Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2011 թ.
մայիսի 20-ի նիստի N 19
արձանագրային որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
հ/հ
1
1

2

3

Միջոցառման
անվանումը
2
Քաղաքական և հասարակական կյանքում կանանց և
տղամարդկանց մասնակցության մասին հետազոտության իրականացում

Լրատվամիջոցների աշխատողների
որակավորման
բարձրացում ուղղված նրանց
գենդերային մտածելակերպի
ձևավորմանը, գենդերային
գիտելիքների հաղորդմանը և
գենդերային զգայունության
բարձրացմանը
Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային իրավիճակի պարբերական գնահատման վերաբերյալ առա-
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Ակնկալվող
արդյունքը
3
կիրականացվի «Հասարակական-քաղաքական մասնակցության գենդերային առանձնահատկությունները Հայաստանում» հետազոտությունը,
կամփոփվեն արդյունքները,
կկազմակերպվի կոնֆերանս
հետազոտության արդյունքների
ներկայացման
և
քննարկման համար
կկազմակերպվի
«Գենդերային հիմնահարցեր»
թեմայով
դասընթաց`
լրագրողների համար, որի
ընթացքում
կվերապատրաստվի շուրջ 20
լրագրող
կուսումնասիրվի գենդերային
իրավիճակի
շարժընթացի
գնահատման և մշտադիտարկմանն ուղղված միջազ-

Կատարողը
4
ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարությու
ն

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարու-

Համակատարողը
5
ՄԱԿ-ի
բնակչության
հիմնադրամ
/համաձայնությամբ/

ՄԱԿ-ի
բնակչության
հիմնադրամ
/համաձայնությամբ/

Ժամկետը
6
հունիս

օգոստոսնոյեմբեր

հոկտեմբեր

Ֆինանսական
ապահովումը
7
ՄԱԿ-ի
բնակչության
հիմնադրամ

ՄԱԿ-ի
բնակչության
հիմնադրամ

ֆինանսավորում
չի պահանջվում

Հղումը
8
ՀՀ կառավարու-թյան
2010
թվականի
փետրվարի
11-ի
նիստի N5 արձանագրային
որոշման
«Գենդերային
քաղաքականության
հայեցակարգին
հավանություն
տալու մասին» 33.2րդ կետի 2-րդ և 3-րդ
ենթակետեր

2

ջարկությունների ներկայացում

4

Պետական
ծառայողների
որակավորման բարձրացում
ուղղված նրանց գենդերային
մտածելակերպի
ձևավորմանը, գենդերային գիտելիքների
հաղորդմանը և
գենդերային զգայունության
բարձրացմանը

5

Տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում (այդ
թվում` համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում) կանանց դերակատարման
բարձրացում
և
ամրագրում
Մարզային ենթակայության

6
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գային փորձը, կմշակվեն Հայաստանի Հանրապետությունում
գենդերային
իրավիճակի
շարժընթացի
գնահատման
և
մշտադիտարկման ցուցանիշների և դրա ներդրման վերաբերյալ առաջարկություններ
կիրականացվեն
«Գենդերային հիմնահարցեր»
թեմայով
քաղաքացիական
ծառայողների (բարձրագույն,
գլխավոր,
առաջատար,
կրտսեր
պաշտոնների
համար)
վերապատրաստման դասընթացներ ՀՀ
քաղաքացիական ծառայու
թյան խորհրդի 2008թ. հուլիսի
8-ի N 567-Ա որոշմամբ հաստատված
ծրագրով,
որի
շրջանակում
կվերապատրաստվեն բարձրագույն, գլխավոր,
առաջատար,
կրտսեր պաշտոնների շուրջ
100
քաղաքացիական
ծառայողներ
մարզխորհրդի
նիստերի
օրակարգերում գենդերային
թեմաներով
զեկույցների
ներառում

թյուն

բոլոր մարզերում կանցկաց-

ՀՀ տարածքային

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի նախարարություն

հոկտեմբերդեկտեմբեր

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

յուրաքանչյուր
եռամսյակ

արտաբյուջետային միջոցներ

հունիս

ֆինանսավորում

ՀՀ մարզպետա-

ՀՀ պետական
բյուջե

3

կազմակերպություններում,
տեղական ինքնակառավարման մարմիններում (այդ
թվում` համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում) գենդերային քաղաքականության վերաբերյալ
իրազեկման
աշխատանքների իրականացում
«Սկսնակ
գործարարների
ձեռներեցությանն աջակցություն»
ծրագրի իրականացում

վեն խորհրդակցություններ
/10 խորհրդակցություն/

կառավարման
նախարարություն

ծրագրի
շրջանակում
աջակցություն կցուցաբերվի
70 կին գործարարի

8

«ՓՄՁ–ի սուբյեկտներին ուսուցողական
աջակցություն»
ծրագրի իրականացում

ծրագրի
շրջանակում
աջակցություն կցուցաբերվի
շուրջ 200 կին գործարարի

9

«ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և
խորհրդատվական
աջակցություն»
ծրագրի
իրականացում

ծրագրի
շրջանակում
աջակցություն կցուցաբերվի
շուրջ 1300 կին գործարարի

ՀՀ էկոնոմիկայի
«Հայաստանի փոնախարարություն քր և միջին ձեռներեցության զարգացման ազգային
կենտրոն» հիմնադրամ /համաձայնությամբ/
ՀՀ էկոնոմիկայի
«Հայաստանի
նախարարություն
փոքր և միջին
ձեռներեցության
զարգացման
ազգային
կենտրոն»
հիմնադրամ
/համաձայնությամբ/
ՀՀ էկոնոմիկայի
«Հայաստանի
նախարարություն
փոքր և միջին
ձեռներեցության
զարգացման
ազգային
կենտրոն»
հիմնադրամ
/համաձայնությամբ/

7
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րաններ

չի պահանջվում

դեկտեմբեր

ՓՄՁ-ի
պետական
աջակցության
2011 թվականի
ծրագրերի
շրջանակում

դեկտեմբեր

ՓՄՁ-ի
պետական
աջակցության
2011 թվականի
ծրագրերի
շրջանակում

դեկտեմբեր

ՓՄՁ-ի
պետական
աջակցության
2011 թվականի
ծրագրերի
շրջանակում

4

10

Արդյունաբերական ոլորտներում (հատկապես թեթև
արյունաբերության) կանանց
համար նոր աշխատատեղերի ստեղծում

կստեղծվի կանանց համար
շուրջ 600 աշխատատեղ

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

մասնավոր
հատված
/համաձայնությամբ/

դեկտեմբեր

11

Գյուղատնտեսության և գյուղական ենթակառուցվածքների բարելավում, գյուղական բնակավայրերի սոցիալտնտեսական
զարգացման
գործընթացներում կանանց
մասնակցության
հնարավորությունների ընդլայնում
և այդ ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում

Գյուղական
տարածքների
տնտեսական
զարգացման
ծրագրով հանրապետության
Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի,
Տավուշի մարզերում կշարունակվեն
ջրամատակարարման և ոռոգման համակարգերի
վերակառուցման, ջրարբիացման, գազաֆիկացման անավարտ շինարարական աշխատանքները՝
շուրջ
315
մլն
դրամ
գումարով։
Միաժամանակ վերը նշված
ծրագրի
շրջանակներում
հանրապետության յոթ մարզերում նախատեսվում է
իրականացնել ենթակառուցվածքների զարգացման աշխատանքներ
(խմելու
և
ոռոգման ջրագծերի կառուցում, խմելու ջրի և ոռոգման
ցանցի
վերակառուցում,
գազաֆիկացում և այլն), ինչը
կնպաստի գյուղական վայրերում կանանց սոցիալ-տնտե-

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

ՀՀ մարզպետարաններ
/համաձայնությամբ/

դեկտեմբեր
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պետականմասնավոր
համագործակցությամբ, մասնավոր
հատվածի
ֆինանսավորում
միջազգային
կազմակերպություններ

5

12

Կայուն զարգացման ծրագրի
շրջանակներում գյուղի կանանց աղքատության հաղթահարմանն
ուղղված
ծրագրերի
իրականացում,
մասնավորապես, մատչելի
պայմաններով տրվող վարկային և միկրովարկային
ծրագրերի իրականացում

13

Հանրակրթական
դպրոցի
ուսուցիչների որակավորման
բարձրացում`
ուղղված
նրանց գենդերային մտածելակերպի ձևավորմանը, գենդերային գիտելիքների հաղորդմանը և գենդերային
զգայունության
բարձրացմանը
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սական վիճակի բարելավմանը:
«Գյուղական ֆինանսավորման կառույց» ծրագրի իրականացման
գրասենյակի
(ԳՖԿ ԾԻԳ) միջոցով մատչելի
պայմաններով
վարկեր
կտրամադրվեն գյուղատնտեսական
գործունեություն
իրականացնող
(այգեգործական,
դաշտավարական, անասնապահական, թռչնաբուծական, ձկնաբուծական, մեղվաբուծական,
գինեգործական, պտղի և
կաթի վերամշակման և այլն)
ֆերմերներին՝ ակնկալվում է
կին
գործարարներին
տրամադրել
շուրջ
200
միավոր վարկ:
կմշակվի «Գենդերային գիտելիքների
հիմունքներ»
թեմայով
ներդիր,
որը
կհաստատվի ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարի
հրամանով
և
կներառվի
«Հասարակագիտություն»
առարկայի
ուսուցիչների
վերապատրաստման
մոդուլում

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

դեկտեմբեր

միջազգային
կազմակերպություններ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

հոկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ֆինանսավորում
չի պահանջվում

6

14

Հանրակրթական դպրոցների
տնօրենների և փոխտնօրենների
որակավորման
բարձրացում ուղղված նրանց
գենդերային մտածելակերպի
ձևավորմանը, գենդերային
գիտելիքների հաղորդմանը և
գենդերային զգայունության
բարձրացմանը

կմշակվի <<Գենդերային գիտելիքների հիմունքներ>> թեմայով ներդիր, որը կհաստատվի
ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարի հրամանով և կներառվի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների և փոխտնօրենների
վերապատրաստման
մոդուլում

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

հոկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ֆինանսավորում
չի պահանջվում

15

Սովորողների մոտ մասնագիտական
կողմնորոշման
հարցերում իրազեկվածության բարձրացում` ուղղված
գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը, աղջիկների և տղաների շրջանում
իրենց սեռի համար ոչ
ավանդական մասնագիտությունների նկատմամբ մոտիվացիայի ձևավորմանը

կմշակվի և կներդրվի «Դաստիարակչական
աշխատանքը դպրոցում. մասնագիտական
կողմնորոշման
խնդիրներ»
օժանդակ
ձեռնարկ`
նախատեսված
դասղեկների համար

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

հոկտեմբերի
3-րդ
տասնօրյակ

ՀՀ
պետական
բյուջեով
ձեռնարկների համար
նախատեսված
գումարի շրջանակներում

16

Կանանց վաղաժամ մահվան
առավել տարածված պատճառ հանդիսացող կաթնագեղձերի և սեռական օրգանների քաղցկեղի վաղ
հայտնաբերման
և
կանխարգելման
ծրագրերի
իրականացում

ծրագրի
շրջանակում
ակնկալվում է արգանդի
վզիկի
քաղցկեղի
սկրինինգում
ընդգրկվածության մեծացում 10%-ով,
«վաղ փուլերում հայտնաբերված կաթնագեղձերի քաղցկեղի դեպքերի թվի մեծացում
5%-ով

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

դեկտեմբեր

ՀՀ
պետական
բյուջե
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բուժհաստատու
թյուններ
/համաձայնությամբ/

7

17

Մարզերում
/Հրազդան,
Արմավիր, Ապարան/ բժշկական ժամանակակից կենտրոնների վերակառուցում և
հագեցում

այդ
տարածաշրջաններում
տղամարդկանց և կանանց
որակյալ բուժօգնություն տրամադրում, Երևանի բուժհաստատություններ ուղեգրումների
կրճատում 20%-ով

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

ՀՀ
քաղաքաշինության
նախարարություն

դեկտեմբեր

ՀՀ
պետական
բյուջե

18

Բարելավել կանանց վերարտադրողական առողջությունը, ծննդօգնության բուժհաստատությունների
կարողությունների հզորացում

կմշակվեն ամբուլատոր բուժհաստատությունների աշխատանքի սկզբունքները/ չափորոշիչները, որը կհաստատվի
ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

Առողջապահու
թյան համաշխարհային
կազմակերպություն

սեպտեմբեր

ՀՀ
պետական
բյուջե

հունիս

ՀՀ
պետական
բյուջե

նոյեմբերդեկտեմբեր

ՀՀ
պետական
բյուջե
ՀՀ
մշակույթի
նախարարություն
«Աջակցություն
կինոարվեստին»

19

Սեռով
պայմանավորված
ընտրովի աբորտների կանխարգելմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և ներդրում

20

«Կին միջազգային կինոփառատոնի» իրականացում
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կիրականացվի իրավիճակային ուսումնասիրություն և
վերլուծություն
սեռով
պայմանավորված
աբորտների և դրա պատճառների
վերաբերյալ,
կմշակվի
առաջարկությունների
փաթեթ
կինոփառատոնի ընթացքում
կցուցադրվեն 50-ից ավելի
ռեժիսոր կանանց ֆիլմեր

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

ՀՀ
մշակույթի
նախարարություն

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ
/համաձայնությամբ/
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ
/համաձայնությամբ/

«Լիզա»
իրավական,
գենդերային,
մշակութային
հիմնադրամ
/համաձայնությամբ/

8

21

Ոչ նյութական մշակութային
ժառանգության
կրողների
միջոցով
վարպետաց
դասերի կազմակերպում

Երևանում և ՀՀ մարզերում 36
մասնագետ կվերապատրաստվի ավանդական տոների,
ծեսերի, գորգագործության և
կարպետագործության հետ
կապված
գիտելիքներ
և
հմտություններ ձեռք բերելու
համար

ՀՀ
մշակույթի
նախարարություն

22

ՀՀ մարզպետարաններում և
Երևանի
քաղաքապետարանում գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական
մարմնի ստեղծում

համապատասխան մարզպետների հրահանգներով կստեղծվեն գենդերային հարցերով
հանձնաժողովներ

23

Համայնքներում գենդերային
քաղաքականության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում

բոլոր մարզերում կանցկացվեն քննարկումներ, կլոր սեղաններ համայքների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ

24

Էլեկտրոնային պորտալներում
աղետների ռիսկերի նվազեցման արտակարգ իրավիճակներում
քաղաքացիա-

համացանցում կտեղադրվեն
գենդերային հիմնախնդիրների
մասին
իրազեկման
նյութեր`
հասարակության

ՀՀ մարզպետարաններ
Երևանի
քաղաքապետարան /համաձայնությամբ
ՀՀ մարզպետարաններ, Երևանի
քաղաքապետար
ան
/համաձայնությամբ/
ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն
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«Ավանդական
տոների վերածնունդ» հասարակական կազմակերպություն,
«Հովհ.Շարամբեյի անի անվ. Ժողովրդական արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ,
«Ստեփանավանի
մշակույթի և
ժամանցի կենտրոն» ՊՈԱԿ
/համաձայնությամբ/

հուլիս

ծրագրի
շրջանակներում
ՀՀ
պետական
բյուջե
«Պետական
աջակցություն ոչ
նյութական
մշակութային
ժառանգության
պահպանմա-նը»
ծրագրի
շրջանակներում

հուլիս

ֆինանսավորում
չի պահանջվում

ՀԿ- ներ, միջազգային կազմակերպություններ
/համաձայնությամբ/

նունիս
հուլիս

միջազգային
կազմակերպություններ

ՄԱԿ-ի
զարգացման
ծրագիր
/համաձայնու-

հունիս

միջազգային
կազմակերպություններ

9

25

26

27

28

կան պաշտպանության գործընթացներում
գենդերային
հիմնախնդիրների
մասին
ինֆորմացիա
պարունակող
հղումների տեղադրում
Աղետների ռիսկերի նվազեցման ազգային ռազմավարության մեջ գենդերային
բաղադրիչի ներդնում
Սեռի հատկանիշի հիման
վրա աղետների ռիսկերի
նվազեցման ոլորտում տեղեկատվական ակցիաների
անցկացում (հեռուստահաղորդումներ,
հրապարակումներ,
ճեպազրույցներ,
քննարկումներ)
Աղետների
նվազեցման
ազգային
պլատֆորմում
գենդերային թեմատիկ խմբի
ստեղծում

Ճգնաժամային
կառավարման պետական ակադեմիայի ուսուցողական ծրագրերի մեջ գենդերային հիմնախնդրի ներառում
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լայն շերտերի, մասնավորապես,
երիտասարդների
համար

թյամբ/

աղետների ռիսկերի նվազեցման ազգային ռազմավարության մեջ առանձին կետով
կներկայացվեն գենդերային
հիմնախնդիրները
կպատրաստվի 2 հեռուստահաղորդում, որը կհեռարձակվի ամբողջ հանրապետության
տարածքով
(Շանթ
հեռուստաընկերություն)
և
կհրատարակվի
տեղեկատվական ձեռնարկ

ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
/համաձայնությամբ/

3-րդ
եռամսյակ

միջազգային
կազմակերպություններ

ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
/համաձայնությամբ/

օգոստոսի
10-30-ը

միջազգային
կազմակերպություններ

ՀՀ աղետների ռիսկերի նվազեցման ազգային պլատֆորմի
համար
կսեղծվի
գենդերային զգայուն ցուցիչների
և
մեխանիզմների
համակարգ

ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
/համաձայնությամբ/

2-րդ
կիսամյակ

միջազգային
կազմակերպություններ

կվերահրատարակվեն
2
ուսուցողական ձեռնարկներ,
որոնք կներառեն «ԱՌՆ-ն ու
գենդերային
հիմնախնդիրները»
ուսուցողական
թեմատիկ
դասընթացներ

ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

Ճգնաժամային
կառավարման
պետական ակադեմիա
/համաձայնությամբ/

հուլիսօգոստոս

միջազգային
կազմակերպություններ
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