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հ/հ Միջոցառման 

անվանումը 

Ակնկալվող 

արդյունք 

Կատարողը Համակատա-

րողը 

Ժամկետը Ֆինանսա-

կան ապա-

հովումը 

Հղումը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Ընտանեկան բռնության մա-

սին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներ-

կայացում ՀՀ Կառավարություն 

ՀՀ-ում ընտանեկան բռնութ-

յան կանխարգելում և ընտա-

նեկան բռնության ենթարկ-

ված անձանց պաշտպանու-

թյան և աջակցության տրա-

մադրման հնարավորության 

ապահովում 

ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

 հունիսի 3-րդ 

տասնօրյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

ՀՀ կառա-

վարության 

2011թ. հու-

նիսի 17-ի 

նիստի N 23 

արձանագր

ային որոշ-

ման 3-րդ և 

4-րդ կետեր 
2 Գենդերային բռնության դեմ 

պայքարի միջգերատեսչական 

հանձնաժողովի աշխատանք-

ների համակարգում 

Գենդերային բռնության դեմ 

ուղղված պետական ռազմա-

վարության իրականացման 

ապահովմանն ուղղված աշ-

խատանքների համակարգում, 

գենդերային բռնության կան-

խարգելմանն ուղղված միջո-

ցառումների իրականացման 

արդյունավետության բարձ-

րացում, հանձնաժողովի գոր-

ծունեության վերաբերյալ հաշ-

վետվությունների ներկայա-

ցում ՀՀ կառավարություն 

ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

 յուրաքանչյուր 

կիսամյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

3 Պետական ծառայողների որա-

կավորման` նրանց գենդերային 

բռնության վերաբերյալ գիտե-

կիրականացվեն «Գենդերա-

յին բռնություն» թեմայով քա-

ղաքացիական ծառայողների 

ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի  

 հոկտեմբեր- 

դեկտեմբեր 

ՀՀ պետական 

բյուջե 
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լիքների հաղորդմանը և գենդե-

րային զգայունության բարձրաց-

մանն ուղղված միջոցառումների 

իրականցում  

 

վերապատրաստման դասըն-

թացներ ՀՀ քաղաքացիական 

ծառայության խորհրդի 

2008թ. հուլիսի 8-ի N 567-Ա 

որոշմամբ հաստատված 

ծրագրով, որի շրջանակում 

կվերապատրաստվեն բարձ-

րագույն, գլխավոր, առաջա-

տար, կրտսեր պաշտոնների  

շուրջ 100 քաղաքացիական 

ծառայողներ 

նախարարություն 

4 Գենդերային բռնության դեմ 

ուղղված հատուկ ակցիաների 

իրականացում 

կիրականացվի «Ընդդեմ գեն-

դերային բռնության ակտիվու-

թյան 16-օրյակ» ամենամյա 

հանրապետական քարոզար-

շավ 

ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի  

նախարարություն 

ՄԱԿ-ի 

Բնակչության 

հիմնադրամ 

/համաձայնու-

թյամբ/ 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

միջազգային 

կազմակեր-

պություններ 

5 Բռնության ենթարկված ան-

ձանց բուժօգնության կազմա-

կերպման ուղեցույցների ներ-

դրում և աջակցության գործուն 

մեխանիզմների մշակում 

Կմշակվեն առողջապահական 

ծառայությունների տրամա-

դրման միասնական նվազա-

գույն չափորոշիչներ 

ՀՀ առողջապա-

հության 

նախարարություն 

 նոյեմբեր Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

6 Բուժհաստատությունների, կող-

մից գենդերային բռնության 

դեպքերի կանխարգելմանն ուղ-

ղված միջոցառումների կազմա-

կերպում 

 

Կտրամադրվի տեղեկատվու-

թյուն բռնության ենթարկված 

անձանց և խոցելի խմբերի 

ներկայացուցիչներին բուժ-

հաստատությունների, կողմից  

գենդերային բռնության և դրա 

հետևանքների, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-

ի, բռնության ենթարկված ան-

ձանց տրամադրվող աջակ-

ցության նվազագույն չափո-

րոշիչների, աջակցություն 

տրամադրող կառույցների և 

դրանց մատուցած ծառա-

յությունների վերաբերյալ  

ՀՀ առողջապա-

հության 

նախարարություն 

 ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

7 Ոստիկանության աշխատակից-

ների իրազեկության բարձրաց-

մանն ուղղված աշխատանքների 

Կկազմակերպվեն <<Ընտա-

նեկան բռնություն թեմայով>> 

վերապատրաստման դասըն-

ՀՀ ոստիկանություն միջազգային 

կազմակերպու-

թյուններ, 

ընթացքում միջազգային 

կազմակերպո



 3 

իրականացում թացներ, որին կմասնակցեն 

որստիկանության շուրջ 40 

աշխատակիցներ 

ՀԿ-ներ 

/համաձայնու-

թյամբ/ 

ւթյուններ 

8 Դպրոցահասակ երեխաների 

գենդերային բռնության վերա-

բերյալ գիտելիքների դասա-

վանդման համար ծրագրային և 

ուսումնամեթոդական հիմքի 

ստեղծում 

կմշակվի գենդերային բռ-

նության վերաբերյալ ուսուց-

ման բաղադրիչ, որը կներառ-

վի հանրակրթական դպրոց-

ներ ծրագրերում  

ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ կրթության 

և գիտության 

նախարարու-

թյուն 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

9 Հանրակրթական դպրոցի տնօ-

րենների, փոխտնօրենների  և 

ուսուցիչների վերապատրաստ-

ման մոդուլում գենդերային բռ-

նությանը վերաբերող թեմա-

ների ներառում 

Կմշակվի գենդերային բռնու-

թյան մոդուլ, որը կներառվի   

հանրակրթական դպրոցների 

տնօրենների և  փոխտնօրեն-

ների վերապատրաստման 

ծրագրում 

ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

 ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

10 Նախնական (արհեստագործա-

կան) և միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատություն-

ների տնօրենների, փոխտնօ-

րենների  և դասավանդողների 

վերապատրաստման դասըն-

թացներում գենդերային բռ-

նության բաղադրիչի ներառում  

Կմշակվի գենդերային բռնու-

թյան մոդուլ, որը կներառվի  

նախնական (արհեստագոր-

ծական) և միջին մասնագի-

տական ուսումնական հաս-

տատությունների դասավան-

դողների, տնօրենների և 

փոխտնօրենների  վերապատ-

րաստման ծրագրում 

ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

 ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

11 Ծնողների համար  երեխաների 

խնամքի ու դաստիարակության 

վերաբերյալ ուսուցման կազ-

մակերպում  

 

Ծնողների շրջանում կանց-

կացվեն կարճատև  ուսուցո-

ղական դասընթացներ` երե-

խաների խնամքի և դաստիա-

րակության, ընտանիքում ծնո-

ղական պարտականություն-

ների  նկատմամբ պատաս-

խանատվության կարևորութ-

յան, երեխայի զարգացման 

համար անվտանգ միջավայրի 

ձևավորման հարցերի վերա-

բերյալ 

ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

ՀԿ-ներ, 

միջազգային 

կազմակեր-

պություններ 

/համաձայնու 

թյամբ/ 

 

ընթացքում միջազգային 

կազմակեր-

պություններ 

12 Հանրակրթական դպրոցներում 

«Առողջ ապրելակերպ» դասըն-

թացի իրականացում 

Ավագ դպրոցի 10-11-րդ դա-

սարաններում սովորողների 

շրջանում կանցկացվի ուսու-

ՀՀ կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

ՀԿ-եր, 

միջազգային 

կազմակերպու-

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 
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ցողական դասընթաց` առողջ 

ապրելակերպի և ընտանեկան 

կյանքի նախապատրաստման 

հիմունքների վերաբերյալ  

թյուններ 

/համաձայնու 

թյամբ/ 

պահանջվում 

13 Սողորաղների շրջանում գեն-

դերային բռնության վերաբերյալ 

իրազեկման միջոցառումների 

իրականացում` ուղղված կարծ-

րատիպերի հաղթահարմանը 

Հանրակրթական դպրոցնե-

րում և մասնագիտական ու-

սումնական հաստատություն-

ներում սովորողների համար 

կազմակերպվեն գենդերային 

բռնության վերաբերյալ ուսու-

ցողական միջոցառումներ  

Երևանի քաղա-

քապետարան 

(համաձայնությամբ) 

Հանրակրթա-

կան դպրոց-

ներ, 

Մասնագիտա-

կան ուսումնա-

կան հաստա-

տու-թյուններ 

/համաձայնու 

թյամբ/ 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

14 Առաջնային բուժօգնություն ի-

րականացնող բուժ հաստատու-

թյունների  տնօրենների շրջա-

նում կանանց նկատմամբ 

խտրականության վերացմանն 

ուղղված խնդիրների լուսաբան-

ման աշխատանքների իրակա-

նցում 

Կկազմակերպվեն կլոր սե-

ղաններ Երևանի քաղաքապե-

տարանի ենթակա բուժհաս-

տատությունների տնօրենների 

և աշխատակիցների համար 

գենդերային բռնության հիմ-

նախնդիրների վերաբերյալ 

Երևանի քաղա-

քապետարան 

(համաձայնությամբ) 

Առաջնային 

բուժօգնություն 

իրականացնող 

բուժ հաստա-

տություններ 

/համաձայնու 

թյամբ/ 

հուլիս-

հոկտեմբեր 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

15 Կյանքի դժվարին իրավիճակ-

ներում հայտնված ընտանիք-

ների, մուրացիկ, թափառաշր-

ջիկ, իրավախախտ անչափա-

հասների շրջանում գենդերային 

բռնության կանխարգելմանն 

ուղղված  աշխատանքների 

իրականցում 

Կկազմակերպվեն քննարկում-

ներ ՀՀ ոստիկանության 

Երևան քաղաքի վարչության 

տարածքային բաժինների հա-

մապատասխան ծառայութ-

յունների հետ գենդերային 

բռնության հիմնախնդիրների 

վեևաբերյալ 

Երևանի քաղա-

քապետարան 

(համաձայնությամբ) 

Երևանի 

քաղաքապե-

տարանի 

գենդերային 

հարցերով 

հանձնաժո-

ղով 

հունիս Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

16 Բռնության երևույթի հանդեպ 

անհանդուրժողականության մի-

ջավայրի ձևավորմանը և գեն-

դերային բռնությանը նպաստող 

կարծրատիպերի վերացմանն 

ուղղված միջոցառումների իրա-

կանցում 

Կանցկացվեն “Գենդերային 

բռնության” ռազմավարու-

թյան թեմայով սեմինարներ 

վարչական շրջանների աշ-

խատակազմերի ղեկավար 

պաշտոններում աշխատող-

ների համար 

Երևանի քաղա-

քապետարան 

(համաձայնությամբ) 

“Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա” 

ՀԿ /համա-

ձայնությամբ/ 

հոկտեմբեր Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 



 5 

17 Բուժհաստատությունների, կր-

թական և սոցիալական ծառա-

յութուն տրամադրող հաստա-

տությունների, ոստիկանության 

համապատասխան ստորաբա-

ժանումների կողմից աջակցու-

թյուն տրամադրող կառույցների 

և դրանց մատուցած ծառայու-

թյունների վերաբերյալ իրազեկ-

վածության  բարձրացման մի-

ջոցառումների անցկացում 

Խոցելի խմբերի ներկայա-

ցուցիչներին կտրամադրվի 

համապատասխան տեղեկա-

տվություն և խորհրդատվու-

թյուն  

Երևանի քաղա-

քապետարան 

(համաձայնությամբ) 

ՀՀ ոստիկա-

նություն 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

18 Մարզային ենթակայության 

կազմակերպություններում, տե-

ղական ինքնակառավարման 

մարմինների գենդերային բռնու-

թյան քաղաքականության վե-

րաբերյալ իրազեկման աշխա-

տանքների իրականացում 

Մարզի 10 համայնքներում 

կկազմակերպվեն հանդի-

պումներ, քննարկումներ, 

կտրամադրվեն տեղեկատվա-

կան նյութեր   

ՀՀ Արագածոտնի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժո- 

ղով 

հուլիս-

սեպտեմբեր 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

19 Հասարակության տարբեր խմ-

բերի, այդ թվում երիտասարդ-

ների և առավել խոցելի խմբերի 

շրջանում գենդերային բռ-

նության երևույթի վերաբերյալ 

ուսուցողական դասընթացների 

կազմակերպում 

Կկազմակերպվի 5   դասըն-

թաց, որին կմասնակցի շուրջ 

110   մասնակից, դասընթաց-

ների մասին նյութերը 

կտեղադրվեն  մարզային 

թերթում 

ՀՀ Արագածոտնի 

մարզպետարան 

ՀԿ-ներ, 

միջազգային 

կազմակերպու

թյուններ 

/համաձայնու 

թյամբ/ 

մարտ-ապրիլ ՀԿ-ներ, 

միջազգային 

կազմակերպո

ւթյուններ  

 

20 Հանրակրթական դպրոցների 

ուսուցիչների միջոցով աշա-

կերտների և ծնողների շրջա-

նում գենդերային բռնության 

վերաբերյալ տեղեկատվության 

տարածում 

Մարզի 10 դպրոցներում 

կկազմակերպվեն 5 բանավե-

ճեր, 2 սեմինար, և բաց 

դասեր 

ՀՀ Արագածոտնի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժողով 

հոկտեմբեր ՀԿ-ներ, 

միջազգային 

կազմակեր-

պություններ 
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21 “Ընդդեմ գենդերային բռնու-

թյան ակտիվության 16 օրյակ” 

հանրապետական քարոզարշա-

վի  շրջաններում միջոցառում-

ների  իրականացում 

Կկազմակերպվեն քննարկում-

ներ գենդերային բռնության 

թեմաներով, տեսաֆիլմերի և 

տեսահոլովակների դիտում-

ներ մարզի 16 դպրոցներում 

ՀՀ Արագածոտնի 

մարզպետարան 

ՀԿ-ներ, 

միջազգային 

կազմակեր-

պություններ 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

ՀԿ-ներ, 

միջազգային 

կազմակեր-

պություններ 

 

22 Գենդերային բռնության դեմ 

պայքարի հիմնախնդիրների 

լուսաբանման աշխատանքների 

իրականացում 

Կմշակվեն և ԶԼՄ-ներում 

կտեղադրվեն գենդերային 

բռնության դեմ պայքարի հիմ-

նախնդիրների մասին տեղե-

կատվություն պարունակող 

նյութեր  

ՀՀ Արագածոտնի 

մարզպետարան 

ՀԿ-ներ 

 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

23 Գենդերային բռնության են-

թարկված անձանց ուղղորդման 

վերաբերյալ առաջարկություն-

ների մշակում 

 

Կկազմակերպվեն քննարկում-

ներ առողջապահության և 

ոստիկանության ոլորտի մաս-

նագետների հետ գենդերային 

բռնության ենթարկված ան-

ձանց բերաբերյալ տեղեկա-

տվության հավաքագրման և 

ուղղորդման աշխատանքների 

կազմակերպման մասին 

ՀՀ Արագածոտնի 

մարզպետարան 

Մարզում 

գենդերային 

հարցերով 

զբաղվող 

մշտական 

հանձնաժողով 

սեպտեմբեր Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

24 <<Ընդդեմ գենդերային բռնութ-

յան>> Ազգային  ծրագրի   իրա-

կանացման լուսաբանման աշ-

խատանքների իրականացում 

Կմշակվեն և կուղարկվեն  շր-

ջաբերականներ մարզում   

կանանց  ոլորտում  գործող  

ՀԿ-ներին` իրենց  ծրագրերին 

ծանոթանալու,  համագործա-

կցության  եզրեր գտնելու 

համար 

ՀՀ Արարատի 

մարզպետարան 

Մարզում 

գենդերային 

հարցերով 

զբաղվող 

մշտական 

հանձնաժողով 

հունվար Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

25 Գենդերային բռնության երև-

ույթի կանխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականացում 

Կիրականցվեն համատեղ լու-

սաբանման աշխատանքներ 

ոստիկանության  մարմիննե-

րի հետ  

ՀՀ Արարատի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժողով 

ՀՀ ոստիկա-

նություն 

հունիս- 

հուլիս 

 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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26 Գենդերային  բռնության   դեմ 

ուղղված  հատուկ ակցիաների 

իրականացում 

  Կիրականացվի  <<Ընդդեմ 

գենդերային  բռնության ակ-

տիվության  16-օրյակ>>  քա-

րոզարշավ   մարզային  կա-

ռույցներում: Կկազմակեպվեն 

հանդիպումներ մարզի 10  

հաստատություններում /դպ-

րոցներ, բուժ.հիմնարկներ և 

այլ կառույցներ/  գենդերային 

կարծրատիպերի   հաղթա-

հարման  նպատակով 

ՀՀ Արարատի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժողով, 

ՀԿ-ներ, 

միջազգային 

կազմակերպու

թյուններ 

/համաձայնու 

թյամբ/ 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

27 Մարզի հանրակրթական  դպ-

րոցներում  <<Առողջ ապրելա-

կերպ>> դասընթացի  անց-

կացման  մասին  հետազո-

տության իրականացում 

Կկազմակերպվեն հանդի-

պումներ մարզի դպրոցները  

և զրույցներ կանցկացնեն  

այն  դասարաններում, որտեղ 

դասավանդվում  է   <<Առողջ 

ապրելակերպ>>  առարկան:    

Ուսումնական տարվա  վեր-

ջում կկատարվի  ամփոփում  

և  արդյունքների  քննարկում: 

ՀՀ Արարատի 

մարզպետարան 

Մարզում 

գենդերային 

հարցերով 

զբաղվող 

մշտական 

հանձնաժողով 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

28 Գենդերային բռնության երևույ-

թի լուսաբանման աշխատանք-

ների իրականացում  

 

Մարզի 9 համայնքներում Կա-

նանց իրավունքների կենտրոն 

ՀԿ-ի հետ համատեղ  կկազ-

մակերպվեն  շրջիկ  կոնֆե-

րանսներ`  կենտրոնի աշխա-

տանքների  մասին իրազեկ-

ման նպատակով 

ՀՀ Արարատի 

մարզպետարան 

ՀԿ-ներ 

/համաձայնու 

թյամբ/ 

ընթացքում ՀԿ-ներ  

29 Գենդերային բռնության երև-

ույթի կանխարգելմանն ուղղված 

աշխատանքների իրականացում 

Երիտասարդների և առավել 

խոցելի խմբերի համար կկազ-

մակերպվեն քննարկումներ, 

կլոր սեղաններ գենդերային 

բռնության թեմայով 

ՀՀ Արմավիրի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժողով 

մարտ ապրիլ միջազգային 

կազմակեր-

պություններ, 

ՀԿ-ներ  

 

30 Մարզային ենթակայության 

կազմակերպություններում, տե-

ղական ինքնակառավարման 

մարմիններում /այդ թվում` հա-

մայնքների ղեկավարների աշ-

խատակազմ/ գենդերային բռ-

նության քաղաքականության 

մարզի համայնքներում կկազ-

մակերպվեն  խորհրդակցութ-

յուններ, անցկացում, կտրա-

մադրվեն մեթոդական և 

տեղեկատվական նյութր  

ՀՀ Արմավիրի 

մարզպետարան 

Մարզում 

գենդերային 

հարցերով 

զբաղվող 

մշտական 

հանձնաժողով 

հուլիս   

սեպտեմբեր 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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վերաբերյալ իրազեկման աշ-

խատանքների իրականացում 

31 Հանրակրթական դպրոցների 

ուսուցիչների միջոցով աշա-

կերտների և ծնողների շր-

ջանում գենդերային բռնության 

վերաբերյալ տեղեկատվության 

տարածում 

Մարզի դպրոցներում կկազ-

մակերպվեն կլոր-սեղաններ, 

սեմինար, գենդերային բռ-

նության թեմայով տեսա-

ֆիլմերի դիտում, կանցկացվի 

շարադրության մրցույթ 

ՀՀ Արմավիրի 

մարզպետարան 

Մարզում 

գենդերային 

հարցերով 

զբաղվող 

մշտական 

հանձնաժողով 

հոկտեմբեր Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

32 Գենդերային բռնության երև-

ույթի վերաբերյալ տեղեկա-

տվական նյութերի տարածում 

Կմշակվեն և ԶԼՄ-ներում 

կտեղադրվեն գենդերային 

բռնության դեմ պայքարի 

հիմնախնդիրների մասին 

տեղեկատվություն 

պարունակող նյութերի  

ՀՀ Արմավիրի 

մարզպետարան 

Մարզում 

գենդերային 

հարցերով 

զբաղվող 

մշտական 

հանձնաժողով 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

33 Գենդերային բռնության կան-

խարգելման ուղղված միջոցա-

ռումների իրականցում  բնակ-

չության շրջանում 

 

Կնախապատրաստվեն և 

մարզի ԶԼՄ-ներում կտեղադր-

վեն գենդերային բռնության 

վերաբերյալ տեղեկատվական 

նյութեր 

 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

 

Մարզում 

գենդերային 

հարցերով 

զբաղվող 

մշտական 

հանձնաժողով 

ընթացքում   

34 Գենդերային բռնության դեմ 

ուղղված հատուկ ակցիաների 

իրականացում 

Կիրականացվի “Ընդդեմ գեն-

դերային բռնության ակտի-

վության 16-օրյակ” մարզային 

քարողարշավ 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

ՀԿ-ներ, 

միջազգային 

կազմակերպու-

թյուններ,  

քաղաքապետ

արաններ, 

համայքապե-

տարաններ 

/համաձայնու 

թյամբ/ 

ընթացքում ՀԿ-ներ, 

միջազգային 

կազմակերպո

ւթյուններ 

 

35 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, թրաֆիքինգի 

կանխարգելման և զոհերի 

ուղղորդմանն ուղղված 

աշխատանքների իրականացում 

Մարզպետարանում և մարզի 

տարածքային կենտրոններում 

կկազմակերպվեն 

հանդիպումներ և 

սեմինարներ  

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան 

ՀԿ-ներ, 

միջազգային 

կազմակերպու-

թյուններ,  

քաղաքապետ

արաններ, 

համայքապե-

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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տարաններ 

/համաձայնու 

թյամբ/ 

36 Մարզի մշակութային հաստա-

տությունների տնօրենների գեն-

դերային բռնության վերաբերյալ 

գիտելիքների հաղորդմանը և 

գենդերային զգայունության 

բարձրացմանն ուղղված միջո-

ցառման իրականցում  

Կկազմկաերպվի զրույց 

բանավեճի <<Ժամանակակից 

հասարակության գենդերային 

մշակույթի ձևավորման և 

գենդերային բռնության 

հիմնախնդիրները>> թեմայով  

ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարան 

Քաղաքապե-

տարաններ,  

գյուղական 

համայնքներ 

/համաձայնու 

թյամբ/ 

2-րդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

37 Գենդերային հավասարության և 

գենդերային բռնության հիմ-

նախնդիրների լուսաբանմանն 

ուղղված աշխատանքների 

իրականացում 

 

 

Կկազմակերպվեն հեռուստա-

տեսային կլոր սեղանների 

գենդերային հավասարության 

և գենդերային բռնության 

հիմնախնդիրների 

վերաբերյալ  

ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարան 

մարզի 

ԶԼՄ-ներ 

 

2-րդ 

եռամսյակ 

 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

38 Ոլորտի կադրերի գենդերային 

կազմի մոնիթորինգի և վեր-

լուծության իրականացում 

 

Կստեղծվի մարզի մշակութա-

յին հաստատությունների աշ-

խատողների գենդերային 

կազմի վերաբերյալ վիճակա-

գրական տվյալների բազա  

ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարան 

Քաղաքապետ

արաններ,  

գյուղական 

համայնքներ 

/համաձայնու 

թյամբ 

4-րդ 

եռամսյակ 

 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

39 Մարզի լրագրողների որակա-

վորման բարձրացում ուղղված 

նրանց գենդերային բռնության 

վերաբերյալ գիտելիքների հա-

ղորդմանը և գենդերային զգա-

յունության բարձրացմանը 

Կկազմակերպվեն դասընթաց-

ներ գենդերային բռնության 

իրազեկության բարձրացման 

դասընթացներ լրագրողների 

համար 

ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարան 

մարզի 

ԶԼՄ-ներ 

 

3-րդ 

եռամսյակ 

 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

40 Գենդերային բռնության կան-

խարգելմանն ուղղված միջոցա-

ռումների իրականցում  բնակ-

չության շրջանում 

 

Կնախապատրաստվեն և 

մարզի ԶԼՄ-ներով կհեռար-

ձակվեն գենդերային բռնու-

թյան վերաբերյալ թողար-

կումներ  

ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարան 

Մարզի 

ԶԼՄ-ներ 

 

4-րդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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41 Ընդդեմ գենդերային բռնության 

ազգային ծրագրի իրազեկման 

աշխատանքների իրականցում 

 

Կկազմակերպվեն քննարկում-

ներ <<Ընդդեմ գենդերային 

բռնության ազգային ծրագ-

րի>> տեղայնացման համար 

տեղեկան ինքնակառավար-

ման մարմինների մաս-

նակցությամբ  

ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարան 

Քաղաքապե-

տարաններ,  

գյուղական 

համայնքներ 

/համաձայնու 

թյամբ 

2-րդ 

եռամսյակ 

 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

42 Մարզի մշակութային հաստա-

տությունների աշխատողների 

գենդերային բռնության վերա-

բերյալ գիտելիքների հաղորդ-

մանը և գենդերային զգայու-

նության բարձրացմանն ուղ-

ղված միջոցառումների իրա-

կանացում 

Կկազմակերպվի <<Հայ ազ-

գային մտակերտվածքը, ըն-

դունված գենդերային կարծ-

րատիպերը և գենդերային 

բռնության հանդեպ հասա-

րակության վերաբերմունքը 

նոր արժեքների ներթափան-

ցման և գլոբալացման պայ-

մաններում>> թեմայով զեկու-

ցում մշակութային հաստա-

տությունների աշխատողների 

մասնակցությամբ 

ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարան 

Քաղաքապե-

տարաններ,  

գյուղական 

համայնքներ 

/համաձայնու 

թյամբ 

4-րդ 

եռամսյակ 

 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

43 Համայնքներում գենդերային  

բռնության հիմնախնդրի իրա-

զեկման բարձրացմանն ուղ-

ղված հատուկ ակցիաների 

իրականացում  

Կիրականացվի «Ընդդեմ գեն-

դերային բռնության ակտի-

վության 16-օրյակ» ամենամյա 

հանրապետական քարոզար-

շավ  

ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարան 

ՀԿ-ներ, 

միջազգային 

կազմակեր-

պություններ 

/համաձայնու 

թյամբ 

 

4-րդ 

եռամսյակ 

 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

44 Հանրակրթական դպրոցների 

աշակերտների և ծնողների շր-

ջանում գենդերային բռնության 

վերաբերյալ տեղեկատվության 

տարածում 

 

Մարզի հանրակրթական դպ-

րոցներում կկազմակերպվեն 

գենդերային բռնության 

երևույթի և դրա դեմ պայքարի 

վերաբերյալ քննարկումներ 

ՀՀ Կոտայքի 

մարզպետարան 

Ուսումնական 

հաստատու-

թյուններ 

/համաձայնու 

թյամբ 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

45 Մարզի հանրակրթական դպ-

րոցների և մասնագիտական ու-

սումնական հաստատություննե-

րի սովորողների համար գեն-

դերային բռնության վերաբերյալ  

Իջևանի  տարածաշրջանի  3  

դպրոցների / թվով   150 /, 

Դիլիջան  քաղաքի  թիվ 4, 

թիվ  6  դպրոցների   /թվով  

50/, աշակերտների  համար 

ՀՀ Տավուշի 

մարզպետարան 

ՀՀ ոստիկա-

նություն 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 



 11 

ուսուցողական դասընթացների 

կազմակերպում 

կազմակերպել կլոր սեղաններ 

ու քննարկումներ` գենդե-

րային բռնության վերաբերյալ 

նրանց իրազեկվածության 

բարձրացման, գենդերային 

կարծրատիպերի հաղթա-

հարման նպատակով 

46 Ծնողների համար  ,,Երեխանե-

րի խնամքը ու դաստիարա-

կությունը,, թեմայով սեմինար 

պարապմունքների անցկացում  

 

Մարզի 5 քաղաքներում   

ծնողների շրջանում կանց-

կացվեն կարճատև  ուսուցո-

ղական դասընթացներ` երե-

խաների խնամքի և դաստիա-

րակության, ընտանիքում ծնո-

ղական պարտականություն-

ների  նկատմամբ պատաս-

խանատվության կարևորու-

թյան, երեխայի զարգացման 

համար անվտանգ միջավայրի 

ձևավորման հարցերի 

վերաբերյալ 

ՀՀ Տավուշի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժողով 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

47 Մարզի հանրակրթական դպ-

րոցներում «Առողջ ապրելա-

կերպ» թեմայով դասընթացի 

կազմակերպում 

Մարզի 4 գյուղական դպրոց-

ների /Գետահովիտ, Խաշթա-

ռակ, Ազատամուտ, Գանձա-

քար/ սովորողների շրջանում 

կանցկացվեն ուսուցողական 

դասընթացներ  

ՀՀ Տավուշի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժողով 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

48 Հանցագործությունների կան-

խարգելման պետական հայե-

ցակարգի պահանջների հա-

մաձայն մարզում անչափա-

հասների շրջանում իրազեկու-

թյան բարձրացմանն ուղղված 

աշխատանքների իրականացում 

Կկազմակերպվեն գենդերայի 

բռնության վերաբերյալ 

դասընթացներ մարզի 4 

հանրակրթական դպրոցների 

անչափահասների շրջանում 

/Իջևան, Դիլիջան, 

Նոյեմբերյան/ 

ՀՀ Տավուշի 

մարզպետարան 

ՀՀ ոստիկա-

նություն 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

49 Մարզային ենթակայության 

կազմակերպություններում, տե-

ղական ինքնակառավարման 

մարմինների ներկայացուցիչնե-

րի գենդերային բռնության քա-

Մարզի 10 համայնքներում 

կկազմակերպվեն  իրազեկ-

ման հանդիպումներ և քննար-

կումներ, կտրամադրվեն 

տեղեկատվական նյութեր,  

ՀՀ Սյունիքի 

մարզպետարան 

Մարզում 

գենդերային 

հարցերով 

զբաղվող 

մշտական 

հուլիս-

սեպտեմբեր 
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ղաքականության վերաբերյալ 

իրազեկման աշխատանքների 

իրականացում 

կկազմվի մարզխորհրդի 

նիստի արձանագրություն 

հանձնաժողով 

50 Հասարակության տարբեր խմ-

բերի, այդ թվում` երիտա-

սարդների և առավել խոցելի 

խմբերի շրջանում գենդերային 

բռնության երևույթի  վերաբեր-

յալ ուսուցողական դասընթաց-

ների իրականացում  

Կազմակերպվեն  5 դասըն-

թաց շուրջ 110 մասնակցի հա-

մար, դասընթացների անց-

կացման մասին կտեղադրվի 

տեղեկատվություն  մարզային  

թերթում 

ՀՀ Սյունիքի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժողով, 

ՀԿ-ներ 

/համաձայնու-

թյամբ/ 

մարտ- ապրիլ 

 

միջազգային 

կազամկեր-

պություններ 

ՀԿ-ներ 

 

51 Հանրակրթական դպրոցների 

ուսուցիչների միջոցով աշա-

կերտների և ծնողների շրջա-

նում գենդերային բռնության 

վերաբերյալ տեղեկատվության 

տարածում 

Մարզի 10 դպրոցներում 

կկազմակերպվեն 5 բանա-

վեճեր, 2 սեմինար, և բաց 

դասեր 

ՀՀ Սյունիքի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժողով 

հոկտեմբեր միջազգային 

կազամկեր-

պություններ 

ՀԿ-ներ 

 

52 “Ընդդեմ գենդերային բռնու-

թյան ակտիվության 16 օրյակ” 

հանրապետական քարոզար-

շավի  շրջաններում միջոցա-

ռումների  իրականացում 

Կկազմակերպվեն քննար-

կումներ գենդերային բռնու-

թյան թեմաներով, տեսա-

ֆիլմերի և տեսահոլովակների 

դիտումներ մարզի 10 

դպրոցներում 

ՀՀ Սյունիքի 

մարզպետարան 

միջազգային 

կազմակեր-

պություններ, 

ՀԿ-ներ 

/համաձայնու-

թյամբ/ 

 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

միջազգային 

կազամկեր-

պություններ 

ՀԿ-ներ 

 

53 <<Ընդդեմ գենդերային բռնու-

թյան ազգային ծրագրի>> 

քննարկում և մարզպետարանին 

առաջադրվող խնդիրների 

վերհանում 

Մարզխորհրդի նիստում 

կքննարկվի 2012թ. մարզային 

միջոցառումների ծրագիրը 

 

ՀՀ Վայոց Ձորի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժողով 

հունվար Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

54 Մարզում գենդերային բռնու-

թյան ենթարկված անձանց բա-

ցահայտում և վիճակի վերլու-

ծություն 

Կկազմակերպվի գենդերային 

բռնության ենթարկված ան-

ձանց  հաշվառում և 

մոնիտորիգ 

ՀՀ Վայոց Ձորի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժողով 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 
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55 Գենդերային բռնության խն-

դիրների իրազեկման աշխա-

տանքների կազամկերպում 

Մարզային թերթերում կտե-

ղադրվեն նյութեր գենդերային 

բռնության և գենդերային 

բռնության ենթարկված ան-

ձանց աջակցության տրա-

մադրման վերաբերյալ  

ՀՀ Վայոց Ձորի 

մարզպետարան 

Մարզում գեն-

դերային հար-

ցերով զբաղ-

վող մշտական 

հանձնաժողով 

ընթացքում Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

56 Մարզպետարանում գենդերա-

յին բռնության ենթարկված ան-

ձանց խորհրդատվական կենտ-

րոնի ստեղծում 

Կստեղծվի “Թեժ գիծ” իրա-

վաբանական, հոգեբանական 

աջակցության և օգնության 

տրամադրման համար 

ՀՀ Վայոց Ձորի 

մարզպետարան 

ՀԿ-ներ 

/համաձայնու-

թյամբ 

մշտական Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

57 Ըննդեմ գենդերային բռնության 

ազգային ծրագրի հիմնախն-

դիրների վերաբերյալ իրա-

զեկման աշխատանքների 

իրականացում 

Մարզի  տարածաշրջանի 5 

համայնքներում կանցկացվեն 

“Գենդերային բռնության 

հիմնախնդիրները” թեմայով 

դասընթացներ 

ՀՀ Շիրակի 

մարզպետարան 

"Համալսարա-

նական կրթու-

թյամբ կա-

նանց ասոցիա-

ցիա ՀԿ 

/համաձայնու-

թյամբ 

1-ին 

կիսամյակ 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

58 Գենդերային բռնության դեմ 

ուղղված հատուկ ակցիաների 

իրականացում 

Կիրականացվի “Ընդդեմ գեն-

դերային բռնության” ակտի-

վության քարոզարշավ 

մարզում 

ՀՀ Շիրակի 

մարզպետարան 

ՀԿ-ներ 

/համաձայնու-

թյամբ/ 

նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

ՀԿ-ներ  

59 Գենդերային բռնության կան-

խարգելմանն ուղղված միջո-

ցառումների իրականցում  

Կկազմակերպվի “Թրաֆի-

կինգ”, ”Ընտանեկան բռնու-

թյուն” թեմաներով երեխա-

ների նկարների ցուցահան-

դես, թոք շոուներ, ակցիաներ, 

տեսահոլովակների ցուցա-

դրում 

ՀՀ Շիրակի 

մարզպետարան 

“Գյումրիի 

կանայք” ՀԿ, 

ԶԼՄ-ներ 

/համաձայնու-

թյամբ/ 

մայիս-

նոյեմբեր 

Ֆինանսավո-

րում չի 

պահանջվում 

 

60 Ընտանեկան բռնության և թրա-

ֆիքինգի զոհերի վերականգնո-

ղական աշխատանքների 

իրականացում 

 

Ընտանեկան բռնության և 

թրաֆիկինգի ենթարկված 

անձանց կտրամադրվի առաջ-

նային աջակցություն /ուղ-

ղորդում, կացարանի տրա-

մադրում/ 

 

ՀՀ Շիրակի 

մարզպետարան 

ՀՀ ոստիկա-

նություն 

“Աջակից” ՀԿ 

/համաձայնությ

ամբ/ 

ընթացքում “Աջակից” ՀԿ  

 


