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Ներածություն 
 

Երիտասարդական քաղաքականությունն ընդգրկում է հանրային կյանքի գրեթե 
բոլոր ոլորտները, և այդ ոլորտներում իրականացվող համակարգված 
աշխատանքների համադրումը հնարավորություն է ընձեռում արձանագրել 
արդյունավետ ազգային երիտասարդական քաղաքականություն: Միաժամանակ 
ակնհայտ է, որ արդյունավետ երիտասարդական քաղաքականություն հնարավոր է 
իրականացնել միայն համապատասխան ուսումնասիրությունների և 
վերլուծությունների արդյունքների հիման վրա: 

Ելնելով այն նախադրյալից, որ ՀՀ վարչապետին առընթեր ազգային 
երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի հիմնական առաքելությունը 
իրականացվող ազգային երիտասարդական քաղաքականության 
արդյունավետության բարձրացումն է, Խորհրդի գործունեության ընթացքում առավել 
կարևորվում է երիտասարդական քաղաքականության միջգերատեսչական բնույթի 
շեշտադրումը, իրականացվող քաղաքականության հրապարակայնության և 
թափանցիկության ապահովումը, հասարակական կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչների առավել լայն շրջանակի ներգրավումը երիտասարդներին հուզող 
հարցերի քննարկման և որոշումների նախապատրաստման գործընթացում, գերակա 
ուղղությունների հստակեցումն ու առկա իրավիճակի մանրամասն 
ուսումնասիրությունը (գույքագրումը): 

2010 թվականի համար ՀՀ վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական 
քաղաքականության խորհուրդը առանձնացրել է երիտասարդական 
քաղաքականության տիրույթում գտնվող մի շարք հարցեր, որոնց ընտրությունը 
պայմանավորված է քայլերի կատարման հերթականության տրամաբանությամբ և 
երիտասարդության համար առավել հրատապ հանդիսացող խնդիրներով: Նշված 
հարցերի հիման վրա մշակվել է ՀՀ վարչապետին առընթեր ազգային 
երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի 2010 թվականի գործունեության 
ծրագիրը, որը սահմանում է ՀՀ վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական 
քաղաքականության խորհրդի 2010թ. ընթացքում իրականացվող աշխատանքների 
առաջնահերթություններն ու իրականացվող միջոցառումների շրջանակը: 



Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական քաղաքականության 
խորհրդի (այսուհետ` Խորհուրդ) 2010 թվականի գործունեության ծրագիր 

 
N Աշխատանքի անվանումը Նպատակը Իրականացվող աշխատանքի 

նկարագրությունը, արդյունքը 
Պատասխանատուն Ժամկետը 

 
1. Խորհրդի գործունեության հետ կապված կազմակերպչական խնդիրներ 

 
1. Խորհրդի աշխատակարգի 

ընդունում 
Առավել արդյունավետ և 
կանոնակարգված դարձնել 
Խորհրդի աշխատանքները 
 

Աշխատանքային խմբի 
ստեղծում, Խորհրդի 
աշխատակարգի նախագծի 
մշակում 

Աշխատանքային 
խումբ 

2010թ. 
հունիս 

2. Խորհրդի աշխատանքային 
խմբերի ձևավորում 

Ապահովել քննարկվող 
հարցերի բազմակողմանի 
ուսումնասիրությունը, խորհրդի 
անդամներին ներկայացնել 
քննարկվող հարցերը 

Աշխատանքային 
ուղղությունների հաստատում, 
առանձին աշխատանքային 
խմբերի ձևավորում 

Խորհուրդ 2010թ. 
հունիս-
նոյեմբեր 

3. Խորհրդի 2011 և 2012 
թվականների 
գործունեության ծրագրի 
մշակում 
 

Ապահովել Խորհրդի 
նպատակների ու խնդիրների 
իրականացման արդյունավետ 
միջոցներ 

Աշխատանքային խմբի կողմից 
Խորհրդի 2011 և 2012 թվական-
ների գործունեության ծրագրի 
մշակում` հաշվի առնելով 2010թ. 
գործունեության ծրագրի 
իրականացման ընթացքն ու 
արդյունքները, ինչպես նաև 
ընդունված ինդիկատորներին 
համապատասխան ՀՀ երիտա-
սարդական քաղաքականության 
գնահատման արդյունքները 
 
 

Աշխատանքային 
խումբ 

2010թ. 
նոյեմբեր-
դեկտեմբեր 
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2. Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող երիտասարդական քաղաքականության գնահատում և առաջարկությունների 
մշակում 
 

4. Ընդունված 
ինդիկատորների 
համակարգի կիրառմամբ ՀՀ 
երիտասարդական 
քաղաքականության 
գնահատում 

Դիտարկել երիտասարդական 
քաղաքականության առկա 
վիճակը, ապահովել ՀՀ 
երիտասարդական քաղաքա-
կանության համապատաս-
խանությունը եվրոպական 
ընդունված չափորոշիչներին, 
մշակել երիտասարդական 
քաղաքականության 
զարգացման առաջար-
կությունները 
 

ՀՀ երիտասարդական 
քաղաքականության գնահատման 
ամփոփ զեկույց 

Աշխատանքային 
խումբ 

2010թ. 
հունիս-
սեպտեմբեր 

5.  ՀՀ-ում իրականացվող 
երիտասարդական 
քաղաքականության 
վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
ներկայացում 

Ապահովել ՀՀ 
երիտասարդական 
քաղաքականության 
համապատասխանությունը 
եվրոպական ընդունված 
չափորոշիչներին 

Երիտասարդական 
քաղաքականության վերաբերյալ 
առաջարկությունների 
ներկայացում 

Աշխատանքային 
խումբ 

2010թ. 
օգոստոս-
հոկտեմբեր 

3. Երիտասարդական քաղաքականության նորմատիվ-իրավական հենքի զարգացում 
 

6. Աջակցություն պետական 
բյուջեի միջոցներով ՀԿ-
ներին տրամադրվող 
դրամաշնորհների 
տրամադրման համակարգի 
ներդրմանը 

Առավել արդյունավետ դարձնել 
պետական բյուջեով ՀԿ-ներին 
տրամադրվող դրամաշնորհների 
գործընթացը 

Պետական բյուջեի միջոցներով 
ՀԿ-ներին տրամադրվող 
դրամաշնորհների տրամադրման 
էլեկտրոնային համակարգի 
կիրարկմանը փորձագիտական և 
կազմակերպչական աջակցության 
ցուցաբերում 

Խորհուրդ,  
Փորձագիտական 
խումբ, 
ՀՀ սպորտի և երիտա-
սարդության հարցերի 
նախարարություն 

2010թ. 
հունիս 
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7. Առկա նորմատիվ 
իրավական փաստաթղթերի 
համակարգված 
ուսումնասիրություն և 
առաջարկությունների 
ներկայացում 

Կազմել երիտասարդական 
քաղաքականության նորմատիվ-
իրավական ընդգրկուն բազա և 
գնահատել այն` նշելով 
զարգացման և/կամ փոփոխման 
անհրաժեշտության մասին 

Պետական երիտասարդական 
քաղաքականության հայեցակար-
գի, ռազմավարության և այլ փաս-
տաթղթերի փոփոխությունների 
նպատակահարմարության 
դիտարկում և անհրաժեշտու-
թյան դեպքում համապատաս-
խան փաստաթղթերի 
նախագծերի մշակում 
 

Խորհուրդ,  
Աշխատանքային 
խումբ  
 

2010թ. 
հուլիս-
հոկտեմբեր 

8. ՀԿ-ների կողմից իրակա-
նացվող ծրագրերի շրջա-
նակներում պետական երի-
տասարդական քաղա-
քականության 2010 թ. 
առաջնայնությունների 
մշակում 

Ապահովել պետական երիտա-
սարդական քաղաքականության 
նպատակաուղղված և 
հասցեական  քաղաքակա-
նության իրականացումը 

Առաջնայնությունների ցանկի 
մշակում և ըստ 
առաջնայնությունների որոշակի 
ծրագրային և դրամաշնորհային 
առաջարկների մշակում կամ 
հայտարարում 

Խորհուրդ, 
ՀՀ սպորտի և երիտա-
սարդության հարցերի 
նախարարություն 

2010թ.  
հունիս 

9. Երիտասարդության մասին 
օրենքի նախագծի 
քննարկում 

Առավել արդյունավետ և 
գործուն դարձնել 
երիտասարդական ոլորտի 
օրենսդրական նախագծերը 

Լսումներ խորհրդում` 
ներգրավելով կազմակերպված 
երիտասարդությանը, 
հանդիպում ԱԺ 
համապատասխան 
հանձնաժողովի և նախագծի 
հեղինակների հետ 

Խորհուրդ 
Աշխատանքային 
խումբ  

2010թ. 
սեպտեմբեր 

10. «Օգնություն ցուցաբերելու 
նպատակով  և կամավոր 
աշխատանքների կատար-
ման կարգի պայմանների 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 
քննարկում 

Բարձրացնել «կամավոր աշխա-
տանքի» դերն ու նշանակու-
թյունը, ապահովել 
կամավորականության 
ինստիտուցիոնալ կայացումը 

Օրենքի նախագծի քննարկում` 
համապատասխան 
պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինների 
ներկայացուցիչների հետ  

Աշխատանքային 
խումբ, 
ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցե-
րի նախարարություն 

2010թ. 
սեպտեմբեր-
հոկտեմբեր 
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4. Երիտասարդական քաղաքականության միջգերատեսչական համագործակցություն 
 

11.  Ուսանողական 
ինքնակառավարման 
համակարգի հզորացում և 
ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների 
ընդլայնում 

Աջակցել ուսանողական 
կազմակերպությունների 
արդյունավետ գործունեությանը 

Պետական բուհերի ուսանողա-
կան ինքնակառավարման մար-
մինների վերաբերյալ ամփոփ 
հաշվետվության մշակում և 
նրանց զարգացման խնդիրների 
վերաբերյալ լսումների 
կազմակերպում 
 

Խորհուրդ  
ՀՀ ԿԳՆ 
ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 
 

2010 թ. 
հունիս-
հոկտեմբեր 

12. Աջակցություն որակյալ և 
մրցունակ բարձրագույն 
կրթության համակարգի 
ձևավորմանը 

Նպաստել հանրապետության 
բարձրագույն կրթության 
համակարգի զարգացմանը, 
երիտասարդության շրջանում 
որակյալ և մրցունակ կրթություն 
ստանալու գիտակցության 
կարևորում 

Բարձրագույն կրթության բարե-
փոխումների ներկա փուլի, 
կրթության որակի բարձրացման, 
կրթական համակարգում կո-
ռուպցիոն ռիսկերի և մի շարք այլ 
խնդիրների քննարկում, որակյալ 
կրթական ծառայությունների  
կազմակերպման գործընթացին 
երիտասարդության  մասնակցու-
թյան  ապահովման առաջարկու-
թյունների ներկայացում 
 

Խորհուրդ  
ՀՀ ԿԳՆ 
Աշխատանքային 
խումբ  
 

2010 թ. 
սեպտեմբեր- 
դեկտեմբեր 

13. Աջակցություն 
երիտասարդության 
զբաղվածության և 
ձեռներեցության 
ընդլայնման ծրագրերին 

Աջակցել երիտասարդության 
զբաղվածության խնդիրների 
լուծմանը, երիտասարդների 
մասնագիտական աճին 
 

Երիտասարդության զբաղվածու-
թյան և ձեռներեցության խթան-
ման պետական ծրագրերի 
քննարկում, ժամանակակից նո-
րարարական գործիքների 
ներդրման վերաբերյալ առաջար-
կությունների ներկայացում, 
երիտասարդության զբաղվա-

Խորհուրդ, 
ՀՀ ԱՍՀՆ 
Աշխատանքային 
խումբ  
 
 

2010 հունիս-
նոյեմբեր 
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ծության ոլորտում իրականաց-
վող ծրագրերի համակարգման 
արդյունավետության 
բարձրացմանն ուղղված 
առաջարկություններ 
 

14. Սփյուռքի երիտասարդների 
մասնակցությունն ազգային 
երիտասարդական 
քաղաքականությանը  

Հայրենիք-սփյուռք 
գործակցության զարգացում 

Քննարկումներ և առաջարկու-
թյուններ արդյունավետ համա-
հայկական երիտասարդական 
նախաձեռնությունների 
վերաբերյալ 
 

Խորհուրդ  
ՀՀ սփյուռքի 
նախարարություն 
Աշխատանքային 
խումբ  

2010 հուլիս-
նոյեմբեր 

15. Երիտասարդական 
ուսումնասիրությունների 
համար անհրաժեշտ 
վիճակագրական 
ցուցանիշների համակարգի 
կատարելագործում 

Կատարելագործել 
երիտասարդական  
ուսումնասիրությունների 
համար ճշգրիտ 
վիճակագրական 
տեղեկատվության ձեռքբերման 
գործընթացը 

Ազգային վիճակագրական քա-
ղաքականության համատեքստ-
ում երիտասարդությանը վերա-
բերող տվյալների համակարգի 
վերլուծում, պետական  երիտա-
սարդական քաղաքականությանն 
առնչվող վիճակագրական 
տվյալների համակարգի կատա-
րելագործման ուղղությամբ 
առաջարկությունների մշակում 
 

Խորհուրդ 
ՀՀ ազգային 
վիճակագրական 
ծառայություն 
 

2010 թ. 
հուլիս- 
օգոստոս 

16.  Աջակցություն 
երիտասարդների 
առողջության պահպանման 
պետական ծրագրերին 

Նպաստել առողջ 
ապրելակերպին, 
երիտասարդների առողջության 
պահպանման պետական 
ծրագրերի արդյունավետության 
բարձրացմանը 

Երիտասարդներին առնչվող 
պետական առողջապահական 
ծրագրերի ամփոփ ներկայացման 
քննարկում և համապատասխան 
առաջարկությունների 
ներկայացում 
 

Խորհուրդ, 
 
ՀՀ առողջապահու-
թյան նախարա-
րություն 

2010 թ. 
սեպտեմբեր 
դեկտեմբեր 
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17. Երիտասարդների 
բնակարանային խնդիրներ 
 

Նպաստել երիտասարդներին 
մատչելի բնակարաների 
ապահովման ծրագրի 
իրականացմանը 

Երիտասարդներին առաջարկվող 
մատչելի բնակարանային ծրագրե-
րի արդյունքների քննարկում և 
դրանց արդյունավետության 
բարձրացմանն ուղղված առա-
ջարկությունների ներկայացում: 
 

Խորհուրդ 
Աշխատանքային 
խումբ,  

 

2010 թ. 
հունիս- 
հոկտեմբեր 

18. Աջակցություն երիտասարդ 
գիտնականների սոցիալ-
տնտեսական խնդիրների 
լուծմանը 

Աջակցել գիտության ոլորտի 
գրավչության մեծացմանը, 
գիտության 
երիտասարդացմանը 

Երիտասարդներին առաջարկվող 
մատչելի բնակարանների 
ծրագրերում գիտնականների 
ներգրավման առաջարկություն-
ների ու մեխանիզմների մշակում 

Խորհուրդ 
Աշխատանքային 
խումբ,  
 
ՀՀ սպորտի և երիտա-
սարդության հարցերի 
նախարարություն, 
 
ՀՀ ԳԱԱ  

2010 թ. 
հունիս-
դեկտեմբեր 

5. Մարզերում և համայնքներում իրականացվող երիտասարդական քաղաքականություն 
 

19. Մարզերում 
երիտասարդական 
քաղաքականության 
խնդիրներ 

Աջակցել մարզերում 
արդյունավետ 
երիտասարդական 
քաղաքականության 
իրականացման գործիքների 
ձևավորմանը 

Մարզերում երիտասարդական 
քաղաքականության խոչընդոտ-
ների քննարկում, արտագնա 
նիստերի անցկացում մարզային 
երիտասարդական  կենտրոն-
ներում, երիտասարդական  
կենտրոնների խորհուրդների  
ձևավորման աշխատանքներին 
աջակցում, մարզպետներին կից 
երիտասարդական խորհուրդների 
ստեղծում 
 

Խորհուրդ,  
ՀՀ սպորտի և երիտա-
սարդության հարցերի 
նախարարություն, 
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Աշխատանքային 
խումբ 

2010թ. 
հունիս- 
դեկտեմբեր 
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20. Համայնքային 
մակարդակներում 
երիտասարդական 
քաղաքականության 
ներդրման խրախուսում 

Նպաստել  համայնքային 
մակար-դակներում երիտասար-
դության ոլորտի խնդիրների 
լուծման համակարգված 
մեխանիզմների ձևավորմանը, 
խրախուսել երի-տասարդության 
մասնակցությունը իրենց իսկ 
խնդիրների վերհանման և 
լուծման աշխատանքներին 

Համայնքային երիտասարդական 
քաղաքականության մշակման 
մրթցույթների հայտարարում, 
դրանց իրականացման 
խրախուսում 
 
 

Խորհուրդ,  
ՀՀ սպորտի և երիտա-
սարդության հարցերի 
նախարարություն, 
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Երևանի 
քաղաքապետարան 
Աշխատանքային 
խումբ 
 

2010 թ. 
հունիս-
դեկտեմբեր 

21. Երևան քաղաքում 
իրականացվող 
երիտասարդական 
քաղաքականություն 

Նպաստել Երևան քաղաքում 
հասցեական երիտասարդական 
քաղաքականության 
արդյունավետ իրականացմանը 

Երևանում  երիտասարդական 
քաղաքականության 
խոչընդոտների քննարկում 

Խորհուրդ  
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Երևանի 
քաղաքապետարան 
Աշխատանքային 
խումբ 
 

2010թ. 
Նոյեմբեր-
դեկտեմբեր 

6. Հայրենասիրական և հոգևոր մշակութային խնդիրներ 
 

22. Աջակցություն 
երիտասարդության 
բարոյահայրենասիրական 
դաստիարակության 
խնդիրների լուծմանը  

Աջակցել ազգային բանակ 
զորակոչվելուն և ծառայությանն 
առնչվող մի շարք խնդիրների 
լուծմանը,  ազգային բանակում 
ծառայած երիտասարդների 
խրախուսման գործուն 
մեխանիզմների ներդրում 

Քննարկումներ և 
ուսումնասիրություններ ազգային 
բանակում ծառայությանը 
վերաբերող մի շարք խնդիրների 
շուրջ, համապատասխան 
առաջարկությունների մշակում 

Աշխատանքային 
խումբ,  
ՀՀ պաշտպանության 
նախարարություն  

2010 թ. 
հունիս-
դեկտեմբեր 
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23. Հոգևոր և մշակութային 
խնդիրների վերաբերյալ 
երիտասարդության 
գիտելիք-ների և 
տեղեկացվածության 
մակարդակի բարձրացում 

Աջակցել երիտասարդների 
հոգևոր-մշակութային 
խնդիրների մեջ ինքնուրույնու-
թյան մակարդակի բարձրաց-
մանը, երիտասարդների կողմից 
ազգային և համամարդկային 
հոգևոր մշակութային 
արժեքների յուրացմանը 

Քննարկումների և 
ուսումնասիրությունների 
կազմակերպում, 
համապատասխան 
առաջարկությունների մշակում 

Աշխատանքային 
խումբ  
 

2010 թ. 
հունիս-
դեկտեմբեր 

7.  Արցախ-Հայաստան երիտասարդական ծրագրեր 
 

24. Արցախի 
երիտասարդության 
մասնակցության խթանում 

Աջակցել Լեռնային 
Ղարաբաղում իրականացվող 
երիտասարդական քաղաքա-
կանությանը, նպաստել ԼՂՀ 
երիտասարդական և 
ուսանողական 
կազմակերպությունների 
մասնակցությանը ՀՀ-ում 
ընթացող ոլորտի 
գործընթացներին 

Պարբերական փոխայցելություն-
ների կազմակերպում, երիտա-
սարդական քաղաքականության 
խորհրդի ձևավորում, երիտա-
սարդական կազմակերպություն-
ների մասնաճյուղերի ստեղծման 
խրախուսման մեխանիզմների 
ներդրում, ուսուցողական 
ծրագրերի իրականացում: 

Խորհուրդ,  
ՀՀ սպորտի և երիտա-
սարդության հարցերի 
նախարարություն, 
Աշխատանքային 
խումբ,  
 

2010 թ. 
սեպտեմբեր-
դեկտեմբեր 

8.  Միջազգային համագործակցության զարգացում 
 

25. Աջակցություն միջազգային 
երիտասարդական աշխա-
տանքում ՀՀ 
երիտասարդական 
կազմակերպությունների 
մասնակցությանը   

Աջակցել Հայաստանի 
երիտասարդական 
կազմակերպությունների 
միջազգային ինտեգրացիային 

Քննարկումների և ուսումնա-
սիրությունների կազմակերպում, 
համապատասխան 
առաջարկությունների մշակում 

Խորհուրդ,  
ՀՀ սպորտի և երիտա-
սարդության հարցերի 
նախարարություն, 
ՀՀ ԱԳՆ 
Աշխատանքային 
խումբ, 

2010 թ. 
հուլիս-
դեկտեմբեր 

 


