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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 
մարզում 
հասարակության կյանքի 
առանցքային 
ոլորտներում գենդերային 
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, 

ՀԿ-
ներ/համաձայնութ

յամբ/, ԸԿԵԻ 
բաժին 

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: 

 

 

3 Իրականացնել մարզային 
ենթակայության 
կազմակերպություններու
մ, տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններում (այդ 
թվում` համայնքների 
ղեկավարների 
աշխատակազմերում) 
կանանց և 
տղամարդկանց 
իրավահավասարության 
քաղաքականության 
վերաբերյալ իրազեկման 
աշխատանքներ 

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 

ասոցիացիա>> 

Տարվա 
ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 
օրենքով 
չարգելված 
այլ 
միջոցներ 

 

4 Կազմակերպել  «Կանանց 
ներգրավվածությունը 
քաղաքական 
կուսակցությունների 
տարածքային ղեկավար 
մարմիններում՝ որպես 
ներկուսակցական 
ժողովրդավարության 
կայացման գրավական» 
կլոր սեղան-քննարկում 

Կմշակվի 
առաջարկություների 
փաթեթ քաղաքական 
կուսակցությունների 
տարածքային ղեկավար 
մարմիններում կանանց 
ներգրավվածության 
մակարդակի 
բարձրացման համար: 

ՀՀ Լոռու 
մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-
րային հարցերով 

զբաղվող 
հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻ բաժին. 
քաղաքական 

կուսակցություննե
րի տարածքային 

մարմիններ 
/համաձայնությամ
բ/, «Համալսարա-

նական 

1-ին 
եռամսյակ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 
օրենքով 
չարգելված 
այլ 
միջոցներ 
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կրթությամբ 
կանանց 

ասոցիացիա» 

5 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 
գործընկերության նոր 
մակարդակ 

ՀՀ Լոռու 
մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-
րային հարցերով 

զբաղվող 
հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻ բաժին. 

Համայքապետա-
րաններ 

/համաձայնությամ
բ/, 

<<Համալսարա-
նական 

կրթությամբ 
կանանց 

ասոցիացիա>> 

2-րդ 
եռամսյակ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 
օրենքով 
չարգելված 
այլ 
միջոցներ 

 

6 Կազմակերպել 
տարածաշրջանային 5 
կենտրոններում  
սեմինար-
պարապունքներ մարզի  
համայնքներում առաջին 
անգամ ընտրված կին 
ավագանիների համար 

Կապահովվի տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններում 
ընդգրկված կանանց 
գրագետ և ակտիվ 
մասնակցություն 

ՀՀ Լոռու 
մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-
րային հարցերով 

զբաղվող 
հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻ բաժին. 

Համայքապետա-
րաններ 

/համաձայնությամ
բ/, «Համալսարա-

նական 
կրթությամբ 

կանանց 

1-ին 
եռամսյակ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 
օրենքով 
չարգելված 
այլ 
միջոցներ 
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ասոցիացիա» 

7 Հասարակությունում 
կանանց եւ 
տղամարդկանց 
իրավահավասարության 
հիմնահարցերի 
լուսաբանմանը, սեռի 
հատկանիշով խտրական 
գործելակերպի 
հաղթահարմանը եւ 
զանգվածային 
լրատվամիջոցներով 
դրանց տարածմանն 
ուղղված միջոցառումներ 

7.1Կմշակվեն և  մարզի 
ԶԼՄ-հերով 
կլուսաբանվեն 
/կտեղադրվեն 
հոդվածներ, 
կկազմակերպվեն 
հեռուստատեսային 
հաղորդումներ/ կանանց 
եւ տղամարդկանց 
իրավահավասարության 
հիմնախնդիրների 
վերաբերյալ: 

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 

 

  7.2 Մարզի 15 
համայնքներում  
կկազմակերպվեն 
կանանց քաղաքական եւ 
քաղաքացիական 
մասնակցության 
խթանման, ինչպես նաև   
մասնակցային 
ժողովրդավարության 
կայացմանը ուղղված 
միջոցառումներ: 

ՀՀ Լոռու 
մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-
րային հարցերով 

զբաղվող 
հանձնաժողով: 

«Համալսարա-
նական 

կրթությամբ 
կանանց 

ասոցիացիա»  

   

 

 

Ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ                                                       Ս . Խեչումյան 
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