպի, ծխելու  

դեմ պայքարի և 

անվտանգ սեռական 

կյանքի վերաբերյալ  

քարոզչության ծրագրեր: 

     

  5.3 Կիրականացվեն 

ՄԻԱՎ /ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելմանն 

ուղղված  

տեղեկատվական-

իրազեկման 

միջոցառումներ`  

ներգրավելով 

հասարակական  

կազմակերպությունները 

և ԶԼՄ-երը: 
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  5.4 Կկազմակերպվի 

«Առողջապահության 

ոլորտի կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

հինմախնդիրները» 

թեմայով մարզային 

խորհրդաժողով, 

մարզում 

առողջապահության 

ոլորտի կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

առկա հինմախնդիրների 

վերհանման և դրանց 

լուծմանն ուղղված 

առաջարկների 

ներկայացման 

նպատակով: 

     

6 �րականացնել մարզային 
ենթակայության 
կազմակերպություններու

մ, տեղական 
ինքնակառավարման 

մարմիններում (այդ 

թվում` համայնքների 
ղեկավարների 

աշխատակազմերում) 
կանանց և 
տղամարդկանց 
իրավահավասարության 
քաղաքականության 
վերաբերյալ իրազեկման 

Կբարձրանա մարզային 
ենթակայության 

կազմակերպությունների, 
տեղական ինքնակառա-
վարման մարմինների 

ներկայացուցիչների մոտ 

կանանց և 
տղամարդկանց 
իրավահավասարության 
քաղաքականության 
վերաբերյալ իրազեկման 

մակարդակը, ինչպես 

նաև նրանց գենդերային 

զգայնությունը  

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով, 

ԸԿԵԻ բաժին. 

Համայքապետա-

րաններ 

/համաձայնությամ

բ/, 

<<Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 
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աշխատանքներ ասոցիացիա>> 
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Կմշակվի 

առաջարկություների 

փաթեթ ընտրական 

օրենսգրքի 

փոփոխությունների 

համատեքստում` 

որոշումների կայացման 

բոլոր մակարդակներում 

կանանց 

ներկայացղվածության 

բարձրացման համար: 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով, 

ԸԿԵԻ բաժին. 

Համայքապետա-

րաններ 

/համաձայնությամ

բ/, 

<<Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա>> 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 

 

8 Կազմակերպել կանանց 

լիդերության դպրոց 

մարզի տարածքային և 

տեղական մարմինների 

աշատակիցների, 

քաղաքական 

կուսակցությունների և 

հասարակական 

կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչների 

համար  

 Կստեղծվի քաղաքական 

և քաղաքացիական 

ակտիվությամբ կանանց 

խումբ, կխորանա 

քաղաքական 

կուսակցությունների, 

հասարակական 

կազմակերպությունների 

և տեղական ու 

տարածքային 

մարմինների կանանց 

միջև 

համագործակցությունը, 

կձևավորվի սոցիալական 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով, 

ԸԿԵԻ բաժին. 

Համայքապետա-

րաններ 

/համաձայնությամ

բ/, 

<<Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 
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գործընկերության նոր 

մակարդակ 

ասոցիացիա>> 

9 Կազմակերպել 

տարածաշրջանային 5 

կենտրոններում  

սեմինար-
պարապունքներ մարզի 
գյուղական եւ 
քաղաքային 
համայնքների ակտիվ 

կանանց համար` 
տեղական 

ինքնակառավարման 

ընտրություններին 

ընդառաջ 

Կապահովվի տեղական 

ինքնակառավարման 

ընտրություններին 

կանանց անհրաժեշտ 

մասնակցություն, ինչպես 

նաև ընտրված 

ավագանիների կազմում, 

համայնքի ղեկավարների 

թվում կանանց բավարար 

ներկայացվածություն 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով, 

ԸԿԵԻ բաժին. 

Համայքապետա-

րաններ 

/համաձայնությամ

բ/, 

<<Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա>> 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 

 

10 Հանրակրթական 

դպրոցներում եւ  միջին 

մասնագիտական 

ուսումնական 

հաստատություններում,  

պետական 

քաղաքականության մեւջ 

կանանց եւ 

տղամարդկան 

իրավահավասարության 

վերաբերյալ բաղադրիչի 

ներդմանն ուղղված 

միջոցառումների 

10.1 Հանրակրթական 

դպրոցի 8-12-րդ 

դասարաններում 

<<Հասարակագիտությու

ն>> առարկայի 

դասավանդման 

ընթացքում 

սովորողներին 

կուսուցանվի կանանց եւ 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

վերաբերյալ գիտելիքներ:   

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով, 

մարզպետարանի 

կրթության 

վարչություն, 

ԸԿԵԻՊ բաժին: 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 
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իրականացում: 

  10.2 Հանրակրթական 

դպրոցներում 

դասղեկական ժամերի 

ընթացքում սովորողները 

կիրազեկվեն 

մասնագիտական 

կողմնորոշման հարցերի 

շուրջ` ուղղված սեռի 

հատկանիշով 

կարծրատիպերի 

հաղթահարմանը, 

աղջիկների եւ տղաների 

շրջանում իրենց սեռի 

համար ոչ ավանդական 

մասնագիտությունների 

նկատմամբ 

մոտիվացիայի 

ձեւավորմանը: 

     

11 Հասարակությունում 

կանանց եւ 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

հիմնահարցերի 

լուսաբանմանը, սեռի 

հատկանիշով խտրական 

գործելակերպի 

հաղթահարմանը եւ 

զանգվածային 

11.1Կմշակվեն եւ  մարզի 

ԶԼՄ-հերով 

կլուսաբանվեն 

/կտեղադրվեն 

հոդվածներ, 

կկազմակերպվեն 

հեռուստատեսային 

հաղորդումներ/ կանանց 

եւ տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

ՀԿ- ներ, միջազ-

գային կազմա-

կերպություններ, 

Քաղաքապետա-

րաններ, 

համայքապետա-

րաններ 

/համաձայնությամ

բ/ 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 
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լրատվամիջոցներով 

դրանց տարածմանն 

ուղղված միջոցառումներ 

հիմնախնդիրների 

վերաբերյալ: 

  11.2 Մարզում 

կկազմակերպվեն 

կանանց քաղաքական եւ 

քաղաքացիական 

մասնակցության 

խթանման ուղղված 

միջոցառումներ, 

համայնքային 

ընտրություններում կին 

թեկնածուների 

մասնակցություն, 

համայնքի 

ղեկավարության եւ 

ավագանու կազմում կին- 

անդամների թվի 

ավելացման նպատակով:  

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով: 

<<Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա>>  

   

 

 

Ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ                                                        Ն. Սարգսյան 

 


