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հ/հ Միջոցառման 

անվանումը 

Ակնկալվող 

արդյունքը 

Կատարողը Համակատարողը Ժամկետը Ֆինանսական 

ապահովումը 

Հղումը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Կանանց քաղաքական և 

քաղաքացիական լիդերության 

խթանմանն ուղղված 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

Կկազմակերպվեն քառօրյա 

սեմինար-պարապմունքներ 

Սպիտակի. Ալավերդու եւ 

Գուգարքի 

տարածաշրջանների  

համայնքների կին 

ղեկավարների եւ 

ավագանանիների համար 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով 

“Համալսարա-

նական կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա” ՀԿ 

/համաձայնությամբ/ 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներ 

2 Հանրության մեջ գենդերային 

հիմնախնդիրների լուծման 

անհրաժեշտության ընկալման 

և գենդերային զգայնության 

բարձրացմանն ուղղված մի-

ջոցառումների իրականացում 

Կկազմակերպվեն “Գենդե-

րային հավասարությունը որ-

պես տեղական ժողովրդա-

վարության նախադրյալ և 

համայնքների կառավարման 

արդյունավետության բարձ-

րացման միջոց” կլոր-սեղան 

Ալավերդի քաղաքում և “ ՀՀ 

գենդերային քաղաքականու-

թյան հայեցակարգի և 

ռազմավարության իրա-

կանացումը համայնքների 

մակարդակում” թեմայով 

կլոր-սեղան քննարկումներ 

մարզի 8 քաղաքներում 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով 

“Համալսարա-

նական կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա” ՀԿ 

/համաձայնությամբ/ 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներ 

 



 2 

3 Լոռու մարզում գենդերային 

իրավիճակի պարբերական 

գնահատման վերաբերյալ 

առաջարկությունների 

ներկայացում 

Կուսումնասիրվի գենդերա-

յին իրավիճակի շարժընթա-

ցի գնահատման և մշտադի-

տարկմանն ուղղված միջազ-

գային փորձը, կմշակվեն Հա-

յաստանի Հանրապետությու-

նում գենդերային իրավիճա-

կի շարժընթացի 

գնահատման և 

մշտադիտարկման ցուցանիշ-

ների և դրա ներդրման 

վերաբերյալ 

առաջարկություններ 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով 

“Համալսարա-

նական կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա” ՀԿ 

/համաձայնությամբ/ 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներ 

4 Տեղական ինքնակառա-

վարման մարմիններում (այդ 

թվում` համայնքների ղեկա-

վարների աշխատակազմե-

րում) կանանց դերակատար-

ման բարձրացմանն ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

մարզխորհրդի նիստերի 

օրակարգերում գենդերային 

թեմաներով զեկույցների 

ներառում   

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

Համայքապետա-

րաններ 

/համաձայնությամբ/ 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներ 

 

5 Մարզային ենթակայության 

կազմակերպություններում, 

տեղական ինքնակառավար-

ման մարմիններում (այդ 

թվում` համայնքների ղեկա-

վարների աշխատակազմե-

րում) գենդերային քաղա-

քականության վերաբերյալ 

իրազեկման աշխատանքների 

իրականացում 

Մարզի բոլոր քաղաքներում  

կանցկացվեն 

խորհրդակցություններ. 

որոնց կհրավիրվեն 

մասնակցելու նաև մոտակա 

գյուղական համայնքերի 

ղեկավարներ 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

Համայքապետա-

րաններ 

/համաձայնությամբ/ 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներ 

 



 3 

6 Առողջապահության ոլորտի 

գենդերային հիմնախնդիրնե-

րի վերհանում և լուծման 

ուղիների մշակում 

Կկազմակերպվի “Առողջա-

պահության ոլորտի գեն-

դերային հիմնախնդիրները” 

թեմայով մարզային խորհր-

դաժողով 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

Գենդերային 

հարցերով 

զբաղվող 

տեղական 

հանձնաժողովներ, 

մարզպետարանի 

կրթության 

վարչություն 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներ 

7 Հանրակրթական դպրոցի 

ուսուցիչների որակավորման 

բարձրացում` ուղղված նրանց 

գենդերային մտածելակերպի 

ձևավորմանը, գենդերային 

գիտելիքների հաղորդմանը և 

գենդերային զգայունության 

բարձրացմանը 

Կկազմակերպվեն «Գենդե-

րային գիտելիքների հի-

մունքներ» թեմայով սեմի-

նար պարապմունքներ մար-

զի 5 տարածաշրջաններում` 

յուրաքանչյուր տարածաշր-

ջանից 25 ուսուցիչների 

համար 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

Գենդերային 

հարցերով 

զբաղվող 

տեղական 

հանձնաժողովներ 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներ 

 

8 Կրթության ոլորտի գենդե-

րային հիմնախնդիրների վեր-

հանում և լուծման ուղիների 

մշակում 

Կկազմակերպվի “Կրթութ-

յան ոլորտի գենդերային 

հիմնախնդիրները” թեմայով 

մարզային խորհրդաժողով   

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով, 

մարզպետարանի 

կրթության 

վարչություն 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներ 

 

9 Համայնքներում գենդերային 

քաղաքականության վերա-

բերյալ իրազեկման աշխա-

տանքների իրականացում 

Բոլոր քաղաքներում և 

խոշոր համայքներում 

կանցկացվեն 12 

քննարկումներ, կլոր սե-

ղաններ համայքների 

ներկայացուցիչների 

մասնակցությամբ 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

ՀԿ- ներ, միջազ-

գային կազմա-

կերպություններ, 

Քաղաքապետա-

րաններ, 

համայքապետա-

րաններ 

/համաձայնությամբ/ 

Տարվա 

ընթացքում 

ՀՀ պետ բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներ 

 

Ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ                                                        Ն. Սարգսյան 


