
ԾՐԱԳԻՐ 

Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասար  իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման քաղաքականության իրականացման 2017-2021 թվականների 
միջոցառումների 

 

NN Միջոցառումներ

ը 
Ակնկալվող 

արդյունքը 
Ժամկետը Արդյունքային 

ցուցանիշները 
Պատասխանատու 

կատարողը 
Համակատա-

րողը 
Ֆինանսավ

որման 

աղբյուրը 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Գերակայություն 1.Սոցիալ-տնտեսական ոլորտում սեռի հատկանիշով խտրականության հաղթահարումը, կանանց տնտեսական 

հնարավորությունների ընդյալնումը 

1.1 Մարզում սոցիալ-
տնտեսական 
զարգացման 
ծրագրերում սեռի 
հատկանիշով 
բաղադրիչի 
ինտեգրում 

Կանանց և 
տղամարդկանց 
սոցիալ-
տնտեսական 
անհավասարությ
ան նվազեցումը 
մարզում 

Հաշվե
տու 

ժաման
ակահ
ատվա
ծում 

Մարզում 
կանանց և 

տղամարդկաց 
սոցիալ-

տնտեսական 
անհավասարու

թյան 
նվազեցում  

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

1.2 Աշխատաշուկայում 
կնոջ դերի 
բարձրացմանն 
ուղղված, 
մասնավորապես, 
ընտանիք-
աշխատանք 
համատեղմանն 
օժանդակող 

Աշխատանքի 
շուկայում 
կանանց 
մրցունակության 
բարձրացում, 
տնտեսական 
հնարավորությու
նների 
ընդլայնում 

Հաշվե
տու 

ժաման
ակահ
ատվա
ծում 

Աշխատանքի 
շուկայում 
կանանց 
մրցունակության 
բարձրացում, 
տնտեսական 
հնարավորությու
նների ընդլայնում 

 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 



միջոցների 
ձեռնարկում(քարոզչ
ական, 
ծառայությունների 
մատուցման 
միջոցով) 

 Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

1.3 Նախադպրոցական, 
այդ թվում մինչև 3 
տարեկան 
երեխաների համար 
տրամադրվող 
ծառայությունների 
(այդ թվում՝ նաև ոչ 
պետական) ցանցի 
ընդլայնում, դրանց 
հասանելիության 
ապահովում 

Աշխատանքային 
և ընտանեկան 
պարտականությ
ունները 
համատեղելու 
համար  
նպաստավոր 
պայմանների 
ստեղծում   

Հաշվե
տու 

ժաման
ակահ
ատվա
ծում 

Նպաստավոր 
պայմանների 

ստեղծում  
աշխատանքայ

ին և 
ընտանեկան 

պարտականու
թյունները 

համատեղելու 
համար   

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

1.4 Երեխաներ ունեցող 
ընտանիքներին 
սոցիալական 
ծառայությունների 
մատուցման 
մեխանիզմների 
կատարելագործում 

1.5 Միայնակ, 
բազմազավակ և 
հատուկ 
կարիքներով 
երեխաներ խնամող 
ծնողներ համար 
զբաղվածության 
տնաշխատեղանակ



ների զարգացում 

1.6 Հաշմանդամ, 
տարեց կանանց 
համար 
արդարադատությա
ն, կրթության, 
առողջապահության
, սոցիալական 
ապահովության և 
այլ 
ծառայությունների 
հավասար 
հասանելիության 
ապահովում 

Խոցելի խմբերի 
կանանց 
իրավունքների 
պաշտպանությու
ն 

Հաշվե
տու 

ժաման
ակահ
ատվա
ծում 

Խոցելի 
խմբերի 
կանանց 

իրավունքների 
պաշտպանությ

ուն 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

1.7 Զբաղվածության 
պետական 
ծրագրերի 
վերաբերյալ 
բնակչությանը 
պատշաճ 
իրազեկման 
ապահովում 

Կանանց 
զբաղվածության
մակարդակի 
բարձրացում և 
հանրապետությ
ան աղքատ 
բնակչության 
կազմում 
կանանց 
տեսակարար 
կշռի կրճատում 

Հաշվե
տու 

ժաման
ակահ
ատվա
ծում 

Կանանց 
զբաղվածությ

ան 
մակարդակի 

բարձրացում և 
հանրապետու
թյան աղքատ 
բնակչության 

կազմում 
կանանց 

տեսակարար 
կշռի 

կրճատում 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

1.8 Կանանց 
ձեռներեցությանն 
աջակցության 
ապահովում ՓՄՁ 
սուբյեկտներին 

Կանանց 
ձեռներեցության 
խթանում, կին 
գործարարների 
բիզնես 

Հաշվե
տու 

ժաման
ակահ
ատվա

Կանանց 
ձեռներեցությ
ան խթանում, 

կին 
գործարարներ

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 



աջակցության 
տարեկան 
ծրագրերի 
շրջանակներում 

գիտելիքների 
կատարելագործ
ում, սկսնակ և 
գործող ՓՄՁ-
ների համար, 
գործարար 
տեղեկատվությա
ն և 
խորհրդատվությ
ան 
հասանելիություն 
և 
մատչելիություն 

ծում ի բիզնես 
գիտելիքների 

կատարելագոր
ծում, սկսնակ 

և գործող 
ՓՄՁ-ների 

համար, 
գործարար 

տեղեկատվութ
յան և 

խորհրդատվու
թյան 

հասանելիությ
ուն և 

մատչելիությու
ն 

ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

միջոցներ 

1.9 Արդյունաբերական 
ոլորտներում 
(հատկապես թեթև 
արյունաբերության) 
կանանց համար 
նոր աշխատատե-
ղերի ստեղծում 

Կանանց 
զբաղվածության 
ապահովում 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Կանանց 
զբաղվածությ

ան 
ապահովում 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ 
բաժին,  

համայնքապե
տարաններ/հա
մաձայնությամ

բ/, Հկ-
ներ/համաձայն

ությամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ միջոցներ 

1.10 Գյուղատնտեսու-
թյան ոլորտում 
կանանց ու 

Գյուղատնտեսու
թյան ոլորտում 
կանանց 

Հաշվետ
ու 

ժաման

Կանանց 
տնտեսական 
հնարավությու

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 



տղամարդկանց 
համար նյութական 
և ֆինանսական 
ռեսուրսների, 
ծառայությունների,
ենթակառուցվածքն
երի հավասար 
հասանելիության 
ապահովում 

տնտեսական 
հնարավությունն
երի ընդլայնում  

ակահա
տվածու

մ 

նների 
ընդլայնում 

գյուղատնտեսո
ւթյան 

ոլորտում  

զբաղվող 
հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

չարգելված 
այլ 

միջոցներ 

1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ագրարային 
ոլորտում 
իրականացվող 
վարկային 
ծրագրերում 
կանանց և 
տղամարդկանց 
տնտեսական 
նախաձեռնությունն
երին ուղղված 
միջոցառումների 
նախատեսում 
 

Գյուղատնտեսությա
ն վարման 
ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների 
և բիզնեսի կառա-
վարման 
մեթոդների մասին 
կանանց և 
տղամարդկանց 
իրազեկվածության 



մակարդակի 
բարձրացում 

1.13 Սոցիալ-
տնտեսական 
ոլորտի, 
մասնավորապես` 
աշխատանքի 
շուկայում և 
զբաղվածության 
ոլորտում կանանց 
և տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությունն
երի վերաբերյալ 
հետազոտություննե
րի պարբերական 
անցկացման 
ապահովում 

Սոցիալ-
տնտեսական 
ոլորտում 
կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությու
նների իրա-
վիճակի 
գնահատում, 
կանանց և 
տղամարդկանց 
կարգավիճակի 
միջև առկա 
տարբերությունն
երի վերհանում, 
սեռի 
հատկանիշով 
անհավասարութ
յան 
հաղթահարում և 
խտրական 
դրսևորումների 
կանխարգելում 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Կանանց և 
տղամարդկան

ց 
կարգավիճակի 

միջև առկա 
տարբերությու

նների 
վերհանում, 

սեռի 
հատկանիշով 

անհավասարու
թյան 

հաղթահարում 
և խտրական 

դրսևորումներ
ի 

կանխարգելում
, Սոցիալ-

տնտեսական 
ոլորտում 

կանանց և 
տղամարդկան
ց հավասար 

իրավունքների 
և հավասար 

հնարավորությ
ունների իրա-

վիճակի 
գնահատում 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 



 Գերակայություն 2. Կրթության ու գիտության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ընդլայնում 

2.1 Սովորողների 
շրջանում կանանց 
և տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությունն
երի 
իրազեկվածության 
բարձրացմանն 
ապահովում 

Սոցիալապես 
ակտիվ, 
պատասխանատ
ու և 
ժողովրդավարա
կան 
կողմնորոշում 
ունեցող 
քաղաքացիների 
դաստիարակում
, կրթության 
բոլոր 
մակարդակներո
ւմ սեռի 
հատկանիշով 
հավասարակշռվ
ած 
ներկայացվածու
թյան 
ձեռքբերում, 
սեռի 
հատկանիշով 
զգայուն 
միջավայրի 
ձևավորում 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Սոցիալապես 
ակտիվ, 
պատասխանատ
ու և 
ժողովրդավարա
կան 
կողմնորոշում 
ունեցող 
քաղաքացիների 
դաստիարակում, 
կրթության բոլոր 
մակարդակներու
մ սեռի 
հատկանիշով 
հավասարակշռվ
ած 
ներկայացվածու
թյան 
ձեռքբերում, 
սեռի 
հատկանիշով 
զգայուն 
միջավայրի 
ձևավորում 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

2.2 Կրթական 
գործընթացի 
մասնակիցների 
շրջանում սեռի 
հատկանիշով 
զգայունության 
բարձրացում 

2.3 Կանանց 
ընդգրկվածության 
խթանում` իրենց 
սեռի համար ոչ 
ավանդական 
համարվող 
մասնագիտությունն
երում 

2.4 Կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 

Կրթության և 
գիտության 
ոլորտում 
կանանց և 
տղամարդկանց 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

Կրթության և 
գիտության 
ոլորտում 

կանանց և 
տղամարդկան

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 



հնարավորությունն
երի 
հիմնախնդիրներին 
առնչվող 
հետազոտություննե
րի գործընթացի 
խթանում, դրանց 
արդյունքների 
հանրայնացում 

հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությու
նների 
իրավիճակի 
գնահատում, 
սեռի 
հատկանիշով 
հիմնախնդիրներ
ի բացահայտում, 
անհավասարութ
յան 
հաղթահարում 
ու խտրական 
դրսևորումների 
կրճատում, 
գիտական 
հետազոտությու
ններում 
կանանց 
ներգրավվածութ
յան ընդլայնում 

մ ց հավասար 
իրավունքների 
և հավասար 

հնարավորությ
ունների 

իրավիճակի 
գնահատում, 

սեռի 
հատկանիշով 
հիմնախնդիրն

երի 
բացահայտում, 
անհավասարու

թյան 
հաղթահարում 
ու խտրական 
դրսևորումներ
ի կրճատում, 
գիտական 

հետազոտությ
ուններում 
կանանց 

ներգրավվածու
թյան 

ընդլայնում 

ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

միջոցներ 

 Գերակայություն 3.Առողջապահության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ընդլայնում 

3.1 Ընտանիքի 
պլանավորման 
ծառայությունների 
ցանցի հզորացում 
և 
հակաբեղմնավորիչ

Կանանց 
ժամանակակից 
հակաբեղմնավո
րիչ միջոցներով 
ապահովում 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Կանանց 
ժամանակակի

ց 
հակաբեղմնավ

որիչ 
միջոցներով 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 



ների 
մատչելիության 
բարձրացում  

ապահովում համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

3.2 Առողջապրելակեր
պի, ծխելու դեմ 
պայքարի և 
անվտանգ 
սեռական կյանքի 
վերաբերյալ 
բնակչությանը 
պատշաճ 
իրազեկման 
ապահովում 

Կանանց և 
տղամարդկանց
առողջության 
բարելավում 
 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Կանանց և 
տղամարդկանցա
ռողջության 
բարելավում 

 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

 Գերակայություն 4.Սեռի հատկանիշովխտրականությանկանխարգելում, կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցություն 

կառավարման ոլորտում և որոշումների ընդունման մակարդակում 

4.1 «Կանանց 
նկատմամբ 
խտրականության 
բոլոր ձևերի 
վերացման մասին» 
ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիայի, դրա 
ընդհանուր 
հանձնարարականն
երի և կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասար 

Կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությու
նների 
վերաբերյալ 
պետական 
պաշտոնյաների 
և 
քաղաքացիակա

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությու
նների 
վերաբերյալ 
պետական 
պաշտոնյաների 
և 
քաղաքացիական 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 



իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությունն
երի վերաբերող այլ 
միջազգային 
փաստաթղթերի 
տարածման ու 
լուսաբանման 
ապահովում 

ն ծառայողների 
իրազեկվածությ
ան բարձրացում 
 

ծառայողների 
իրազեկվածությ
ան բարձրացում 

 

4.2 «Կանանց 
նկատմամբ 
խտրականության 
բոլոր ձևերի 
վերացման մասին» 
ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիայի 
իրականացման 
վերաբերյալ 
զեկույցի 
նախապատրաստմ
ան և 
ներկայացման 
ընթացակարգի 
լուսաբանման 
ապահովում 

Պատասխանատ
ու 
գերատեսչությու
նների 
ներկայացուցիչն
երի 
նախապատրաս
տում ՄԱԿ-ի 
մոնիթորինգայի
ն մարմինների 
հետ 
աշխատանքներ
ի 
իրականացման 
համար 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Պատասխանա
տու 

գերատեսչությ
ունների 

ներկայացուցի
չների 

նախապատրա
ստում ՄԱԿ-ի 

մոնիթորինգայ
ին 

մարմինների 
հետ 

աշխատանքնե
րի 

իրականացմա
ն համար 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

4.3 Մարզային և 
համայնքային 
մակարդակներում 
կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 

Կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությու
նների 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Կանանց և 
տղամարդկան
ց հավասար 

իրավունքների 
և հավասար 

հնարավորությ
ունների 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 



հավասար 
հնարավորությունն
երի իրավիճակի 
գնահատման 
գործիքների 
ներդրում 

քաղաքականութ
յան մշակման և 
իրականացման 
ազգային և 
ինստիտուցիոնա
լ մեխանիզմներ 
ներառող 
միասնական 
համակարգի 
հզորացում 

քաղաքականու
թյան մշակման 

և 
իրականացմա
ն ազգային և 

ինստիտուցիոն
ալ 

մեխանիզմներ 
ներառող 

միասնական 
համակարգի 
հզորացում 

արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

4.4 Պետական և 
հասարակական 
կյանքում կանանց 
և տղամարդկանց 
մասնակցության 
մասին 
վիճակագրական 
տվյալների 
հավաքման, 
վերլուծության 
կատարելագործում 
և տարածման 
գործընթացի 
շարունակակության
ապահովում 

Սեռի 
հատկանիշով ոչ 
խտրական 
մոտեցումների 
արմատավորում 
երկրի 
տնտեսական, 
սոցիալական և 
քաղաքական 
ոլորտներում, 
կանանց և 
տղամարդկանց 
իրավիճակի 
գնահատում, 
նրանց 
կարգավիճակի 
միջև առկա 
տարբերությունն
երի վերհանում 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Սեռի 
հատկանիշով 
ոչ խտրական 
մոտեցումների 
արմատավորու

մ երկրի 
տնտեսական, 
սոցիալական 

և 
քաղաքական 
ոլորտներում, 

կանանց և 
տղամարդ-

կանց 
իրավիճակի 
գնահատում, 

նրանց 
կարգավիճակի 

միջև առկա 
տարբերությու

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 



նների 
վերհանում 

4.5 Հասարակական, 
քաղաքական 
գործիչների, 
քաղաքացիական 
ծառայողների, 
ինչպես նաև 
խնդրով զբաղվող 
մասնագետների 
համար կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությունն
երի վերաբերյալ 
հատուկ 
դասընթացների, 
սեմինարների, 
քննարկումների և 
փորձի 
փոխանակման 
աշխատաժողովներ
ի կազմակերպման 
ապահովում 

Սեռի 
հատկանիշով 
կարծրատիպերի
հաղթահարում, 
երկրի 
քաղաքական 
հիմնախնդիրներ
ի լուծմանը և 
կայուն 
տնտեսական 
զարգացմանը 
կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասարակշռվ
ած 
մասնակցության 
կարևորության 
մասին 
իրազեկվածությ
ան բարձրացում 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Սեռի 
հատկանիշով 
կարծրատիպերի
հաղթահարում, 
երկրի 
քաղաքական 
հիմնախնդիրներ
ի լուծմանը և 
կայուն 
տնտեսական 
զարգացմանը 
կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասարակշռվ
ած 
մասնակցության 
կարևորության 
մասին 
իրազեկվածությ
ան բարձրացում 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

4.6 Պտղի սեռով 
պայմանավորված 
հղիության 
արհեստական 
ընդհատումների  
կանխարգելման 

Հանրապետությ
ունում 
նորածինների 
սեռերի 
անհամամասնու
թյան կրճատում 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Հանրապետությո
ւնում 
նորածինների 
սեռերի 
անհամամասնու
թյան կրճատում 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 



ուղղված 
(շարունակական) 
միջոցառումների 
իրականացում 

համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

4.7 ԶԼՄ-ների 
ներկայացուցիչներ
ի համար կանանց 
և տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությունն
երի վերաբերյալ 
հատուկ 
դասընթացների 
կազմակերպման 
ապահովում 

Զանգվածային 
լրատվամիջոցնե
րի սեռի 
հատկանիշով 
զգայունության 
բարձրացում 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Զանգվածային 
լրատվամիջոց

ների սեռի 
հատկանիշով 
զգայունության 
բարձրացում 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

4.8 ԶԼՄ-ներում 
կանանց և 
տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությունն
երի, երկրի 
քաղաքական, 
տնտեսական և 
սոցիալական 
կյանքում կանանց 
ներդրումների 

Պետության 
կողմից 
հասարակական-
քաղաքական, 
սոցիալ-
տնտեսական 
բոլոր 
ոլորտներում 
կանանց և 
տղամարդկանց 
միջև 
սոցիալական 
հավասարությա

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Պետության 
կողմից 

հասարակակա
ն-

քաղաքական, 
սոցիալ-

տնտեսական 
բոլոր 

ոլորտներում 
կանանց և 

տղամարդկան
ց միջև 

սոցիալական 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

 ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 



մասին 
լուսաբանման 
ապահովում 

ն ձեռքբերման 
վերաբերյալ 
հասարակությա
ն 
իրազեկվածությ
ան բարձրացում 

հավասարությ
ան 

ձեռքբերման 
վերաբերյալ 

հասարակությ
ան 

իրազեկվածու
թյան 

բարձրացում 

4.9 Մշակութային 
հաստատություննե
րի 
ստեղծագործական 
գործունեության 
մեջ սեռի 
հատկանիշով 
բաղադրիչի 
ներառում 

Մշակութի 
ոլորտում  սեռի 
հատկանիշով 
կարծրատիպերի 
հաղթահարում 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Մշակութի 
ոլորտում  սեռի 
հատկանիշով 
կարծրատիպերի 
հաղթահարում 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

 Գերակայություն 5.Ընտանեկան բռնության երևույթի կանխարգելում և դրա դեմ պայքար 

6.1 Ընտանեկան 
բռնության 
երևույթի հանդեպ 
անհանդուրժողակ
անության 
միջավայրի 
ձևավորմանը և 
կարծրատիպերի 
վերացմանն 
ուղղված միջոցների 

Հանրության 
շրջանում 
ընտանեկան 
բռնության 
երևույթի 
վերաբերյալ 
իրազեկման, 
ինչպես նաև  
դրա դեմ 
պայքարի 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Հանրության 
շրջանում 

ընտանեկան 
բռնության 
երևույթի 

վերաբերյալ 
իրազեկման, 
ինչպես նաև  

դրա դեմ 
պայքարի 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 



ձեռնարկում մեխանիզմների 
վերաբերյալ 
տեղեկացվածու
թյան 
մակարադակի 
բարձրացում 

մեխանիզմներ
ի վերաբերյալ 
տեղեկացվածո

ւթյան 
մակարադակի 
բարձրացում 

ներ/համաձայնու
թյամբ 

6.2 Ընտանեկան 
բռնության 
ենթարկված 
անձանց 
տրամադրվող 
ծառայությունների 
ցանցի ընդլայնում 
և դրա 
արդյունավետությա
ն բարձրացում 

Ընտանեկան 
բռնության 
զոհերին 
աջակցության 
տրամադրման 
հնարավորությու
նների 
ընդլայնում 
 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Ընտանեկան 
բռնության 
զոհերին 
աջակցության 
տրամադրման 
հնարավորությու
նների ընդլայնում 

 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

6.3 Ընտանեկան 
բռնության 
ենթարկված 
անձանց 
տրամադրվող 
բազային 
(հիմնական) 
ծառայությունների 
համակարգի 
ներդրում  

Ընտանեկան 
բռնության 
ենթարկված 
անձանց 
համալիր 
ծառայություններ
ի տրամադրման 
նկատմամբ 
միասնական 
մոտեցման 
ապահովում 
ծառայություններ
ի 
բովանդակությա

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Ընտանեկան 
բռնության 

ենթարկված 
անձանց 
համալիր 

ծառայությունն
երի 

տրամադրման 
նկատմամբ 
միասնական 
մոտեցման 
ապահովում 

ծառայությունն
երի 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 



ն, ծավալի, 
պայմանների, 
որակի և 
անվտանգությա
ն վերաբերյալ 
պահանջների, 
ինչպես նաև 
գնահատման 
չափանիշների 
սահմանում 

բովանդակությ
ան, ծավալի, 
պայմանների, 

որակի և 
անվտանգությ

ան 
վերաբերյալ 

պահանջների, 
ինչպես նաև 
գնահատման 
չափանիշների 

սահմանում 

6.4 Ընտանեկան 
բռնության 
կանխարգելման 
համար 
պատասխանատու 
մարմինների, 
զոհերին 
աջակցություն 
տրամադրող և 
ծառայություններ 
մատուցող 
հաստատություննե
րի անձնակազմի, 
իրավապահ 
մարմինների 
ներկայացուցիչներ
ի, քննիչների, 
դատախազների, 
դատավորների, 
փաստաբանների 

Ընտանեկան 
բռնության 
ենթարկված 
անձանց 
տրամադրվող 
ծառայություններ
ի որակի 
բարձրացում 
 
 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Ընտանեկան 
բռնության 
ենթարկված 
անձանց 
տրամադրվող 
ծառայություններ
ի որակի 
բարձրացում 
 

 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 



շրջանում կանանց 
և տղամարդկանց 
հավասար 
իրավունքների և 
հավասար 
հնարավորությունն
երի և 
խտրականության 
դեմ պայքարի 
գիտելիքների և 
հմտությունների 
կատարելագործում 

6.5 Ընտանեկան 
բռնության դեմ 
պայքարի 
բնագավառում 
իրավասու 
պետական 
մարմինների և 
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչներ
ի գործունեության 
հիմնական 
ուղղությունների 
սահմանում, 
համագործակցությ
ան 
կառուցակարգերի 
ամրագրում և 
զարգացում 

Ընտանեկան 
բռնության 
երևույթի դեմ 
պայքարում 
միասնական 
հարթակի 
ձևավորում 

Հաշվետ
ու 

ժաման
ակահա
տվածու

մ 

Ընտանեկան 
բռնության 

երևույթի դեմ 
պայքարում 
միասնական 

հարթակի 
ձևավորում 

Լոռու 
մարզպետարա

ն 

Մարզում 
գենդերային 
հարցերով 
զբաղվող 

հանձնաժողով, 
ԸԿԵԻՊ բաժին,  
համայնքապետ
արաններ/համա
ձայնությամբ/, 

Հկ-
ներ/համաձայնու

թյամբ 

ՀՀ պետ 
բյուջե, 

օրենքով 
չարգելված 

այլ 
միջոցներ 

 



 
 
 


