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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԱԺ Ազգային ժողով

ԱՍՀՆ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ԴՄ Դիտորդ մարմին 

ԵԱՀԿ
Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության 
կազմակերպություն

ԵՄ Եվրամիություն

ԶԼՄ Զանգվածային լրատվամիջոցներ

ԼՀԿ Լեռնահարստացուցիչ կոմբինատ

ԽԱՊԿ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտե 

ՀԿ Հասարակական կազմակերպություն

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն

ՀՀԱԿ Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն

ՄԻ Մարդու իրավունքներ

ՄՄԱ Մոր և մանկան առողջություն

ՇՊ Շահերի պաշտպանություն

ՎՎՀ Վորլդ Վիժն Հայաստան

ՏԻՄ Տեղական ինքնակառավարման մարմին

ՏՎԽ Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդ

ՔՀԿ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն
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 Սույն ու սում ա սի րութ յունն ի րա կա նաց վել է ԵՄ կող մից ֆի նան սա
վոր վող «Ոչ կա ռա վա րա կան դե րա կա տար նե րի հզո րա ցում` բա րե
փո խում ե րի խթան ման և  հան րա յին հաշ վետ վո ղա կա նութ յան բա
րե լավ ման նպա տա կո վ» տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րի շրջա
նակ նե րում: Այս ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
կոն սոր ցիու մի կող մից, որ տեղ ղե կա վար դե րը ստանձ նել է « Կոն րադ 
Ա դե նաո ւե ր» հիմ ադ րա մը: Ու սում ա սի րութ յունն ի րա կա նաց վել է 
« Նոր սո ցիա լա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ինս տի տու տ» ՀԿի կող մից 
2015թ. սեպ տեմ բերնո յեմ բեր ա միս նե րին:

Ու սում ա սի րութ յան ընդ հա նուր նպա տակն է վեր լու ծել քա ղա քա
ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի (ՔՀԿ) փոր ձը քա
ղա քա կա նութ յան երկ խո սութ յան մաս նակ ցութ յան գոր ծում:  Թեև այս 
ո լոր տում մի շարք հե տա զո տութ յուն ներ կան, նե րառ յալ «Ոչ կա ռա վա
րա կան դե րա կա տար նե րի հզո րա ցում` բա րե փո խում ե րի խթան ման 
և  հան րա յին հաշ վետ վո ղա կա նութ յան բա րե լավ ման նպա տա կո վ» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված «ՔՀԿնե րի ներգ րա վու մը 
քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և  ի րա կա նաց ման մո նի թո րին գի գոր
ծում. կա րիք ներ և  կա րո ղութ յուն նե ր» վեր լու ծութ յու նը1, դեպ քե րի ու
սում ա սի րութ յու նը այ լընտ րան քա յին ձևա չա փով է ներ կա յաց նում այս 
ո լոր տում առ կա փոր ձը:  Մաս նա վո րա պես, դեպ քե րի ու սում ա սի րութ
յու նը նկա րագ րում է շա հե րի պաշտ պա նութ յան (ՇՊ) քա րո զար շավ ե
րի կազ մա կերպ ման և  ի րա կա նաց ման ո լոր տում ա ռան ձին ՔՀԿնե րի 
փոր ձը և  օգ տա գործ ված մե խա նիզմ ե րը՝ հնա րա վո րութ յուն տա լով 
կի րա ռած ռազ մա վա րութ յուն նե րի խոր քա յին վեր լու ծութ յուն ի րա կա
նաց նել: 

Ու սում ա սի րութ յան խնդիր ներն են.
1. բա ցա հայ տել քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 

վրա նե րազ դե լու նպա տա կով ՔՀԿնե րի կող մից կի րառ վող ռազ

1 http://www.csdialogue.eu/research/armenia-mapping-research

մա վա րութ յուն նե րը և  գոր ծիք նե րը՝ ա ռան ձին դեպ քե րի (քա րո
զար շավ ե րի) նկա րագր ման մի ջո ցով,

2.  վեր լու ծել տար բեր քա րո զար շավ ե րի հա մար նպաս տա վոր կամ 
խո չըն դո տող հիմ ա կան գոր ծոն նե րը (ար տա քին և  ներ քին), ինչ
պես նաև այդ գոր ծոն նե րի միջև առ կա կա պե րը,

3.  հա մե մա տել նույ նա տիպ մո տե ցում ե րի ու գոր ծիք նե րի կի րա ռու
մը տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից՝ տար բեր հա մա
տեքս տե րում,

4.  բա ցա հայ տել ընտր ված քա րո զար շավ ե րի ազ դե ցութ յու նը հա մա
պա տաս խան ո լորտ նե րում և ս տա ցած արդ յունք նե րի կա յու նութ
յա նը նպաս տող կամ խո չըն դո տող գոր ծոն նե րը:

Ակն կալ վում է, որ վեր լու ծութ յու նը կօգ նի մյուս ՔՀԿնե րին ա վե լի 
լավ հաս կա նալ քա ղա քա կա նութ յան գոր ծըն թաց նե րում մաս նակ ցու
թյան մո տե ցում երն ու մի ջոց նե րը՝ այս կամ այն ի րա վի ճա կում աշ խա
տող ՇՊ ռազ մա վա րութ յուն նե րը նկա րագ րե լու մի ջո ցով:  Բա ցի այդ, 
ու սում ա սի րութ յու նը տե ղե կատ վութ յուն է տրա մադ րում դո նոր կազ
մա կեր պութ յուն նե րին ի րենց ֆի նան սա վոր ման ռազ մա վա րութ յուն նե
րի սահ ման ման ըն թաց քում հաշ վի առ նե լու հա մար՝ ա ռանձ նաց նե լով 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան այն ռազ մա վա րութ յուն նե րը, ո րոնք ա ռա
վել արդ յու նա վետ են ե ղել կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րում:

 Հե տա զո տա կան թիմ իր ե րախ տա գի տութ յունն է հայտ նում ու սում
նա սի րութ յան բո լոր մաս նա կից նե րին՝ տրա մադ րած հար ցազ րույց նե
րի, տե ղե կատ վութ յան և  դի տար կում ե րի մի ջո ցով նրանց մաս նակ
ցութ յան, կար ծիք նե րի ներ կա յաց ման ու փոր ձով կիս վե լու հա մար:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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 Դեպ քե րի ու սում ա սի րութ յան մե թո դը սո ցիա լա կան հե տա զո տութ
յան մեջ օգ նում է ա վե լի լավ հաս կա նալ բարդ եր ևույթ նե րը կամ օբ
յեկտ նե րը և կա րող է հա մալ րել կամ ամ րապն դել այն, ինչ ար դեն հայտ
նի է նա խորդ հե տա զո տութ յուն նե րից: Դեպ քե րի ու սում ա սի րութ յան 
կենտ րո նում եր ևույթ նե րի կամ դրանց պայ ման նե րի ու նրանց միջև 
առ կա կա պե րի հա մա տեքս տի վեր լու ծութ յունն է: Ըստ Յի նի, դեպ քե
րի ու սում ա սի րութ յան մե թո դը կա րող է կի րառ վել, երբ ու սում ա սի
րութ յան կի զա կե տում «ինչ պե՞ս» և «ին չո՞ւ» հար ցերն են, և  երբ պետք է 
ու սում ա սի րել հա մա տեքս տա յին պայ ման նե րը, քա նի որ եր ևույ թի և 
հա մա տեքս տի միջև հստակ սահ մա նա զա տում չկա2:

Ներ կա յաց ված ու սում ա սի րութ յու նը հիմ ված է ո րա կա կան մե
թոդ նե րի, մաս նա վո րա պես խո րաց ված հար ցազ րույ ցի մե թո դի վրա: 
Հար ցազ րույց ներ են ի րա կա նաց վել ընտր ված քա րո զար շավ ե րում 
ա ռաջ նոր դող դեր ստանձ նած ՔՀԿնե րի ղե կա վար նե րի, հիմ ա կան 
աշ խա տա կազ մի, գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ո րո շում եր 
ըն դու նող թի րա խա յին պե տա կան մարմ ի, ինչ պես նաև դո նոր կազ
մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և շա հա ռու նե րի հետ: Որ պես 
լրա ցու ցիչ գոր ծիք օգ տա գործ վել է փաս տաթղ թե րի (հաշ վետ վութ յուն
նե րի, ԶԼՄ հրա պա րա կում ե րի և  այլն) վեր լու ծութ յու նը:

Ընտր վել են հինգ դեպ քեր, ո րոնք ըստ հետև յալ չա փա նիշ նե րի 
ա պա հո վում են դեպ քե րի բազ մա զա նութ յու նը.

ա)  քա րո զար շա վը ղե կա վա րող ՔՀԿի տի պը (ազ գա յին, հա մայն քա
յին, ոչ ֆոր մալ),

բ)  ո րո շում ըն դու նող թի րա խա յին կա ռույ ցը (տե ղա կան իշ խա նութ
յուն, ազ գա յին իշ խա նութ յուն՝ օ րենս դիր, գոր ծա դիր, դա տա կան),

գ)  քա րո զար շա վի ծած կույ թը (Եր ևան, մար զի քա ղա քա յին հա մայնք, 
գյու ղա կան հա մայնք, ազ գա յին),

2 Yin, R. K.: Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, 
CA: Sage, 2003.

դ)  քա րո զար շա վի ո լոր տը (ա ռող ջա պա հա կան, բնա պահ պա նա կան, 
սո ցիա լա կան, խո ցե լի խմբեր, ի րա վա կան և  այլն):

Հաշ վի են առն վել նաև քա րո զար շա վի ռե սուրս նե րի աղբ յուր նե րը 
(դո նոր նե րի ֆի նան սա վո րում, ինք նա ֆի նան սա վո րում, կա մա վո րա կան 
ար շավ) և ն պա տա կին հաս նե լու աս տի ճա նը (լիո վին կամ մա սամբ):

Այս պի սով, ընտր վե ցին հետև յալ դեպ քե րը՝ հա մա պա տաս խան դա
սա կար գում ե րով.

Քարոզարշավ ՔՀԿ Ծածկույթ Ոլորտ Թիրախ

Քարոզարշավ Մեծ Այրում 
գյուղի տարածքում 

պոչամբարի կառուցման 
դեմ

«Համայնքային 
համախմբման 

և աջակցության 
կենտրոն» ՀԿ

Մեծ Այրում 
համայնք

բնա պահ-
պա նական

ՏԻՄ և հանք-
արդյունա-
բե րա կան 

ընկերություն

Տնակային ավաններում 
ապրող ընտանիքների 

շահերի պաշտպանություն

«Շիրակ կենտրոն» 
ՀԿ Գյումրի

սոցիալա-
կան, 

քա ղա քա-
շինական

տեղա կան 
իշխա նու թյուն

Քարոզար շավ աշխա-
տող կա նանց մայրու թյան 

նպաս տի կրճատ ման 
վերաբերյալ կառա վարու-

թյան նախա գծի դեմ

Ոչ ֆորմալ շար ժում 
ընդ դեմ մայրու-
թյան նպաս տի 
մա սին օրեն քի 
փոփո խության 

Երևան, 
առցանց 
հար թակ-

ներ

սոցիա լա-
կան

կառավա-
րություն և ԱԺ

Մոր և մանկան առող ջու-
թյան դա շին քի միջո ցով 
ՀԿ-ների համա խմբում 

առող ջա պա հական քա ղա-
քա կա նության փոփո խու-

թյուն նե րի շուրջ

«Մոր և մանկան 
առող ջու թյան 

դաշինք» 
ՔՀԿ-ների ցանց

Հայաստան առողջա-
պա հական

կառա վա րու-
թյուն և ԱԺ

Տեղեկա տվա կան վե ճե րի 
խոր հուր դը` որ պես իրա-
վա կան փորձա գի տա կան 

կար ծիքի այլ ընտ րան քա յին 
աղբ յուր 

Տեղեկա տվական 
վե ճե րի խոր հուրդ Հայաստան իրավա-

կան

ԶԼՄ, դատա-
րան, իրավա-

գետներ

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

 Յու րա քանչ յուր դեպ քում 36 հար ցազ րույց ներ են ի րա կա նաց վել 
ՔՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, հա մա պա տաս խան պե տա կան ու տե ղա
կան իշ խա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, դո նոր կազ մա կեր պութ
յուն նե րի և շա հա ռու նե րի հետ:

Դեպ քի ու սում ա սի րութ յուն նե րը ներ կա յաց ված են հետև յալ կա
ռուց ված քով.

ա) ՔՀԿի մասին
բ) Դեպքի համառոտ նկարագրությունը
գ) Հիմախնդրի նկարագիրը և քարոզարշավի նախաձեռնումը 
դ) Համակարգում և ղեկավարում
ե) Կիրառված ռազմավարությունները և մեթոդները
զ)  Հիմական ռեսուրսները և համագործակցություն մյուսների հետ
է) Թիրախային խումբ և շահառուներ
ը) Արդյունքներ և ազդեցություն
թ) Հաջողության գործոններ
ժ) Խոչընդոտներ և մարտահրավերներ
ի) Հետագա քայլեր
լ) Ամփոփում

Զե կույ ցի վեր ջին բա ժի նը նե րա ռում է բա ցա հայտ ված հիմ ա կան 
գոր ծոն նե րի վեր լու ծութ յուն և  ընդ հա նուր եզ րա կա ցութ յուն ներ տար
բեր ի րա վի ճակ նե րում ա ռա վել արդ յու նա վետ ռազ մա վա րութ յուն նե րի 
ու մե թոդ նե րի վե րա բեր յալ: 

Մինչ դեպ քե րի նկա րագ րին անց նե լը, ներ կա յաց նենք զե կույ ցում օգ
տա գործ վող մի շարք հաս կա ցութ յուն նե րի սահ մա նում ե րը՝ ու սում
նա սի րութ յան տե սա կան հիմ քը սահ մա նե լու և հաս կա ցութ յուն նե րի 
թյուր մեկ նա բա նութ յու նից խու սա փե լու նպա տա կով: 

Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը սո վո րա բար բնու թագր
վում է որ պես ըն տա նի քից, պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րից 
և  առևտ րա յին հատ վա ծից զատ մի տա րածք, ո րը ստեղծ վում է ան
հա տա կան և կո լեկ տիվ գոր ծո ղութ յուն նե րի, կազ մա կեր պութ յուն նե րի 

ու ինս տի տուտ նե րի կող մից՝ հան րա յին շա հը պաշտ պա նե լու հա մար3: 
Ըստ ԵՄ քա ղա քա կա նութ յան փաս տաթղ թե րի՝ քա ղա քա ցիա կան հա
սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յու նը (ՔՀԿ) ոչ պե տա կան, շա հույթ 
չհե տապն դող և  առևտ րա յին շահ չներ կա յաց նող ի րա վա բա նա կան 
անձ է, ո րը հե տապն դում է հան րա յին շա հից բխող ընդ հա նուր նպա
տակ4: Այս զե կույ ցում գրանց ված ՔՀԿնե րի հետ մեկ տեղ դի տարկ վել 
են նաև չգրանց ված քա ղա քա ցիա կան խմբե րը և շար ժում ե րը, ո րոնք 
ձևա վոր վել են որ պես հան րա յին շա հը պաշտ պա նող կո լեկ տիվ ջանք:

Հան րա յին քա ղա քա կա նութ յուն հաս կա ցութ յու նը տվյալ ու սում
նա սի րութ յան մեջ օգ տա գործ վում է որ պես պե տութ յան կող մից ըն
դուն ված և/ կամ քննարկ վող կա նո նա կար գում ե րի, օ րենք նե րի և  այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի, ինչ պես նաև գե րա կա յութ յուն նե րի ու ռազ մա
վա րութ յուն նե րի հա մա կարգ: Մաս նակ ցա յին հան րա յին քա ղա քա կա
նութ յու նը են թադ րում է, որ հա սա րա կութ յան բո լոր խմբե րի շա հե րը 
հաշ վի են առն ված: Հա յե րե նում «քա ղա քա կա նութ յուն» բա ռը եր կի
մաստ է և  օգ տա գործ վում է թե´ հան րա յին քա ղա քա կա նութ յան, և թե՛ 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի հա մար: ՔՀԿնե րը չեն կա րող ներգ
րավ վել քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում և կ րել քա ղա քա կան հա
յացք ներ, սա կայն նրանք կա րող են և պետք է մաս նակ ցեն հան րա յին 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մշակ մա նը, քննարկ մա նը, մո նի թո րին գին և 
գ նա հատ մա նը, քա նի որ շատ հա ճախ ՔՀԿի ա ռա քե լութ յու նը սեր տո
րեն կապ ված է որ ևէ ո լոր տի հան րա յին քա ղա քա կա նութ յան հետ:

Շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը քա ղա քա կա նութ յուն նե րի, պրակ տի
կա յի ու վար քի վրա նե րազ դե լու նպա տա կով ոչ բռնի գոր ծո ղութ յուն
նե րի կի րա ռում է: Այն նե րա ռում է լոբ բին գը և  այլ ոչ բռնի, օ րի նա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ5: Շա հե րի պաշտ պա նութ յան քա րո զար շա վը ո րո
շա կի տևո ղութ յամբ նա խա ձեռ նութ յուն է, ո րը նե րա ռում է տե ղե կատ

3 CIVICUS Civil Society Index Rapid Assessment: Armenia Country Report, Yerevan, 
2014

4 ANNEX III SPECIFIC PROVISIONS related to “Research for the benefit of specific 
groups” http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/92973/annex3cso_
en.pdf

5 Manual on Advocacy and Policy Influencing for Social Change, Technical Assistance 
for Civil Society Organisations – TACSO Regional Office, 2011
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վութ յան և գի տե լի քի ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման գոր ծըն թաց՝ 
կոնկ րետ քա ղա քա կա նութ յուն նե րի և գոր ծե լա կեր պի փո փո խութ յան 
կամ դրա վրա ազ դե ցութ յուն թող նե լու նպա տա կով: Շա հե րի պաշտ
պա նութ յան քա րո զար շա վի ա ռաջ նա յին նպա տա կը կա ռա վա րութ յան 
և միջ կա ռա վա րա կան գե րա տես չութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յուն նե
րի և գոր ծե լա կեր պի վրա նե րազ դե ցութ յունն է՝ ա ռա վել խո ցե լի մարդ
կա յին կյան քե րի վրա ազ դող ա ռան ձին եր ևույթ նե րի վե րա բեր յալ: Շա
հե րի պաշտ պա նութ յան քա րո զար շա վի հա մա տեքս տում սույն զե կույ
ցում օգ տա գործ վում է թի րա խա յին խումբ հաս կա ցութ յու նը՝ նկա տի 
ու նե նա լով այն ան հատ նե րին, խմբե րին կամ կազ մա կեր պութ յուն նե
րին, ո րոնք կա րող են ո րո շում եր ըն դու նել (կամ կա սեց նել) քա րո զար
շա վի կող մից հաս ցեագր ված քա ղա քա կա նութ յուն նե րի և  ըն թա ցա
կար գե րի վե րա բեր յալ: 
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

Ս տորև ներ կա յաց ված են հինգ ու սում ա սի րութ յուն ներ, ո րոնք քա
ղա քա կա նութ յան մշակ ման գոր ծըն թա ցում մաս նակ ցութ յան տար բեր 
քա րո զար շավ եր և կամ մե խա նիզմ եր են ներ կա յաց նում: Յու րա
քանչ յուր դեպք ներ կա յաց ված է նմա նա տիպ կա ռուց ված քով, ո րը հա
մա կար գա յին վեր լու ծութ յան և հա մե մա տութ յան հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս: Դեպ քի ու սում ա սի րութ յուն նե րի հի ման վրա ընդ հա նուր եզ
րա կա ցութ յուն ներ կար վեն դեպ քե րի նմա նութ յուն նե րի ու տար բե րութ
յուն նե րի և քա ղած դա սե րի վե րա բեր յալ:

Դեպք թիվ 1 . Քարոզարշավ Մեծ Այրում գյուղի 
տարածքում պոչամբարի կառուցման դեմ

Իրականացնող՝  «Համայնքային համախմբման և աջակցության  
կենտրոն» (ՀՀԱԿ) ՀԿ

Գործունեության տարածք՝ Մեծ Այրում համայնք

Ժամանակահատված՝ փետրվար-հուլիս 2015թ.

Ոլորտ՝ բնապահպանական 

Կազմակերպության մասին

« Հա մայն քա յին հա մախմբ ման և  ա ջակ ցութ յան կենտ րոն» ՀԿն 
գ րանց վել է 2009 թ.: Այն հիմ ադր վել է տար բեր ծրագ րե րի շրջա նակ
նե րում ձևա վոր ված հա մայն քա յին ակ տիվ խմբե րի կող մից, ու նի ա վե
լի քան հի սուն հիմ ա դիր ան դամ, ո րոնք Ա լա վեր դու տա րա ծաշր ջա
նի ակ տիվ բնա կիչ ներն են: Կազ մա կեր պութ յու նը գոր ծու նեութ յան մի 
շարք ուղ ղութ յուն ներ ու նի, հիմ ա կան նպա տակն է՝ խթա նել Ա լա վեր
դու և Ս տե փա նա վա նի տա րա ծաշր ջա նի հա մայնք նե րի զար գա ցու մը և 
հա մայն քաբ նակ նե րի նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յու նը` նպաս տե լով նաև 
քա ղա քա ցիա կան ակ տի վութ յան զար գաց մա նը: Հիմ ադր ման օր վա
նից ի վեր կազ մա կեր պութ յու նը հա մայն քա յին զար գաց ման մի շարք 

ծրագ րեր է ի րա կա նաց րել « Վորլդ Վիժ նի» և  այլ կազ մա կեր պութ յուն
նե րի ա ջակ ցութ յամբ:

Դեպքի համառոտ նկարագիրը

Քա րո զար շա վի նպա տակն էր կան խել Լո ռու մար զի Մեծ Այ րում և 
Ճոճ կան գյու ղե րի հար ևա նութ յամբ « Նա հա տակ» նոր պո չամ բա րի կա
ռու ցու մը, ո րը նա խա ձեռն վել էր Ախ թա լա յի լեռ նա հարս տա ցու ցիչ կոմ
բի նա տի կող մից: Այս պո չամ բա րը պետք է երկ րոր դը լի ներ այդ գյու ղում:

Նա խա ձեռ նութ յան սկզբնա պատ ճառ է հան դի սա ցել նոր պո չամ
բար կա ռու ցե լու թույլտ վութ յան մա սին Մեծ Այ րու մի ՏԻՄի կող մից 
ըն դուն ված ոչ մաս նակ ցա յին ո րո շու մը և բ նակ չութ յան մտա վա խութ
յու նը կա ռուց վող պո չամ բա րի կա ռա վար ման հնա րա վոր բաց թո ղում
նե րի վե րա բեր յալ, ո րի հա մար հիմք էր ծա ռա յել գոր ծող Նա հա տակ 
պո չամ բա րի գոր ծարկ ման փոր ձը6: Քա րո զար շավ ի սկզբա նե նպա
տակ ու ներ ա պա հո վել բնակ չութ յան մաս նակ ցութ յու նը պո չամ բա րի 
կա ռուց ման և շա հա գործ ման վե րա բեր յալ ո րո շում ե րի ըն դուն ման 
գոր ծըն թա ցին: Սա կայն հե տա գա յում, նա խագծ ված պո չամ բա րի գոր
ծարկ ման հնա րա վոր վա սա կար հետ ևանք նե րի վեր լու ծութ յան արդ
յուն քում, քա րո զար շա վը ա վե լի կոշտ դիր քո րո շում որ դեգ րեց, այն է՝ 
«Ո՛չ պո չամ բա րին»: Քա րո զար շա վը մոտ վեց ա միս տևեց և  ա վարտ
վեց, երբ պո չամ բա րի կա ռու ցու մը կա սեց վեց: Ըստ հա մայն քի ղե կա
վա րի, կա սեց ման պատ ճա ռը կոմ բի նա տի ֆի նան սա կան խնդիր ներն 
էին: Քա րո զար շա վի հա մա կար գու մը ստանձ նած կազ մա կեր պութ յու
նը հե տա գա յում ներգ րավ վեց պո չամ բար նե րի կա ռուց ման և շա հա
գործ ման, նե րառ յալ պո չամ բա րի տա րած քին մոտ գտնվող հա մայնք

6 Ներկայիս պոչամբարի կառավարման խնդիրների վերաբերյալ առկա են 
տարբեր հետազոտություններ, հոդվածներ և տեսագրություններ, տե՛ս, 
օրինակ, http://aarhus.am/Expert_2015/2-Expertise%20Akhtala.pdf, http://www.
aravot.am/2015/10/19/620100/, http://hetq.am/arm/news/42906/pochambarner-
kankhateseliaxetner.html

ԴԵՊՔԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ



9

նե րին փոխ հա տուց ման տրա մադր ման վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան 
փո փո խութ յուն նե րի խթան ման գոր ծըն թաց նե րում: 

Հիմնախնդիրը և քարոզարշավի նախաձեռնումը

Քա րո զար շա վը նա խա ձեռն վեց 2015թ. փետր վա րին, երբ Մեծ Այ րու
մի հա մայն քի բնա կիչ նե րը տե ղե կա ցան, որ հա մայն քի իշ խա նութ յուն
նե րը նա խա տե սում են Մեծ Այ րում հա մայն քի 12 հեկ տար հո ղա տա
րած քը տրա մադ րել «Ախ թա լա յի լեռ նա հարս տա ցու ցիչ կոմ բի նատ» 
ՓԲԸին՝ նոր պո չամ բա րի կա ռուց ման հա մար: Այս պո չամ բա րը պետք 
է լի ներ ներ կա Նա հա տակ պո չամ բա րի շա րու նա կութ յու նը: Ընդ ո րում, 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան հո ղե րի օգ տա գործ ման ժա մա նա կա վոր սխե մա
նե րի հա մա ձայ նեց ման միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղո վը ար դեն 
դրա կան եզ րա կա ցութ յուն էր տվել Նա հա տակ պո չամ բա րի կա ռուց
ման վե րա բեր յալ: Պո չամ բա րի կա ռու ցու մը սկսե լու հա մար այդ հո ղե
րի կա տե գո րիան գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան կար գա վի ճա
կից պետք է փոխ վեր արդ յու նա բե րա կա նի (այս տա րած քը հիմ ա կա
նում ծա ռա յում էր որ պես ա րո տա վայր):

Բ նակ չութ յու նը տե ղե կաց ված չէր հո ղե րի կար գա վի ճա կի նա խա տես
վող փո փո խութ յան մա սին մինչ այն պա հը, երբ այդ փո փո խութ յուն նե
րը քննարկ ման դրվե ցին ա վա գա նու նիս տին: Ա վա գա նու ան դամ ե
րից մե կը, ո րը հան դի սա նում է ՀՀԱԿ ՀԿի նա խա գահ, նա խա ձեռ նեց 
այս տե ղե կատ վութ յան տա րա ծու մը բնա կիչ նե րի շրջա նում: Հա մայն
քի ա ռա վել ակ տիվ բնա կիչ նե րի և Ա լա վեր դու Օր հուս կենտ րո նի հետ 
միա սին ՀՀԱԿ աշ խա տա կից նե րը տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ներ պատ
րաս տե ցին և բա ժա նե ցին բնակ չութ յա նը` տե ղե կաց նե լով առ կա հա մա
ձայ նագ րի մա սին: ՀՀԱԿ նա խա գա հի նա խա ձեռ նութ յամբ ՏԻՄը հա
մայն քա յին քննար կում կազ մա կեր պեց բնակ չութ յան մաս նակ ցութ յամբ. 
« Հա վաք վել էր բնակ չութ յան մեծ մա սը: Կա յին, ի հար կե, նաև շա հագր
գիռ ներ, ո րոնք կողմ էին ար տա հայտ վում [պո չամ բա րին], սա կայն 
պարզ եր ևում էր, որ հիմ ա կան բնակ չութ յու նը՝ մոտ 80 տո կո սը, դեմ 
է: Ներ կա յիս պո չամ բա րը չփա կած, դրա հար ցե րը չլու ծած մի նոր պո
չամ բար էին ու զում կա ռու ցել: Այն դեպ քում, երբ ներ կա յիս պո չամ բա րը 
շատ վնաս ներ է հասց նում ժո ղովր դին» ( Մեծ Այ րու մի բնա կիչ): 

Պո չամ բա րի կա ռու ցու մը սա տա րող բնա կիչ նե րից մե կը հե տա զո
տութ յան շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում 
նշեց, որ կողմ էր նոր պո չամ բա րին, քա նի որ հի նը շատ վատ վի ճա
կում է, իսկ նո րը թե՛ ա վե լի հե ռու պետք է լի ներ գյու ղից հնի հա մե
մատ, թե՛ ա վե լի անվ տանգ: Պո չամ բա րի կա ռուց ման հա մար բեր վում 
էին նաև այն պի սի փաս տարկ ներ, ինչ պի սիք էին ձեռ նար կութ յան գոր
ծու նեութ յան մի ջո ցով աշ խա տա տե ղե րի ա պա հո վու մը և հան քարդ յու
նա բե րա կան ձեռ նար կութ յան կող մից որ պես փոխ հա տու ցում գյու ղում 
սո ցիա լա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յու նը:

Փետր վա րի 26ին Մեծ Այ րում հա մայն քի ա վա գա նին ըն դու նեց հո
ղա տա րած քին արդ յու նա բե րա կան կար գա վի ճակ տա լու մա սին ո րո
շու մը: Հար ևան Ճոճ կան հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ ե րը ևս կողմ 
էին քվեար կել ի րենց հա մայն քի 28 հեկ տար տա րած քի հո ղե րի կար գա
վի ճա կի փո փոխ մա նը՝ տա րած քը նոր պո չամ բա րի կա ռուց մա նը տրա
մադ րե լու նպա տա կով: Ընդ հա նուր առ մամբ, պո չամ բա րի կա ռուց ման 
հա մար նա խա տես ված տա րածքն ընդգր կում էր 40 հեկ տար, ո րից 12 
հեկ տա րը՝ Մեծ Այ րու մի, իսկ 28 հեկ տա րը՝ Ճոճ կան գյու ղի տա րած քից:

Թեև պո չամ բա րի հա մար նա խա տես ված տա րած քի մեծ մա սը վար
չա կան տե սանկ յու նից պատ կա նում էր Ճոճ կան գյու ղին, տե ղա կայ
ման տե սանկ յու նից այն ա վե լի մոտ պի տի լի ներ Մեծ Այ րու մին, ին չը 
նշա նա կում էր, որ նո րա կա ռույց պո չամ բա րի ոչ ճիշտ շա հա գործ ման 
դեպ քում վա սա կար ազ դե ցութ յու նը ա ռա ջին հեր թին Մեծ Այ րում 
հա մայն քի բնակ չութ յունն էր կրե լու: Բ նա կիչ ներն ան հանգս տա նում 
էին, որ ե թե ի րենց կար ծի քը հաշ վի չառն վի, ա պա նոր պո չամ բա րը 
ներ կա յիս գոր ծող պո չամ բա րի նման չի հա մա պա տաս խա նե լու անվ
տան գութ յան նոր մե րին և վ ա սա կար ազ դե ցութ յուն կու նե նա ի րենց և  
ի րենց սե րունդ նե րի ա ռող ջութ յան վրա։ Գ յու ղա ցի նե րը պնդում են, թե 
գոր ծող պո չամ բարն ար դեն մեծ վաս ներ է հասց րել ի րենց, քա նի որ 
ցան կա պատ ված չէ, և քիչ չեն դեպ քե րը, երբ ըն տա նի կեն դա նի նե րը 
մտնում են այդ տա րածք՝ ջուր խմե լու։ Բա ցի այդ, պո չամ բա րը վտանգ 
էր ներ կա յաց նում նաև Դե բեդ գե տի հա մար, ո րը շատ մոտ է նոր պո
չամ բա րի հա մար նա խա տես ված վայ րին. «Այդ նոր պո չամ բա րը, ըստ 
էութ յան, ներ կա յիս շա րու նա կութ յունն էր լի նե լու, ո րը թեև հե ռա նում 
էր գյու ղից, սա կայն միև նույն ժա մա նակ շատ ա վե լի էր մո տե նում գե
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

տին, և ն րա կա ռուց մա նը ա ռա վել լուրջ էր պետք վե րա բեր վել» (Օր
հուս կենտ րո նի ներ կա յա ցու ցիչ):

Ներ կա յիս « Նա հա տակ» պո չամ բա րը գոր ծում է ար դեն 5 տա րի՝ 20 
հա մա կե րե սով տա րած քում: Փոր ձա գետ նե րը նշում են, որ այս պո չամ
բա րը գտնվում է տե սա նե լիո րեն խայ տա ռակ ու խիստ վտան գա վոր վի
ճա կում և վա ղուց ար դեն են թա կա չէ շա հա գործ ման7: Ջ րա յին կեն սա
հա մա կար գի փոր ձա գետ Սեյ րան Մի նաս յանն իր մտա հո գութ յունն էր 
հայտ նել հան րա յին քննար կում ե րից մե կի ժա մա նակ.« Մենք չու նենք 
Ախ թա լա գետ, ու նենք Ախ թա լա պո չա տար... Ոչ մի տեղ այդ պո չանք նե
րը, այդ կույ տե րը ռե կուլ տի վա ցիա չեն ա րել: Հի մա ան ցել են Նա հա տա
կի ձո րին. պո չամ բարն են լցնում, ար դեն մո տե ցել է բա վա կա նին կիր ճի 
բարձ րութ յա նը, և  այն տե ղից քա մու, հող մա հար ման տար բեր ե ղա նակ
նե րով այդ աղ տո տու մը, այդ պո չան քը տա րած վում է»8:

7 Պոչամբարի կառուցման նպատակով հողերի նշանակության փոփոխության 
շուրջ համայնքային հասարակական քննարկում Մեծ Այրումում, 12.02.2015, 
http://aarhus.am/?page_id=8571

8 Այրումցիները պահանջում են կասեցնել նոր պոչամբար կառուցելու ծրագիրը, 
27.03.2015, http://www.azatutyun.am/content/article/26924122.html 

Ի պա տաս խան այս մտա հո գութ յուն նե րին, Ախ թա լա յի լեռ նա հարս
տա ցու ցիչ կոմ բի նա տի գոր ծա դիր տնօ րենն Ա զա տութ յուն ռա դիո կա
յա նին տրված հար ցազ րույ ցում նշել է, որ մեծ ծրագ րեր ու նեն. նա խա
տե սում են գոր ծող պո չամ բա րը վա սա զեր ծել, իսկ նո րը կա ռու ցել նո
րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով9։

Սա կայն բնակ չութ յու նը չի վստա հում ձեռ նար կութ յա նը՝ հիմ վե լով 
անց յա լի փոր ձի վրա. « Ճիշտ է, ա սում են, որ նոր մա նե րին հա մա պա
տաս խան են կա ռու ցե լու, բայց ո՞վ կա րող է վստահ լի նել: Ինչ ու զում, այն 
էլ ա նում են» ( Մեծ Այ րու մի բնա կիչ): Օր հուս կենտ րո նի ներ կա յա ցու ցի չը 
հաս տա տում է, որ Ախ թա լա հան քարդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կութ յան 
գոր ծար կած ոչ մի պո չամ բար չի հա մա պա տաս խա նում անվ տան գութ
յան նոր մե րին. « Հիմ ար կը շա հա գոր ծում է 3 պո չամ բար, ե րեքն էլ անմ
խի թար վի ճա կում են, բազ միցս ա հա զան գել ենք»:

Սկզբ նա կան շրջա նում քա րո զար շա վը ի րա կա նաց վել է ա ռանց որ ևէ 
պլա նի, ինք նա բուխ ձևով: Կազ մա կերպ վել են տար բեր հան դի պում
ներ և բո ղո քի ակ ցիա ներ: Այ նու հետև, երբ կար պո չամ բա րի հետ
ևանք նե րի ման րա մասն վեր լու ծութ յու նը, տա րե րա յին գոր ծո ղութ յուն
նե րը վե րած վե ցին շարժ ման՝ «Ո՛չ պո չամ բա րին» լո զուն գով, և  ա վե լի 
հա մա կարգ ված բնույթ ստա ցան: 

Համակարգում և կառավարում

Գոր ծըն թա ցը հա մա կար գել է « Հա մայն քա յին հա մախմբ ման և  
ա ջակ ցութ յան կենտ րոն» ՀԿն: Կազ մա կեր պութ յան նա խա գա հը հան
դի սա նում է Մեծ Այ րում հա մայն քի բնա կիչ և  ա վա գա նու ան դամ, ին
չը դյու րին է դարձ րել բնա կիչ նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը և գոր
ծըն թա ցի հա մա կար գու մը: Քա րո զար շա վի նա խա ձեռ նող խմբում 
ընդգրկ վել են նաև հա մայն քի ա ռա վել ակ տիվ բնա կիչ նե րը. «Ես ոչ մի 
կազ մա կեր պութ յան ան դամ չեմ, բայց ես ու էն մի քա նի հո գին, որ այս 
գոր ծում ակ տիվ ներգ րավ ված էինք, …եր ևի մե զա նից սրտա ցավ մար
դիկ գյու ղի հա մար չեք գտնի» (հա մայն քի բնա կիչ): Բ նա կիչ նե րի հետ 
հան դի պում երն ու քննար կում երն ի րա կա նաց վում էին ըստ կա րի քի, 

9 Նույն տեղում:

Մեծ Այրումի համայնքային ժողովին (լուսանկարը՝ www.hcav.am կայքից)
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հիմ ա կա նում ոչֆոր մալ հա ղոր դակ ցութ յան մի ջո ցով: Քա րո զար շա
վի հա մա կար գում ու պար տա կա նութ յուն նե րի բաշ խու մը ի րա կա նաց
վում էր կազ մա կեր պութ յան ա ռօր յա գոր ծու նեութ յան շրջա նակ նե րում, 
երբ անձ նա կազ մի յու րա քանչ յուր ան դամ ո րո շա կի գործ էր ստանձ
նում՝ ըստ իր կա րո ղութ յուն նե րի և հ նա րա վո րութ յան: 

Քա նի որ ողջ քա րո զար շա վի հիմ քում խնդրի հան րայ նա ցում էր 
դրված, մյուս կազ մա կեր պութ յուն նե րի և ԶԼՄնե րի հետ հա մա տեղ 
մշակ վեց և  ի րա կա նաց վեց հան րա յին կա պե րի (PR) պլան: «Սկզ բում 
պլա նա վոր ման կա րիք չկար, մար դիկ երբ, որ տեղ ու զում էին՝ բարձ
րաց նում էին ի րենց բո ղոք նե րը, սա կայն հե տա գա յում կա րիք ա ռա ջա
ցավ ու նե նա լու պլան, որ հաս կա նանք՝ ով որ տեղ է ե լույթ ու նե նում» 
(ՀՀԱԿ ղե կա վար): Այն կար գա վո րում էր հան րայ նաց ման գոր ծըն թա ցը, 
նե րառ յալ թի րա խա յին լսա րա նը, պա տաս խա նա տու նե րը, մե թոդ նե րը: 
Այս պլա նը պար բե րա բար վե րա նայ վել և փո փոխ վել է՝ ներգ րավ ված 
ան ձանց ու քննարկ վող թե մա նե րի փո փո խութ յուն նե րին հա մա պա
տաս խան: Քա րո զար շա վի ա ռա վել արդ յու նա վետ ռազ մա վա րութ յան 
մշակ ման և պ լա նա վոր ման հա մար աշ խա տա կազմ ու սում ա սի րել է 
հա մա ցան ցում առ կա՝ արդ յու նա վետ քա րո զար շավ ի րա կա նաց նե լու 
վե րա բեր յալ նյու թեր, ինչ պես նաև տե ղե կատ վա կան քա րո զար շա վի 
սկզբունք ներն ու մե թոդ նե րը՝ այն ա ռա վել գրա գետ վա րե լու հա մար. 
« Մի խոս քով, ըն թաց քում շատ բան սո վո րե ցինք, սո վո րե ցինք նաև 
գրա գետ քա րո զար շավ ի րա կա նաց նել» (ՀՀԱԿ ղե կա վար):

Կիրառած ռազմավարությունները և մեթոդները

Սկզբ նա կան փու լում քա րո զար շա վը հիմ ա կա նում ուղղ ված էր բնակ
չութ յան շրջա նում հիմ ախնդ րի հան րայ նաց մա նը և  ո րո շում ե րի ըն
դուն ման գոր ծըն թա ցում բնա կիչ նե րի ներգ րավ մա նը: Հե տա գա յում, երբ 
հո ղե րի կար գա վի ճա կի փո փոխ ման ո րո շում ար դեն ըն դուն վեց, կա րիք 
ե ղավ ընդ լայ նել հան րայ նաց ման շրջա նակ նե րը և թի րա խա վո րել նաև 
պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րին՝ լայն հան րութ յան ի րա զեկ
ման, նա մակ նե րի, քննարկ ման տար բեր հար թակ նե րի մի ջո ցով:

 ■ Բ նակ չութ յան ի րա զե կում ի րա կա նաց վեց տե ղե կատ վա կան թեր
թիկ նե րի մի ջո ցով, որ պես զի բո լոր բնա կիչ նե րը տե ղե կա նան 

խնդրի մա սին և հ նա րա վո րութ յուն ու նե նան մաս նակ ցել հա մայն
քա յին քննար կում ե րին: 

 ■ Քա րո զար շա վի կի զա կե տում բնա կիչ նե րի հա մախմ բումն էր, 
քա նի որ օ րա կար գում հան րա յին նշա նա կութ յան հարց էր. 
« Հիմ ա կան գոր ծիքն այն էր, որ մենք հեն վում էինք բնակ չութ
յան վրա. այս քա րո զար շա վի կրո ղը, տա նո ղը բնակ չութ յունն էր 
և մենք ա մե նուր և միշտ փոր ձում էինք մո բի լի զաց նել բո լոր շա
հագր գիռ նե րին: Սա ա մե նից լավ աշ խա տող գոր ծիքն էր. ցույց 
տալ, որ դա ոչ թե այս կամ այն ան հա տի քմա հա ճույքն է, այլ ամ
բողջ բնակ չութ յան հիմ ախն դի րը» (ՀՀԱԿ ղե կա վար): Հատ կան
շա կան է, որ պո չամ բա րի կա ռու ցու մը սա տա րող կող մը հիմ վում 
էր այն են թադ րութ յան վրա, որ պո չամ բա րի դեմ քա րո զար շա վը 
ոչ թե ժո ղովր դի կամքն է, այլ մի քա նի ան հատ նե րի. «Ս րա նով 
ոչ թե բնա կիչ նե րի պա հանջ ներն էին ա ռաջ քա շում, այլ ան ձա
կան խնդիր ներ էին լու ծում: Կար հրահ րող կողմ, ո րը չէր էլ թող
նում, որ բնա կիչ նե րը ի րենց ի րա կան պա հանջ նե րը ա ռաջ քա
շեն: Բ նա կիչ նե րը ի րենց պա հանջն էին ներ կա յաց նում, հրա պա
րա կա յին, հրահ րող կողմ էլ գա լիս նկա րում, շոու էր սար քում, 
թող նում գնում» (հա մայն քի ղե կա վար): Սա կայն քա րո զար շա վի 
հա մա կար գո ղը նշում է, որ ի րենք փոր ձել են հնա րա վո րինս շատ 
մարդ կանց ներգ րավ վա ծութ յունն ա պա հո վել քա րո զար շա վի յու
րա քանչ յուր փու լում և դր վա գում: Ան գամ երբ ո րո շում կա յաց նող
նե րը նրանց բա նակ ցութ յուն նե րի էին հրա վի րում, նրանք հրա
ժար վում էին ա ռանց բնակ չութ յան մի խմբի հան դիպ ման գնալ: 
Ան հա տա կան հան դի պում ե րից հրա ժար վե լու նպա տա կը հնա
րա վոր ոչ ա ռողջ բա նակ ցութ յուն նե րից խու սա փելն է ե ղել. «Երբ 
մենք ա սում էինք, որ բնա կիչ նե րի մի խմբի հետ ենք գա լու, սա, 
ի հար կե, հետ էր պա հում նրանց բա նակ ցութ յուն նե րից ու այլևս 
չէին ու զում հան դի պել»:

 ■ Բա վա կա նին ազ դե ցիկ գոր ծիք է հան դի սա ցել ո րո շում կա յաց
նող նե րին ուղղ ված և բ նակ չութ յան կող մից ստո րագր ված բաց 
նա մա կը: Բաց նա մա կի տակ ստո րագ րել է 195 բնա կիչ ( Մեծ Այ
րու մի բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կը մոտ 900 հո գի է): 
Ինչ պես նշում են հա մա կար գող նե րը, թեև ոչ բո լոր ատ յան նե րից 
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

են պա տաս խան նա մակ ներ ստա ցել, ո րոշ դեպ քե րում գործ նա
կան քայ լեր են կի րառ վել, օ րի նակ՝ ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա
խա րա րութ յան կող մից ստու գում ե րի անց կա ցու մը:

Հատված Բաց նամակից՝ ուղղված պետական պաշտոնյաներին, 
մարմիններին, պետական և միջազգային կառույցներին

ՄԵՆՔ, ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐՍ, ԴԵՄ ԵՆՔ 
ՄԵՐ ՀՈՂԵՐՈՒՄ ՆՈՐ ՊՈՉԱՄԲԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆԸ և պահանջում 
ենք դադարեցնել գործընթացը, մինչև

1.  «Ախ թա լա յի ԼՀԿ»-ն չի լու ծել հին պո չամ բար նե րի ռե կուլ տի վա-
ցիա յի և  անվ տան գութ յան նոր մե րի պահ պան ման խնդիր նե րը,

2.  Մեծ Այ րում հա մայն քին չի ա ռա ջարկ վել ա ռող ջա պա հա կան և 
բ նա պահ պա նա կան խնդիր նե րը լու ծե լու փոխ հա տուց ման որ ևէ 
ե ղա նակ կամ օ րենսդ րա կան մե խա նիզմ,

ՄԵՆՔ՝ ՄԵԾ ԱՅՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐՍ, ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ 
ԵՆՔ Մեծ Այ րու մի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րից, 
ա վա գա նու ան դամ ե րից, հար գել հա մայն քի բնա կիչ նե րի կար ծի քը, 
մաս նակ ցա յին կա ռա վար ման սկզբունք նե րը և  ան հա պաղ ան վա վեր 
ճա նա չել 26.02.2015 թվա կա նին ա ռանց հա մայն քի բնա կիչ նե րի կար-
ծի քը հաշ վի առ նե լու, հապ ճեպ և խայ տա ռակ ձևով ըն դուն ված N 7-Ա 
հո ղե րի նպա տա կա յին նշա նա կութ յու նը փո փո խե լու մա սին ո րո շու մը և 
վե րա դարձ նել մեզ մեր ա րո տա վայ րե րը, ո րի հա մար ստորև ստո րագ-
րում ենք10:

 ■ Կի րառ ված և հա ջո ղութ յուն ար ձա նագ րած գոր ծիք նե րի շար քում 
ՀՀԱԿ ղե կա վա րը դա սում է սո ցիա լա կան ցան ցե րում նա խա ձեռն
ված ֆո տո քա րո զար շա վը: Այս ակ ցիան սկսեց ՀՀԱԿ ղե կա վար 
Օ լեգ Դուլ գար յա նը, ո րը կոչ ա րեց միա նալ ի րեն՝ լու սան կար վե
լով « Դեմ եմ պո չամ բա րի կա ռուց մա նը. S.O.S. Մեծ Այ րում» գրութ
յամբ պաս տա ռով և տա րա ծե լով լու սան կա րը սո ցիա լա կան ցան

10 Աղբյուր՝ http://ecolur.org/hy/news/mining/mets-ayrum-community-residents-let-
teraddressed-to-all-competent-bodies/7164/

ցե րում: Ընդ հա նուր առ մամբ, ի րենց լու սան կա րը տե ղադ րե ցին 
ա վե լի քան 200 հո գի: Ֆո տո քա րո զար շա վի յու րա հատ կութ յու նը, 
ըստ քա րո զար շա վի հա մա կար գո ղի, այն է, որ նկա րը տե ղադ րող 
ան ձը սիմ վո լիկ կեր պով դառ նում է այդ շարժ ման ան դամ և պա
տաս խա նատ վութ յուն է զգում քա րո զար շա վին հետ ևե լու և  այն 
հան րայ նաց նե լու հա մար: Բա ցի այդ, ե թե լու սան կար վում է հան
րութ յան շրջա նում հար գանք վա յե լող անձ, ա պա հան րութ յունն 
ա վե լի է հե տաքրքր վում գոր ծըն թա ցով և  ա վե լի շատ մար դիկ են 

ներգ րավ վում հիմ ախնդ րի հան րայ նաց ման գոր ծում:
 ■ ԶԼՄնե րի ներգ րավ վում ա պա հո վե լու հա մար քա րո զար շա վի 
կազ մա կեր պիչ նե րը նա խա ձեռ նել են լրատ վա մի ջոց նե րի ար
շավ դե պի պո չամ բա րի հա մար նա խա տես ված վայ րը, որ պես
զի լրագ րող նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե նան տե ղե կատ վութ յուն 
ստա նալ ան մի ջա պես դեպ քի վայ րից և բ նա կիչ նե րից: Այս ար
շավ ի րա կա նաց վել է ԵԱՀԿի եր ևան յան գրա սեն յա կի ա ջակ
ցութ յամբ, մաս նակ ցել են 10 լրագ րող ներ: Լ րագ րող նե րի ար շա
վը, ըստ կազ մա կեր պիչ նե րի, էա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցավ 
ինչ պես հիմ ախնդ րի մա սին ան կողմ ա կալ տե ղե կատ վութ յան 
տա րած ման, այն պես էլ հիմ ախնդ րի հան րայ նաց ման ծա վա լի 
ընդ լայն ման տե սանկ յու նից: ԶԼՄնե րի շա րու նա կա կան ներգ րա
վում ա պա հո վե լու նպա տա կով կազ մա կեր պութ յու նը ԶԼՄնե րի 
կոն տակ տա յին տվյալ նե րի ցու ցակ է պատ րաս տել և յու րա քանչ

Լուսանկարը՝ Օլեգ Դուլգարյանի 
ֆեյսբուքյան էջից

Լուսանկարը՝ ecolur.org կայքից
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յուր թարմ տե ղե կատ վութ յուն ան մի ջա պես ու ղար կել է բո լո րին՝ 
այս պի սով ա պա հո վե լով խնդրի մշտա կան լու սա բա նու մը:

 ■ Հիմ ախնդ րի հան րայ նաց ման հա մար օգ տա գործ վել են տար բեր 
օն լայն և  օֆ լայն հար թակ ներ: Ինչ պես նշում է ՀՀԱԿ ղե կա վա րը, իր 
կա պե րը ՔՀԿ ո լոր տում բա վա կա նին օգ տա կար են ե ղել, և տար բեր 
ՔՀԿնե րի կազ մա կեր պած մի ջո ցա ռում ե րի և հան դի պում ե րի ըն
թաց քում նա խնդի րը ներ կա յաց նե լու բազ մա թիվ հնա րա վո րութ յուն
ներ է ու նե ցել: Այս մի ջո ցա ռում ե րը լու սա բան վել են տար բեր ԶԼՄ
նե րի կող մից: « Կար ծես թե մենք ջանք չէինք թա փում կազ մա կեր պե
լու հան դի պում եր այս առն չութ յամբ: Ուղ ղա կի պետք էր հասց նել 
բո լո րին ներ կա յա նալ. սա էր մեր խնդի րը» (ՀՀԱԿ ղե կա վար):

 ■ Հիմ ախն դի րը ներ կա յաց վել է նաև « Քա ղա քա ցիա կան հա սա
րա կութ յան օր Ազ գա յին ժո ղո վում» մի ջո ցառ մա նը: Այս մի ջո
ցառ ման ըն թաց քում ԱԺ գյու ղատն տե սութ յան ու բնա պահ պա
նութ յան հար ցե րով մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի հետ 
քննարկ վել է Մեծ Այ րում հա մայն քի տե ղա կան կա ռա վար ման 
մար մին նե րի կող մից հո ղե րի կա տե գո րիա յի փո փո խութ յան ո րոշ
ման ըն դուն ման ըն թաց քում հան րա յին մաս նակ ցութ յան բա ցա
կա յութ յու նը, ինչ պես նաև ընդ հան րա պես պո չամ բար նե րի կա
ռա վար ման բա րե լավ ման օ րենսդ րա կան լու ծում ե րը: Այս մի ջո
ցա ռու մը թերևս ա մե նաազ դե ցի կը չէր պո չամ բա րի կա ռու ցու մը 
կա սեց նե լու տե սանկ յու նից, սա կայն հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա
րա վո րութ յուն ստեղ ծեց պո չամ բար նե րի կա ռա վար ման օ րենսդ
րա կան ա ռա ջարկ նե րի փա թե թի մշակ ման ուղ ղութ յամբ:

Թիրախային խումբը և շահառուները

Քա րո զար շա վի նախ նա կան թի րա խը գյու ղա պե տա րանն ու «Ախ
թա լա յի լեռ նա հարս տա ցու ցիչ կոմ բի նատ» ըն կե րութ յունն էին: Հե տա
գա յում ուր վագծ վե ցին նաև այլ թի րա խա յին խմբեր, ինչ պի սիք են ՀՀ 
տա րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րա րութ յու նը, բնա պահ պա նութ
յան նա խա րա րութ յու նը, ինչ պես նաև ՀՀ բնակ չութ յու նը, ո րը տե ղե
կա նա լով հիմ ախնդ րին՝ կկա րո ղա նար ճնշում գոր ծադ րել ո րո շում 
կա յաց նող նե րի վրա: Ազ գա յին ժո ղո վը թի րա խա յին կա ռույց հան դի

սա ցավ պո չամ բար ու նե ցող հա մայնք նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա
կի վե րա բեր յալ հե տա գա օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հա մար: 
Քա րո զար շա վի ան մի ջա կան շա հա ռու նե րը Մեծ Այ րում և Ճոճ կան հա
մայն քի բնա կիչ ներն են:

Օգ տա գործ ված ռե սուրս ներ և հա մա գոր ծակ ցութ յուն

Քա րո զար շա վի կար ևո րա գույն ռե սուր սը մար դիկ էին, մաս նա վո րա
պես գյու ղի բնակ չութ յու նը, ո րոնք հա մայն քա յին մի ջո ցա ռում ե րի և 
նա մակ նե րի մի ջո ցով ի րենց բա ցա սա կան դիր քո րո շում ար տա հայ
տե ցին պո չամ բա րի կա ռուց ման վե րա բեր յալ: 

Քա րո զար շա վի հիմ ա կան հա մա գոր ծա կից նե րը տար բեր ո լորտ նե
րում աշ խա տող ՔՀԿներն էին: Ն շա նա կա լի ա ջակ ցութ յուն է հատ կաց վել 
բնա պահ պա նա կան ՀԿնե րի կող մից: Մաս նա վո րա պես, Ա լա վեր դու Օր
հուս կենտ րո նը բնա պահ պա նա կան ո լոր տում փոր ձա գի տա կան ներդ րում 
է ու նե ցել, ա ջակ ցել ու ղերձ նե րի և ռազ մա վա րութ յուն նե րի մշակ մա նը: Մի 
շարք կազ մա կեր պութ յուն ներ քննար կում ե րի և  ի րա զեկ ման տա րա տե
սակ հար թակ ներ են տրա մադ րել, մյուս նե րը ա ջակ ցել են նո րութ յուն նե
րի տա րած ման մի ջո ցով: « Սի վիլ վոյս» և «Է կո լուր» ՀԿնե րը հատ կա պես 

Լրատվամիջոցների այցը Մեծ Այրում (լուսանկարը՝ ՀՀԱԿ ՀԿ արխիվից)
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

ակ տիվ էին Նա հա տակ պո չամ բա րի խնդիր նե րի լու սա բան ման հար ցում: 
« Հա մա հայ կա կան բնա պահ պա նա կան ճա կա տը» և « Կա նաչ նե րի միութ
յու նը» ևս ներդ րում են ու նե ցել բնա պահ պա նա կան փոր ձա գի տութ յան 
տրա մադր ման և սո ցիա լա կան ցան ցե րով ու ԶԼՄնե րի մի ջո ցով խնդրի 
վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան տա րած ման հար ցում:

Դե պի դեպ քի վայր լրատ վա մի ջոց նե րի ար շա վի կազ մա կերպ ման 
հար ցում ա ջակ ցել է ԵԱՀԿն՝ ա պա հո վե լով ազ գա յին մա կար դա կի 
ԶԼՄնե րի մաս նակ ցութ յու նը և փո խադ րա մի ջո ցը: 

Մի շարք լրատ վա մի ջոց ներ, այդ թվում՝ «Ա զա տութ յուն» ռա դիո կա
յա նը, «Ա ռա վոտ» օ րա թեր թը, Ա1 պլյու սը և  այլն, մաս նակ ցել են քա
րո զար շա վի լու սա բան մա նը և խնդ րի մա սին տե ղե կատ վութ յան տա
րած մա նը:

Ստացած արդյունքները և ազդեցությունը

Այս պա հի դրութ յամբ « Նա հա տակ» նոր պո չամ բա րի կա ռու ցու մը 
կա սեց ված է: Դժ վար է հստակ սահ մա նել, թե որ քա նով է այս արդ յուն
քը պայ մա նա վոր ված հենց քա րո զար շա վի ազ դե ցութ յամբ: Ինչ պես 
փաս տում է հա մայն քի ղե կա վա րը, կա սեց ման մա սին ո րոշ ման պատ
ճա ռը ոչ թե այս քա րո զար շավ է, այլ ձեռ նար կութ յան ֆի նան սա կան 
դժվա րութ յուն նե րը` պայ մա նա վոր ված պղնձի գնե րի անկ մամբ: Բ նա
կիչ նե րից մե կը նշել է. « Մենք շատ փոքր ենք, որ մեր կամ քով այդ պի սի 
հար ցեր լուծ վեն: Ե թե վեր ևից ու զում են՝ սար քում են, չեն ու զում՝ չեն 
սար քում»:

Ըստ քա րո զար շա վի հա մա կար գո ղի, նոր պո չամ բա րի կա սե ցու մը 
քա րո զար շա վի ե թե ոչ ուղ ղա կի, ա պա առն վազն ա նուղ ղա կի արդ
յունքն է: Այս պնդու մը մի շարք փաս տարկ նե րով է հիմ ա վոր վել.

 ■ Նոր պո չամ բա րի կա ռու ցու մը հայտն վել էր հա սա րա կութ յան ու շադ
րութ յան կի զա կե տում, ին չը են թադ րում է, որ այն այլևս չէին կա րող 
կա ռու ցել ա ռանց բո լոր նոր մե րի պահ պան մաև և նո րա գույն տեխ նո
լո գիա նե րի կի րառ ման, որն էլ իր հեր թին զգա լի ֆի նան սա կան մի
ջոց ներ է են թադ րում. «Ի՞նչ է նշա նա կում ֆի նանս ներ չու նեն կա ռու
ցե լու հա մար: Մի քա նի ա միս ա ռաջ ու նեին, ո րով հետև կա ռուց վե լու 

էր ա ռանց նոր մա նե րի պահ պան ման, իսկ հի մա վե րա հաշ վարկ են 
ա րել, տե սել, որ ի րա կա նում շատ թանկ է» (ՀՀԱԿ ղե կա վար):

 ■ Մ յուս հան գա մանքն այն է, որ բնակ չութ յան բաց նա մա կից ան մի
ջա պես հե տո ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը սկսել 
է ստու գում եր ի րա կա նաց նել «Ախ թա լա յի լեռ նա հարս տա ցու ցիչ 
կոմ բի նա տի» գոր ծու նեութ յան առն չութ յամբ, ո րի արդ յուն քում ձեռ
նար կութ յու նը են թարկ վել է բա վա կա նին մեծ տու գանք նե րի: Ինչ պես 
նշում է քա րո զար շա վի հա մա կար գո ղը, այդ տու գանք նե րը ևս ֆի
նան սա կան մեծ հար ված են հան դի սա ցել ձեռ նար կութ յան հա մար:

Ա լա վեր դու Օր հուս կենտ րո նի ներ կա յա ցու ցի չը նշում է, որ կա սեց
ման ո րո շու մը ձեռ նար կութ յան ֆի նան սա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով 
է կա յաց վել, սա կայն գտնում է, որ այդ ո րոշ ման մեջ քա րո զար շավ 
ու նե ցել է իր ներդ րու մը. « Քա րո զար շա վի արդ յուն քում [ձեռ նար կութ
յու նը] սկսել է վե րա հաշ վար կել ու պար զել, որ հան քան յու թի ռե սուրս
ներն ու պա շար նե րը սպառ վում են, և մ տա ծում են վե րա փո խել գոր
ծու նեութ յու նը և սկ սել վե րամ շա կել ար դեն պո չե րը, ո րի հա մար նոր 
պո չամ բար պետք չէ»:

Ի լրում բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի հաս ցեագր ման, քա րո
զար շա վը նպաս տեց նաև տե ղա կան բնակ չութ յան ի րա զեկ մանը և  
ի րենց կյան քին առնչ վող ո րո շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում մաս
նակ ցութ յան ի րա վուն քի ի րաց մա նը: Տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը, 
թերևս, այ սու հետ ա վե լի զգոն կլի նեն հա մայն քի վե րա բեր յալ ո րո շում
նե րի և հա մա ձայ նութ յուն նե րի կա յաց ման ժա մա նակ և հաշ վի կառ նեն 
հան րա յին մաս նակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը: Կա րե լի է ա սել, որ 
հա մայն քում ո րո շում ե րի մաս նակ ցա յին ըն դուն ման մշա կույ թի զար
գաց ման շնոր հիվ ա պա հով վեց նաև քա րո զար շա վի կա յու նութ յու նը:

Հաջողության գործոնները

Ըստ քա րո զար շա վի հա մա կար գո ղի, բնակ չութ յան հա մախմբ վա
ծութ յու նը ա ռանց քա յին դեր ու նե ցավ քա րո զար շա վի հա ջո ղութ յան 
հար ցում: Ն րա խոս քով, գյու ղի բնակ չութ յան մոտ 80 տո կո սը միա ցել 
էր «Ո՛չ Նա հա տակ պո չամ բա րին» շարժ մա նը: Բ նա կիչ նե րի այս ակ
տիվ դիր քո րո շու մը կա րե լի է բա ցատ րել այն փաս տով, որ ՀՀԱԿ ՀԿն 
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մի քա նի տա րի շա րու նակ հա մայն քա յին զար գաց ման ծրագ րեր է ի րա
կա նաց րել գյու ղում՝ կազ մա կեր պե լով կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման 
մի ջո ցա ռում եր և խ թա նե լով բնա կիչ նե րի հա մախմ բու մը՝ հա մայն
քա յին կյան քի բա րե լավ ման նպա տա կով: Հա մայն քա յին ժո ղով ե րի 
մշա կույ թի առ կա յութ յու նը դյու րին է դարձ րել բնա կիչՏԻՄ հա մա գոր
ծակ ցութ յու նը: Բա ցի այդ, քա նի որ գյուղն ա ռա վե լա պես բնա կեց ված է  
1990ա կան նե րի սկզբում Ադր բե ջա նից գաղ թած փախս տա կան նե րով, 
կա րե լի է են թադ րել, որ բնա կիչ նե րը կաշ կանդ ված չէին դրա ցիա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րով, երբ սո վո րա բար մար դիկ հետ են կանգ նում 
իշ խա նութ յուն նե րին ընդ դի մա նա լուց:

Հա մա կար գո ղի ներ կա յութ յու նը գյու ղում ևս կար ևոր գոր ծոն էր, քա
նի որ ի րենց դժգո հութ յունն ար տա հայ տե լու և շար ժում ձևա վո րե լու 
հա մար մար դիկ ղե կա վար ման կա րիք ու նեին: Բա ցի այդ, հա մա կար
գո ղը հա մայն քի բնա կիչ էր և նույն ինք նութ յունն ու ներ:

Բ նա պահ պա նա կան ո լոր տում աշ խա տող փոր ձա գետ նե րի ներգ րա
վու մը, լրատ վա մի ջոց նե րի հետ գրա գետ աշ խա տան քը, մյուս ՀԿնե րի 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը նպաս տե ցին հա մա պա տաս խան պե տա կան 
մար մին նե րի և լայն հան րութ յան ու շադ րութ յան ա պա հով մա նը, որն էլ, 
ըստ եր ևույ թին, ո րո շիչ դեր ու նե ցավ քա րո զար շա վի արդ յուն քի վրա:

Խոչընդոտներն ու մարտահրավերները

Քա րո զար շա վի ա ռա վել նշա նա կա լի մար տահ րա վեր նե րից էր տե
ղա կան իշ խա նութ յուն նե րին ընդ դի մա նա լը: ՏԻՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
այն քան էլ ցան կա լի չեն հա մա րում գյու ղում պո չամ բար ու նե նալ. « Դա 
ուղ ղա կի ծի ծա ղե լի է, ով կու զի որ իր տան կող քին պո չամ բար լի նի» 
(հա մայն քի ղե կա վար), սա կայն ըստ հա մայն քի ղե կա վա րի, նոր պո չամ
բա րի կա ռուց ման կա սե ցու մը նշա նա կում է հնի գոր ծար կում, ո րը շատ 
ա վե լի վա սա կար է: Բա ցի այդ, նախ նա կան հա մա ձայ նութ յուն էր ձեռք 
բեր վել ձեռ նար կութ յան հետ առ այն, որ գյու ղի տա րած քում պո չամ բա
րի կա ռուց ման դի մաց ձեռ նար կութ յու նը ա ռա ջի կա տա րի նե րի ըն թաց
քում սո ցիա լա կան և հա մայն քա յին զար գաց ման ծրագ րեր կի րա կա
նաց նի գյու ղում. «Ար դեն մի քա նի փոքր ծրագ րեր ի րա կա նաց վել էին 
դպրո ցի հա մար, ինչ պես նաև խճա պա տում էր ի րա կա նաց վել» (հա

մայն քի ղե կա վար): Այ սինքն, տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը շա հագրգռ
ված էին պո չամ բա րի կա ռուց ման հար ցում և կա րո ղա ցել էին հա մո զել 
գյու ղի բնակ չութ յան ո րոշ մա սին, որ պո չամ բա րի կա ռուց ման կա սեց
ման պատ ճա ռով գյու ղը կզրկվի զար գաց ման ծրագ րե րից, և լու րեր էին 
տա րած վում, որ քա րո զար շա վի հա մա կար գողն այս գոր ծըն թա ցը սկսել 
է իր ան ձի հան րայ նաց ման նպա տա կով: Արդ յուն քում լար վա ծութ յուն 
էր ստեղծ վել գյու ղում և բ նակ չութ յու նը կիս վել էր հա կա դիր ճամ բար նե
րի: Այս խնդի րը հաղ թա հա րե լու հա մար ՀՀԱԿ ղե կա վա րը փոր ձում էր 
հնա րա վո րինս շատ մարդ կանց ներգ րա վել՝ գոր ծըն թա ցում հան րա յին 
մաս նակ ցութ յուն և բաց քննար կում ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Հետագա քայլերը

Խնդ րի լայ նա ծա վալ քննար կում ե րի շնոր հիվ,  Հա յաս տա նում պո
չամ բար նե րի խնդիր նե րը հայտն վե ցին հան րա յին քննարկ ման թե
մա նե րի շար քում: « Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան օր Ազ գա յին 
ժո ղո վում» մի ջո ցառ մա նը խնդրի քննար կու մից հե տո ԱԺ գյու ղատն
տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վը պո
չամ բար ու նե ցող հա մայնք նե րում բնա պահ պա նա կան և  ա ռող ջա պա

Երիտասարդները լրագրողներին դիմավորում են «Ո՛չ Նահատակ
պոչամբարին» պլակատներով (լուսանկարը՝ ՀՀԱԿ ՀԿ արխիվից)
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

հա կան խնդիր նե րի փոխ հա տուց ման օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման 
անհ րա ժեշ տութ յուն տե սավ: Այդ պի սի օ րենսդ րութ յու նը  Մեծ Այ րու մի 
նման հա մայնք նե րին, որ տեղ կան պո չամ բար ներ, հնա րա վո րութ յուն 
կտա ստա նալ «ազ դա կիր հա մայն քի» կար գա վի ճակ, ին չը նշա նա
կում է տվյալ հա մայն քի խո ցե լիութ յուն՝ բնա պահ պա նա կան տե սանկ
յու նից:  Սո վո րա բար նման կար գա վի ճակ ու նեն այն հա մայնք նե րը, 
որ տեղ տե ղա կայ ված է հան քարդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կութ յու նը, 
մինչ դեռ պո չամ բա րի առ կա յութ յու նը նման դա սա կարգ ման հիմք չի 
հա մար վում:  Բա ցի բնա պահ պա նա կան և  ա ռող ջա պա հա կան նպա
տակ նե րով փոխ հա տուց ման հնա րա վո րութ յու նից, այս կար գա վի ճա
կը նշա նա կում է նաև հա մայն քա յին իշ խա նութ յուն նե րի և բ նա կիչ նե րի 
ա վե լի մեծ ընդգր կում հան քարդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կութ յան գոր
ծու նեութ յան վե րա բեր յալ ո րո շում ե րում:

 Քա րո զար շա վի ըն թաց քում պո չամ բար նե րի կա ռա վար ման և  առ
հա սա րակ բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ ձեռք բեր ված 
գի տե լիք նե րի և  տե ղե կատ վութ յան շնոր հիվ ՀՀԱԿ ՀԿն բ նա պահ
պա նա կան գոր ծու նեութ յու նը նե րա ռել է իր ռազ մա վա րութ յան մեջ 
և  նա խա տե սում է կազ մա կեր պութ յան ներ սում բնա պահ պա նա կան 
հար ցե րով աշ խա տան քա յին խումբ ստեղ ծել, ո րը կզբաղ վի տար բեր 
բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի վեր հան մամբ ու լուծ մամբ:  Քա նի 
որ քա րո զար շա վի ըն թաց քում նա խա ձեռն վե ցին նաև օ րենսդ րա կան 
փո փո խութ յուն ներ, կազ մա կեր պութ յու նը պլա նա վո րում է հե տա մուտ 
լի նել պո չամ բար նե րի կող մից հասց ված վա սի փոխ հա տուց ման վե
րա բեր յալ օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րին: Ինչ վե րա բե րում է 
ներ կա յումս գոր ծարկ վող պո չամ բա րին, քննարկ վում է հե տա գա յում 
շրջա կա մի ջա վայ րի վա սի հնա րա վո րինս նվա զեց ման նպա տա կով 
այդ պո չամ բա րի ռե կուլ տի վա ցիա յի վե րա բեր յալ մա սին նոր քա րո
զար շավ նա խա ձեռ նե լու հար ցը: 

Ամ փո փում

Ամ փո փե լով, ա ռանձ նաց նենք հետև յալ ռազ մա վա րութ յուն նե րը, ո րոնք 
ա ռա վել արդ յու նա վետ ե ղան քա րո զար շա վի ողջ ցիկ լի ըն թաց քում.

 ■ Բ նակ չութ յան մո բի լի զա ցիան հա ջո ղակ քա րո զար շա վի նա խա
պայ ման հան դի սա ցավ և ն պաս տեց ոչ միայն տվյալ դեպ քի հա
ջո ղութ յա նը, այլև ընդ հա նուր առ մամբ բնակ չութ յան քա ղա քա
ցիա կան ակ տի վութ յան զար գաց մա նը: Այս ռազ մա վա րութ յու նը 
ա պա հո վում է գոր ծու նեութ յան կա յու նութ յու նը, քա նի որ ակն կալ
վում է, որ հե տա գա յում բնա կիչ նե րը ա վե լի ներգ րավ ված կլի նեն 
ո րո շում ե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցում:

 ■ Հան րա յին լայն ի րա զե կու մը, հիմ ախնդ րի մա սին տար բեր լսա
րան նե րում հետ ևո ղա կան բարձ րա ձայ նու մը, բազ մա թիվ ՔՀԿ
նե րի ու ԶԼՄնե րի ներգ րա վու մը նպաս տեց նրան, որ խնդի րը 
կար ևոր վի հա սա րա կութ յան կող մից:  Հան րութ յան ար ձա գանքն 
այ սօր ա ռա վել զգա յուն է բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի նկատ
մամբ, և  այդ ար ձա գանքն օգ նեց հան րա յին ճնշում գոր ծադ րել 
ո րո շում ըն դու նող նե րի վրա:

 ■ Լ րատ վա մի ջոց նե րի ար շա վը դե պի վայր արդ յու նա վետ գոր ծիք 
հան դի սա ցավ լրագ րող նե րի ան մի ջա կան ներգ րավ ման և խնդ րի 
ջա տա գով դառ նա լու հա մար և ն պաս տեց հան րութ յան շրջա նում 
տե ղե կատ վութ յան ա ռա վել լայն տա րած մա նը:

 ■ Մաս նա գի տա կան փոր ձա գի տութ յու նը, որն առ կա էր շնոր հիվ 
բնա պահ պա նա կան ՀԿնե րի և  մաս նա գետ նե րի հա մա գոր ծակ
ցութ յան, էա կան դեր ու նե ցավ պո չամ բա րի կա ռուց ման դեմ հիմ
նա վոր ված փաս տարկ նե րի ներ կա յաց ման և  հա մա պա տաս խան 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հե տա գա նա խա ձեռ նութ յան 
գոր ծում:
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Դեպք թիվ 2 . Տնակային ավաններում ապրող 
ընտանիքների շահերի պաշտպանություն

Իրականացնող՝ «Շիրակ կենտրոն» ՀԿ 

Գործունեության տարածք՝ Գյումրի

Ժամանակահատված՝ 2008 - ներկա

Ոլորտ՝ սոցիալական, քաղաքաշինական 

Կազմակերպության մասին

« Շի րակ կենտ րոն» ՀԿն (ամ բող ջա կան ա նու նը՝ « Քա ղա քա կան 
մշա կույ թի և հա մա ձայ նութ յուն նե րի զար գաց ման « Շի րակ կենտ րոն» 
ՀԿ) հիմ ադր վել է 2005թ.: Կազ մա կեր պութ յան ա ռա քե լութ յու նը սո
ցիա լա կան ար դա րութ յան և սո ցիա լա կան հա մա հա վա սա րեց ման կա
յա ցում է: Կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան հիմ ա կան նպա տակ
ներն են սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը, ա նօթե
վան նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը, ա ղե տի հետ ևանք նե րի 
վե րա ցու մը, սո ցիա լա կան ար տո նութ յուն նե րի տրա մադ րու մը հա տուկ 
ի րա վի ճակ նե րի արդ յուն քում ա ռա ջա ցած խմբե րին: Այդ նպա տակ նե
րի ի րա կա նաց ման հա մար կազ մա կեր պութ յու նը ներ կա յումս ի րա կա
նաց նում է հետև յալ ծրագ րե րը՝ «Ոչ մի ե րե խա հա գուստ և գ րե նա կան 
պի տույք ներ չու նե նա լու պատ ճա ռով դպրո ցից չպետք է դուրս մա», 
« Միա սին կա րող ենք Գ յում րին օր ա ռաջ ա զա տել տնակ նե րից», 
« Հի գիե նիկ պա րա գա ներ, սնունդ ա նօթ ևան նե րին», « Ջեր մութ յուն 
վա գոնտնակ նե րում պատս պար ված ըն տա նիք նե րին»: Այս ծրագ րե
րը ներ կա յումս դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից չեն ֆի նան սա
վոր վում և  ի րա կա նաց վում են նվի րատ վութ յուն նե րի և կա մա վո րա
կան աշ խա տան քի շնոր հիվ: Կազ մա կեր պութ յունն ու նի 45 մշտա կան 
աշ խա տա կից, պար բե րա բար ընդգրկ վող փոր ձա գետ ներ և 100150 
կա մա վոր ներ:

Դեպքի համառոտ նկարագիր

Տ նա կա յին ա վան նե րում ապ րող ըն տա նիք նե րի շա հե րի պաշտ
պա նութ յան քա րո զար շա վը նա խա ձեռն վել է 2008թ.: Քա րո զար շա
վի սկզբնա կան նպա տա կը Գ յում րի քա ղա քի ա նօթ ևան նե րի խնդրի 
վրա իշ խա նութ յուն նե րի ու շադ րութ յու նը գրա վելն էր: Ի րա կա նաց վեց 
լայ նա մասշ տաբ նա մա կա յին քա րո զար շավ` ուղղ ված տար բեր ատ
յան նե րին, ինչ պի սիք են՝ ՏԻՄը, մար զա յին իշ խա նութ յուն նե րը, ՀՀ 
քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րութ յու նը, վար չա պե տը և նա խա գա հը: 
Նա մա կա յին քա րո զար շա վի նպա տակն էր հի շեց նել երկ րա շար ժի11 
հետ ևանք նե րի` տնա կա յին ա վան նե րի («դո միկ նե րի12») առ կա յութ յան 
մա սին: Հե տա գա յում, խնդրի մա սին բարձ րա ձայ նե լուց զատ, կազ մա
կեր պութ յունն ընդ լայ նեց քա րո զար շա վը` ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ
կա յաց նե լով պա տաս խա նա տու ատ յան նե րին և վեր ջին նե րիս հետ 
քննար կե լով խնդրի լուծ ման ե ղա նակ նե րը: Բա ցի այդ, հա մա գոր ծակ
ցե լով տար բեր մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ան հատ բա
րե րար նե րի հետ, կազ մա կեր պութ յու նը սկսեց շա հա ռու նե րին այ լընտ
րան քա յին սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցել: Քա րո զար շա վի 
արդ յուն քում եր կա րատև հա մա գոր ծակ ցութ յուն հաս տատ վեց ո րո շում 
կա յաց նող նե րի հետ, ո րը նպաս տեց ա նօթ ևան նե րի խնդիր նե րի լուծ
ման ուղ ղութ յամբ հա մա տեղ ջան քե րի շա րու նա կա կան ի րա գործ մա
նը, մաս նա վո րա պես այ լընտ րան քա յին բնա կա րան նե րի ու սո ցիա լա
կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր մա նը: Ի րա կա նաց ման ըն թաց քում քա
րո զար շա վը փո խա կերպ վեց և ներ կա յումս ուղղ ված է ա նօթ ևան նե րի 
բնա կա րա նա յին և սո ցիա լա կան խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րին:

11 Խոս քը 1988 թ. դեկտ եմ բերի 7-ի ն Հայ աստա նի հյու սիսային  շրջա ններում  տե-
ղի  ուն եցած՝ «Սպ իտակի» եր կր աշ արժի  մասի ն է: Ա յն ըն դգր կել  է  Հայաստանի 
տար ածք ի մոտ 4 0% -ը, տուժ ել են 21 քա ղա ք, 3 42 գյուղ : Անօ թև ան են մացել 514 
հազար մարդ, զոհերի թիվը կազմե լ  է  2 5000 մարդ: Գյումր ին  ա մենատուժած 
քաղաքներից էր՝ մոտ 15- 17  հազար զոհերով (աղբյուր՝ http://www.nssp -gov.am/
spitak.htm): 

12 Փայտից ու մետաղից պատրաստված վագոնատիպ տնակներ ՝ առանց հիմ ա-
կան կոմունալ հարմարությունների: 
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

Հիմնախնդիրը և քարոզարշավի նախաձեռնումը

Հա յաս տա նի երկ րորդ քա ղա քում՝ Գ յում րիում, մոտ 3000 ըն տա նիք 
բնակ վում են տնա կա յին ա վան նե րում՝ ծայ րա հեղ ծանր պայ ման նե
րում: Ըստ « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի ղե կա վա րի, ծրագ րի նա խա ձեռն
ման պա հին իշ խա նութ յուն նե րը դա դա րել էին խո սել այդ խնդրի մա
սին և չու նե նա լով բա վա կա նա չափ ռե սուրս ներ այն լու ծե լու հա մար՝ 
«սա ռեց րել» էին այն. « Մեզ նից ա ռաջ բա վա կա նին եր կար տա րի ներ 
ոչ ոք չէր անդ րա դառ նում այդ թե մա յին: Քա ղա քի կենտ րո նից տնակ
նե րը հա նել, կու տա կել էին տնա կա յին ա վան նե րում` աչք նե րից հե ռու 
և մո ռա ցութ յան մատ նել: Տ պա վո րութ յուն էր, որ այդ խնդի րը լուծ ված 
է» (« Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի ղե կա վար): 

« Շի րակ կենտ րոն» ՀԿն մի քա նի այլ ՀԿնե րի հետ մեկ տեղ ներգ
րավ ված էր ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րութ յան կող մից ձևա
վոր ված պե տա կան բնա կա րա նա յին ա պա հով ման հանձ նա ժո ղո վում: 
Բ նա կա րան նե րի բաշխ ման գոր ծըն թա ցը ա ռա վել արդ յու նա վետ և 
թա փան ցիկ կազ մա կեր պե լու հա մար նա խա րա րութ յու նը հրա վի րել 
էր քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, նե րառ յալ « Շի րակ 
կենտ րոն» ՀԿին՝ որ պես Գ յում րի քա ղա
քի ա ռա վել ակ տիվ կազ մա կեր պութ յուն
նե րից մե կը, մաս նակ ցել հանձ նա ժո ղո
վի աշ խա տանք նե րին: Հանձ նա ժո ղո վում 
ներգ րավ ված լի նե լու շնոր հիվ « Շի րակ 
կենտ րոն» ՀԿի ան դամ ե րը ա վե լի շատ 
տե ղե կութ յուն ներ ստա ցան Գ յում րիի 
ա նօթ ևան ըն տա նիք նե րի վի ճա կի մա սին, 
քա նի որ բնա կա րան նե րի բաշխ ման մո նի
թո րինգ էին ի րա կա նաց նում Գ յում րիում՝ 
ման րա մասն տե ղե կատ վութ յուն հա վա
քագ րե լով բնա կա րան նե րի բաշխ ման ցու
ցա կում նե րառ ված յու րա քանչ յուր ըն տա
նի քի մա սին: Մո նի թո րի գի արդ յուն քում 
պատ րաստ ված զե կու ցագ րե րի հի ման 

վրա բնա կա րան նե րի հատ կաց ման վե րա բեր յալ ՀՀ քա ղա քա շի նութ
յան նա խա րա րութ յան ո րո շում ե րը փո փո խութ յուն նե րի են են թարկ
վել: Ո րոշ ըն տա նիք նե րի հա մար բնա կա րան նե րի հատ կաց ման ո րո
շում ե րը, ո րոնք հիմ ա վոր ված չեն ե ղել, չեղ յալ են հա մար վել, ե ղել են 
նաև նոր ընդգրկ վող ըն տա նիք ներ. « Սա ահ ռե լի բարդ և միև նույն ժա
մա նակ վտան գա վոր գործ էր: Պատ կե րաց րեք մար դիկ, ո րոնք տար
բեր տե ղեր գու մար տա լով ընդգրկ վել էին ցու ցա կում, մեկ էլ դու ա սում 
ես, որ նրա բնա կա րան ստա նա լը օ րի նա կան չէ կամ ար դեն ստա ցել է 
և չի ստա նա» (« Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի ղե կա վար):

Այս պի սով, հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վում ներգ րավ վա ծութ յան 
և ծանր ու հետ ևո ղա կան աշ խա տան քի արդ յուն քում « Շի րակ կենտ րոն» 
ՀԿն հա վա քագ րել է մի այն պի սի տե ղա կատ վա կան բա զա, ո րը, ըստ 
ՀԿի ղե կա վար պա րոն Թու մաս յա նի, ոչ մի պե տա կան գե րա տես չութ յուն 
չի տնօ րի նում: Ի րա կա նութ յան այդ պատ կերն ու խնդրի մո ռա ցութ յան 
հան գա ման քը հիմք են հան դի սա ցել նա խա ձեռ նե լու այս քա րո զար շա վը՝ 
Գ յում րու տնա կա յին ա վան նե րում բնակ վող ա նօթ ևան նե րի խնդիր նե րի 
մա սին բարձ րա ձայ նե լու հա մար: Ինչ պես նշում է պա րոն Թու մաս յա նը. 
« Հայ հա սա րա կութ յու նը և մաս նա վո րա պես Սփ յուռ քը բա վա կա նին զար
մա ցած էին, որ խնդի րը դեռևս առ կա է և հարկ կա այդ մա սին խո սել»: 

Քա րո զար շա վի նախ նա կան փու լում կազ մա կեր պութ յու նը ֆի նան
սա կան ռե սուրս նե րի ներգ րավ ման հա մար հա մա գոր ծակ ցել է մի 
քա նի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, ինչ պես օ րի նակ 
Քաուն թեր փարթ Ին թեր նեշն լը և Բաց հա սա րա կութ յան հիմ ադ րա մը: 
Քա րո զար շա վի նախ նա կան պլա նա վո րում ի րա կա նաց վել է այդ կա
ռույց նե րին ներ կա յաց ված ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում: Հե տա գա պլա
նա վոր ման ժա մա նակ կազ մա կեր պութ յունն օգ տա գոր ծել է ու ղե ղա յին 
գրո հը՝ որ պես գոր ծու նեութ յան նպա տակ ներն ու մի ջոց նե րը հաս կա
նա լու արդ յու նա վետ գոր ծիք: Ինչ պես նշեց պա րոն Թու մաս յա նը. «Աշ
խա տում ենք գրել շատ, բայց ա նել տաս նա պա տի կը: … Մարդ կանց 
ճա կա տագ րե րի հետ ես առնչ վում և պետք է ա մեն ինչ ա նես: Վեր ջա
պես, քե զա նից է կախ ված՝ ե րե խան դպրոց կգնա, թե չէ…»:Բնակարանների 

հատկացման գործընթացի
մոնիթորինգի զեկույցի 

շապիկը
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Քա րո զար շա վի հա մա կար գում ի րա կա նաց վել է « Շի րակ կենտ
րոն» ՀԿի կող մից, իսկ ի րա կա նաց ման ըն թաց քին մաս նակ ցել են 
նաև բազ մա թիվ կա մա վոր ներ և  այլ ՀԿներ: Կազ մա կեր պութ յանն 
առնչ վող հիմ ա կան ո րո շում ե րը կա յաց նում են հիմ ա դիր հինգ ան
դամ ե րը՝ խորհր դակ ցե լով աշ խա տա կազ մի և փոր ձա գետ նե րի հետ: 
Յու րա քանչ յուր ծրա գիր ու նի ղե կա վար և հա մա կար գող, ո րոնք ա պա
հո վում են տվյալ ծրագ րի բնա կա նոն ըն թաց քը: 

Կազ մա կեր պութ յունն ու նի ռազ մա վա րա կան պլան և յու րա քանչ յուր 
տա րի մշա կում է տա րե կան պլա նը: Միև նույն ժա մա նակ, ինչ պես նշում 
է ղե կա վա րը, ռազ մա վա րա կան պլանն ա վե լի շատ ար տա քին հա ղոր
դակ ցութ յան հա մար է օգ տա գործ վում, մինչ դեռ կազ մա կեր պութ յան 
ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րը սահ ման վում են պա հի կար ևո րութ յամբ՝ 
կախ ված ա նընդ հատ փո փոխ վող կա րիք նե րից:

Կիրառած ռազմավարությունները և մեթոդները

Քա րո զար շա վի ըն թաց քում մի շարք ռազ մա վա րութ յուն ներ են կի
րառ վել.

 ■ Սկզբ նա կան փու լում մո նի թո րին գը ծա ռա յեց որ պես հե տա գա քա
րո զար շա վի նա խա ձեռն ման խթան և հիմք. «Այս ա մե նը սկսվել է 
բնա կա րան նե րի տրա մադր ման գոր ծըն թա ցում ի րենց ներգ րավ վու
մից, ո րի նպա տա կը կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի նվա զե ցում էր: Ի րենք 
նկա րում էին բո լոր այն ըն տա նիք նե րին, ո րոնց տրա մադր վում էր 
բնա կա րան: Պե տութ յան վե րա բեր մունքն էլ փոխ վեց. ե թե ա ռաջ 
ա վե լի հան գիստ կա րող էին ում ու զեն, տան, ա պա հի մա գի տեն, որ 
նկար վում են բո լոր տուն ստա ցող նե րը և ներ կա յաց վում հան րութ
յան դա տին» ( Քաուն թեր փարթ Ին թեր նեշնլ Հա յաս տա նի ներ կա յա
ցու ցիչ): Մո նի թո րին գը արդ յու նա վետ գոր ծիք հան դի սա ցավ բնա
կա րան նե րի հատ կաց ման ո րո շում ե րի վրա ազ դե ցութ յան հա մար: 
Այն նաև հիմք հան դի սա ցավ գոր ծըն թա ցի հան րայ նաց ման հա մար. 
« Վի ճա կա հա նութ յան բո լոր նյու թե րը տե սա ձայ նագր վել են իր [ՀԿ
ի ղե կա վա րի] ա ջակ ցութ յամբ և հե ռար ձակ վել տե ղա կան հե ռուս
տաա լիք նե րով, ո րը մեծ նշա նա կութ յուն ու ներ և  ա վե լի ամ րապն դեց 

վստա հութ յու նը հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ» (ՀՀ 
քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ):

 ■ Հիմ ախն դի րը հան րայ նաց նե լու և խնդ րի հան դեպ իշ խա նութ
յուն նե րի ու շադ րութ յու նը գրա վե լու հա մար կազ մա կեր պութ յու նը 
տե ղե կատ վա կան քա րո զար շավ է նա խա ձեռ նել: Նախ և  ա ռաջ, 
բնակ չութ յա նը խնդրի մա սին են տե ղե կաց րել ԶԼՄ հրա պա րա
կում ե րի և հան րա յին քննար կում ե րի մի ջո ցով: Կազ մա կեր
պութ յու նը տասն յակ ռե պոր տաժ ներ, հար ցազ րույց ներ է տրա
մադ րել, ո րոնք տա րած վել են տար բեր մի ջոց նե րով, այդ թվում՝ 
տե ղա կան և  ազ գա յին հե ռուս տաա լիք նե րով, սո ցիա լա կան ցան
ցե րով (մաս նա վո րա պես կազ մա կեր պութ յան ֆեյս բուք յան է ջի մի
ջո ցով) և « Յու թու բով». վեր ջինս կար ևոր դեր խա ղաց Սփ յուռ քում 
հիմ ախնդ րի մա սին տե ղե կատ վութ յան տա րած ման գոր ծում13: 
Երկ րորդ, նա մակ ներ են ու ղարկ վել բո լոր հա մա պա տաս խան 
ատ յան նե րին՝ Գ յում րիի ա նօթ ևան ըն տա նիք նե րի խնդրի լուծ ման 

13 Տե՛ս, օր ինակ, հարցազրույցները, որոնք տրամադրվել են «Ասպարեզ» ռա դիո-
կայանին՝ բնակարանների հատկացման խնդրի վերաբերյալ՝ https://www.you-
tube.com/watch?v=z6Vtc_Sziss, https://www.youtube.com/watch?v=dF2A6JwYSJM, 
քննարկում «Երկրաշարժից տուժածների բնակարանային ապահովման 
ծրագիրը Գյումրիում և Սպիտակում» Մեդիա կենտրոնում՝ https://www.youtube.
com/watch?v=7QdrN9Xs1Pk, հարցազրույցը Երկիր Մեդիա ՀԸ «Երկրի հարցը» 
ծրագրում՝ https://www.youtube.com/watch?v=7OXqUR8PU5I, քննարկում «Աղետի 
գոտու բնակարանների բաշխման հիմախնդիրները» «Նոյյան Տապան» 
լրատվական կենտրոնում՝ https://www.youtube.com/watch?v=giVlVcLvLEE 

Տնակային կացարանի լուսանկարը և ծրագրի կոչը (shirakcenter.org կայքից)
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

կո չով: Նա մա կա յին ար շա վի յու րա հատ կութ յունն այն էր, որ նույն 
նա մա կը միա ժա մա նակ ուղղ վում էր միմ յանց վե րա դաս և ս տո
րա դաս տար բեր կա ռույց նե րի և  ատ յան նե րի պաշ տոն յա նե րին: 
Այս հնարքն օգ նում էր, որ պա տաս խա նող պե տա կան ատ յա նը 
ա վե լի ու շա դիր լի նի նա մա կին պա տաս խա նե լիս, քան զի իր վե
րա դաս ատ յա նը ստա նա լով նույն նա մա կը՝ մա կագ րում էր ի րեն 
և  ակն կա լում ստա նալ պա տաս խա նի կրկնօ րի նա կը. նա մակ նե րը 
ան տե սե լու որ ևէ հնա րա վո րութ յուն չէր մում: Մեկ տար վա ըն
թաց քում կազ մա կեր պութ յու նը տար բեր ատ յան նե րին շուրջ 57 
կգ նա մակ ու ղար կեց: Նա մակ ներն ու ղարկ վել են Գ յում րիի քա
ղա քա պե տա րան, Շի րա կի մարզ պե տա րան, ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յուն, ՀՀ քա ղա քա շի նութ
յան նա խա րա րութ յուն, վար չա պե տին և նա խա գա հին: Նա մակ
նե րի բո վան դա կութ յու նը հա մա պա տաս խա նեց վել է տվյալ ատ
յա նի գոր ծու նեութ յան ո լոր տին: Բա ցի հիմ ախնդ րի հան դեպ 
ու շադ րութ յուն հրա վի րե լուց, ներ կա յաց վել է նաև ա ռա ջարկ նե
րի փա թեթ առ այն, թե ինչ պես կա րե լի է լու ծել խնդի րը: Ա ռա
ջարկ նե րը հիմ ա կա նում վե րա բեր վում էին օ րենսդ րա կան կամ 
գե րա տես չա կան ո րո շում ե րին, օ րի նակ` ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան 
նա խա րա րութ յա նը ա ռա ջարկ վել է բնա կա րան նե րի տրա մադր
ման կար գի փո փո խութ յուն, ՏԻՄին՝ բնա կա րան նե րի ա պա
հով ման այ լընտ րան քա յին ե ղա նակ ներ, օ րի նակ` սո ցիա լա կան 
բնա կա րան նե րի տրա մադ րում, տնա կա յին ա վան նե րի հո ղա տա
րածք նե րի նվի րատ վութ յուն այդ տեղ բնակ վող ըն տա նիք նե րին՝ 
բնա կա րան կա ռու ցե լու հա մար, ա նօթ ևան նե րի տե ղա կա յում ծե
րա նոց նե րում և տունին տեր նատ նե րում. «Այդ պի սի մար դիկ շատ 
են, որ ու զում են նե րառ վել ծե րա նոց ներ, տնօ րենն էլ պատ րաստ 
է, սա կայն այս տեղ կար գա վո րում է պետք» (« Շի րակ կենտ րոն» 
ՀԿի ղե կա վար): Այս ա ռա ջարկ նե րը հիմ ա կա նում ըն դուն վել 
են հա մա պա տաս խան ո րո շում կա յաց նող նե րի կող մից, սա կայն 
ո րո շա կի փո փո խութ յուն նե րով: Օ րի նակ, ՏԻՄը սկսել է տնակ
նե րի հո ղա տա րած քի նվի րա բեր ման գոր ծըն թա ցը այդ տնակ նե
րում բնակ վող ըն տա նիք նե րին՝ ա վե լաց նե լով տան կա ռուց ման 
հա մար հի փո թե քա յին վար կի ձեռք բեր ման հնա րա վո րութ յու նը: 

Բա ցի այդ, ե րեքչորս բնա կա րան է տրա մադր վել որ պես սո ցիա
լա կան բնա կա րան14 օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով: Միև նույն ժա
մա նակ, պե տա կան ատ յան նե րին ու ղարկ ված նա մակ նե րը 130 
է լեկտ րո նա յին հաս ցեով ու ղարկ վել են նաև մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յուն նե րին, դես պա նատ նե րին, Սփ յուռ քի տար բեր 
կա ռույց նե րին՝ ի րենց պար բե րա կան նե րում տպագ րե լու հա մար: 
Այս մե խա նիզ մը նպաս տել է իշ խա նութ յուն նե րի ա ռա վել զգոն վե
րա բեր մուն քին, ինչ պես նաև սփյուռ քում խնդրի հան րայ նաց մա նը 
և  ան հատ բա րե րար նե րի ներգ րավ մա նը: Բո լոր նա մակ նե րը հա
մա պա տաս խա նեց վել են թի րախ լսա րա նին:

 ■ Քա րո զար շա վի մյուս կար ևոր գոր ծի քը տար բեր բո վան դա կութ
յամբ կարճ տե սագ րութ յուն ներն էին15: Այս կամ այն ըն տա նի քի 
կեն ցա ղի, ապ րե լա կեր պի ու կա րիք նե րի մա սին ֆիլ մե րը մի ջոց
նե րի հայ թայթ ման նպա տակ ու նեին, իսկ ընդ հա նուր առ մամբ 
հիմ ախնդ րի հան րայ նաց ման հա մար պատ րաստ վել են տնա
կա յին ա վան նե րի ընդ հա նուր վի ճա կը նկա րագ րող տե սագ րութ
յուն ներ. «Օ րի նակ, երբ ա սում էին՝ «էլ չկան տնակ ներ, ին չից է 
Վա հա նը վերց նում այդ ու այս քան աղ մուկ բարձ րաց նում», մենք 
նկա րում էինք տնա կա յին ա վան նե րը ու ցույց տա լիս հան րութ
յա նը, որ դա կա» (« Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի ղե կա վար): Տե սագ
րութ յուն նե րը կի րառ վել են քա րո զար շա վի ա վե լի ուշ փու լե րում, 
քա նի որ ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում հիմ ա կա նում տար բեր 
ատ յան նե րին ուղղ ված նա մակ ներն էին օգ տա գործ վում, սա կայն 
երբ տա րած վեց ա ռա ջին տե սագ րութ յու նը և  ար ձա գան քը բա վա
կա նին մեծ ե ղավ, կազ մա կեր պութ յու նը սկսեց օգ տա գոր ծել այն 
որ պես քա րո զար շա վի հիմ ա կան գոր ծիք: Հարկ է նշել նաև, որ 
չնա յած քա րո զար շա վը ընդ հա նուր առ մամբ ա նօթ ևան նե րի շա
հե րի պաշտ պա նութ յանն էր վե րա բեր վում, կազ մա կեր պութ յու նը 
շա հա ռու նե րին տա րան ջա տել էր տար բեր սո ցիա լա կան խմբե րի՝ 

14 Սոցիալական բնակա րա ն՝ տեղական իշխանության սեփականության և տնօ-
րին ման տակ գտնվող բնակարան, որը առանց վարձավճարի ժամա նա կա վո-
րապես տրամադրվում է կարիքավոր ընտանիքներին:

15 Տե՛ս Շիրակ կենտրոն ՀԿ-ի «Յութուբի» էջը՝ https://www.youtube.com/channel/
UC_PWSsLkNmJPh0HBwFfJvt                                              Q



21

տա րեց ներ, միայ նակ մայ րեր, դպրո ցից դուրս մա ցած ե րե խա
ներ և  այլն, և յու րա քանչ յուր շա հա ռու խմբի հա մար կազ մա կեր
պութ յունն ա ռան ձին տե սագ րութ յուն էր պատ րաս տում՝ ուղ ղե
լով այն տար բեր թի րա խա յին լսա րան նե րի: Ինչ պես նշեց դո նոր 
կազ մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցի չը, այս տե սագ րութ յուն ներն 
օգ տա գործ վել են մի միայն քա րո զար շա վի նպա տակ նե րի շրջա
նակ նե րում. «Ի րենք PR չեն ա նում ի րենց: Լու սա բա նում են ըն տա
նիք նե րի դեպ քե րը, [բայց] եր բեք չես տես նի ի րենց կադ րում, երբ 
ըն տա նի քի դեպքն են ներ կա յաց նում» ( Քաուն թեր փարթ Ին թեր
նեշնլ Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ):

Թիրախային խումբը և շահառուները

Քա րո զար շա վի ա ռաջ նա յին թի րախն իշ խա նութ յուն ներն էին, նե րառ
յալ Գ յում րիի քա ղա քա պե տը, Շի րա կի մարզ պե տա րա նը, ՀՀ աշ խա
տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յու նը և ՀՀ քա ղա քա շի
նութ յան նա խա րա րութ յու նը: Ի րա զեկ ման և հան րա յին ու շադ րութ յու նը 
գրա վե լու նպա տա կով ի րա կա նաց ված տե ղե կատ վա կան քա րո զար շա
վի լսա րա նը հան րութ յունն էր: Հա յաս տա նի և Սփ յուռ քի ան հատ բա րե
րար նե րը մի ջոց նե րի հայ թայթ ման քա րո զար շա վի թի րա խում էին:

Քա րո զար շա վի ան մի ջա կան շա հա ռու նե րը Գ յում րի քա ղա քի տնակ նե
րի բնա կիչ ներն էին, ինչ պես նաև, ընդ հա նուր առ մամբ, բո լոր գյում րե ցի
նե րը, քա նի որ քա րո զար շա վը ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել Գ յում րիի այն բնա
կիչ նե րի վե րա բեր մուն քի վրա, ո րոնք տա րի ներ շա րու նակ տե ղե կաց ված 
չեն ե ղել խնդրի առ կա յութ յան մա սին: Օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե
րի դեպ քում կշա հեն նաև այլ քա ղաք նե րի տնակ նե րի բնա կիչ նե րը:

Օգտագործված ռեսուրսները և համագործակցությունը

Քա րո զար շա վի նախ նա կան փու լում կազ մա կեր պութ յա նը հիմ ա
կա նում անհ րա ժեշտ են ե ղել անձ նա կազմ, փոր ձա գետ ներ, տե սագ
րութ յուն նե րի պատ րաստ ման մի ջոց ներ և քա րո զար շա վի այլ ծախ
սե րի հա մար ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ: Ֆի նան սա վոր ման մեծ մա սը 
ձեռք է բեր վել մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի՝ Քաուն թեր փարթ 
Ին թեր նեշնլ Հա յաս տա նի և Բաց հա սա րա կութ յան հիմ ադ րա մի կող

մից շնորհ ված դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի մի ջո ցով: Բաց հա սա րա
կութ յան հիմ ադ րա մը ֆի նան սա վո րում էր տրա մադ րել մո նի թո րին գի 
գոր ծու նեութ յան հա մար, իսկ Քաուն թեր փարթ Ին թեր նեշն լի դրա մաշ
նոր հի մի ջո ցով ի րա կա նաց վե ցին տնակ նե րում ապ րող մարդ կանց 
ի րա վունք նե րի, բնա կա րա նի ստաց ման գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ 
ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րը: Բա ցի այդ, Քաուն թեր փարթ Ին թեր
նեշն լի տրա մադ րած դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում նկա
րա հան վե ցին տնակ նե րում ապ րող ըն տա նիք նե րի մա սին տե սա հո լո
վակ նե րը, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն տվե ցին ան հատ բա րե րար նե րից 
գու մար հայ թայ թել այդ ըն տա նիք նե րի հա մար. նվի րատ վութ յուն նե րի 
շնոր հիվ այդ ըն տա նիք նե րից քսանն այ սօր ար դեն բնա կա րան ու նեն: 
Ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յա նը զու գա հեռ, մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յուն նե րը ար ժե քա վոր խորհր դատ վութ յուն են տրա մադ րել շա հե
րի պաշտ պա նութ յան քա րո զար շա վի կազ մա կերպ ման ո լոր տում:

Ծ րագ րե րի ընդ լայն ման հետ լրա ցու ցիչ փոր ձա գետ ներ են ընդգրկ
վել, այդ թվում ի րա վա խորհր դա տու ներ և տե սան յու թե րի հետ աշ խա
տող մաս նա գետ ներ: Լայ նո րեն ներգ րավ վել են նաև կա մա վոր ներ, 
հիմ ա կա նում ու սա նող ներ. « Մոտ 800 ըն տա նի քի վա ռե լա փայտ բաշ
խե լը հեշտ չէ և կա մա վոր ներ են պետք, որ կա րո ղա նանք ա նել: Դ րա 
հա մար ներգ րա վում ենք մեծ քա նա կի կա մա վոր ներ: Հի մա ու նենք մոտ 
հար յուրհար յուր հի սու նը» (« Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի ղե կա վար): Կա
մա վո րա կան ա ջակ ցութ յու նը ձեռք է բեր վել նաև տե ղա կան ՀԿնե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան մի ջո ցով. օ րի նակ, «Ե րի տա սար դա կան նա
խա ձեռ նութ յուն նե րի կենտ րոն» ՀԿ աշ խա տա կազմ ու կա մա վոր նե րը 
մաս նակ ցել են կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րին վա ռե լա փայ տի բա ժան ման 
գոր ծըն թա ցին:

Ներ կա յումս մի ջոց ներն անհ րա ժեշտ են սո ցիա լա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի մա տուց ման հա մար, և  ան հատ բա րե րար նե րից ստա ցած 
ֆի նան սա վո րում այս ո լոր տում կազ մա կեր պութ յան կա յուն գոր ծու
նեութ յան հիմք է ստեղ ծում: Կազ մա կերպ չա կան ծախ սե րը ևս ֆի նան
սա վոր վում են մաս նա վոր նվի րատ վութ յուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք ծած
կում են աշ խա տա կազ մի և գ րա սեն յա կի մի նի մալ ծախ սե րը՝ ա ռօր յա 
գոր ծու նեութ յան ա պա հով ման հա մար:
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

Ան հա տա կան հան դի պում ե րի և հա մա տեղ քննար կում ե րի մի ջո
ցով կազ մա կեր պութ յու նը սերտ գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն ներ 
է հաս տա տել ՏԻՄի հետ: Այս հա մա գոր ծակ ցութ յու նը եր կուս տեք 
արդ յու նա վետ է գնա հատ վում. «Երբ քա ղա քա պե տա րա նում լի նում են 
քննար կում եր, մենք հրա վի րում ենք ՀԿնե րի, հա սա րա կութ յա նը: Եվ 
այս հար ցում Վա հան Թու մաս յա նի դե րը, որ պես ՀԿի ղե կա վար, շատ 
մեծ է, քա նի որ նա շատ է շփվում բնա կիչ նե րի հետ, գի տի խնդիր նե րը, 
տեղ յակ է բո լո րի ի րա կան սո ցիա լա կան վի ճա կից: … Այս ա մե նի արդ
յուն քում ծնվում են այս ծրագ րե րը: … Կա հա մա գոր ծակ ցութ յուն, ո րի 
արդ յուն քում ծնվում են ա ռողջ գա ղա փար ներ» (քա ղա քա պե տա րա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ): « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի ղե կա վա րը ևս  արդ յու նա
վետ է հա մա րում այդ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, բայց միև նույն ժա մա
նակ նշում է, որ բա րե լավ ման կա րիք կա:

ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ
յու նը կա յա ցավ նախ և  ա ռաջ պե տութ յան կող մից բնա կա րան նե րի 
հատ կաց ման հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցե լու շնոր
հիվ: Այս հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հատ կա պես կար ևոր էր սկզբնա կան 
շրջա նում, երբ կազ մա կեր պութ յու նը ներգ րավ ված էր բնա կա րան նե րի 
հատ կաց ման գոր ծըն թա ցի մո նի թո րին գի աշ խա տանք նե րում և  ըն
տա նիք նե րի ցու ցա կում փո փո խութ յուն ներ էր ա ռա ջար կել. «Ին չու՞ է 
մեր հա մա գոր ծակ ցութ յու նը լավ ստաց վել՝ քա նի որ պա րոն Թու մաս
յա նը մտա հոգ է կոնկ րետ գյում րե ցի նե րի բնա կա րա նա յին խնդիր նե րի 
լուծ ման հար ցում: Բազ մա թիվ ա ռա ջար կութ յուն ներ է ներ կա յաց րել, 
… միան շա նակ բո լոր ա ռա ջար կութ յուն նե րը քննարկ վել են հանձ նա
ժո ղո վի նիս տե րում» (ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րութ յան ներ
կա յա ցու ցիչ):

Քա րո զար շա վի ըն թաց քում մի շարք ՀԿներ և ԶԼՄներ ներգ րավ
ված են ի րա զեկ ման գոր ծըն թա ցում: Բազ մա թիվ լրատ վա մի ջոց ներ 
տա րա ծում էին ՀԿի կող մից պատ րաստ ված տե սագ րութ յուն նե րը և 
տե ղե կատ վութ յու նը: Այ սու հան դերձ, կազ մա կեր պութ յու նը ա ռաջ նա
հերթ դի տար կում էր ին տեր նե տը՝ որ պես բա րե գոր ծութ յան նպա տա
կով Սփ յուռ քի ներգ րավ ման մի ջոց: 

Ստացած արդյունքները և ազդեցությունը

Այս քա րո զար շա վի արդ յունք նե րը բազ մա տե սակ են տեղ գտած փո
փո խութ յուն նե րի թե՛ ծա վա լի և թե՛ մա կար դա կի տե սանկ յու նից:

1. ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րութ յու նը մի շարք փո փո խութ յուն
ներ է կա տա րել ի րա վա կան մա կար դա կում: Փո փո խութ յուն նե րը տեղ 
են գտել կա ռա վա րութ յան ո րո շում ե րում՝ հար ցին ա ռա վել պրակ տիկ 
լու ծում եր ա ռա ջադ րե լով, այդ թվում սե փա կա նաշ նորհ ման գոր ծըն
թաց նե րի մատ չե լիութ յան, նոր ա վա նի ստեղծ ման, միայ նակ տա րեց
նե րի ժա ռան գութ յան կար գի փո փո խութ յան և  այլ մի ջոց նե րով:

2. Կար ևո րա գույն փո փո խութ յուն էր ՏԻՄ գոր ծե լաո ճի փո փո խութ
յու նը: ՏԻՄն  այ սօր ի րա կա նաց նում է մի քա նի ծրագ րեր, ո րոնք 
մշակ վել են « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի հետ հա մա տեղ՝ ա նօթ ևան 
ըն տա նիք նե րի սո ցիա լա կան խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար. 
 ■ Տ նա կա յին ա վան նե րի ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 130 ե րե խա 
ներ կա յումս անվ ճար հա ճա խում է նա խակր թա րան ներ, քա նի որ 
կազ մա կեր պութ յան ա ռա ջար կով ՏԻՄի բյու ջեից հատ կա ցում
ներ են կա տար վում այդ ե րե խա նե րի նա խակր թա րա նի վար ձի 
փոխ հա տուց ման հա մար:

 ■ ՏԻՄ բյու ջեից ա մե նամս յա հատ կա ցում եր են տրա մադր վում 
տնա կա յին ա վան նե րի մոտ 2000 ըն տա նի քի՝ բաղ նի քի ու վար
սա հար դա րի ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու հա մար:

 ■ Տ նա կա յին ա վան նե րի բնա կիչ նե րին վա ռե լա փայտ է տրա մադր
վում ոչ միայն ան հատ բա րե րար նե րի ու կազ մա կեր պութ յուն նե
րի, այլև ՏԻՄ բյու ջեի մի ջոց նե րից:

3. Առ այ սօր բնա կա րա նի օր դեր ներ են տրվել մոտ 3000 ըն տա նի քի: 
Որ պես բնա կա րան նե րի բաշխ ման հանձ նա ժո ղո վի ան դամ՝ կազ
մա կեր պութ յան վրա է դրվել բնա կա րան նե րի օր դեր նե րի տրա
մադր ման պա տաս խա նատ վութ յու նը: Կազ մա կեր պութ յու նը կապ է 
հաս տա տում բնա կիչ նե րի հետ, հրա վի րում ՀԿի գրա սեն յակ՝ փաս
տաթղ թե րը ստու գե լու, պա կա սող փաս տաթղ թե րի լրա ցում եր կա
տա րե լու և բ նա կա րա նի օր դեր նե րը հանձ նե լու նպա տա կով:
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4. Գ յում րիի քա ղա քա յին իշ խա նութ յուն նե րը հա մայն քին պատ կա
նող մի քա նի բնա կա րան տրա մադ րել են սո ցիա լա կան նպա տակ
նե րով: Սո ցիա լա կան բնա կա րան նե րի ծրագ րե րը Հա յաս տա նում 
դեռևս զար գաց ման փու լում են, և վեր ջին տա րի նե րին կա ռա վա
րութ յու նը քայ լեր է ձեռ նար կել սո ցիա լա կան բնա կա րա նա շի նութ
յան ռազ մա վա րութ յան ըն դուն ման և մի քա նի մար զե րում սո ցիա
լա կան բնա կա րան նե րի տրա մադր ման ուղ ղութ յամբ: Թեև Գ յում
րին այս ծրագ րե րում նե րառ ված չէ, տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի 
կող մից ի րա կա նաց ված այս փոր ձը լավ սկիզբ կա րող է դառ նալ 
Գ յում րիում սո ցիա լա կան բնա կա րան նե րի հա մար: 

5. Մեկ այլ կար ևոր արդ յունք է « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի նա խա
ձեռ նած «Ա զա տենք Գ յում րին տնակ նե րից» ծրա գի րը, ո րը 2015թ. 
որ դեգր վեց ՏԻՄի կող մից: Տ նակ նե րի ա պա մոն տաժ ման հար ցը 
տա րի նե րով ծա ռա ցել է քա ղա քի առջև. քա նի որ որ ևէ օ րենսդ
րա կան կար գա վո րում չի ե ղել, բնա կա րան ներ ստա ցած և տե
ղա փոխ ված ըն տա նիք նե րը պա հում էին տնակ նե րը՝ այն վար ձա
կա լութ յամբ կամ ան հա տույց տա լով մեկ այլ ըն տա նի քի: « Շի րակ 
կենտ րոն» ՀԿի ա ռա ջար կութ յամբ այդ կար գա վո րում ե րը 
խստաց վել են. ներ կա յումս այս ըն տա նիք նե րը բնա կա րա նի օր
դեր չեն ստա նում, մինչև տնա կը չա պա մոն տաժ վի: Միև նույն ժա
մա նակ այս գոր ծըն թացն ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու 
հա մար կազ մա կեր պութ յունն իր վրա է վերց րել բնա կա րան ներ 
ստա ցող ըն տա նիք նե րի տնակ նե րի ա պա մոն տա ժու մը. « Մենք մի
ջոց գտանք դրա հա մար: Քա նի որ ին քը ո րո շա կի նյու թա կան մի
ջոց է, այն փոխ հա տու ցել է պետք: Հի մա մենք ուղ ղա կի հարց նում 
ենք՝ ի՞նչ ար ժե տնա կը, գնում ենք այն ու քան դում ենք ամ բող ջո
վին: Օ րենքն ա սում է, որ պետք է ա պա մո տաժ վի, բայց կա րող է 
մի տե ղից մեկ այլ տեղ տե ղա փոխ վի ու այդ պես լուծ վի հար ցը: 
Դ րա հա մար մենք ամ բող ջո վին քան դում ենք այն: Շա հագրգ ռե
լը ա մե նա կարճ ճա նա պարհն է» (ՀԿի ղե կա վար): Ինչ պես նշում 
է Գ յում րիի քա ղա քա պե տա րա նի ներ կա յա ցու ցի չը. « Մեր քա ղա
քում հիմ ա կան խնդի րը տնակ նե րի առ կա յութ յունն է, և  այ սօր 
այն երկ րա շար ժի հետ ևանք չէ, ո րով հետև շատ են վե րաբ նա կեց
վել: Մեր քա ղա քա պե տը հի մա բնա կիչ նե րին ա սում է. « Հար գե լի 

բնա կիչ ներ, ստա ցել եք բնա կա րա նը, ա պա մո տա ժեք տնա կը և 
տա րած քը մա քուր վի ճա կում հանձ նեք քա ղա քա պե տա րա նին […] 
Ի րենք ա պա մոն տա ժում են, շի նան յու թը ու զում են՝ վա ճա ռում են, 
ու զում են՝ վա ռում են»: Միև նույն ժա մա նակ, քա ղա քա պե տա րա նի 
ներ կա յա ցու ցի չը գտնում է, որ « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿն բա վա կա
նին արդ յու նա վետ գործ է ա նում այս ա ռու մով, քա նի որ քան դում է 
մե կի տնա կը և ս տա ցած փայ տը տրա մադ րում մեկ այլ ըն տա նի քի՝ 
որ պես վա ռե լա փայտ, այդ պի սով միա ժա մա նակ եր կու խնդիր լու
ծե լով՝ քա ղա քը մաք րում է տնակ նե րից և սո ցիա լա պես ա նա պա
հով ըն տա նիք նե րի վա ռե լա փայ տի հարցն է լու ծում:

6. Կար ևոր ձեռք բե րում է նաև գյում րե ցի նե րի վե րա բեր մուն քի փո
փո խութ յու նը տնա կա յին ա վան նե րի բնա կիչ նե րի հան դեպ: Թեև 
քիչ չա փով, նրանք այ նո ւա մե նայ նիվ հա ղոր դա կից են դառ նում 
խնդրին, և քայլ առ քայլ՝ փո փո խութ յու նը տե սա նե լի է դառ նում. 
« Տա րօ րի նակ մի բան էր տե ղի ու նե նում այս տնա կա յին ա վան
նե րում: Ձ ևա վոր վել էր մի ա ռան ձին են թամ շա կույթ: Տ նա կա յին 
ա վա նի ե րի տա սարդ նե րը ա մուս նա նում էին միայն միմ յանց հետ 
և շփ վում ի րենց շրջա նում միայն: Թշ նա ման քով էին վե րա բեր վում 
մյուս նե րին: Այ սօր նրանք էլ են ա վե լի բար յա ցա կամ» (« Շի րակ 
կենտ րոն» ՀԿի ղե կա վար):

Որ պես քա րո զար շա վի հա րա կից արդ յունք, կազ մա կեր պութ յունն 
այս ըն թաց քում մեծ ճա նա չում ու վստա հութ յուն է ձեռք բե րել, ո րի 
շնոր հիվ հսկա յա կան ծա վալ նե րի մաս նա վոր նվի րատ վութ յուն ներ են 
ուղղ վում մի շարք սո ցիա լա կան ծրագ րե րի. 

1. Գ յում րիում տնակ նե րում բնակ վող 44 ըն տա նի քի ար դեն բնա կա
րան է տրա մադր վել, իսկ մոտ 20 ըն տա նիք ամ սա կան նպաստ են 
ստա նում ար տա սահ ման յան հո վա նա վոր նե րից: Ան հա տա կան 
նվի րատ վութ յուն նե րի մե խա նիզ մը չի են թադ րում ա ջակ ցութ յուն 
ըն տա նի քին՝ կազ մա կեր պութ յա նը հատ կաց ված փո խան ցում ե
րի մի ջո ցով. կազ մա կեր պութ յու նը ա վե լի շուտ ծա ռա յում է որ պես 
միջ նորդ կա րի քա վո րի և ն վի րա տո ւի միջև. «Գտ նում ենք ըն տա
նի քը, բնա կա րա նը և մ ա ցա ծը թող նում ի րենց» (« Շի րակ կենտ
րոն» ՀԿի ղե կա վար):
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

2. Դպ րո ցից դուրս մա ցած 208 ե րե խա այժմ դպրոց է հա ճա խում: 
Կազ մա կեր պութ յու նը նրանց տրա մադ րել է դպրո ցա կան պա րա
գա նե րի ամ բող ջա կան փա թեթ ներ:

3. Ե րեք կազ մա կեր պութ յուն, այդ թվում « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿ
ն, Փա րոս հիմ ադ րա մի (ԱՄՆ) ֆի նան սա վոր մամբ ցե րե կա յին 
կենտ րոն են ստեղ ծել միայ նակ մայ րե րի ե րե խա նե րի հա մար: Այս 
կենտ րո նը միայ նակ մայ րե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս նախ 
և  ա ռաջ աշ խա տանք գտնել: Կենտ րո նի ծա ռա յութ յուն նե րը նե
րա ռում են տար րա կան հի գիե նիկ խնամք և ս նունդ, ինչ պես նաև 
կրթա կան ու զար գաց ման մի ջո ցա ռում եր:

Այս պի սով, ի րա զեկ ման ու ֆոն դա հայ թայթ ման գոր ծու նեութ յու նը 
հիմք է ստեղ ծել բազ մա թիվ ըն տա նիք նե րի կեն սա պայ ման նե րի բա րե
լավ ման հա մար՝ եր կա րա ժամ ետ կտրված քով:

Քա րո զար շա վի բո լոր արդ յունք նե րը, ըստ ՀԿի ղե կա վա րի, կար ևոր 
ձեռք բե րում եր են, քան զի ցան կա ցած փոքր քայլ նպաս տել է ծայ րա
հեղ աղ քա տութ յան մեջ գտնվող բնա կիչ նե րի կե ցութ յան բա րե լավ մա
նը և հիմ ա րար ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը:

Հաջողության գործոնները

Քա րո զար շա վի հա ջո ղութ յունն ա ռա ջին հեր թին պայ մա նա վոր ված 
է ման րա մասն և հա մա պար փակ տե ղե կատ վութ յան առ կա յութ յամբ: 
Կազ մա կեր պութ յան աշ խա տա կից նե րը ման րա մասն ճա նա չում են յու
րա քանչ յուր շա հա ռո ւին` ըն տա նի քի ողջ պատ մութ յամբ, խնդիր նե րով և 
հ նա րա վո րութ յուն նե րով: Ինչ պես նշում է կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա
րը. « Շա տերն են այս ծրագ րե րը վերց նում և  ի րա կա նաց նում, և ՏԻՄը, և 
շատ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ, սա կայն մեզ չեն կա րող փո
խա րի նել, քան զի այդ ահ ռե լի ին ֆոր մա ցիոն բա զան եր ևի միայն մենք 
ու նենք: Եվ հար ցը ա մեն ևին նրա նում չէ, որ այդ տե ղե կատ վութ յու նը 
ինս տի տու ցիո նա լի զաց ված չէ կամ էլ գաղտ նի է, պար զա պես ա վե լին 
քան 8 տա րի նե րի ա մե նօր յա աշ խա տան քի արդ յուն քում կու տակ ված 
տե ղե կատ վութ յու նը հնա րա վոր չէ փո խան ցել»: Կազ մա կեր պութ յան 
ղե կա վա րի փոր ձը և փոր ձա գի տութ յու նը հատ կա պես կար ևոր նշա նա
կութ յուն ու նեն. «Ին քը շատ լավ տի րա պե տում է ա ղե տի գո տու հիմ ա

հար ցե րին, տար բեր սո ցիա
լա կան շեր տե րի և մարդ կանց 
հիմ ախն դիր նե րին և…  ին քը 
կոնկ րետ լու ծում եր է ա ռա
ջար կում: Ընդ ո րում` իր ա ռա
ջար կած լու ծում ե րը հիմ ված 
են տա րի նե րի ըն թաց քում կա
տա րած հե տա զո տութ յուն նե րի, 
ու սում ա սի րութ յուն նե րի վրա, 
դա նաև մեզ հա մար է նպաս
տա վոր» (ՀՀ քա ղա քա շի նութ
յան նա խա րա րութ յան ներ կա
յա ցու ցիչ): Այս մեջ բե րու մը ցույց 
է տա լիս նաև կոնկ րետ, պրակ
տիկ լու ծում եր ա ռա ջար կե լու 
կար ևո րութ յու նը:

Հա ջո ղութ յան մեկ այլ գրա վա կան կա րե լի է հա մա րել հիմ ախնդ րի 
հա մա պար փակ դի տար կու մը: Քա րո զար շա վը չի ա վարտ վել ա ռաջ
նա յին նպա տա կի նվաճ մամբ, այլ շա րու նակ վել է` լրաց նե լով բո լոր ի 
հայտ ե կած բա ցե րը, լու ծե լով բո լոր այն խնդիր նե րը, ո րոնք հնա րա
վոր էր լու ծել:

Եվ վեր ջա պես, հա ջո ղութ յան գրա վա կան նե րից էին այն մարդ կա յին 
ռե սուրս նե րը, ո րոնք կազ մա կեր պութ յան ա ռա քե լութ յան նվիր յալ ներն 
են և ն պաս տում են Գ յում րու ա նօթ ևան նե րի խնդիր նե րի լուծ մա նը: Լի
դե րի ան ձը ո րո շիչ դեր է ու նե ցել այս տեղ, քա նի որ նրա փոր ձը, ե ռան
դը, նվիր վա ծութ յունն ու հա մա ռութ յու նը հնա րա վոր դարձ րե ցին ա ռա
ջադր ված նպա տակ նե րի ի րա կա նա ցու մը. «Ինքն ընդ հան րա պես այն 
մարդ կան ցից է, որ իս կա պես մի փուշ հա նում է, այն քա նով, որ քա նով 
որ ին քը, ան ձամբ ին քը կկա րո ղա նա» (ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան նա խա
րա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ):

«Շիրակ կենտրոն» ՀԿ նախագահը 
շահառու ընտանիք այցի ժամանակ 

(լուսանկարը՝ ՀԿ-ի ֆեյսբուքյան էջից)



25

Խոչընդոտներն ու մարտահրավերները

Քա րո զար շա վի սկզբնա կան փու լում տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե
րի դիր քո րո շում ա վե լի դի մադ րո ղա կան է ե ղել, ո րը բար դաց րել է 
ՏԻՄի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: Խն դի րը բարձ րա ձայ նե լու ըն
թաց քում ա ռա ջին հիմ ա կան հա կազ դում այն էր, որ կազ մա կեր
պութ յու նը վար կա բե կում է եր կի րը: Ինչ պես պատ մում է ՀԿի ղե կա
վա րը, բանն այն է, որ երբ ծայ րա հեղ աղ քա տութ յան մեջ ապ րող ըն
տա նիք նե րի կեն ցա ղը նկա րագ րող տե սագ րութ յուն նե րը տե ղադր վում 
էին « Յու թու բում», ա ռա ջի նը թուր քա կան մա մուլն ու կայ քերն էին այն 
վերց նում ու տա րա ծում: Սա կայն հե տա գա յում այս ա մե նը հարթ վել 
է հա մա տեղ քննար կում ե րի, ա ռա վե լութ յուն նե րի ու թե րութ յուն նե րի 
կշռա դատ ման արդ յուն քում:

Կազ մա կեր պութ յու նը մեկ այլ բար դութ յուն է հա մա րում այն մեծ բա
ցա սա կան է ներ գիան, որն աշ խա տող նե րը կու տա կում են ա մեն օր` 
շփվե լով ու աշ խա տե լով ծանր պայ ման նե րում բնակ վող ըն տա նիք նե
րի հետ. « Շատ դժվար է այդ ա մե նը կրե լը, նույ նիսկ ըն կեր նե րիդ հետ 
չես կա րո ղա նում խնջույ քի մաս նակ ցես: Լի նում է՝ մտնում ենք տներ, 
ո րոնց դու ռը տա րի նե րով ոչ ոք չի բա ցել: Մենք նաև հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցութ յուն ենք այդ պի սով ցույց տա լիս» (« Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի 
ղե կա վար):

Հետագա քայլերը

Տ նա կա յին ա վան նե րի բնա կիչ նե րի հետ ա մե նօր յա սերտ հա ղոր
դակ ցութ յան մի ջո ցով կազ մա կեր պութ յու նը մշտա դի տար կում է հա
մայն քա յին մա կար դա կով ի րա վա կան կար գա վո րում ե րի ի րա կա նա
ցու մը: Ել նե լով մո նի թո րին գի արդ յունք նե րից, կազ մա կեր պութ յու նը 
նա խա ձեռ նում է շա հե րի պաշտ պա նութ յան, սո ցիա լա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի մա տուց ման և կամ հան րա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մո
նի թո րին գի հա մա պա տաս խան գոր ծու նեութ յուն: 

Կազ մա կեր պութ յու նը շա րու նա կե լու է առ կա ծրագ րե րը, նե րառ յալ 
սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յու նը, ցե րե կա յին կենտ րո նի գոր ծար կու մը, 
ինչ պես նաև ձեռք բե րում ե րի ամ րապնդ մանն ուղղ ված ՇՊ քա րո զար

շավ ե րը: Այս քա րո զար շավ ե րի նպա տակն է հա մայն քա յին ո րո շում
նե րի մա կար դա կով ամ րապն դել ա ջակ ցութ յան այն բո լոր ծրագ րե րը, 
ո րոնք այ սօր ի րա կա նաց վում են ՏԻՄի կող մից՝ կազ մա կեր պութ յան 
հա մա գոր ծակ ցութ յամբ: Ներ կա յումս ՇՊ քա րո զար շավ ուղղ ված է 
հա մայն քա յին մա կար դա կում օ րենսդ րա կան այն պի սի փո փո խութ
յուն նե րի, ո րոնք սո ցիա լա կան ար տո նութ յուն նե րի տե ղա կան չա փա
նիշ ներ կսահ մա նեն՝ ի լրում պե տա կան մա կար դա կով սահ ման վող 
չա փա նիշ նե րի, օ րի նակ տնա կա յին ա վան նե րում բնակ վող նե րի հա
մար. « Ճիշտ է, տար բեր ա ջակ ցութ յուն ներ տրա մադր վում են սո ցիա
լա պես ա նա պա հով խա վե րին, սա կայն դա ար վում է ըստ ցան կութ յան 
և  որ ևէ կա նո նա կար գում չկա: Պետք է տե ղա կան մա կար դա կով ո րո
շա կի խա վեր ստա նան սո ցիա լա կան ար տո նութ յուն ներ: Այ սինքն՝ ոչ 
թե օգ նես, ո րով հետև ու զում ես, այլ լի նի հստակ կարգ՝ ի պաշ տո նե 
ա նե լու հա մար» (« Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի ղե կա վար):

Նա խագծ վող ծրագ րե րից է նաև սո ցիա լա կան բնա կա րան նե րի 
ստեղ ծու մը և գոր ծար կու մը, քա նի որ ՏԻՄն  ու նի ե րեք շենք, ո րոնք 
նա խա տե սում է հատ կաց նել սո ցիա լա կան բնա կա րան նե րի հա մար: 

Միև նույն ժա մա նակ, կա րո ղա նա լով մե ծա ծա վալ ֆոն դա հայ թայթ
ման գոր ծըն թաց ի րա կա նաց նել, կազ մա կեր պութ յու նը դեռևս տես
նում է իր դե րա կա տա րու մը սո ցիա լա պես խո ցե լի խմբե րին ծա ռա յութ
յուն ներ մա տու ցե լու գոր ծում՝ որ պես ծա ռա յութ յուն մա տու ցող այ լընտ
րան քա յին կա ռույց:

Ամփոփում

Ամ փո փե լով վե րը շա րադր վա ծը, կա րե լի է ա սել, որ ինչ պես դա
սա կան մո տեց ման դեպ քում, այս քա րո զար շա վի ա ռաջ նա յին կար
ևոր քայ լը հիմ ախնդ րի ու սում ա սի րութ յունն էր:  Հիմ ախնդ րի հա
մա պար փակ ու սում ա սի րութ յու նը՝ շա հա ռու նե րի հետ ան մի ջա կան 
շփման շնոր հիվ նրանց ի րա կան կա րիք նե րի մա սին լիար ժեք տե ղե
կատ վութ յամբ և հս տակ պատ կե րա ցում ե րով, ա պա հո վում է այն 
կա յուն հիմ քը, ո րի վրա է կա ռուց վում ողջ քա րո զար շա վը:  Միայն այս 
պա րա գա յում է, որ պե տութ յու նը ՀԿին դի տար կում է որ պես գոր ծըն
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

կեր և  բա նակ ցութ յան լիար ժեք կողմ, և  այդ ո լոր տում յու րա քանչ յուր 
քննար կում բա ցառ վում է ա ռանց այդ ՀԿի մաս նակ ցութ յան:

 Գոր ծի քա կազ մը տար բեր է ե ղել քա րո զար շա վի յու րա քանչ յուր բա
ղադ րի չի հա մար, սա կայն ե րեք հիմ ա կան մո տե ցում արդ յու նա վետ է 
ե ղել. 

1.  Միև նույն բո վան դա կութ յամբ նա մակ նե րը միա ժա մա նակ ուղղ վել 
են մի քա նի ատ յան նե րի՝ միմ յանց ստո րա դաս և  վե րա դաս: Այս 
մե խա նիզ մը բա վա կա նին արդ յու նա վետ է, քան զի ա պա հո վում է 
վե րահս կո ղութ յուն մե կը մյու սի նկատ մամբ: 

2.  Նա մակ նե րում, բա ցի ու ղեր ձից, առ կա էր նաև ա ռա ջար կութ յուն
նե րի փա թեթ, որն ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ րեց քա րո զար շա վը, 
քա նի որ օգ նեց յու րա քանչ յուր կա ռույ ցին ա վե լի լավ հաս կա նալ 
ի րե նից ակն կալ վող գոր ծո ղութ յուն նե րը և  հիմք հան դի սա ցավ կա
ռու ցո ղա կան բա նակ ցութ յուն նե րի հա մար:

3. Ա ռան ձին լսա րան նե րի հա մար հար մա րեց ված տե սա հո լո վակ նե
րը արդ յու նա վետ էին տվյալ խմբի յու րա հա տուկ կա րիք նե րը ներ
կա յաց նե լու ա ռու մով և  պա րու նա կում էին ու ղերձ այն մա սին, թե 
ինչ պես կա րե լի է այն լու ծել: Այս պի սով, յու րա քանչ յուր լսա րան 
կա րող էր տես նել իր հնա րա վոր դե րա կա տա րութ յու նը այս խնդրի 
լուծ ման մեջ:

 Վեր ջա պես, յու րա քանչ յուր հիմ ախնդ րին հա մա կար գա յին և 
 խոր քա յին մո տե ցում ցու ցա բեր վեց և  քա րո զար շա վը չսահ մա նա փակ
վեց զուտ խնդիր նե րի բարձ րա ձայն մամբ:

Դեպք թիվ 3 . Քարոզարշավ աշխատող կանանց 
մայրության նպաստի կրճատման վերաբերյալ 
կառավարության նախագծի դեմ

Իրականացնող՝  «Ժամանակավորապես անաշխատունակ ճանաչված 
անձանց իրավունքների պաշտպանության» ոչ ֆորմալ 
նախաձեռնություն

Գործունեության տարածք՝ Երևան և համացանց

Ժամանակահատված՝ 2014թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր

Ոլորտ՝ սոցիալական

Կազմակերպության մասին

« Ժա մա նա կա վո րա պես ա նաշ խա տու նակ ճա նաչ ված ան ձանց ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նութ յան» խում բը քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ
նութ յուն է, ո րը ձևա վոր վել է 2010թ.՝ ընդ դեմ մայ րութ յան նպաստ նե րի 
վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի: Այս նա խա ձեռ նութ
յու նը սկիզբ է ա ռել ֆեյս բուք յան խմբի մի ջո ցով16, որ տեղ ներ կա յումս 
ընդգրկ ված են ա վե լի քան 2300 ան դամ եր: Նա խա ձեռ նութ յան ան
դամ ե րի միջև անձ նա կան կա պեր գրե թե չկան, թեև նրան ցից շա
տե րը, բա ցի ֆեյս բուք յան խմբին ան դա մակ ցե լուց, քա րո զար շա վի 
շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ ված մի շարք մի ջո ցա ռում ե րի են մաս
նակ ցել: Այս խում բը եր կու քա րո զար շավ է ի րա կա նաց րել՝ ա ռա ջի
նը՝ 2010թ. « Ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կութ յան նպաստ նե րի 
մա սին» նոր օ րեն քի դեմ, իսկ երկ րոր դը՝ 2014թ.՝ նույն օ րեն քում նա
խա տես վող փո փո խութ յուն նե րի դեմ: Լ րատ վա մի ջոց նե րում ու պաշ
տոն յա նե րի ե լույթ նե րում այս նա խա ձեռ նութ յու նը հա ճախ ան վան վել 
է «Հ ղի կա նանց շար ժում», քա նի որ հիմ ա կան մաս նա կից նե րը ե րի
տա սարդ կա նայք են, մաս նա վո րա պես հղի կա նայք: Ներ կա յումս այս 
խում բը գոր ծում է միայն ֆեյս բուք յան հար թա կում, որ տեղ ան դամ ե րը 

16 https://www.facebook.com/groups/maternity/
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նո րութ յուն ներ են տե ղադ րում մայ րութ յան ո լոր տին առնչ վող օ րենսդ
րա կան փո փո խութ յուն նե րի և կամ ծրագ րե րի վե րա բեր յալ:

Դեպքի համառոտ նկարագիր

Ներ կա յաց ված դեպ քի ու սում ա սի րութ յու նը վե րա բե րում է 
« Ժա մա նա կա վո րա պես ա նաշ խա տու նակ ճա նաչ ված ան ձանց ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նութ յան» խմբի երկ րորդ քա րո զար շա վին: 2014թ. 
նո յեմ բե րին կա ռա վա րութ յունն ա ռա ջար կեց փո փո խութ յուն ներ կա
տա րել « Ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կութ յան նպաստ նե րի մա
սին» օ րեն քում, ըստ ո րի նա խա տես վում էր կրճա տել աշ խա տող կա
նանց տրա մադր վող մայ րութ յան նպաստ նե րը՝ նպաս տի հաշ վարկ
ման հա մար հիմք ծա ռա յող մի ջին աշ խա տա վար ձի շե մի սահ ման ման 
մի ջո ցով, իսկ կրճատ ման արդ յուն քում ստա ցած խնա յո ղութ յուն ներն 
ուղ ղել չաշ խա տող կա նանց մայ րութ յան նպաստ նե րի տրա մադր մա
նը: Օ րեն քի փո փո խութ յու նը կան խե լու նպա տա կով նա խա ձեռ նութ
յու նը շա հե րի պաշտ պա նութ յան քա րո զար շավ սկսեց՝ օգ տա գոր ծե լով 
նա մակ ներ, ստո րագ րա հա վաք ներ, փո ղո ցա յին ակ ցիա ներ, մաս նակ
ցե լով հան րա յին լսում ե րի ու մա մու լի ա սու լիս նե րի: Արդ յուն քում հա
ջող վեց լայն հան րութ յան ու շադ րութ յու նը գրա վել քննարկ վող հար ցի 
հան դեպ, իսկ կա ռա վա րութ յան ու խորհր դա րա նի բազ մա թիվ ան դամ
ներ ա ջակ ցե ցին նա խա ձեռ նութ յա նը: Օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն
նե րի նա խա գի ծը վե րա նայ վեց՝ ընդգր կե լով նա խա ձեռ նութ յան ա ռա
ջարկ նե րի մեծ մա սը, և 2014թ. դեկ տեմ բե րին նա խա գիծն ըն դուն վեց 
խորհր դա րա նում:

Հիմնախնդիրը և քարոզարշավի նախաձեռնումը

« Ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կութ յան նպաստ նե րի մա սին» 
օ րենքն ըն դուն վել է 2010թ.՝ փո խա րի նե լով այն ժա մա նակ գոր ծող 
« Ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կութ յան դեպ քում պար տա դիր սո
ցիա լա կան ա պա հո վութ յան վճար նե րի մա սին» օ րեն քը: Վեր ջինս 
հղիութ յան և մայ րութ յան ար ձա կուր դի 140 օր վա ժա մա նա կա հատ վա
ծի հա մար փոխ հա տու ցում էր սահ մա նում կնոջ վեր ջին ե րեք ամս վա 
մի ջին աշ խա տա վար ձի 100%ի չա փով՝ ա ռանց հար կե րի և պա հում ե

րի: 2010թ. նոր օ րեն քի նա խագ ծով ա ռա ջարկ վում էր 100% փոխ հա տու
ցում սահ մա նել միայն այն կա նանց հա մար, ո րոնց աշ խա տա վար ձը 
ՀՀ մի նի մալ աշ խա տա վար ձի հնգա պա տի կից պա կաս էր (այն ժա
մա նակ դա կազ մում էր 150000 ՀՀ դրամ), իսկ ա վե լի մեծ աշ խա տա
վար ձի դեպ քում փոխ հա տու ցել միայն նշված հնգա պա տի կի չա փով: 
Բա ցի այդ, օ րեն քով նա խա տես վեց մայ րութ յան ար ձա կուր դի հա մար 
տրվող նպաս տից ե կամ տա հար կեր գան ձել: Այս օ րեն քը հապշ տապ 
ըն դուն վեց խորհր դա րա նի կող մից 2010թ. նո յեմ բե րի վեր ջին և  ու ժի 
մեջ մտավ նույն թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1ից: « Ժա մա նա կա վո րա պես 
ա նաշ խա տու նակ ճա նաչ ված ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ
յան» նա խա ձեռ նութ յու նը ձևա վոր վեց նո յեմ բե րին, երբ հան րութ յու նը 
տե ղե կա ցավ օ րեն քի մա սին: Նա խա ձեռ նութ յան հա մա կարգ ված գոր
ծո ղութ յուն նե րի, այդ թվում բո ղո քի ակ ցիա նե րի, մա մու լի ա սու լիս նե րի, 
կա ռա վա րութ յա նը ու խորհր դա րա նին ուղղ ված նա մակ նե րի ու ստո
րագ րա հա վաք նե րի, ինչ պես նաև ԶԼՄնե րի ու մյուս ակ տիվ խմբե րի 
մի ջո ցով լայն հան րա յին ի րա զեկ ման շնոր հիվ 2011թ. սկզբին օ րեն քը 
փո փոխ վեց՝ վե րա կանգ նե լով ժա մա նա կա վո րա պես ա նաշ խա տու նակ 
ան ձանց նպաստ նե րը մինչև 2010թ. դեկ տեմ բե րի 1ը ե ղած չա փով, թեև 
նպաս տի հարկ ման դրույթն, այ նո ւա մե նայ նիվ, պահ պան վեց: 

Մոտ չորս տա րի անց՝ 2014թ. նո յեմ բե րին, կա ռա վա րութ յու նը ևս մեկ 
փո փո խութ յուն ա ռա ջար կեց՝ դարձ յալ շեմ սահ մա նե լով փոխ հա տուց
ման գու մա րի հաշ վար կի հա մար, ինչ պես նաև կա պե լով նպաս տի 
չա փը ներ կա յիս գոր ծա տո ւի մոտ աշ խա տան քի ստա ժի հետ17: Բա ցի 
այդ, նա խագ ծով ա ռա ջարկ վում էր ա զա տազրկ ված կա նանց մայ րութ
յան նպաստ նե րի վե րա ցում, ինչ պես նաև մի շարք այլ փո փո խութ յուն
ներ՝ հի վան դութ յան պատ ճա ռով ա նաշ խա տու նա կութ յան նպաս տի 
կրճատ ման վե րա բեր յալ:

Այս ան գամ ևս կա ռա վա րութ յան կող մից որ ևէ հան րա յին քննար կում 
չէր նա խա ձեռն վել: Սա կայն 2010թ. ձևա վոր ված նա խա ձեռ նութ յան ան

17 Ըստ նախագծի, ներկա գործատուի մոտ մինչև մեկ տարի աշխատած կանանց 
համար ստացվող նպաստի հաշվարկի համար հիմք էր վերցվում ներկա միջին 
աշխատավարձի 40%-ը, 1-3 տարվա փորձի դեպքում՝ 60%-ը, իսկ նրանց համար, 
ովքեր տվյալ գործատուի մոտ աշխատել են երեք տարուց ավելի, որպես նպաստի 
հաշվարկի հիմք պիտի ընդունվեր ներկա միջին աշխատավարձի 80%-ը: 
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

դամ ե րից մե կը պա տա հա բար տե սավ նա խագ ծի մա սին տե ղե կատ
վութ յու նը կա ռա վա րութ յան կայ քում, որ տեղ նշված էր, որ նա խա գի ծը 
հաս տատ վել է և պետք է ու ղարկ վի Ազ գա յին ժո ղով: Այս նո րութ յու նը 
ա րագ տա րած վեց նա խա ձեռ նութ յան ֆեյս բուք յան խմբի մի ջո ցով, և  
ան մի ջա պես նոր քա րո զար շավ սկսվեց: 

Համակարգում և կառավարում

Ինչ պես և  այլ քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի դեպ քում, 
որ տեղ սո վո րա բար ղե կա վար ման հո րի զո նա կան կա ռուց վածք է և 
սահ ման ված լի դե րութ յուն չկա, ո րո շում ե րի կա յա ցու մը և գոր ծու
նեութ յու նը այս խմբում ինք նա բուխ էր, հիմ ված խմբի ան դամ ե րի 
ա ռա ջարկ նե րի վրա: Այ սինքն, նա խա ձեռ նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հստակ կամ գրա վոր որ ևէ պլա նա վո րում չկար, իսկ հա ջորդ քայ լե րի 
մա սին ո րո շում երն ըն դուն վում էին տա րե րայ նո րեն՝ ըստ ի րա վի ճա
կի. « Մենք նա խա ձեռ նե ցինք շար ժու մը, իսկ հե տո գոր ծըն թա ցը ինքն 
ի րեն ըն թա ցավ» (նա խա ձեռ նութ յան ան դամ):

Կար ծիք նե րի փո խա նակ ման, ֆեյս բուք յան խմբի ա ռա վել ակ տիվ ան
դամ ե րի կող մից տե ղե կատ վութ յան ու ա ռա ջարկ նե րի տրա մադր ման 
նախ նա կան փու լից հե տո շարժ ման հա մա կար գու մը ստանձն վեց եր կու 
հո գու կող մից: Ն րան ցից մե կը նշում է, որ ո չինչ տե ղից չի շարժ վի, ե թե 
որ ևէ մե կը չստանձ նի լի դե րի դե րը. « Շատ կար ևոր է, որ հա զար ու մի 
ու րիշ մարդ լի նի, հա մա կար գողն էլ կա րո ղա նա խորհր դակ ցի, բայց մի 
հո գի պետք է ստանձ նի այդ պար տա վո րութ յու նը: Օ րի նակ, ե թե նա մակ 
պետք է գրվի, ա պա մե կը պետք է նստի և գ րի այն, մե դիա յին որ պի տի 
զանգ վի, ա պա մե կը պետք է զան գի: Դ րա հա մար, էդ քա նը գի տակ ցե
լով, այդ բա նը ես ա նում էի, որ մի քայլ շարժ վենք ա ռաջ» (նա խա ձեռ
նութ յան ան դամ): Միև նույն ժա մա նակ, տար բեր ան ձանց մաս նակ ցութ
յու նը լրատ վա մի ջոց նե րին տրված հար ցազ րույց նե րում, պե տա կան 
մար մին նե րի հետ հան դի պում ե րում և  այլ գոր ծո ղութ յուն նե րում ևս 
կար ևոր էր՝ ներգ րավ ված մարդ կանց բազ մա զա նութ յու նը ցույց տա լու 
և խնդ րի տար բեր կող մե րի մա սին խո սե լու ա ռու մով: Ո րո շու մը, թե ով 
կներ կա յաց նի խում բը հար ցազ րույ ցի կամ հան րա յին քննարկ ման ժա
մա նակ, կա յաց վում էր պա հի անհ րա ժեշ տութ յամբ, ըստ շարժ ման ան

դամ ե րի հար մա րութ յան և  ա ռա ջադր ման, սո վո րա բար ֆեյս բուք յան 
քննար կում ե րի մի ջո ցով կամ փո ղո ցա յին ակ ցիա նե րի ժա մա նակ:

Կիրառած ռազմավարությունները և մեթոդները

Քա րո զար շա վի ըն թաց քում մի շարք գոր ծիք ներ են օգ տա գործ վել, 
ո րոնք հա ճախ են կի րառ վում նաև այլ ոչ ֆոր մալ քա ղա քա ցիա կան 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կող մից.

 ■ Նախ և  ա ռաջ ֆեյս բուք յան ցան ցե րի մի ջո ցով նա խա ձեռն վեց 
ի րա զե կումն ու ա ջա կից նե րի հա մախմ բու մը: Ներգ րավ վեց 
2010թ. ստեղծ ված ֆեյս բուք յան խում բը, որ տեղ ընդգրկ վե ցին մի 
շարք նոր ան դամ եր (շարժ ման ա մե նաակ տիվ ա միս նե րի ըն
թաց քում խմբին ան դա մակ ցում էին մոտ 5000 հո գի):

 ■ Կա ռա վա րութ յա նը և խորհր դա րա նին նա մակ ներ ուղղ վե ցին՝ 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի նա խա ձեռ նութ յու նը կա սեց նե
լու կո չով: Բա ցի փոխ հա տուց ման շե մի, աշ խա տան քա յին ստա ժի 
և  ա զա տազրկ ված կա նանց հա մար սահ մա նա փա կում ե րի վե րա
բեր յալ դրույթ նե րի վե րաց ման պա հան ջից, նա մա կում հա կիրճ վեր
լու ծութ յուն էր ներ կա յաց վել խտրա կա նութ յան ար գել ման, կա նանց 
ի րա վունք նե րի և  այլ հա մա պա տաս խան օ րենք նե րի ու մի ջազ գա
յին հա մա ձայ նագ րե րի դրույթ նե րի շուրջ, ինչ պես նաև անդ րա դարձ 
էր ար վել մայ րութ յան նպաստ նե րի կրճատ ման տնտե սա կան, ժո
ղովր դագ րա կան և բա րո յա հո գե բա նա կան հետ ևանք նե րին:

 ■ Կա ռա վա րութ յանն ուղղ ված նա մա կը հրա պա րակ վեց change.org 
կայ քում և նա խա ձեռն վեց առ ցանց ստո րագ րա հա վաք, ո րը հա
վա քագ րեց 5128 ստո րագ րութ յուն:

 ■ Բո ղո քի ակ ցիա կազ մա կերպ վեց կա ռա վա րութ յան շեն քի առջև՝ 
հիմ ա կա նում կա նանց մաս նակ ցութ յամբ, ո րոնք ցու ցադ րում 
էին պլա կատ ներ «Այս օ րեն քը խախ տում է Սահ մա նադ րութ յու
նը», « Մի՛ զրկեք կա նանց ի րենց վաս տա կա ծից», «Իմ ե րե խա յին 
զրկում եք տակ դի րից, որ ի՞նչ ա նեք», «Ա մոթ է հղի նե րի գրպա նից 
պետբ յու ջե լցնե լը», « Մի՛ գո ղա ցեք մայ րի կիս փո ղե րը, նա ինձ հա
մար է աշ խա տում» և ն ման այլ կո չե րով, ինչ պես նաև փոք րիկ նե
րի նկար նե րով:
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 ■ Լ րատ վա մի ջոց նե րի կող
մից լու սա բա նու մը հնա
րա վո րութ յուն տվեց հան
րութ յա նը ի րա զե կել խնդրի 
մա սին, հրա պա րա կայ
նաց նել նա խա ձեռ նութ յան 
ա նու նից ներ կա յաց ված 
կո չե րը և նա մակ նե րը, մա
մու լի հա ղոր դագ րութ յուն
ներն ու հայ տա րա րութ յուն
նե րը: Լայն հան րութ յան 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում 
լի նե լու շնոր հիվ՝ քա րո զար շա վի ա վե լի ուշ փու լե րում լրատ վա մի
ջոց նե րը նե րա ռում էին այս խնդի րը ի րենց նո րութ յուն նե րի թո ղար
կում ե րում, որն օգ նեց կա ռա վա րութ յու նում տե ղի ու նե ցող քննար
կում երն ա վե լի թա փան ցիկ դարձ նել: Մի քա նի լրատ վա մի ջոց ներ 
ու ղիղ ե թե րով հե ռար ձա կում էին խորհր դա րա նում կազ մա կերպ
ված հան րա յին լսում ե րը: Ա վե լին, ԶԼՄնե րը մի քա նի մա մու լի 
ա սու լիս կազ մա կեր պե ցին՝ շարժ ման ա ռա վել ակ տիվ ան դամ ե
րի մաս նակ ցութ յամբ: Բա ցի այդ, նա խա ձեռ նութ յան ան դամ ե րին 
հրա վի րում էին տար բեր հե ռուս տած րագ րե րի՝ քննարկ վող օ րեն քի 
վե րա բեր յալ ի րենց տե սա կետն ու կար ծիք ներն ար տա հայ տե լու 
հա մար:

Թիրախային խումբը և շահառուները

Այս քա րո զար շա վի հիմ ա կան թի րա խը կա ռա վա րութ յունն էր, մաս
նա վո րա պես ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա
րութ յունն ու վար չա պե տը, ինչ պես նաև ԱԺ սո ցիա լա կան հար ցե րի 
մշտա կան հանձ նա ժո ղո վը, ո րը պետք է հե տա գա յում վերջ նա կան 
տես քի բե րեր նա խա գի ծը՝ այն պատ գա մա վոր նե րին ներ կա յաց նե լու 
հա մար: 

Քա րո զար շա վի շա հա ռու նե րը վե րար տադ րո ղա կան տա րի քի կա
նայք են, ինչ պես նաև բո լոր աշ խա տող մար դիկ, քա նի որ նա խա

գի ծը են թադ րում էր ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կութ յան բո լոր 
նպաստ նե րի, այդ թվում հի վան դութ յան հետ կապ ված փոխ հա տուց
ման կրճա տում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա րո զար շա վի կի զա կե տում մայ
րութ յան նպաստ ներն էին և  օ րեն քից ա ռա վել տու ժող այն ե րի տա սարդ 
կա նայք, ո րոնք հա մե մա տա բար ա վե լի բարձր են վար ձատր վում և  
ա վե լի կա յա ցած են որ պես մաս նա գետ ներ, քա նի որ շե մի սահ մա նու
մը նրանց հա մար ե կամ տի զգա լի կո րուստ կլի ներ մայ րութ յան ար ձա
կուր դի 140 օ րա նոց ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար:

Օգտագործված ռեսուրսները և համագործակցությունը

Նա խա ձեռ նութ յան հիմ ա
կան ռե սուր սը ի րենց ժա մա նա
կը և ջան քե րը ներդ նող մար դիկ 
էին: Թեև ֆեյս բուք յան խմբում 
գրանց ված էին մի քա նի հա զար 
ան դամ, մի քա նի տասն յակն էր 
միայն մաս նակ ցում փո ղո ցի ակ
ցիա նե րին. « Բո լո րը մա մա ներ 
են, ժա մա նակ չկա ընդ հան րա
պես. ե րե խա, տուն, գործ: … Ով 
երբ կա րո ղա նում, միա նում էր» 
(նա խա ձեռ նութ յան ան դամ): 
Մա մու լի ա սու լիս նե րին ու քննար կում ե րին մաս նակ ցում էին մինչև 
հինգ ա ռա վել ակ տիվ ան դամ: ԱԺ սո ցիա լա կան հար ցե րի մշտա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցի չը նկա րագ րում է շարժ ման մաս նա կից
նե րին որ պես «ա զատ» կա նայք, ո րոնք «կաշ կանդ ված չեն, ո րով հետև 
հիմ ա կա նում մի ջազ գա յին կա ռույց նե րում են աշ խա տում»: Ըստ եր
ևույ թին, մաս նա կից նե րից շա տե րը փորձ ու նեին քա ղա քա ցիա կան 
ակ տիվ շար ժում ե րի, մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում, և կամ աշ
խա տում էին քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ո լոր տում, այդ թվում 
ՔՀԿնե րում ու մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րում: 

Նա խա ձեռ նութ յան հիմ ա կան ան դամ երն ի րենց ի րա վա բա նա կան 
ու հաշ վա պա հա կան փոր ձա գի տութ յան շնոր հիվ պա հանջ նե րի հիմ

Նախաձեռնության անդամերն իրենց 
մտահոգություններն են ներկայացնում

մամուլի ասուլիսին  
(լուսանկարը՝ www.aravot.am կայքից)

Կանայք բողոքում են կառավարության 
շենքի մոտ  

(լուսանկարը՝ www.aravot.am կայքից)
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

նա վո րում երն էին մշա կում, իսկ լրատ վա մի ջոց նե րի հետ առն չութ յուն 
ու նե ցող մաս նա կից ներն ա պա հո վում էին լրատ վա մի ջոց նե րի ներգ
րա վու մը, ո րը հատ կա պես կար ևոր էր շարժ ման սկզբում: Նա մակ նե
րի ու ստո րագ րա հա վաք նե րի հա մար հիմ ա կա նում օգ տա գործ վել են 
հա մա ցան ցի ռե սուրս նե րը, մինչ դեռ քա րո զար շա վի միակ նյու թա կան 
ռե սուր սը՝ պլա կատ նե րը, տպում կամ ձեռ քով պատ րաս տում էին հենց 
մաս նա կից նե րը: 

Թեև նա խա ձեռ նութ յան բազ մա թիվ ան դամ եր աշ խա տում էին տե
ղա կան ու մի ջազ գա յին ՀԿնե րում, շարժ ման ըն թաց քում ՀԿնե րը 
ան մի ջա կա նո րեն գրե թե չեն ներգ րավ վել: « Հա սա րա կութ յուն ա ռանց 
բռնութ յան» և « Կա նանց ռե սուրս կենտ րոն ներ» ՀԿնե րը ի րա վա բա
նա կան ա ջակ ցութ յուն էին տրա մադ րում և  ա ջակ ցում էին տե ղե կատ
վութ յան հա վա քագր ման, ի րենց կայ քում և  այլ հան րա յին մի ջոց նե րով 
հայ տա րա րութ յուն նե րի հրա պա րակ ման, պլա կատ նե րի տպագր ման, 
ինչ պես նաև տար բեր մի ջո ցա ռում ե րի ըն թաց քում օ րեն քի վե րա բեր
յալ մտա հո գութ յան հրա պա րա կա յին ար տա հայտ ման մի ջո ցով: 2010թ. 
շարժ մա նը ա ջակ ցել էր նաև Օքս ֆամ Հա յաս տա նը՝ մար զե րում ի րա
զեկ ման մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման մի ջո ցով:

Ստացած արդյունքները և ազդեցությունը

Քա րո զար շա վի հիմ ա կան արդ յուն քը օ րենսդ րա կան փո փո խութ
յուն նե րի նա խագ ծի վե րա նա յում էր: Մայ րութ յան նպաս տի չա փը 
տվյալ գոր ծա տո ւի մոտ աշ խա տան քի ստա ժի հետ կա պակ ցող, ինչ պես 
նաև ա զա տազրկ ված կա նանց հա մար նպաս տը վե րաց նող դրույթ նե րը 
հան վե ցին: Փոխ հա տուց ման ա ռա վե լա գույն գու մա րի շե մի վե րա բեր յալ 
դրույ թը պահ պան վեց, սա կայն շե մը բարձ րաց վեց մինչև նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի տասն հին գա պա տի կը (ո րը վե րա բե րում է այն կա
նանց, ո րոնց աշ խա տա վար ձը կազ մում է ամ սա կան 992,000 ՀՀ դրա
մից ա վե լի՝ 2015թ. սկզբին սահ ման ված դրույ քա չա փով): Նա խա ձեռ
նութ յան ան դամ ե րը շա րու նա կե ցին պայ քա րել՝ շեմ ամ բող ջո վին 
վե րաց նե լու հա մար, սա կայն 2014թ. դեկ տեմ բե րին նա խա գի ծը հաս
տատ վեց: Այս պես թե այն պես, նա խա ձեռ նութ յան ան դամ ե րը դրա
կան են գնա հա տում քա րո զար շա վի արդ յունք նե րը, քա նի որ աշ խա տող 

կա նանց մե ծա մաս նութ յան հա
մար մայ րութ յան ար ձա կուր դի 
ըն թաց քում ստա ցած նպաս տի 
չափն ամ բող ջութ յամբ պահ
պան վեց: Սա կար ևոր ձեռք բե
րում էր կա նանց ի րա վունք նե
րի պաշտ պա նութ յան տե սա կե
տից, քա նի որ կա նայք այլևս 
կա րող են փո խել ի րենց աշ խա
տան քը ա ռանց ե րե խա ու նե
նա լու դեպ քում ե կա մու տը կորց նե լու ռիս կի, իսկ աշ խա տող կա նանց 
մե ծա մաս նութ յու նը մայ րութ յան ար ձա կուր դի դեպ քում աշ խա տա վար
ձին հա վա սար փոխ հա տու ցում կստա նա և  ե րե խա ու նե նա լու պատ
ճա ռով ե կամ տի կո րուստ չի ու նե նա (առն վազն օ րեն քով սահ ման ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծի, այ սինքն՝ 140 օր վա ըն թաց քում):

Բա ցի ան մի ջա կան արդ յունք նե րից, քա րո զար շա վը նաև հզոր խթան 
դար ձավ մյուս շար ժում ե րի հա մար, քա նի որ հա ջո ղութ յան հա սավ՝ 
չնա յած իր ինք նա բուխ բնույ թին, հիմ ված լի նե լով զուտ ան դամ ե րի 
ոգ ևո րութ յան վրա և  որ ևէ ա ջակ ցութ յուն չու նե նա լով պե տա կան կամ 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից. «Այդ բո լոր շար ժում
նե րի մեջ շատ ոգ ևո րութ յուն կա, հա վատ, որ՝ այ, հնա րա վոր է հա
վաք վել, որ կա րե լի է հա ջո ղել» (նա խա ձեռ նութ յան ան դամ): Թեև այս 
շար ժում ըն դա մե նը մեկն էր Հա յաս տա նում օ րե ցօր ակ տի վա ցող քա
ղա քա ցիա կան շար ժում ե րի շար քում, այն նշա նա կա լի ներդ րում ու
նե ցավ քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան մշա կույ թի կա յաց ման գոր
ծում, և պե տա կան պաշ տոն յա նե րի կող մից ո րո շում ե րի ըն դուն ման 
ա վե լի թա փան ցիկ ու հաշ վե տու գոր ծըն թա ցի խթան հան դի սա ցավ: 
ԱԺ սո ցիա լա կան հար ցե րով մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու
ցի չը, շարժ ման 2010թ. փու լը նկա տի ու նե նա լով, նշեց. «Իմ կար ծի քով, 
քա ղա քա ցիա կան շար ժու մը հենց այդ հղի նե րի [շարժ ման] ժա մա նակ 
զար գա ցում ապ րեց մեր երկ րում: Այս «Է լեկտ րիկ Եր ևան»18 շարժ ման 

18 2015թ. ամռանը Երևանում տեղի ունեցած լայնածավալ քաղաքացիական 
շարժում՝ էլեկտրաէներգիայի գների բարձրացման դեմ:

Նախաձեռնության ցուցապաստառներից 
մեկը
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ժա մա նակ [ի րենց] փորձն է օգ տա գործ վում ինչոր ի մաս տով»: Բա ցի 
այդ, այս շար ժու մը նշա նա կա լի դեր ու նե ցավ նաև՝ կոտ րե լու հան րա
յին այն կարծ րա տի պը, որ կա նայք ըն դու նակ չեն ակ տիվ նա խա ձեռ
նութ յուն ցու ցա բե րել ի րենց շա հե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծում: 

Հաջողության գործոնները

Այս քա րո զար շա վի հա ջո ղութ յան հիմ ա կան գրա վա կա նը հենց թե
ման էր. « Մենք չենք տքնել, ճգնել, պլա նա վո րել, քա նի որ թե ման էր 
այդ պի սին» (նա խա ձեռ նութ յան ան դամ): Ման կութ յան և մայ րութ յան 
թե մա նե րը ա վան դա բար շատ զգա յուն թե մա ներ են Հա յաս տա նում, 
քա նի որ վե րա բե րում են ըն տա նի քի ու ե րե խա նե րի հիմ ա րար ար ժեք
նե րին: Նա խա ձեռ նութ յան ան դամ ե րը գի տակ ցում էին սա և փոր ձում 
շեշ տել այդ ար ժեք նե րը. « Կար ևոր էր աղ մուկ հա նե լը: Նա մա նա վանդ 
այս կար գի թե մա նե րով ոչ մեկ հան րայ նա ցում չի սի րում, մաս նա վո
րա պես վար չա պետ նե րը, քան զի ին քը պո պուլ յար թե մա է, բո լո րիս 
սրտին հա րա զատ. ա սենք, մա մա ներ և  այդ պես: Ու ոչ ոք չի ու զում, որ 
իր ա նու նը այս կար գի ոչ պո պուլ յար օ րեն քի ըն դուն ման հետ առնչ
վի» (նա խա ձեռ նութ յան ան դամ): Ժո ղովր դագ րա կան խնդիր նե րի և  
ար տա գաղ թի բարձր ցու ցա նիշ նե րի հետ զու գա հեռ ներ անց կաց նե լը 
լրա ցու ցիչ կշիռ հա ղոր դեց խնդրին: 

Բա ցի այդ, ի րա վա կան վեր լու ծութ յու նը և  անդ րա դար ձը մյուս երկր
նե րի փոր ձին կար ևոր դեր խա ղաց կշռա դատ ված հիմ ա վո րում ե րի 
ներ կա յաց ման և պե տութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ քննար կում
նե րին հա վա սար մա կար դա կով (գի տե լի քի ու փոր ձա գի տութ յան 
ա ռու մով) մաս նակ ցե լու հա մար: Նա խա ձեռ նութ յան մաս նա կից ի րա
վա բան նե րը, հաշ վա պահ նե րը, ի րա վա պաշտ պան նե րը, այլ մաս նա
գետ ներ կա րո ղա նում էին գրա գետ և  ազ դե ցիկ խոս քով հան դես գալ 
լրատ վա կան մի ջո ցա ռում ե րի, հան րա յին քննար կում ե րի, փո ղո ցա
յին ակ ցիա նե րի ժա մա նակ տված հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում, ո րը 
կար ևոր դեր ու նե ցավ քա րո զար շա վի արդ յունք նե րի հա մար: 

Խոչընդոտներն ու մարտահրավերները

Քա րո զար շա վի ըն կա լու մը որ պես «հղի կա նանց շար ժում» կազ մա
կեր պիչ նե րին հնա րա վո րութ յուն տվեց ընդգ ծել մայ րութ յան և  ըն տա
նի քի ար ժեք նե րը՝ ձեռք բե րե լով հան րութ յան կա րեկ ցանքն ու հա մակ
րան քը: Մ յուս կող մից, քա րո զար շա վի նա խա ձեռ նու մը կա նանց և մաս
նա վո րա պես հղի կա նանց կող մից ա ռե րես վեց այն կարծ րա տի պին, 
որ հղի կա նայք ու կա նայք ընդ հան րա պես հակ ված են է մո ցիո նալ և 
չկշ ռա դատ ված պա հանջ նե րի: Նա խա ձեռ նութ յան ան դամ ե րը ա մեն 
ինչ ա րել են՝ հա մո զիչ փաս տարկ ներ ներ կա յաց նե լու և հար ցին գրա
գետ մո տե ցում ցու ցա բե րե լու հա մար, որ պես զի ի րենց լուրջ վե րա բեր
վեն:

Բա ցի այդ, ո րոշ ա վան դա պաշ տա կան գա ղա փար ներ են հնչել ԶԼՄ
նե րում և պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից, ինչ պես, օ րի նակ, «տղա
մար դիկ պի տի հոգ տա նեն ըն տա նի քի մա սին և կա նայք չպետք է 
ան հանգս տա նան ե կամ տի հա մար», կամ «հա յե րը ըն տա նի քա պաշտ 
ժո ղո վուրդ են, և մեր կա նայք փո ղի հա մար չէ, որ ե րե խա են ու նե
նում»: Դրս ևոր վել է նաև դեռևս առ կա՝ տնա յին տնտե սու հի նե րի հա
մեստ պահ վածք ցու ցա բե րե լու փո խա րեն փո ղո ցա յին ակ ցիա նե րին 
մաս նակ ցող կա նանց հան դեպ բա ցա սա կան դիր քո րո շու մը: Մի քա
նի հրա պա րա կում եր են հայտն վել, փոր ձե լով վար կա բե կել շար ժու
մը՝ որ պես մի քա նի ե սա սեր կա նանց նա խա ձեռ նութ յուն, ո րոնք ան
հանգս տա նում են ի րենց գրպա նի հա մար՝ չաշ խա տող կա նանց հետ 
նպաստ նե րը կի սե լու «ար դա րա ցի» մո տե ցու մը ող ջու նե լու փո խա րեն: 
Ո րոշ նման հրա պա րա կում ե րին ար ձա գան քե լուց հե տո շարժ ման 
ան դամ ե րը փո խե ցին ի րենց վե րա բեր մուն քը՝ ան տե սե լով դրանք. 
« Մենք կա ռույց չէինք, ի մի ջի հարց չու նեինք, …  ուս տի դրանց [հրա
պա րա կում ե րի] ան տար բեր ենք վե րա բեր վել» (նա խա ձեռ նութ յան 
ան դամ):

Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան ներ կա յա
ցուց չի կար ծի քով, հա մա ձայ նութ յան հաս նե լու ա ռու մով ա մե նա մեծ 
խո չըն դո տը նա խա ձեռ նութ յան ան դամ ե րի կա տե գո րիկ մո տե ցում 
էր. « Քաղ. հա սա րա կութ յու նը մի քիչ մաք սի մա լիստ է և դա էդ պես էլ 
պետք է լի նի: … Այդ շար ժում ե րը, բո լորն անխ տիր ներ կա յա ցել են 
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

խիստ ծայ րա հեղ դիր քո րոշ մամբ, էն մասն եմ ա սում, ո րին ես առնչ վել 
եմ, և  այդ դեպ քե րում հա մա գոր ծակ ցութ յան եզ րեր չեմ տես նում: Դա 
ճիշտ մո տե ցում չի, ո րով հետև խո սել նա խա պայ ման նե րով՝ որ ևէ լավ 
տեղ չի տա նում… Նա խա պայ ման նե րով խո սե լը, կամ նա խա պայ ման
ներ ա ռաջ քա շե լը միշտ հա րա բե րութ յուն նե րը տա նում են դե պի փա
կու ղի: Պետք է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը լի նի կա ռու ցո ղա կան» (ԱՍՀՆ 
Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան ներ կա յա
ցու ցիչ): Սա կայն շարժ ման ան դամ ե րը նա խընտ րում էին չբա նակ
ցել փո փո խութ յուն նե րի շուրջ, այլ պնդել օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ 
չկա տա րե լու ի րենց պա հան ջը. « Մեր ա ռա ջար կը հստակ է՝ հա նեք 
դրույթ նե րը օ րեն քից: Եվ նա խա րա րութ յու նը կամ դրան հա մա ձայն է, 
կամ հա մա ձայն չէ: Այս տեղ բա նակ ցե լու ու րիշ որ ևէ կետ պար զա պես 
գո յութ յուն չու նի»19:

Հետագա քայլերը

Օ րեն քի փո փո խութ յուն նե րի վե րա բեր յալ քննար կում ե րի ըն թաց
քում նա խա ձեռ նութ յան ան դամ ե րը մի քա նի ան գամ հայ տա րա րել 
էին, որ նրանք կողմ են չաշ խա տող կա նանց մայ րութ յան նպաստ 
տրա մադ րե լուն, բայց ոչ ի հա շիվ աշ խա տող կա նանց ե կա մուտ նե րի: 
2015 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը նոր նա խա գիծ 
ըն դու նեց՝ սկսած 2016 թվա կա նից չաշ խա տող կա նանց ևս  ա պա հո
վե լով ծննդա բե րութ յան նպաս տով: Այս պի սով, կա րե լի է փաս տել, որ 
քա րո զար շա վը դրա կան արդ յունք ու նե ցավ աշ խա տող կա նանց գո նե 
մե ծա մաս նութ յան ե կամ տի պահ պան ման ա ռու մով և միա ժա մա նակ 
չսահ մա նա փա կեց չաշ խա տող կա նանց հա մար նպաս տի հնա րա վո
րութ յու նը:

Նա խա ձեռ նութ յան ֆեյս բուք յան խում բը ներ կա յումս ակ տիվ է. ան
դամ երն այն տեղ կիս վում են մայ րութ յան հետ կապ ված օ րենք նե րի 
մա սին նո րութ յուն նե րով, հար ցեր ճշտում, ինչ պես նաև հա սա րա կա
կան կար ևո րութ յան այլ ծրագ րե րի ու նա խա ձեռ նութ յուն նե րի վե րա

19 Հղի կանայք պայքարում են իրենց իրավունքների համար, «Ազատություն» 
ռադիոկայան, https://www.youtube.com/watch?v=8aM2BViRygst

բեր յալ տե ղե կատ վութ յուն տե ղադ րում: Ակն կալ վում է, որ հե տա գա 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում այս խում բը հեշ տութ յամբ կհա մախմբ վի:

Ինչ վե րա բե րում է հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րին, նա խա ձեռ նութ
յան ան դա մը գտնում է, որ օգ տա կար կլի ներ վեբ կայք ու նե նալ, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն կտար բո լոր օ րենսդ րա կան նա խագ ծե րը հա վա քել 
մեկ տե ղում, հետ ևել դրանց և  ան մի ջա պես տե ղե կատ վութ յուն տա րա
ծել կամ մտա հո գութ յուն բարձ րաց նել խնդրա հա րույց օ րենք նե րի վե
րա բեր յալ, ո րը կբա ցա ռեր վեր ջին պա հին նա խագ ծի մա սին ի մա նա լու 
խնդի րը:

Մ յուս կող մից, ԱԺ ներ կա յա ցու ցի չը հույս հայտ նեց, որ քա ղա քա ցիա
կան հա սա րա կութ յունն ա վե լի ար ձա գան քող կլի նի նոր օ րենսդ րա կան 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի հան դեպ և կա ջակ ցի ժո ղովր դագ րութ յանն ու 
բնակ չութ յան բա րե կե ցութ յա նը վե րա բե րող օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ
նութ յուն նե րի հիմ ա վո րում ե րի հար ցում. « Մենք որ հարց ենք ա ռաջ 
քա շում և կա ռա վա րութ յու նը փող չու նի, ա սում է՝ ին չի՞ հի ման վրա եք 
փո փո խութ յուն ներ ա ռաջ քա շում: Բա ցի այդ…Աժն չի կա րո ղա նում 
օ պե րա տիվ ազ դի բյու ջեի փո փո խութ յան վրա: Շատ ծրագ րեր կան, որ 
հան գիստ կա րե լի էր փա կել և շատ ծրագ րեր էլ կա րե լի էր բա ցել, բայց 
քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րը դա չեն ա նում: Ի րենք կա
րող էին ակ տիվ լի նել նաև բյու ջեի ձևա վոր ման հար ցում» (ԱԺ սո ցիա
լա կան հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ): Այ սինքն, 
անհ րա ժեշ տութ յուն կա, որ քա ղա քա ցիա կան շար ժում ե րը և ՀԿնե րը 
դուրս գան հա կազ դող մո տեց ման շրջա նակ նե րից և  ա վե լի պրոակ
տիվ դառ նան օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի խթան ման գոր ծում: 

Ամփոփում

Այս քա րո զար շա վը ոչ ֆոր մալ քա ղա քա ցիա կան շարժ ման հա ջող
ված օ րի նակ է, ո րը կա րո ղա ցավ շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ազ դե ցութ յուն ու նե նալ քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման վրա՝ ա ռա
վե լա պես բո ղո քի ակ ցիա նե րի և  առ ցանց պլատ ֆորմ ե րի մի ջո ցով, 
ո րոնք հա մադր վե ցին ԶԼՄնե րում և  հան րա յին քննար կում ե րում 
պրո ֆե սիո նալ հիմ ա վո րում ե րի ներ կա յաց ման հետ: Այ նո ւա մե նայ
նիվ, ի տար բե րութ յուն մյուս ոչ ֆոր մալ շար ժում ե րի, այս շարժ ման 
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հաս ցեագ րած խնդի րը շատ յու րա հա տուկ էր և  ա ռա վե լութ յուն տվեց 
նա խա ձեռ նութ յա նը, քա նի որ կապ ված էր ըն տա նի քի, մայ րութ յան և  
ե րե խա նե րի ար ժեք նե րի հետ և գ րա վեց լայն հան րութ յան ու շադ րութ
յու նը:

 Միև նույն ժա մա նակ, ի տար բե րութ յուն ՀԿնե րի, ո րոնք ա վե լի հա
մա կարգ ված են աշ խա տում և, որ պես կա նոն, ի րենց ռազ մա վա րութ յու
նը հիմ ում են պե տա կան կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան և 
 բա նակ ցութ յուն նե րի վրա, այս շար ժու մը, ինչ պես և  քա ղա քա ցիա կան 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի մե ծա մաս նութ յու նը, ստանձ նել էր «վերջ նագ
րա յին» դիր քո րո շում, ո րը բա ցա ռում էր որ ևէ բա նակ ցա յին կամ փոխ
զի ջու մա յին լու ծում:  Պե տա կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը այս 
դիր քո րո շու մը հա մա րում են խնդրի լուծ ման փո խա դարձ շա հա վետ 
տար բե րակ նե րի ար գե լա փա կում, սա կայն այս մո տե ցու մը կա րե լի է 
բա ցատ րել նրա նով, որ նա խա ձեռ նութ յու նը հա զա րա վոր ան դամ ե
րի է ներ կա յաց նում, և  շարժ ման մի քա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից 
կա տար ված զի ջու մը կնշա նա կեր «դա վա ճա նել» մյուս նե րին, քա նի 
որ ի տար բե րութ յուն սահ մա նա փակ թվով ՀԿ ան դամ ե րի, նա խա
ձեռ նութ յուն նե րի դեպ քում բո լոր ան դամ ե րի կոն սեն սու սին հաս նե լը 
գործ նա կա նում անհ նար է:

Դեպք թիվ 4 . Մոր և մանկան առողջության 
դաշինքը համախմբում է ՀԿ-ներին 
առողջապահական քաղաքականության 
փոփոխությունների շուրջ

Իրականացնող՝ Տեղական և միջազգային կազմակերպությունների ցանց

Գործունեության տարածք՝ ազգային

Ժամանակահատված՝ 2012-2014թթ.

Ոլորտ՝ առողջապահական

Կազմակերպության մասին

 Մոր և ման կան ա ռող ջութ յան դա շին քը (այ սու
հետ` Դա շինք) ստեղծ վել է 2010թ.՝ որ պես ա ռող
ջա պա հութ յան ո լոր տում գոր ծող մի ջազ գա յին և 
տե ղա կան ՀԿնե րի ցանց: Ըստ կա նո նադ րութ
յան, Դա շին քի ա ռա քե լութ յունն է նպաս տել մոր 
և ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման և բա րե
լավ ման ի րա գործ մա նը Հա յաս տա նում: Դա շին
քի ստեղծ ման գա ղա փարն ա ռա ջա ցավ Վորլդ 
Վիժն Հա յաս տա նի (ՎՎՀ) «Ե րե խա յի ա ռող ջութ յունն ա ռաջ նա յին 
է» քա րո զար շա վի շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ ված՝ մոր և ման կան 
ա ռող ջութ յան (ՄՄԱ) ո լոր տում ներգ րավ ված հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի մի շարք հան դի պում ե րից հե տո: Կազ մա կեր
պութ յուն նե րը գտան, որ կա րիք կա ստեղ ծել մի այն պի սի դա շինք, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա շա հե րի պաշտ պա նութ յան հա մախմբ
ված գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել մոր և ման կան ա ռող ջութ յան ո լոր
տում և  ա ռա վե լա գույ նի հասց նել այդ գոր ծու նեութ յան ազ դե ցութ յու նը: 
Դա շին քի հիմ ադր ման պաշ տո նա կան հան դի պու մը տե ղի ու նե ցավ 
2011թ. օ գոս տո սին, երբ 44 կազ մա կեր պութ յուն հա մա գոր ծակ ցութ
յան հու շա գիր ստո րագ րե ցին, ընտր վեց Դա շին քի խոր հուր դը և հա
մա կար գող մար մի նը: Ներ կա յումս Դա շինքն ընդգր կում է ազ գա յին և 
տա րա ծաշր ջա նա յին մա կար դա կով գոր ծող 47 մի ջազ գա յին և տե ղա

Դաշինքի 
տարբերանշանը
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

կան կազ մա կեր պութ յուն: Դա շին քի ան դամ ե րը սահ մա նե ցին Դա
շին քի հետև յալ հիմ ա կան նպա տա կը՝ ա ջակ ցել Հա յաս տա նում մոր և 
ման կան ա ռող ջութ յան բա րե լավ մանն ուղղ ված պե տա կան ա ռող ջա
պա հա կան քա ղա քա կա նութ յան մշակ մա նը և  ի րա կա նաց մա նը: Դա
շին քի գոր ծու նեութ յան չորս տա րի նե րի ըն թաց քում ա ռող ջա պա հա
կան ո լոր տի քա ղա քա կա նութ յանն ուղղ ված ՇՊ գոր ծու նեութ յան մի 
քա նի հա ջո ղութ յուն ներ են ար ձա նագր վել, այդ թվում՝   բյու ջեի ա ռան
ձին տո ղով ա ռողջ ապ րե լա կեր պի խթան ման հա մար պե տա կան բյու
ջեի հատ կա ցու մը՝ սկսած 2014թ. բյու ջեի նա խագ ծից, և «Ե րե խա նե րին 
կրծքով կե րակր ման խրա խուս ման և ման կա կան սննդի շրջա նա ռութ
յան մա սին» օ րեն քի (այ սու հետ` «Կրծ քով կե րակր ման մա սին օ րենք») 
ըն դու նու մը 2014 թվա կա նին:

Դեպքի համառոտ նկարագիր

Չ նա յած մի շարք մի ջազ գա յին և  ազ գա յին ի րա վա կան դրույթ նե րին 
և կրծ քով կե րակր ման խրա խուս ման ազ գա յին ծրագ րե րին, Հա յաս
տա նում տա րած ված եր ևույթ է կրծքի կա թի փո խա րեն ե րե խա նե րին 
կաթ նա խառ նուր դով կե րակ րե լը20: Դ րա պատ ճառ նե րից են ման կա
կան սննդամ թեր քի մա տա կա րար ըն կե րութ յուն նե րի չա փա զանց 
ակ տիվ մար քե թին գը և բու ժաշ խա տող նե րի ան տար բեր մո տե ցու մը: 
Դա շինքն իր ան դամ կազ մա կեր պութ յան՝ «Վս տա հութ յուն» ՀԿի նա
խա ձեռ նութ յամբ լայ նա ծա վալ քա րո զար շավ ի րա կա նաց րեց կրծքով 
կե րակր ման մա սին օ րեն քի ըն դուն ման ուղ ղութ յամբ՝ նպա տակ ու
նե նա լով ի րա վա կան հիմ քի վրա դնել կրծքով սնու ցու մը խրա խու սող 
ծրագ րե րը և կան խել ման կա կան կաթ նա խառ նուրդ ներ ար տադ րող 
և վա ճա ռող ըն կե րութ յուն նե րի չա փա զանց ակ տիվ մար քե թին գը: Օգ
տա գործ վել են այն պի սի ռազ մա վա րութ յուն ներ, ինչ պի սիք են՝ հան դի
պում եր և կ լոր սե ղան ներ հա մա պա տաս խան պե տա կան պաշ տոն յա
նե րի մաս նակ ցութ յամբ, մաս նակ ցութ յուն խորհր դա րա նա կան լսում
նե րին, օ րեն քի նա խագ ծի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն նե րի ներ կա
յա ցում, ինչ պես նաև նա մակ նե րի ու ստո րագ րա հա վաք նե րի հղում՝ 

20 Ըստ Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի 2010թ. 
հետազոտության, մինչև 6 ամսական երեխաների մոտ մեկ երրորդն է միայն 
(35 տոկոսը) բացառապես կրծքով կերակրվել, տե՛ս http://www.armstat.am/file/
article/adhs_2010_arm_g_20.pdf

ո րո շում կա յաց նող նե րին: Արդ յուն քում 2014թ. օ րենքն ըն դուն վեց, իսկ 
2015թ. ու ժի մեջ մտավ:

Հիմնախնդիրը և քարոզարշավի նախաձեռնումը

Հա յաս տա նը միա ցել է կրծքի կա թի փո խա րի նիչ նե րի վե րա բեր յալ 
մի ջազ գա յին մար քե թին գա յին կո դին21 (այ սու հետ` Կոդ), ո րը ներդր վել 
է 1981թ. Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
կող մից՝ կրծքով սնուց ման պաշտ պա նութ յան և հա մա պա տաս խան 
ապ րանք նե րի պատ շաճ մար քե թին գի ա պա հով ման մի ջո ցով նո րա
ծին նե րի և վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի անվ տանգ և պատ շաճ սնու ցու
մը խթա նե լու նպա տա կով: Չ նա յած նրան, որ ըստ 1998թ. « Գո վազ դի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 6 ամ սա կան ե րե խա նե րի սննդի գո վազդն 
ար գել ված է, հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ կրծքի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րը և հա վել յալ սննդամ թեր քը լայ նո րեն գո վազդ վում են 
հան րութ յան շրջա նում՝ տպա գիր ԶԼՄնե րի, Հա յաս տա նում շա տե րին 
հա սա նե լի ռու սա կան հե ռուս տաա լիք նե րի, խա նութ նե րում ի րա կա
նաց վող ակ ցիա նե րի մի ջո ցով: Ա վե լին, ա ռող ջա պա հա կան հաս տա
տութ յուն նե րում, այդ թվում ծննդատ նե րում, կաթ նա խառ նուրդ նե րի 
խրա խու սում էր ար ձա նագր վել՝ նվեր նե րի, գո վազ դա յին նյու թե րի, 
պի տույք նե րի և կաթ նա խառ նուրդ նե րի նմուշ նե րի տա րած ման օգ
նութ յամբ ա ռան ձին ապ րան քա նի շե րի խթան ման մի ջո ցով22:

Կրծ քով կե րակր ման մա սին օ րեն քի բո վան դա կութ յու նը մշակ վել 
էր դեռևս 20042005թթ. «Վս տա հութ յուն» ՀԿի կող մից, ո րը հան դի
սա նում է Մի ջազ գա յին ման կա կան սննդի գոր ծո ղութ յուն նե րի ցան ցի 
(IBFAN) ան դամ և Հա յաս տա նում Կո դի կի րառ ման մո նի թո րին գի հիմ
նա կան ի րա կա նաց նող: 2005 թվա կա նից օ րեն քը քննարկ վում էր ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու նում: Սա կայն քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան կող մից այս ուղ ղութ յամբ որ ևէ ճնշում չէր գոր ծադր
վում, իսկ պե տա կան   մար մին նե րը որ ևէ նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յուն 

21 http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
22 IBFAN Code Violations in Armenia: How companies violate the International Code of 

Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent WHA Resolutions, 2011 http://
www.ibfan.org/art/LWTD-Armenia-2011.pdf
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չէին ցու ցա բե րում, քա նի որ կրծքի կա թի փո խա րի նիչ նե րի բաշխ մամբ 
զբաղ վող ըն կե րութ յուն նե րից շա տե րը են թադ րա բար կա պեր ու նեն 
ա ռան ձին պատ գա մա վոր նե րի հետ: «Վս տա հութ յուն» ՀԿն շա րու նա
կում էր ի րա կա նաց նել ման կա կան սննդամ թեր քի մար քե թին գի պար
բե րա կան մո նի թո րին գը, ինչ պես նաև հետ ևել Հա յաս տա նում կրծքով 
սնուց ման ցու ցա նիշ նե րին: Միա ժա մա նակ, «Ե րե խա յի ա ռող ջութ յունն 
ա ռաջ նա յին է» քա րո զար շա վի շրջա նակ նե րում ՎՎՀն  ի րա զեկ ման 
մի ջո ցա ռում եր էր ի րա կա նաց նում կրծքով կե րակր ման ա ռա վե լութ
յուն նե րի վե րա բեր յալ: ՎՎՀի նա խա ձեռ նութ յամբ և «Վս տա հութ
յուն» ՀԿի ակ տիվ մաս նակ ցութ յամբ օ րեն քի ըն դուն մանն ուղղ ված 
ՇՊ գոր ծու նեութ յու նը նե րառ վեց Դա շին քի ռազ մա վա րա կան ծրագ
րում: ԱԺ մշտա կան   հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հետ ան հա տա կան 
հան դի պում ե րի, այ նու հետև ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ
յան և Ազ գա յին ժո ղո վի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան մի ջո ցով սկսվեց 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցը:

Համակարգում և կառավարում

«Ե րե խա յի ա ռող ջութ յունն ա ռաջ նա յին է» քա րո զար շա վի ըն թաց
քում Վորլդ Վիժ նը ա ռաջ նոր դում էր Դա շին քի գոր ծու նեութ յու նը: 
Դա շին քի հա մա կար գողն այդ քա րո զար շա վի ծրագ րի ղե կա վարն էր. 
նա ա պա հո վում էր Դա շին քի ան դամ ե րի հետ հա ղոր դակ ցութ յու նը 
և ներ կա յաց նում էր Դա շին քը պե տա կան հիմ արկ նե րի հետ բա նակ
ցութ յուն նե րում. « Նա ա նընդ հատ հա ղոր դակ ցութ յուն մեջ էր՝ ա մե նա
կար ևոր գոր ծոն նե րից մեկն է հա ղոր դակ ցութ յու նը, ա նընդ հատ պի տի 
communicate ա նես [տե ղե կաց նես]՝ սա ե ղավ, սա ե ղավ: Նա մա կը ու
ղար կում էր, ա սում էր նա յեք, ա վե լաց րեք, հետ էր հա վա քում: Պ րո ցե
սը ֆա սի լի տա ցիա էր ա նում» ( Դա շին քի ան դամ ՀԿի ներ կա յա ցու
ցիչ): Տվ յալ հե տա զո տութ յան շրջա նակ նե րում հարց ված ան ձինք նշում 
են, որ հա մա կար գո ղի ակ տիվ և ն պա տա կաս լաց մո տե ցու մը կար ևոր 
դեր է խա ղա ցել Դա շին քի ակ տիվ դիր քո րոշ ման և հե ղի նա կութ յան 
հար ցում՝ շա հե րի պաշտ պա նութ յան բո լոր քա րո զար շավ ե րի ըն թաց
քում: Դա շին քի գոր ծու նեութ յան կազ մա կեր պու մը սո վո րա բար հիմ
վում է տվյալ ո լոր տում գոր ծող ա ռա վել ակ տիվ ՀԿնե րի միջև աշ խա
տան քի բա ժան ման վրա. «Երբ որ թե ման ձևա վոր վում է աշ խա տե լու, 

լի նում են ա վե լի փոքր խմբե րով 
հան դի պում եր ու աշ խա տան
քի բա ժա նում է լի նում» (ՎՎՀի 
ներ կա յա ցու ցիչ): «Վս տա հութ
յուն» ՀԿն հատ կա պես ակ տիվ 
է ե ղել կրծքով կե րակր ման մա
սին օ րեն քի ըն դուն ման հա մար 
ծա վալ ված քա րո զար շա վի ըն
թաց քում, քա նի որ այս ՀԿի 
նա խա գա հը ե ղել է այս օ րեն քի 
նա խա ձեռ նողն ու հիմ ա կան 
բո վան դա կութ յան հե ղի նա կը: Նա տրա մադ րել է իր փոր ձա գի տա կան 
գի տե լիք նե րը՝   ներ կա յաց նե լով խնդի րը, ա պա հո վել է խնդրի հիմ ա
վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րը և ն յու թե րը, կազ մա կեր
պել է ստո րագ րա հա վաք, ինչ պես նաև մաս նակ ցել է հա մա պա տաս
խան հան դի պում ե րին և հա սա րա կա կան լսում ե րին որ պես հիմ ա
կան զե կու ցող:

Կիրառած ռազմավարությունները և մեթոդները

Հետ ևե լով «Ե րե խա յի ա ռող ջութ յունն ա ռաջ նա յին է» քա րո զար շա վի 
ռազ մա վա րութ յա նը՝ Դա շին քը որ դեգ րել էր շա հե րի պաշտ պա նութ
յան հա մա գոր ծակ ցա յին մո տե ցու մը23՝ ա ջակ ցե լով պե տութ յան և մ յուս 
գոր ծըն կեր նե րի այն նա խա ձեռ նութ յուն նե րին ու բա րե փո խում ե րին, 
ո րոնք կնպաս տեն «Ե րե խա յի ա ռող ջութ յունն ա ռաջ նա յին է» քա րո
զար շա վի նպա տակ նե րին: Կրծ քով կե րակր ման մա սին օ րեն քի քա րո
զար շա վի ըն թաց քում Դա շին քի կող մից կի րառ վե ցին հետև յալ գոր ծո
ղութ յուն նե րը և գոր ծիք նե րը.

23 «Շահերի պաշտպանության համագործակցային մոտեցման» հասկացությունն 
օգտագործվում է՝ ի հակադրություն «Շահերի պաշտպանության կոնֆրոնտացիոն 
մոտեցման». համագործակցային մոտեցման դեպքում քաղաքացիական 
հասարակության խմբերի միավորումը որոշում կայացնողներին ներգրավում 
է համագործակցային, արդյունքներին ուղղված և կայուն գործընթացում՝ 
փոփոխության կոնկրետ օրակարգը առաջ տանելու նպատակով (տե՛ս http://
www.partnersglobal.org/how/participatory-processes/cooperative-advocacy):

Կրծքով կերակրման խթանման ֆելշ-մոբ 
(լուսանկարը՝ ibfan.org կայքից)
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

 ■ Տար բեր ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում մշակ վե ցին և հա մա պա տաս
խան պե տա կան մար մին նե րին ներ կա յաց վե ցին դեպ քե րի ու
սումն ա սի րութ յան և մո նի թո րին գի զե կույց ներ՝ վաղ հա սա կի 
ե րե խա նե րի սնուց ման և կե րակր ման ո րո շում ե րի վրա ազ դող 
գոր ծոն նե րի, Կո դին և  այլ բա նաձ ևե րին այդ ո րո շում ե րի հա մա
պա տաս խա նութ յան վե րա բեր յալ:

 ■ Դի մումնա մակ նե րի և ս տո րագ րա հա վաք նե րի մի ջո ցով ո րո
շում կա յաց նող նե րին կոչ ար վեց մի ջոց ներ ձեռ նար կել կրծքով 
սնու ցու մը խրա խու սե լու և ման կա կան սննդամ թեր քի վա ճա ռա
հա նու մը կար գա վո րե լու նպա տա կով: Դի մումնա մակ նե րը ստո
րագր վե ցին Դա շին քի ան դամ ՀԿնե րի կող մից և  ու ղարկ վե ցին 
ԱԺ պատ գա մա վոր նե րին և վար չա պե տին: Դա շին քի նա խա ձեռ
նութ յամբ նմա նա տիպ նա մակ ներ ու ղարկ վե ցին նաև մի շարք 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից: Բա ցի այդ, հան
րութ յան շրջա նում ի րա կա նաց վեց ստո րագ րա հա վաք, ո րին միա
ցան մի շարք ՀԿներ, ան հատ ներ, ինչ պես նաև բարձ րաս տի ճան 
պաշ տոն յա ներ:

 ■ Օ րեն քի վե րա բեր յալ կլոր սե ղանքննար կում ե րի և խորհր դա
րա նա յին լսում ե րի ըն թաց քում Դա շին քը քա ղա քա կա նութ յան 
բաց երկ խո սութ յուն ծա վա լեց ո րո շում ըն դու նող նե րի, այդ թվում՝ 
Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան, Ազ գա յին ա ռող ջա պա հա
կան գոր ծա կա լութ յան, ԱԺ ա ռող ջա պա հութ յան, մայ րութ յան և 
ման կութ յան հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի հետ: Այս երկ
խո սութ յա նը մաս նակ ցում էին նաև այլ կող մեր, ինչ պես օ րի նակ՝ 
ՅՈՒՆԻՍԵՖը, ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յան ո լոր տում ներգ րավ ված 
մի ջազ գա յին և տե ղա կան այլ կազ մա կեր պութ յուն ներ, բժիշկ ներ, 
ո րոնք ևս  ի րենց կար ծիքն էին ներ կա յաց նում խնդրի մա սին: 

 ■ Դա շին քը դիր քո րոշ ման թեր թիկ հրա պա րա կեց «Կրծ քով սնուց
ման խրա խու սու մը Հա յաս տա նում ման կա կան մա հա ցութ յան 
կրճատ ման գրա վա կանն է» ան վա նու մով, որ տեղ ներ կա յաց նում 
էր իր դիր քո րո շու մը կրծքով կե րակր ման խրա խուս ման պե տա
կան քա ղա քա կա նութ յան անհ րա ժեշ տութ յան մա սին. այս փաս
տա թուղ թը լայ նո րեն շրջա նառ վեց հա մա պա տաս խան մար մին

նե րի շրջա նակ նե րում և  իր ներդ րում ու նե ցավ ի րա զե կութ յան 
բարձ րաց ման ու շա հե րի պաշտ պա նութ յան քա րո զար շա վում:

 ■ Կրծ քով կե րակր ման թե մա յով ֆլեշ մոբ կազ մա կերպ վեց Եր ևա
նի կենտ րո նա կան պո ղո տա նե րից մե կում, որ տեղ նկա րիչ նե
րը պատ կե րում էին կրծքով կե րակ րող մայ րե րին: Այս ֆլեշ մոբն 
օգ տա գործ վեց նաև որ պես ստո րագ րա հա վա քին ու շադ րութ յուն 
հրա վի րե լու և  ա վե լի շատ մաս նա կից ներ ներգ րա վե լու հնա րա
վո րութ յուն: 

 ■ Խն դի րը ներ կա յաց վեց Դա շին քի տա րե կան հան դի պումն ե րի 
ըն թաց քում, որ տեղ քննարկ վում էին մոր և ման կան ա ռող ջութ յան 
խնդիր նե րի, հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նութ յան բա ցե րի ու 
մար տահ րա վեր նե րի հետ կապ ված հար ցեր: Այս հան դի պում ե
րի ըն թաց քում երկ խո սութ յուն հաս տատ վեց ՀԿնե րի ու պե տա
կան մար մին նե րի, մաս նա վո րա պես Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա
րա րութ յան հետ: Հան դի պում ե րին հա ճախ ներ կա էին լի նում 
նաև ԱԺ ա ռող ջա պա հութ յան, մայ րութ յան և ման կութ յան հար ցե
րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Սույն հե տա
զո տութ յան մաս նա կից նե րը` որ պես այս հան դի պում ե րի ա ռա վել 
ար ժե քա վոր կողմ, նշել են, որ ցան կա ցած մաս նա կից կա րող էր 
իր ՀԿի կող մից խնդրա հա րույց հա մար վող հարց բարձ րաց նել: 
Բա ցի այդ, սա հար մար հար թակ էր հան րա յին երկ խո սութ յան և 
մաս նակ ցա յին ո րո շում ե րի կա յաց ման մշա կույ թի զար գաց ման 
հա մար: Տա րե կան հան դի պում ե րին ներ կա էին նաև ԶԼՄ ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք ա պա հո վում էին բարձ րաց ված հար ցե րի 
և նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի հան րայ նա ցու մը. 
այդ պի սով պաշ տոն յա նե րի վրա ա նուղ ղա կի ճնշում էր գոր ծադր
վում՝ ի րենց խոս տում ե րը կա տա րե լու ուղ ղութ յամբ:

 ■ Օ րենսդ րա կան օ րա կար գի օ րե րը խորհր դա րա նում, ո րոնք կազ
մա կերպ վում էին Քաուն թեր փարթ Ին թեր նեշնլ Հա յաս տա նի կող
մից ԱՄՆ ՄԶԳ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման ա ջակ ցութ յան ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ևս 
հ նա րա վո րութ յուն տվե ցին ան մի ջա կան հա ղոր դակ ցութ յուն հաս
տա տել ԱԺ հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի հետ: Մաս նա վո
րա պես, Դա շին քի ա նու նից հան դես ե կավ «Վս տա հութ յուն» ՀԿի 
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նա խա գա հը, ո րը ներ կա յաց րեց կրծքով սնուց ման ցածր ցու ցա
նիշ նե րի և ման կա կան սննդամ թեր քի մա տա կա րար ըն կե րութ
յուն նե րի ակ տիվ շու կա յա վար ման խնդիր նե րը, կրծքով կե րակր
ման խրա խուս ման վե րա բեր յալ օ րեն քի ըն դուն ման անհ րա ժեշ
տութ յու նը:

 ■ Մե ծա ծա վալ լրատ վա կան քա րո զար շավ կազ մա կերպ վեց՝ ման
կա կան մա հա ցութ յան կրճատ ման և  ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յան 
հար ցում կրծքով սնուց ման դե րի մա սին ի րա զե կե լու և հա մա
պա տաս խան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան անհ րա ժեշ տութ
յունն ընդգ ծե լու նպա տա կով: Մի քա նի թե մա տիկ հե ռուս տա հա
ղոր դում եր և հոդ ված ներ թո ղարկ վե ցին, Դա շին քի ան դամ ե րը 
մաս նակ ցե ցին խնդրի վե րա բեր յալ հար ցազ րույց նե րի և թոք
շոու նե րի:

Թիրախային խումբը և շահառուները

Կրծ քով կե րակր ման մա սին օ րեն քի ըն դուն ման քա րո զար շա վի 
ա ռաջ նա յին թի րա խը պե տա կան կա ռույց ներն էին՝ ՀՀ ա ռող ջա պա
հութ յան նա խա րա րութ յու նը, ինչ պես նաև մյուս նա խա րա րութ յուն նե
րը և Ազ գա յին ժո ղո վը: Քա րո զար շա վի շա հա ռու նե րը ե րի տա սարդ 
մայ րերն ու վաղ հա սա կի ե րե խա ներն են: «Ե րե խա յի ա ռող ջութ յունն 
ա ռաջ նա յին է» քա րո զար շա վի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված՝ 
կրծքով կե րակր ման խրա խուս ման քա րո զար շա վի արդ յունք նե րը 
ցույց էին տվել, որ մաս նա վո րա պես մար զե րում բնա կիչ նե րը տեղ յակ 
չեն կրծքով սնուց ման ա ռա վե լութ յուն նե րի մա սին, և  ե րի տա սարդ մայ
րե րը հեշ տութ յամբ փո խա րի նում են կրծքի կա թը ման կա կան կաթ նա
խառ նուր դով, ո րը հա ճախ է գո վազդ վում ծննդատ նե րում: Նոր օ րեն քը 
ինս տի տու ցիո նալ հիմ քի վրա է դնում պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն
նե րում և հի վան դա նոց նե րում կրծքով կե րակր ման ա ռա վե լութ յուն նե
րի մա սին ի րա զե կու մը ու ար գե լում է ման կա կան կաթ նա խառ նուրդ
նե րի խթա նու մը:

Օգտագործված ռեսուրսները և համագործակցությունը

Կրծ քով կե րակր ման մա սին օ րեն քի քա րո զար շա վի ըն թաց քում Դա
շին քը սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցել է ԱԺ ա ռող ջա պա հութ յան, մայ
րութ յան և ման կութ յան մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հետ: 
Այս հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հիմ ված էր այլ նա խագ ծե րի շրջա նակ
նե րում Դա շին քի ան դամ ե րի և հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի եր կա
րատև հա մա գոր ծակ ցա յին հա րա բե րութ յուն նե րի վրա: Ա վե լին, հանձ
նա ժո ղո վի նա խա գա հը հան դի սա նում էր կրծքով կե րակր ման մա սին 
օ րեն քի ջա տա գով ե րից մե կը: Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու
նը ևս կողմ ա կից էր օ րեն քի ըն դուն մա նը և Դա շին քի այս և  այլ նա
խա ձեռ նութ յուն նե րի ըն թաց քում բաց էր հա մա գոր ծակ ցութ յան հա
մար. «Ն րանք միշտ գա լիս են այդ քննար կում ե րին, երբ ևի ցե չէ ե ղել, 
որ դա շին քը դի մի նա խա րա րութ յա նը ու ի րենք չգան ու պատ րաս տա
կամ չլի նեն քննարկ ման» (ՎՎՀի ներ կա յա ցու ցիչ): Բա ցի այդ, Դա
շին քը հա մա գոր ծակ ցել է հի վան դա նոց նե րի հետ. ի դեպ, Դա շին քի 
ան դամ ՀԿնե րի բազ մա թիվ ներ կա յա ցու ցիչ ներ բժիշկ ներ են տար
բեր հի վան դա նոց նե րում, ին չը նպաս տել է բժշկա կան հաս տա տութ
յուն նե րի հետ ի րենց ան մի ջա կան հա ղոր դակ ցութ յա նը: Մաս նա վո
րա պես, Դա շին քի ան դամ ե րի թվում են ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի 
աշ խա տող նե րին միա վո րող մի քա նի կազ մա կեր պութ յուն ներ, ինչ պի
սիք են « Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան աշ խա տող նե րի ար հես
տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հան րա պե տա կան միութ յու նը» 
և « Ման կա կան բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիան»:

Հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար կար ևոր դեր խա ղաց նաև հա մա
գոր ծակ ցութ յու նը մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, մաս նա
վո րա պես, ՅՈՒՆԻՍԵՖի, որն ի թիվս այլ ծրագ րե րի, ի րա կա նաց նում 
է կրծքով սնուց ման խթան ման ծրա գիր ԱՄՆ ՄԶԳ HSSTAR ծրագ
րի, ինչ պես նաև Դա շին քի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի` Օքս ֆամ 
Հա յաս տա նի և « Սեյվ դը չիլդ րե նի» հետ: Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան 
հա մալ սա րա նը և Հայա մե րիկ յան ա ռող ջութ յան կենտ րո նը ա ջակ ցել 
են՝ տա րածք տրա մադ րե լով քա րո զար շա վի շրջա նակ նե րում կազ մա
կերպ ված հան րա յին խո շոր հան դի պում ե րի հա մար:
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

Ստացած արդյունքները և ազդեցությունը

«Ե րե խա նե րին կրծքով կե րակր ման խրա խուս ման և  ման կա կան 
սննդի շրջա նա ռութ յան մա սին» օ րեն քը 2014թ. միա ձայն ըն դուն վեց 
խորհր դա րա նի կող մից և  ու ժի մեջ մտավ 2015թ. մար տին: Ի թիվս 
այլ դրույթ նե րի, այս օ րեն քը սահ մա նում է կրծքով կե րակր ման խրա
խուս ման ազ գա յին ծրագ րե րի նկատ մամբ հիմ ա կան պա հանջ նե րը, 
ինչ պես նաև այս ո լոր տում բու ժաշ խա տող նե րի ու հի վան դա նոց նե րի 
պար տա կա նութ յուն նե րը, ար գե լում է ման կա կան սննդի և դ րանք մա
տա կա րա րող ըն կե րութ յուն նե րի գո վազ դը և խ րա խուս ման այլ ձևե րը 
և  պա հանջ ներ է սահ մա նում ման կա կան սննդի և  հա րա կից ապ րանք
նե րի պի տա կա վոր ման վե րա բեր յալ: Այն նաև պա տաս խա նատ վութ
յուն է սահ մա նում օ րեն քի դրույթ նե րի խախտ ման դեպ քում24: 

Օ րեն քի կի րառ ման ակն կալ վող արդ յունք ներն են բնակ չութ յան կող
մից կրծքով կե րակր ման ա ռա վե լութ յուն նե րի և  կաթ նա խառ նուրդ նե րի 
օգ տա գործ ման հնա րա վոր հետ ևանք նե րի ա վե լի լավ ըն կա լու մը, ըն
կե րութ յուն նե րի կող մից գո վազ դի ազ դե ցութ յամբ և ծնն դատ նե րում 
խառ նուրդ նե րով կե րակր ման հետ ևան քով կաթ նա խառ նուրդ նե րի օգ
տա գործ ման նվա զու մը և  այդ պի սով ե րե խա նե րի հի վան դա ցութ յան 
կան խար գե լու մը, իսկ եր կա րա ժամ ետ կտրված քով՝ ման կա կան մա
հա ցութ յան նվա զու մը  Հա յաս տա նում:

Որ պես քա րո զար շա վի և  առ հա սա րակ  Դա շին քի գոր ծու նեութ յան 
ա նուղ ղա կի արդ յունք կա րե լի է նշել այն, որ ան դամ ՀԿնե րը զար
գաց րե ցին ի րենց կա րո ղութ յուն նե րը հա մա գոր ծակ ցութ յան ու շա հե րի 
պաշտ պա նութ յան բնա գա վա ռում, հնա րա վո րութ յուն ստա ցան հա ղոր
դակց վել ո րո շում կա յաց նող նե րի հետ, ձեռք բե րել նոր գոր ծըն կեր ներ, 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան և լ րատ վա կան քա րո զար շա վի փոր ձա ռութ
յուն. «Ի րենք ներգ րավ ված են, ին ֆոր մա ցիա են ստա նում, հի մա ում 
հարց նես  Դա շին քից, կա սի: Երկ րոր դը, ի րենք այ նու ա մե նայ նիվ այդ 
գոր ծըն թա ցի մի մաս են դառ նում՝ պե տի ցիա են ստո րագ րում, նա մակ 
են ստո րագ րում, հաս կա նում են՝ էդ գոր ծըն թացն ինչ պես է լի նում» 

24 ՀՀ օրենքը «Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական 
սննդի շրջանառության մասին», 20.11.2014, http://www.parliament.am/legisla-
tion.php?sel=show&ID=5097

( Դա շին քի ան դամ ՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ): Երկ խո սութ յան հար թա կի 
ստեղծ ման և  օ րենսդ րա կան մե խա նիզմ ե րի վե րա բեր յալ գի տե լի քի ու 
հմտութ յուն նե րի տրա մադր ման մի ջո ցով  Դա շինքն իր ան դամ ՀԿնե
րին լրա ցու ցիչ ռե սուրս ներ ու հնա րա վո րութ յուն ներ է տրա մադ րել քա
ղա քա կա նութ յան մշակ ման գոր ծըն թա ցում ներգ րա վե լու հա մար՝ թե՛ 
որ պես ա ռան ձին կազ մա կեր պութ յուն, թե՛  Դա շին քի  հետ հա մա տեղ:

Դա շին քի հետ ակ տիվ հա ղոր դակ ցութ յան և հա մա գոր ծակ ցա յին մո
տեց ման շնոր հիվ պե տա կան կա ռույց ներն ա վե լի բաց և  ա վե լի հաշ վե
տու են դար ձել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի հան դեպ: Դ րա կան տե ղա շարժ է նկատ վում ո րո շում ե րի 
մաս նակ ցա յին ըն դուն ման մշա կույ թի ա ռու մով. «Ես կա սեի՝ փոխ վեց 
[նա խա րա րութ յան] վե րա բեր մուն քը, ո րով հետև մշա կույ թի փո փո
խութ յուն կա. դեռ շատ տեղ կա, բայց ա յո, մշա կույթ է ձևա վոր վում, 
տա րին եր կու ան գամ կամ մի քա նի ան գամ տար բեր ֆոր մատ նե րով՝ 
ար դեն ի րենք տես նում են, ի րենց հա մար նոր մալ է դա, որ պետք է ու
ղար կեն, պա տաս խա նեն հար ցե րին և  այլն» (ՎՎՀի ներ կա յա ցու ցիչ): 
Քա նի որ Դա շին քի ան դամ երն ակ տի վո րեն ներգ րա վում էին ի րենց 
շա հա ռու նե րին քննար կում ե րում և քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման 
գոր ծըն թա ցում, Դա շին քի գոր ծու նեութ յու նը նպաս տեց բազ մա զան 
շա հագր գիռ կող մե րի՝ պե տա կան կա ռույց նե րի, հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի, բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի և լայն հան
րութ յան միջև երկ խո սութ յա նը:

Թեև օ րեն քի ազ դե ցութ յու նը տես նե լու հա մար դեռ ժա մա նակ է հար
կա վոր, Դա շին քի գոր ծու նեութ յան ազ դե ցութ յու նը տե սա նե լի է ա ռա
ջին հեր թին ՄՄԱ ո լոր տում շա հե րի պաշտ պա նութ յան և քա ղա քա կա
նութ յան մշակ ման գոր ծըն թա ցում Դա շին քի ներ կա յութ յամբ: Դա շին
քում ներգ րավ ված հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը նախ կի
նում էլ քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման գոր ծըն թա ցում մաս նակ ցութ յան 
ո րո շա կի փորձ ու նեին, սա կայն Դա շին քը նրանց հա մար կա յուն տեղ 
ա պա հո վեց քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րի օ րա կար գում և լայն ճա
նա չում՝ ո րո շում կա յաց նող նե րի շրջա նում, որ պես ՄՄԱ ո լոր տի լիար
ժեք դե րա կա տար: Ինչ պես նշված է «Ե րե խա յի ա ռող ջութ յունն ա ռաջ
նա յին է» ծրագ րի գնա հատ ման զե կույ ցում. «Ա ռող ջա պա հութ յան՝ 
ի րար հա ջոր դող ե րեք նա խա րար նե րը տեղ յակ են Դա շին քի մա սին և 
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ճա նա չում են նրա ա ռան ձին ան դամ ե րին: Ն րանք Դա շին քը դի տում 
են որ պես լավ գոր ծըն կեր և վս տա հում են նրա մտադ րութ յուն նե րին և 
գոր ծո ղութ յուն նե րի խե լամ տութ յա նը»25:

Հաջողության գործոնները

Մի շարք գոր ծոն ներ հնա րա վոր դարձ րե ցին Դա շին քի հա ջո ղութ
յու նը շա հե րի պաշտ պա նութ յան նա խա ձեռ նութ յուն նե րում, այդ թվում` 
կրծքով կե րակր ման մա սին օ րեն քի քա րո զար շա վում:

 ■ Դա շին քը ճա նաչ ված դե րա կա տար է դար ձել ՄՄԱ աս պա րե զում՝ 
շնոր հիվ պատ շաճ ինս տի տու ցիո նա լաց ման և ներգ րավ ված բազ
մա թիվ կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ո րոն ցից շա տե րը հայտ նի են 
և բա րի համ բավ ու նեն պե տա կան   կա ռույց նե րի և հան րութ յան 
շրջա նում: 

 ■ Դա շին քին ան դա մակ ցող մի քա նի ՔՀԿնե րի ու նե ցած ՇՊ փոր ձա
ռութ յու նը և դա սըն թաց նե րի շնոր հիվ ու Դա շին քի գոր ծու նեութ յան 
ըն թաց քում մյուս ՔՀԿնե րի կող մից ձեռք բեր ված կա րո ղութ յուն
նե րը ևս ն պաս տա վոր դեր խա ղա ցին: ՇՊ նա խա ձեռ նութ յուն նե րի 
ըն թաց քում հմուտ մո տե ցու մը, այդ թվում՝ խնդրի լիար ժեք հիմ
նա վո րու մը տվյալ նե րով, ման րա մասն մշակ ված ա ռա ջար կութ
յուն նե րը, ան հատ պաշ տոն յա նե րի լոբ բին գը և մաս նակ ցութ յու նը 
հան րա յին լսում ե րին ա ռանց քա յին դեր ու նե ցան հա ջո ղութ յան 
հաս նե լու հար ցում. « Հա ջո ղակ լի նե լու հա մար [ՀԿնե րը] պի տի 
ո րակ յալ ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նեն, ա ռա ջարկ նե րը, որ 
ա նում են, պի տի հիմ ա վոր ված լի նեն, խնդիրն ամ բող ջութ յամբ 
ու սում ա սի րեն, հաս կա նան, ո րով հետև լի նում է, որ ա ռա ջարկ
նե րով հան դես են գա լիս, բայց հիմ ախնդ րին ծա նոթ չեն լի նում, 
շատ մա կե րե սո րեն…» (ԱԺ հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ):

 ■ Հա մա գոր ծակ ցա յին մո տե ցու մը, պե տա կան   կա ռույց նե րի հետ 
դրա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տա տու մը ՇՊ նա խա ձեռ նութ
յուն նե րի հա ջող ված արդ յունք նե րի ա պա հով ման մեկ այլ գոր ծոն 
էր. « Դա շին քը անվ տանգ տա րածք է պե տութ յան հա մար: Նա խա
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րա րը ար դեն հան գիստ 
գա լիս է, ո րով հետև գի
տի՝ սա այն պլատ ֆորմ 
է, որ ըն կե րա բար գնում 
ենք ա ռաջ: Շատ հար ցե
րում պլատ ֆոր մը էդ քան 
քննա դա տա կան չի: Ու չի 
էլ կա րա լի նի, ո րով հետև 
ի րենց չեն լսի: Հա յաս
տա նում մե նակ «coopera
tive advocacy»ն [շա հե րի 
պաշտ պա նութ յան հա
մա գոր ծակ ցա յին մո տե ցու մը] է աշ խա տում, ու րիշ բան Հա յաս
տա նում չի աշ խա տում: Քն նա դա տութ յու նը, դեկ լա րա տիվ բնույ
թի աշ խա տանք նե րը չեն աշ խա տում, ին քը ուղ ղա կի քեզ չի լսում, 
վեր ջա ցավ: Պի տի նրա [պե տութ յան] հետ աշ խա տես, նրա գոր ծի 
կե սը ա նես, նրա ու զած փաս տա թուղ թը գրես…» ( Դա շին քի ան
դամ ՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ):

 ■ ԱԺ ա ռող ջա պա հութ յան, մայ րութ յան և ման կութ յան մշտա կան   
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, 
ո րը հիմ ված էր անց յալ հա ջող ված փոր ձի վրա, ո րո շիչ դեր ու
նե ցավ օ րեն քի մշակ ման և խորհր դա րա նում դրա ներ կա յաց ման 
գոր ծըն թա ցում հանձ նա ժո ղո վի հետ հա մա ձայ նութ յան գա լու ու 
ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու հար ցում:

 ■ ՇՊ և լոբ բին գի տար բեր գոր ծիք նե րի՝ նա մակ նե րի, ստո րագ րա
հա վա քի, հան դի պում ե րի, տե ղե կատ վա կան ար շա վի օգ տա գոր
ծու մը և հետ ևո ղա կան քա րո զար շա վը օգ նե ցին ճնշում գոր ծադ րել 
խորհր դա րա նի ան դամ ե րի վրա. «[Օգ նեց] մշտա կան լոբ բին գը, 
ար դեն, ինձ թվում է, բո լոր պատ գա մա վոր նե րը պատ րաստ էին, 
եր ևի ար դեն հոգ նեց րել էինք» ( Դա շին քի նախ կին հա մա կար գող):

 ■ ՎՎՀի կող մից տրա մադր վող ռե սուրս նե րը, այդ թվում՝ հմուտ 
ա ռաջ նոր դութ յունն ու հա մա կար գու մը, ո րո շում կա յաց նող նե րի, 
տե ղե կատ վութ յան և ԶԼՄնե րի հա սա նե լիութ յու նը, «Ե րե խա յի 
ա ռող ջութ յունն ա ռաջ նա յին է» քա րո զար շա վի շրջա նակ նե րում 

Դաշինքի հանդիպումը կառավարության 
ներկայացուցիչների հետ  

(լուսանկարը՝ www.aravot.am կայքից)
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

հաս տատ ված գոր ծըն կե րութ յու նը ան փո խա րի նե լի դեր խա ղա
ցին քա րո զար շա վի հա մար. « Մեծ դե րը ոնցոր ՎՎՀինն էր… Ոչ 
միայն, որ ռե սուրս ու նի ծախ սե լու, այլ այդ ակ տի վութ յու նը, հե ղի
նա կութ յու նը, կազ մա կեր պե լը» (ՎՎՀի ներ կա յա ցու ցիչ):

 ■ Ի վեր ջո, նա խա ձեռ նութ յուն նե րի հա ջո ղութ յան հա մար հիմք ծա
ռա յեց ան դա մակ ցող ՀԿնե րի հա մախմբ վա ծութ յու նը և քն նարկ
վող հար ցե րի շուրջ հա մա տեղ աշ խա տան քը: Ջան քե րի միա վո
րու մը՝ որ պես այդ պի սին, ար դեն իսկ նպաս տեց ա ռան ձին ՀԿ
նե րի նա խա ձեռ նութ յուն նե րի հա ջո ղութ յա նը, և դա հնա րա վոր 
դար ձավ շնոր հիվ Դա շին քի. «Ա մեն կազ մա կեր պութ յուն մի նոր 
ուժ ստա ցավ Դա շին քի շնոր հիվ… Մենք մեզ ա վե լի հան գիստ ենք 
զգում, երբ Դա շին քով ենք ներ կա յա նում, ի հար կե, մենք ու նենք 
փորձ, ու նենք կա պեր, ու նենք պատ գա մա վոր ներ, ո րոնց հետ եր
կար տա րի ներ աշ խա տում ենք և  այլն, բայց պարզ է, որ երբ Դա
շին քով ենք ներ կա յա նում, լրիվ ու րիշ տպա վո րութ յուն է և  ու րիշ 
հնա րա վո րութ յուն» ( Դա շին քի ան դամ ՀԿԻ ներ կա յա ցու ցիչ):

Այս պի սով, կու տակ ված փոր ձի, հե ղի նա կութ յան և պ րո ֆե սիո նա լիզ
մի շնոր հիվ Դա շին քը հզոր գոր ծիք է հան դի սա նում ազ գա յին մա կար
դա կով քա ղա քա կա նութ յան փո փո խութ յուն նե րի կա յաց ման գոր ծում, 
ին չը հատ կա պես կար ևոր է տե ղա կան մա կար դա կով աշ խա տող այն 
ՀԿնե րի հա մար, ո րոնք ան մի ջա կան առն չութ յուն չու նեն ո րո շում եր 
կա յաց նող նե րի հետ: Միև նույն ժա մա նակ, մոր և ման կան ա ռող ջութ յան 
ո լոր տը, Դա շին քի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու
նը պե տութ յան կող մից սահ ման ված գե րա կա յութ յուն նե րին չա փա զանց 
կար ևոր էր հա ջող հա մա գոր ծակ ցութ յան և շա հե րի պաշտ պա նութ յան 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի դրա կան արդ յունք նե րի հա մար:

Խոչընդոտներն ու մարտահրավերները

Կրծ քով կե րակր ման մա սին օ րեն քի վե րա բեր յալ քա րո զար շա վի 
հիմ ա կան մար տահ րա վե րը ո րոշ նա խա րա րութ յուն նե րի դի մադ
րութ յունն էր. նրանց հա վա նութ յունն անհ րա ժեշտ էր օ րենսդ րա կան 
նա խագ ծին հե տա գա ըն թացք տա լու հա մար: Նա խա րա րութ յուն նե րի 
մտա հո գութ յուն նե րը հիմ ա կա նում կապ ված էին ման կա կան սննդամ

թեր քի մա տա կա րար նե րի մար քե թին գի սահ մա նա փակ ման և ման կա
կան սննդի ներ մուծ ման անկ ման տնտե սա կան հետ ևանք նե րի հետ: 

Թեև ՇՊ քա րո զար շավ ե րի ըն թաց քում լայ նո րեն օգ տա գործ վում 
էր ԶԼՄնե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, նշվել է լրատ վութ յան բո
վան դա կա յին ներդր ման պա կա սի մա սին. «Լ րագ րող նե րի մա սով 
ա սեմ, ի րենք մե նակ սեն սա ցիոն բա ներ են տպագ րում, միայն մեկն 
է, որ ու նի վեր լու ծա կան հե տաքն նութ յուն, մա ցա ծը, ե թե սուր բա
ներ կա՝ կան, ե թե չէ՝ չկան... Բայց դե ախր մե նակ սրութ յու նով չէ, է լի, 
լուրջ թե մա ներ կա, որ կա րան լավ հե տա զո տեն ու այն պի սի բա ներ 
վեր հա նեն, որ շատ կօգ նի գոր ծին. այս տեղ խնդիր կա» (ՎՎՀի ներ
կա յա ցու ցիչ): Ինչ վե րա բե րում է կրծքով կե րակր ման մա սին օ րեն քի 
քա րո զար շա վին, ըստ ՎՎՀի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ո րոշ ԶԼՄներ քա
րո զար շա վին ա ջակ ցե լու և կրծ քով սնուց ման ա ռա վե լութ յուն նե րի վե
րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յու նը բարձ րաց նե լու փո խա րեն միտ ված էին 
լու սա բա նել այն դեպ քե րը, երբ օ րեն քը չի կի րառ վել, և  ընդգ ծում էին, 
որ նման օ րեն քի ի րա կա նա ցում անհ նար է: Բա ցի այդ, քա րո զար շա
վը հան դի պեց ո րոշ բու ժաշ խա տող նե րի ա ռար կութ յան. նրանք նշում 
էին, որ օ րեն քը չա փա զանց խիստ դրույթ ներ է պա րու նա կում՝ ար գե լե
լով գո վազ դա յին նվեր նե րը և  ապ րանք նե րը, ո րոնք լրա ցու ցիչ խթան 
են հան դի սա նում ցածր աշ խա տա վարձ ստա ցող բու ժաշ խա տող նե րի 
հա մար. սա կայն, հա կա փաս տարկ ներ են բեր վել և  այդ դրույթ նե րը նե
րառ վել են օ րեն քի վերջ նա կան նա խագ ծում: 

Դա շին քի ներ կա յիս հիմ ա կան մար տահ րա վերն է իր գոր ծու նեութ
յան կա յու նութ յու նը, քա նի որ Դա շին քի հան դի պում ե րը հա մա կար գող 
և ն րան ռե սուրս ներ հատ կաց նող «Ե րե խա յի ա ռող ջութ յունն ա ռաջ նա
յին է» ծրա գիրն ա վարտ վել է. « Դա շին քի պա հե լու պա հը շատ լուրջ է: 
Ան կախ նրա նից, ին քը գրանց ված է թե չէ, ե թե ինչոր մե կը նրա հան
դի պու մը ֆա սի լի տա ցիա չա նի, ոչ մե կը հան դի պում չի կազ մա կեր պի: 
Ես չեմ հի շում մի դեպք, որ Դա շին քի հան դի պու մը նա խա ձեռ նած լի նի 
որ ևէ տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն» ( Դա շին քի ան դամ ՀԿի ներ կա
յա ցու ցիչ): Հար ցազ րույց նե րին մաս նակ ցած՝ Դա շին քի ան դամ ՀԿ
ներն ակն կա լում են, որ ՎՎՀն կ շա րու նա կի հա մա կարգ ման գոր ծա
ռույ թը, ո րը շատ կար ևոր է Դա շին քի շա րու նա կա կան գոր ծու նեութ յան 
հա մար: 
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մո նի թո րին գը ա մե նա թույլ կետն է հան դի սա նում. «Ե թե մո նի թո րին գի 
հար ցը լավ լուծ վի, հո յա կապ օ րենք է ու աշ խար հի ա մե նա լավ օ րենք
նե րից կա րա լի նի»:

Դա շին քի հե տա գա ներգ րավ վա ծութ յու նը ՄՄԱ քա ղա քա կա նութ
յան մշակ ման գոր ծըն թա ցում ևս կար ևոր վել է ու սում ա սի րութ յան 
մաս նա կից նե րի կող մից: Ներ կա յումս աշ խա տանք է տար վում բնա
պահ պա նա կան վճար նե րի մա սին օ րեն քում փո փո խութ յուն կա տա
րե լու ուղ ղութ յամբ՝ այդ վճար նե րը հա մայնք նե րի ա ռող ջա պա հա կան 
կա րիք նե րին ուղ ղե լու նպա տա կով, ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հա կան 
ո լոր տի ֆի նան սա վոր ման այ լընտ րան քա յին աղբ յուր նե րի օգ տա գործ
ման հար ցը պե տութ յան օ րա կար գում ընդգր կե լու ուղ ղութ յամբ: Դա
շին քի ան դամ ե րը վստա հեց նում են, որ ներդ նե լու են ի րենց ջան քե րը 
և հ նա րա վոր ռե սուրս նե րը՝ Դա շին քի ա մե նամ յա հան դի պում ե րը և 
հա մա տեղ գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կե լու հա մար. « Շատ ցան կա լի է, 
որ [ Դա շին քը] աշ խա տի, շատ: Ան գամ ե թե ու րիշ բան չա նեն, նստեն 
կիս վեն ի րենց գոր ծու նեութ յամբ, դժվա րութ յուն նե րով, շատ կար ևոր է 
մեզ հա մար, բո լո րի հա մար, ո րով հետև մենք միայն մեր աս պա րե զը 
գի տենք, շատ բա նե րից տեղ յակ չենք… Եվ ար դեն ա սա ցի, շատ ա վե
լի զգա լի է ազ դե ցութ յու նը, երբ Դա շին քով ենք դի մում: Բայց ի հար
կե ֆի նան սա վո րում է պա հան ջում, ո րով հետև ուղ ղա կի հան դի պե լը 
դժվար է բո լո րիս հա մար, [ինչոր մե կը] պի տի կոոր դի նաց նի, կայ քը 
պա հի, մի նի մալ ֆի նան սա վո րում է պետք, որ գոր ծու նեութ յու նը ա պա
հով վի» ( Դա շին քի ան դամ ՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ): Դա շին քի շա րու նա
կա կա նութ յու նը՝ որ պես ՄՄԱ ո լոր տի խնդիր նե րի շուրջ հա մախմբ
ման և շա հե րի պաշտ պա նութ յան արդ յու նա վետ գոր ծիք, կեն սա կան 
է հա մար վում Դա շին քի բո լոր ան դամ ե րի և  այլ շա հագր գիռ կող մե րի 
կող մից27:
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Դա շին քի և ս տա ցած արդ յունք նե րի կա յու նութ յան ա ռու մով մեկ այլ 
խո չըն դոտ է Դա շին քի ան դամ ՀԿնե րի նա խա ձեռ նո ղա կան մո տեց
ման պա կա սը: Ինչ պես նշվել է «Ե րե խա յի ա ռող ջութ յունն ա ռաջ նա
յին է» ծրագ րի գնա հատ ման զե կույ ցում. « Դա շին քի ան դամ մի ջազ
գա յին ՀԿնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նկա տում են, որ տե ղա կան ՀԿ
նե րը Դա շինք են մտել՝ ակն կա լե լով ո րո շա կի դրա մաշ նորհ ներ կամ 
նա խագ ծեր, բայց, ի վեր ջո, հաս կա ցել են, որ այն այլ նպա տակ ներ 
ու նի՝ օ րենք նե րի լոբ բինգ, օ րենսդ րա կան և քա ղա քա կա նութ յան փո
փո խութ յուն ներ»26: Այս պի սով, Դա շին քի գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 
տե ղա կան ՀԿնե րի ներգ րավ վա ծութ յունն ա ճել է, բայց դեռևս ժա մա
նակ է անհ րա ժեշտ տե ղա կան ՀԿնե րի նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յու նը 
և սե փա կա նութ յան զգա ցու մը ամ րապն դե լու հա մար: Ըստ ՀԿնե րի, 
նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յան պա կա սի պատ ճառ նե րից մե կը կա յուն ֆի
նան սա կան ռե սուրս նե րի բա ցա կա յութ յունն է. «Ա ռանց մի ջազ գա յին 
ա ջակ ցութ յան՝ Դա շին քը այդ պես հզոր չի կա րող լի նել, ու տե ղա կան 
ՀԿնե րից ոչ մե կը չի կա րող իր հետ ևից Դա շին քը տա նել [այն պես], 
ոնց որ ՎՎՀն  է ա րել» ( Դա շին քի ան դամ ՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ): 

Հետագա քայլերը

Դա շին քի մաս նակ ցութ յամբ ըն դուն ված և  ընդ հա նուր առ մամբ ՄՄԱ 
ո լոր տի հետ կապ ված ո րո շում ե րի և ծ րագ րե րի մո նի թո րին գը նշվել 
է որ պես Դա շին քի ա պա գա գոր ծու նեութ յան կար ևոր ո լորտ: Հարց
ված նե րը մաս նա վո րա պես նշել են կրծքով կե րակր ման մա սին օ րեն քի 
հե տա գա մո նի թո րին գի և  ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րի անհ րա ժեշ
տութ յու նը. «…Կրծ քով սնուց ման օ րենքն էլ թե կուզ ըն դուն վել է, խնդիր 
ու նի մո նի թո րին գի ու լայն հան րա յին ի րա զեկ ման: Օ րեն քը տար վա 
սկզբին է ըն դուն վել: Միայն 40%ն  է կրծքով կե րակ րում ե րե խա յին, ու 
լուրջ խնդիր կա ի րա զեկ ման […] խո շոր հի վան դա նո ցի գի նե կո լո գը 
տեղ յակ չէր այդ օ րեն քի մա սին, այն դեպ քում, որ հաս տա տութ յուն
նե րը, ըստ օ րեն քի, պետք է հետ ևեն, որ կաթ նա խառ նուրդ չվա ճա ռեն 
և  այլն» ( Դա շին քի ան դամ ՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ): «Վս տա հութ յուն» 
ՀԿի ղե կա վա րը նշում է, որ օ րեն քի ի րա կա նաց ման տե սանկ յու նից 
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

Ամփոփում

Դա շին քի գոր ծու նեութ յու նը մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, 
տե ղա կան ՀԿնե րի և  պե տա կան   կա ռույց նե րի հա ջող ված հա մա գոր
ծակ ցութ յան լավ օ րի նակ է:  Զար գա ցած և  ճա նաչ ված կազ մա կեր
պութ յուն նե րի ներ կա յութ յու նը օգ նում է ցան կա ցած նա խա ձեռ նութ
յա նը գրա գետ մո տե ցում ցու ցա բե րել, իսկ նրանց հե ղի նա կութ յու նը և 
 ցան ցի ան դամ ե րի բազ մա քա նա կութ յու նը նպաս տում է պե տութ յան   
և  ո լոր տի այլ դե րա կա տար նե րի շրջա նում  Դա շին քի դիր քի ամ րապնդ
մա նը՝ որ պես ո լոր տի ծան րակ շիռ դե րա կա տար:

 Շա հե րի պաշտ պա նութ յան հա մա գոր ծակ ցա յին մո տեց ման կի րա
ռու մը դրա կան է ըն դուն վում պե տա կան   պաշ տոն յա նե րի կող մից և 
 հիմք է ա պա հո վում ՄՄԱ ծրագ րե րի և  քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ո լոր
տում ջան քե րի փոխ շա հա վետ հա մա տեղ ման հա մար:  Ներգ րավ ված 
ՀԿնե րը շա հում են նաև որ պես ա ռան ձին կազ մա կեր պութ յուն, քա նի 
որ ան դա մակ ցութ յու նը  Դա շին քին օգ նում է նրանց խթա նել ի րենց հե
ղի նա կութ յու նը, նոր հմտութ յուն ներ և  փորձ ձեռք բե րել, մյուս ՀԿնե րի 
և  հենց  Դա շին քի հետ ի րենց կա պերն օգ տա գոր ծել սե փա կան խնդիր
նե րը հան րայ նաց նե լու և  ա ռաջ տա նե լու հա մար, քա նի որ հա կա ռակ 
դեպ քում ո րո շում եր կա յաց նող նե րի հետ ան հա տա կան կապ հաս տա
տե լու և ն րանց վրա ազ դե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը սահ մա նա փակ 
կլի նեին:  Միև նույն ժա մա նակ, չնա յած հա վա քա կան փոր ձա գի տութ
յան, կա պե րի և  շա հե րի պաշտ պա նութ յան հսկա յա կան նե րու ժի առ
կա յութ յան, նման ցան ցե րը դժվար թե հա ջո ղութ յան հաս նեն ա ռանց 
պրո ֆե սիո նալ   ու հետ ևո ղա կան հա մա կարգ ման և  ռե սուրս նե րի հատ
կաց ման:
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Դեպք թիվ 5 . Տեղեկատվական վեճերի 
խորհուրդը` որպես իրավական փորձագիտական 
կարծիքի այլընտրանքային աղբյուր

Իրականացնող՝ փորձագետների ոչ ֆորմալ խումբ

Գործունեության տարածք՝ ազգային

Ժամանակահատված՝ սկսած 2011թ. 

Ոլորտ՝ իրավական 

 Կազ մա կեր պութ յան մա սին

 Տե ղե կատ վա կան վե ճե րի խոր հուր դը (այ սու հետ՝ 
ՏՎԽ կամ  Խոր հուրդ) փոր ձա գետ նե րի ոչ ֆոր մալ 
խումբ է, ո րը հիմ ադր վել է 2011թ. մա յի սին՝ խոս քի 
ա զա տութ յու նը, տե ղե կատ վութ յան մատ չե լիութ յու
նը, ինչ պես նաև ան ձի ար ժա նա պատ վութ յու նը և 
 մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քը պաշտ պա նե լու նպա
տա կով28:  Խորհր դի հիմ ա կան գոր ծա ռույթն է այդ 
ի րա վունք նե րի ի րաց ման ըն թաց քում ծա գող դա տա
կան վե ճե րի դեպ քե րում փոր ձա գի տա կան եզ րա կա
ցութ յուն ներ (կար ծիք ներ) հրա պա րա կել՝ հիմ վե լով ՀՀ օ րենսդ րութ
յան, մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րի և  է թի կա յի նոր մե րի վրա29: 
ՏՎԽ եզ րա կա ցութ յուն նե րի մեծ մա սը վե րա բե րում է զրպար տութ
յանն ու վի րա վո րան քին, մաս նա վոր կյան քի պաշտ պա նութ յա նը և 
 տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յա նը:  Բա ցի կար ծիք նե րի հրա պա րա կու
մից,  Խոր հուր դը նաև խորհր դատ վա կան ա ջակ ցութ յուն է տրա մադ
րում ի րա վա բան նե րին, լրատ վա մի ջոց նե րին, պե տա կան իշ խա նութ
յան և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին՝ տե ղե կատ վա
կան վե ճե րի հետ կապ ված հար ցե րի շուրջ:

28 ՏՎԽ կայք՝ www.idcarmenia.am
29 ՏՎԽ հիմադրման հուշագիր 

 Ներ կա յումս ՏՎԽում ընդգրկ ված են հինգ փոր ձա գետ, ո րոնք աշ խա
տում են ՀԿնե րում, ի րա վա խորհր դա տու և լ րատ վա կան ըն կե րութ յուն
նե րում: Ըստ ՏՎԽ հիմ ադր ման հու շագ րի,  Խորհր դի ան դամ կա րող 
են լի նել մար դու ի րա վունք նե րի, լրատ վա մի ջոց նե րի, ի րա վա գի տութ
յան, լրագ րո ղա կան է թի կա յի, լեզ վա գի տութ յան և  տե ղե կատ վութ յանն 
առնչ վող այլ ո լորտ նե րի ճա նաչ ված մաս նա գետ ներ:

 Դեպ քի հա մա ռոտ նկա րա գիր

Տվ յալ դեպ քը որ ևէ կոնկ րետ քա րո զար շավ չի ներ կա յաց նում, այլ 
ա վե լի շուտ դա տաի րա վա կան ո լոր տում ո րո շում ե րի ըն դուն ման 
մաս նակ ցութ յան մե խա նիզմ է:  Խոր հուրդն ա նուղ ղա կի ազ դե ցութ յուն 
է գոր ծում դա տա կան պրակ տի կա յի վրա՝ նա խա դե պի դեր ստանձ
նող ա ռան ձին գոր ծե րի ի րա վա կան վեր լու ծութ յուն նե րի հրա պա րակ
ման, դա տա կան գոր ծե րի վե րա բեր յալ այ լընտ րան քա յին կար ծի քի 
տրա մադր ման, ինչ պես նաև խոս քի ա զա տութ յան, պատ վի ու ար
ժա նա պատ վութ յան և  մաս նա վոր կյան քի ի րա վունք նե րի և  հա րա կից 
ո լորտ նե րում ի րա զեկ ման ու կրթա կան գոր ծու նեութ յան մի ջո ցով: Այն 
ազ դե ցութ յուն է գոր ծում նաև օ րենսդ րա կան օ րա կար գի վրա՝ ընդգ
ծե լով օ րենսդ րա կան բա ցե րը և  հա կա սութ յուն նե րը, մտա հո գութ
յուն ներ ար տա հայ տե լով օ րեն քի մեկ նա բա նութ յան վե րա բեր յալ և 
 բա ցա հայ տե լով կար գա վո րում պա հան ջող նոր ո լորտ ներ: 

 Հիմ ադր ման օր վա նից մինչև 2015թ. նո յեմ բե րը  Խոր հուր դը 47 
կար ծիք է հրա պա րա կել, ո րոնք մե ծա մա սամբ վե րա բե րում են լրատ
վա մի ջոց նե րի ու լրագ րող նե րի դեմ հա րու ցած՝ զրպար տութ յան վե
րա բեր յալ դա տա կան գոր ծե րին: Այս գոր ծե րը վե րա բե րում են այն
պի սի ո լորտ նե րի, ինչ պի սիք են՝ զրպար տութ յան, վի րա վո րան քի և 
 հան րա յին հե տաքրք րութ յան սահ մա նու մը, քա ղա քա կան ու հան րա
յին դեմ քե րի քննա դա տութ յան սահ մա նը, փաս տի մա սին հայ տա րա
րութ յան և գ նա հա տող դա տո ղութ յան տար բե րա կու մը, լրագ րո ղա կան 
աղբ յու րի պաշտ պա նութ յու նը, ա տե լութ յան խոս քը, լրագ րո ղա կան 
է թի կան, պա տաս խա նա տու և  բա րե խիղճ լրագ րութ յու նը և  այլն:  Բա ցի 
այդ,  Խոր հուր դը դա սըն թաց ներ և  աշ խա տան քա յին հան դի պում եր է 
ի րա կա նաց նում տե ղե կատ վա կան վե ճե րին առնչ վող թե մա նե րի շուրջ՝ 

ՏՎԽ 
տարբերանշանը
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

նպաս տե լով ի րա զե կութ յան բա րե լավ մա նը և  զար գաց նե լով ԶԼՄնե
րի ու ի րա վա բան նե րի կա րո ղութ յուն ներն այդ ո լոր տում:

ՏՎԽն ն ման է պրո ֆե սիո նալ նե րի ա կում բի, որ տեղ փոր ձա գետ նե րը 
հա վաք վում և  կար ծիք են հայտ նում տե ղե կատ վա կան վե ճե րին վե րա
բե րող հար ցե րի շուրջ. « Հինգ հո գով հա վաք վել ենք ու մեկ նա բա նում 
ենք, հի մա մար դիկ կլսեն՝ կլսեն, չեն լսի՝ չեն լսի» (ՏՎԽ ան դամ): Այ
նո ւա մե նայ նիվ, ՏՎԽ ան դամ ե րի փոր ձա գի տութ յան, պրո ֆե սիո նալ 
վեր լու ծութ յան, ՏՎԽ ա ռաջ նա յին շա հա ռու նե րի՝ լրագ րող նե րի ու ի րա
վա բան նե րի մաս նակ ցութ յամբ քննար կում ե րի ու դա սըն թաց նե րի 
շնոր հիվ ժա մա նա կի ըն թաց քում  Խորհր դին հա ջող վեց տե ղե կատ վա
կան վե ճե րի ո լոր տում հե ղի նա կութ յուն և վս տա հութ յուն ձեռք բե րել: 
ՏՎԽ հրա պա րա կած կար ծիք նե րը դա տա վոր նե րի, լրատ վա մի ջոց նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ի րա վա բան նե րի և մ յուս շա հագր գիռ կող մե րի 
հա մար կողմ ո րո շիչ տե ղե կատ վութ յան աղբ յուր են հան դի սա նում, և  
են թադ րա բար այդ կար ծիք նե րը նաև հաշ վի են առն վում նմա նա տիպ 
դեպ քե րի վե րա բեր յալ դա տա կան գոր ծըն թաց նե րում:  Խորհր դի ան
դամ ե րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են ՔՀԿնե րի և  պե տա կան կա
ռույց նե րի կող մից կազ մա կերպ ված տար բեր քննար կում ե րին և  ի րենց 
մաս նա գի տա կան կար ծիքն են հայտ նում տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ
յան, խոս քի ա զա տութ յան ի րա վուն քի, լրագ րո ղա կան է թի կա յի և ն մա
նա տիպ հար ցե րի վե րա բեր յալ: ՏՎԽ բա ցա հայ տում ե րը նոր ի րա վա
կան կար գա վո րում ե րի և  քա ղա քա կա նութ յուն նե րի նա խա ձեռն ման 
հիմք են հան դի սա նում, իսկ վե րա պատ րաստ ված մաս նա գետ ներն 
ա վե լի գի տակ մո տե ցում են ցու ցա բե րում այդ կար գա վո րում ե րի վե
րա բեր յալ հե տա գա քննար կում ե րի և  կի րառ ման ըն թաց քում: Այս պի
սով,  Խորհր դի աշ խա տան քը ազ դե ցութ յուն է թող նում տե ղե կատ վա
կան վե ճե րի ո լոր տում քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման օ րա կար գի վրա:

 Հիմն ախն դի րը և  Խորհր դի նա խա ձեռ նու մը

2010թ.  Հա յաս տա նում մի շարք օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն ներ 
ըն դուն վե ցին զրպար տութ յան և  վի րա վո րան քի ա պաք րեա կա նաց
ման վե րա բեր յալ, որն ա ռա ջըն թաց էր խոս քի ա զա տութ յան պաշտ
պա նութ յան ա ռու մով:  Միև նույն ժա մա նակ, վի րա վո րան քի ա պաք

րեա կա նաց ման արդ յուն քում 
լրատ վա կան ըն կե րութ յուն նե
րի դեմ մեծ քա նա կով դա տա
կան հայ ցեր ներ կա յաց վե ցին: 
 Դա տա րան նե րը ստիպ ված 
էին գործ ու նե նալ նոր ի րա վա
կան հաս կա ցութ յուն նե րի հետ՝ 
փոր ձե լով հա վա սա րակշ ռութ
յուն պահ պա նել խոս քի ա զա
տութ յան և  մաս նա վոր կյան
քի գաղտ նիութ յան ու ան ձի 
ար ժա նա պատ վութ յան ի րա
վունք նե րի միջև, ին չը նախ կի նում չէր հան դի պել դա տա րան նե րի և 
 դա տա վոր նե րի պրակ տի կա յում:

2011թ.  Հա յաս տա նի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը նա խա ձեռ
նեց  Տե ղե կատ վա կան վե ճե րի խորհր դի ստեղ ծու մը՝ որ պես խորհր
դատ վա կան մար մին, ո րը կօգ նի շա հագր գիռ կող մե րին ա վե լի լավ 
հաս կա նալ նոր ի րա վա կան դրույթ նե րը և  մեկ նա բա նել զրպար տութ
յան դեպ քե րը. « Դա նրա [ՄԻ պաշտ պա նի] նա խա ձեռ նութ յունն էր, 
ո րով հետև ին քը հաս կա ցավ, որ ա պաք րեա կա նա ցու մից հե տո գոր ծե
րի մեծ հոսք կլի նի քաղ. դա տա րան, ո րին ոչ դա տա րան ներն են պատ
րաստ, ոչ հա սա րա կութ յու նը» (ՏՎԽ ան դամ): ՄԻ պաշտ պա նը հրա վի
րեց ո լոր տա յին մի քա նի մաս նա գետ նե րի` ընդգրկ վել  Խորհր դի կազ
մում: Ան դամ ե րի ա ռա ջին հան դիպ մա նը մշակ վեց ՏՎԽ հիմ ադր ման 
հու շա գի րը և սկս վեց նրա գոր ծու նեութ յու նը:  Հիմ ա դիր հան դի պու մից 
հե տո ՄԻ պաշտ պա նը պաշ տո նա կան կապ չի ու նե ցել ՏՎԽ հետ և  որ
ևէ կերպ ներգ րավ ված չի ե ղել  Խորհր դի գոր ծու նեութ յան մեջ:

Սկզբ նա կան շրջա նում ԶԼՄնե րը թե րա հա վա տո րեն ըն դու նե ցին 
 Խոր հուր դը՝ որ պես մի կա ռույց, որն ստեղծ վել է պե տութ յան կող մից 
նշա նակ ված ՄԻ պաշտ պա նի կող մից:  Պե տա կան մար մին նե րի կող
մից նույն պես կաս կա ծամ տութ յուն կար  Խորհր դի հան դեպ, քա նի որ 
այն նման էր ար տա դա տա կան մի կա ռույ ցի, ո րը սա կայն որ ևէ կերպ 
լիա զոր ված չէ վե ճե րի վե րա բեր յալ ո րո շում եր կա յաց նել: Այ նո ւա մե
նայ նիվ, ժա մա նա կի ըն թաց քում և  կա տա րած աշ խա տան քի շնոր հիվ 

ՏՎԽ հիմադիր հանդիպում՝ ՏՎԽ 
անդամերը ՄԻ պաշտպանի հետ 

(լուսանկարը՝ idcarmenia.am կայքից)
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 Խոր հուր դը հե ղի նա կութ յուն ձեռք բե րեց, և  բազ մա թիվ լրատ վա կան 
կազ մա կեր պութ յուն ներ ներ կա յումս վստա հում են ՏՎԽին՝ որ պես 
ան կախ և պ րո ֆե սիո նալ փոր ձա գետ նե րի խումբ:

 Հա մա կար գում և  կա ռա վա րում

 Խորհր դի կա ռուց ված քը հո րի զո նա կան է, և ն րա բո լոր ան դամ ե
րը հա վա սար լիա զո րութ յուն ներ ու նեն, իսկ քար տու ղա րը հա մա կար
գում է հա ղոր դակ ցութ յան հար ցե րը: ՏՎԽ ան դամ ե րը կո լեկ տիվ 
սկզբուն քով են ո րո շում եր կա յաց նում նոր ան դամ ե րի ընտ րութ յան, 
հրա պա րակ վող կար ծիք նե րի և  գոր ծու նեութ յան հե տա գա ուղ ղութ
յուն նե րի վե րա բեր յալ:  Մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից 
ֆի նան սա վոր վող դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի կա ռա վա րում ի րա
կա նաց նում է «Ին ֆոր մա ցիա յի ա զա տութ յան կենտ րոն» ՀԿն, ո րի ղե
կա վարն ան դա մակ ցում է ՏՎԽին30:  Միև նույն ժա մա նակ,  Խորհր դի 
ան դամ ե րը տար բեր ո լորտ նե րում են մաս նա գի տա ցած, հետ ևա պես 
աշ խա տան քի բնա կան բա ժա նում է տե ղի ու նե նում՝ օ րի նակ, ի րա վա
բան նե րը մշա կում են ի րա վա կան վեր լու ծութ յան վրա հիմ ված կար
ծիք նե րը, իսկ ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց փոր ձա գի տութ յունն են 
տրա մադ րում լրատ վա մի ջոց նե րի է թի կա յի խնդիր նե րի վե րա բեր յալ. 
« Նա խագ ծե րը քննար կում ենք ներ սում…  Հիմ ա կա նում բո լորս հա
մա ձայն ենք լի նում, եր բեք չի ե ղել, որ մե կը ա սի ես դեմ եմ, բայց տա
րա ծեք [կար ծի քը]: Այդ պի սի բան չի լի նում:  Միշտ փոր ձում ենք հաս
կա նալ, որն է այդ «դեմ»ի հիմ քում ըն կած և գ նում ենք կոն սեն սու սի» 
(ՏՎԽ ան դամ):

 Կի րա ռած ռազ մա վա րութ յուն նե րը և  մե թոդ նե րը

 Խորհր դի հիմ ա կան գոր ծու նեութ յու նը տե ղե կատ վա կան վե ճե
րի վե րա բեր յալ կար ծիք նե րի պատ րաս տում ու հրա պա րա կում է, 
որն ու ղեկց վում է շա հագր գիռ ան ձանց ու կազ մա կեր պութ յուն նե րին 
խորհր դատ վութ յան տրա մադր մամբ, ի րա զեկ ման ու կրթա կան մի ջո

30 Զեկույցի հրապարակման պահին «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» 
ՀԿ-ի ղեկավարը դուրս է եկել ՏՎԽ-ից, և նրան փոխարինել է նույն 
կազմակերպության մեկ այլ փորձագետ:

ցա ռում ե րով՝ շա հագր գիռ կող մե րի հետ քննար կում ե րի ու դա սըն
թաց նե րի մի ջո ցով, ինչ պես նաև ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ
յամբ՝ ներգ րավ վե լով այն գոր ծե րում, ո րոնք, ըստ ՏՎԽի, ռազ մա վա
րա կան կար ևո րութ յուն են ներ կա յաց նում ի րա վա կան պրակ տի կա յի 
հա մար. «Այ սինքն՝ մենք փաս տո րեն և  կար ծիք ենք կազ մում, և հ րա
պա րա կում ենք, տա րա ծում ենք, և  ու սու ցա նում ենք, և  ինք ներս մտնում 
ենք պրո ցե սի մեջ:  Հա յաս տա նում շատ քիչ կա այդ պի սի, ամ բողջ աշ
խար հում, մա նա վանդ Արև մուն քում ա մեն մե կը մի գործ է ա նում, իսկ 
 Հա յաս տա նում, որ տեղ ռե սուրս նե րը սահ մա նա փակ են, մար դիկ, որ
պես կա նոն, մի քա նի բան են նե րա ռում» (ՏՎԽ ան դամ): 

 ■  Կար ծիք նե րը հրա պա րակ վում են www.idcarmenia.am կայ քի, 
է լեկտ րո նա յին հաս ցե նե րի ցու ցա կի, ֆեյս բու քի և տ պա գիր ժո
ղո վա ծու նե րի մի ջո ցով:  Կար ծի քի ա ռար կա հան դի սա ցող դեպ
քը ընտր վում է եր կու ե ղա նա կով. մի դեպ քում, վե ճի կող մե րից 
մե կը կա րող է խնդրել ՏՎԽին կար ծիք տրա մադ րել վե ճի մա
սին, մյուս դեպ քում,  Խորհր դի ան դամ երն ի րենք են ընտ րում 
մի դեպք, ո րը լայն քննարկ ման ա ռար կա է դար ձել և  կամ ռազ
մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նի ի րա վա կան պրակ տի կա յի 
հա մար: Ի րա կա նաց վում է հա մա պա տաս խան ի րա վա կան նոր
մե րի և ն մա նա տիպ գոր ծե րի ի րա վա կան վեր լու ծութ յուն, գոր ծի 
ման րա մաս նե րը քննարկ վում են  Խորհր դի ան դամ ե րի կող մից, 
և  ի վեր ջո հրա պա րակ վում է հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցութ
յու նը: Եզ րա կա ցութ յու նը (կար ծի քը) կա րող է, օ րի նակ, գնա հա
տա կան տալ քննարկ վող հոդ վա ծի, ար տա հայ տութ յուն նե րի կամ 
այլ վի ճե լի տե ղե կատ վութ յան շուրջ, հա մա տեքս տի վե րա բեր
յալ,  Սահ մա նադ րութ յան և  մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի դրույթ ներ նե րա ռել: Եզ րա հանգ ման բաժ նում հա
ճախ քննարկ վում է, թե արդ յոք տվյալ տե ղե կատ վութ յու նը իս
կա պես հան րա յին հե տաքրք րութ յուն էր ներ կա յաց նում, և  արդ
յոք վի ճարկ վող ար տա հայ տութ յուն նե րը գնա հա տող դա տո ղութ
յուն էին ներ կա յաց նում, թե փաս տի մա սին հայ տա րա րութ յուն: 
 Խոր հուր դը նաև կար ծիք է տրա մադ րում, թե արդ յոք հայց վո րի 
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

կող մից պա հանջ վող փոխ հա տու ցու մը բխում է մի ջամ տութ յան 
հա մա չա փութ յան և  անհ րա ժեշ տութ յան սկզբունք նե րից, թե ոչ31:

 ■  Խորհր դի գոր ծա ռույթ նե րից մե կը խորհր դատ վութ յան տրա
մադ րումն է, ո րը կա րող է օգ նել ար տա դա տա կան կար գով լու ծել 
առ կա վե ճը:  Պե տա կան կա ռույ ցի ներ կա յա ցու ցի չը, ո րը նախ կի
նում աշ խա տում էր ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տում, կար ևո
րում է այս դե րը բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի հա մար. հիմ վե լով 
 Խորհր դի եզ րա կա ցութ յուն նե րի վրա, կող մե րը կա րող են վե
ճը լու ծել ա ռանց դա տա կան հայց ներ կա յաց նե լու և  այդ պի սով 
ստիպ ված չեն լի նի ժա մա նակ ու դրա մա կան մի ջոց ներ վատ նել 
դա տա կան գոր ծըն թաց նե րի հա մար: Մ յուս կող մից, դա տա րան
նե րի ծան րա բեռն վա ծութ յու նը կպա կա սի, քա նի որ այդ դեպ քում 
հայ ցերն ա վե լի քիչ կլի նեն:  Բա ցի այդ, պե տա կան պաշ տոն յան 
գտնում է, որ հա մա պա տաս խան ի րա վա կան բա րե փո խում եր 
են անհ րա ժեշտ՝ միջ նորդ դա տա րա նի գա ղա փարն ի րա գոր ծե
լու ուղ ղութ յամբ, ո րը կծա ռա յի որ պես այ լընտ րանք այն դեպ քում, 
երբ կող մե րը հա մա ձայ նեն միջ նոր դի ո րոշ ման հետ. «Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը իր նա խա դե պա յին ո րոշ ման մեջ …  ամ րագ րեց 
միտք, թե մենք նա խա պատ վութ յուն ենք տա լիս այն դեպ քե րին, 
երբ կող մե րը ի րար հետ կփոր ձեն [հա մա ձայ նութ յան գալ]… Ե թե 
էս տեղ կա մեր ժում, ա պա լավ կլի նի դի մել հնա րա վոր ինչոր 
եր րորդ կազ մա կեր պութ յան կամ ու ժի, ո րը որ ա նա չառ եզ րա
կա ցութ յուն կտա: Ս րա նից հե տո նոր դի մել դա տա րան: Եվ հենց 
վճռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման հիմ քում է դրված, որ սա կնպաս
տի դա տա կան գոր ծե րի նվա զեց մա նը, ին չը կտա ա վե լի արդ յու
նա վետ դա տա կան ակ տեր» (ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տի 
նախ կին ներ կա յա ցու ցիչ): Իս կա պես, ՏՎԽ ան դամ ե րը նշում են, 
որ ե ղել են դեպ քեր, երբ վե ճի կող մը ի րեն ցից կար ծիք կամ մեկ
նա բա նութ յուն է խնդրել և  հե տա գա յում ո րո շել է այլևս չդի մել դա
տա րան:

31 Խորհրդի բոլոր կարծիքները հրապարակված են http://www.idcarmenia.am/en/
conclusions էջում:

 ■ Քն նար կումն եր ու դա սըն թաց ներ են կազ մա կերպ վել տե ղե
կատ վա կան վե ճե րի հետ կապ ված տար բեր թե մա նե րի՝ օ րի
նակ, տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան, զրպար տութ յան և 
 վի րա վո րան քի, հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի և  այլ հար ցե րի շուրջ: 
Այս մի ջո ցա ռում ե րի ա ռաջ նա յին լսա րա նը ԶԼՄնե րի ներ կա
յա ցու ցիչ ներն ու տե ղե կատ վա կան վե ճե րի ո լոր տում աշ խա տող 
ի րա վա բան ներն են: 

 ■ Օ րեն քի կի րարկ ման լոբ բին գը  Խորհր դի կող մից կի րառ վող 
նոր ռազ մա վա րութ յուն է, որն ուղղ ված է  Սահ մա նադ րա կան դա
տա րա նի ո րո շում ե րի ի րա կա նաց մա նը: Օ րի նակ, անհ րա ժեշ
տութ յուն կա սահ մա նել «հրա պա րա կա յին ար տա հայ տութ յուն» 
կամ «հրա պա րա կող» հաս կա ցութ յուն նե րը, ո րոնք տա րա տե սակ 
մեկ նա բա նութ յուն են ստա նում դա տա րան նե րի ու լրատ վա մի
ջոց նե րի կող մից:  Կեղծ օգ տա տե րե րի խնդի րը ևս  կար ևո րութ յուն 
է ստա նում զրպար տութ յան խնդիր նե րի հա մա տեքս տում և  ի րա
վա կան կար գա վոր ման ու մեկ նա բան ման կա րիք ու նի:  Խորհր դի 
ան դամ ե րը հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի ու շադ րութ յունն են 
հրա վի րում այս և  այլ վի ճե լի հար ցե րին և  ակ տի վո րեն մաս նակ
ցում նման թե մա նե րի քննար կում ե րին. «ԶԼՄնե րի հետ կապ
ված վե ճե րի, խոս քի ա զա տութ յան վրա պո տեն ցիալ ազ դե ցութ
յուն ու նե ցող զար գա ցում ե րի վե րա բեր յալ հան րա յին բա նա վեճ 
գե նե րաց նե լու և  այս բո լոր խնդիր նե րը օ րա կար գում ա նընդ հատ 
վառ վող լույ սի պես պա հե լու գոր ծում շատ կար ևոր է ՏՎԽ գոր ծու
նեութ յու նը» (ԵԱՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ):

 Թի րա խա յին խում բը և  շա հա ռու նե րը

 Խորհր դի թի րա խա յին խում բը ԶԼՄներն են, ի րա վա բան ներն ու դա
տա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Լ րագ րող ներն ու լրատ վա մի ջոց նե րը 
նաև ՏՎԽ ա ռաջ նա յին շա հա ռու ներն են, քա նի որ նրանք ա վե լի ի րա
զեկ են դառ նում ի րենց ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նութ յուն նե րի մա
սին, ա վե լի ա չա լուրջ՝ ի րենց հրա պա րա կում ե րում և  պա կաս խո ցե լի 
դա տա կան հայ ցե րի կամ մի ջամ տութ յան այլ ձևե րի հան դեպ. « Հի մա 
պա տա հա կան գործ չի մտնում դա տա րան, ծանր ու թեթև են ա նում: 
 Շատ դժվար է լրատ վա մի ջո ցին դա տա րա նում հաղ թել, նույ նիսկ ե թե 
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պարտ վում է լրատ վա մի ջո ցը, գու մա րը շատ 
քիչ են դնում, բայց չեմ էլ հի շում 2012թ. հե
տո, որ լրատ վա մի ջո ցը պարտ վի ու իր աշ
խա տան քի վրա դա ազ դի» (ՏՎԽ ան դամ): 
Ըստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի, 2011թ., 
երբ զրպար տութ յու նը նոր էր ա պաք րեա կա
նաց վել, լրատ վա մի ջոց նե րի դեմ հա րու ցած 
դա տա կան գոր ծե րի քա նա կը ե րե սուն յոթ էր, 
իսկ 2015թ. ա ռա ջին կե սին գրանց վել է ըն
դա մե նը ի նը գործ32:

 Տե ղե կատ վա կան վե ճե րի հետ կապ ված 
գոր ծե րում ներգ րավ ված փաս տա բան նե րի 
հա մար ՏՎԽ գոր ծու նեութ յու նը ևս  օգ տա
կար է, քա նի որ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
օգտ վել հա մա պա տաս խան թե մա յով անվ ճար խորհր դատ վութ յու
նից և  դա սըն թաց նե րից. « Տար վա ըն թաց քում 23 աշ խա տան քա յին 
քննար կում ենք ա նում, հենց այն փաս տա բան նե րի հետ, ով քեր վերց
նում են զրպար տութ յան, վի րա վո րան քի գոր ծե րը, պաշտ պա նում են 
մա մու լի կամ մյուս կող մի շա հե րը: Այդ փաս տա բան նե րին տա րե կան 
23 ան գամ հա վա քում ենք, ե ռա կողմ՝ փաս տա բան ներ, լրատ վա մի
ջոց ներ, IDCն, և քն նար կում ենք ո լոր տին առնչ վող ա մե նա տար բեր 
հար ցե րը՝ աղբ յուր նե րի գաղտ նիութ յուն, անձ նա կան կյան քի տվյալ
նե րի գաղտ նիութ յուն, զրպար տութ յուն և  վի րա վո րանք, նա խաքն նութ
յան գաղտ նիք…  Փաս տա բան նե րից շա տե րը ա ճե ցին այդ քննար կում
նե րի ըն թաց քում» (ՏՎԽ ան դամ):

 Թեև, ինչ պես նշվեց վե րը, դա տա կան իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը սկզբում թե րա հա վատ էին  Խորհր դի աշ խա տան քի հան դեպ՝ 
ել նե լով նրա նից, որ ՏՎԽն  պե տութ յան կող մից լիա զոր ված չէր որ ևէ 
եզ րա կա ցութ յուն տալ դա տա կան գոր ծե րի վե րա բեր յալ, տա րի նե րի 
ըն թաց քում նրանք սկսե ցին հաշ վի առ նել  Խորհր դի կար ծի քը. «Ի րենք 

32 Աղբյուր՝ ԽԱՊԿ զեկույցները Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և 
լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումերի մասին, տե՛ս http://
khosq.am/reports/

հա մոզ վե ցին, որ այն ինչ ա սում ենք, ճիշտ է դուրս գա լիս, ու կար ևո
րը մենք ա նա չառ ենք, որ ևէ շա հի չենք են թարկ վում, հինգ հո գի ան
կախ փոր ձա գետ ներ ենք ու ա սում ենք այն, ինչ կար ծում ենք՝ հիմ վե
լով մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րի վրա» (ՏՎԽ ան դամ): ՀՀ 
դա տա կան դե պար տա մեն տի նախ կին ներ կա յա ցու ցի չը հաս տա տում 
է, որ դա տա վոր նե րը հե տաքրքր ված են  Խորհր դի աշ խա տան քով և  
օգտ վում են նրանց փոր ձա գի տա կան կար ծի քը ներ կա յաց նող հրա
պա րա կում ե րից. «Ես չեմ կա րող հեր քել, նույ նիսկ կհաս տա տեմ, որ 
ա յո, դա տա վոր նե րը միան շա նակ այդ կար ծիք նե րը կու սում ա սի րեն, 
ո րով հետև ցան կա ցած մաս նա գե տի հա մար, հատ կա պես դա տա վո րի 
հա մար, կար ծիք նե րի բազ մա զա նութ յան անհ րա ժեշ տութ յուն կա: Ե թե 
ես դա տա վոր եմ և  պի տի վե ճի լու ծում տամ, ա յո, ինձ շատ կար ծիք ներ 
են պետք, և  ես որ պես բա րե խիղճ դա տա վոր պետք է ինքս փնտրեմ 
կար ծիք ներ: Այդ ի մաս տով միան շա նակ դրա կան ազ դե ցութ յուն պի տի 
ու նե նան [կար ծիք նե րը], ե թե դրանք օբ յեկ տիվ եզ րա կա ցութ յուն ներ 
են՝ մաս նա գի տա կան բարձր ո րա կի»:

Օգ տա գործ ված ռե սուրս նե րը և  հա մա գոր ծակ ցութ յու նը

 Խորհր դի աշ խա տան քի հա մար անհ րա ժեշտ հիմ ա կան ռե սուր սը 
մարդ կա յին ռե սուրս ներն են՝ տե ղե կատ վա կան վե ճե րի վե րա բեր յալ 
կար ծիք ներ պատ րաս տե լու և խորհր դատ վութ յուն տրա մադ րե լու հա
մար անհ րա ժեշտ մաս նա գի տա կան փոր ձա գի տութ յու նը:  Խորհր դի 
ան դամ երն ի րենց աշ խա տան քը սկսել են ա ռանց որ ևէ ֆի նան սա վոր
ման, կա մա վոր հի մունք նե րով: ՏՎԽ գոր ծու նեութ յան երկ րորդ տար
վա նից սկսած, Եվ րո պա յի անվ տան գութ յան և  հա մա գոր ծակ ցութ յան 
կազ մա կեր պութ յան (ԵԱՀԿ) եր ևան յան գրա սեն յա կը ա ջակ ցութ յուն 
է տրա մադ րել քննար կում ե րի, դա սըն թաց նե րի, կայ քի մշակ ման ու 
ադ մի նիստ րա ցիա յի, կար ծիք նե րի ժո ղո վա ծո ւի հրա պա րակ ման հա
մար, ինչ պես նաև ո րո շա կի ֆի նան սա վո րում՝ ի րա վա բա նա կան վեր
լու ծութ յան հա մար, ո րը զգա լիո րեն օգ նեց  Խորհր դի շա րու նա կա կան 
աշ խա տան քի ա պա հով մանն ու շա հագր գիռ կող մե րի շրջա նա կում 
դրա հան րայ նաց մա նը:  Ներ կա յումս ՏՎԽ գոր ծու նեութ յու նը ֆի նան
սա վոր վում է Եր ևա նում ԱՄՆ դես պա նա տան կող մից: 

ՏՎԽ կարծիքների 
առաջին ժողովածուի 

շապիկը
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

 Խոր հուր դը սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում է է թի կա յի դի տորդ մարմ
նի (ԴՄ) հետ, ո րը ստեղծ վել է Եր ևա նի մա մու լի ա կում բի կող մից և  
ընդգր կում է լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յուն ներ ներ կա յաց նող 14 ան
դամ: Ե րե սու նի նը լրատ վա կան կազ մա կեր պութ յուն ստո րագ րել է ԴՄ 
կող մից մշակ ված վար քա կա նոն նե րը, ըն դու նե լով  Դի տորդ մարմ ի 
ի րա վա սութ յու նը` քննե լու ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րի և հ րա պա րա
կում ե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը վար քա կա նո նի դրույթ նե րին: 
 Դի տորդ մարմ ի ա ռա քե լութ յունն է` քննել վար քա կա նո նի խախտ
ման վե րա բեր յալ բո ղոք նե րը և քն նութ յան արդ յունք նե րով ըն դու նել 
եզ րա կա ցութ յուն ներ:  Բա ցի այդ,  Խոր հուր դը հա մա գոր ծակ ցում է այլ 
ՀԿնե րի հետ, որ տեղ ընդգրկ ված են ՏՎԽ ան դամ ե րը, և  հա մա տեղ 
քննար կում երն ու նա խա ձեռ նութ յուն նե րը հա ճախ կազ մա կերպ վում 
են հենց այս ՀԿնե րի կող մից հատ կաց ված տա րածք նե րում:

Պե տա կան կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ի րա կա նաց
վում է ըստ անհ րա ժեշ տութ յան: ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տի հետ 
մի քա նի հան դի պում է կազ մա կերպ վել, որ տեղ քննարկ վել են ՏՎԽ 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման մի ջոց նե րը և ն րա գոր ծու նեութ յան 
հա մա պա տաս խա նութ յու նը օ րեն քին, ինչ պես նաև ՏՎԽ և  դա տա կան 
կա ռույց նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յու նը:

 Դա տա խա զութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը տեղ է գտել տե
ղե կատ վութ յան աղբ յու րի գաղտ նիութ յան հաս կա ցութ յան շուրջ: 
 Դա տա խա զութ յունն ա ռա ջար կել է Եր ևա նի մա մու լի ա կում բին (ո րի 
ղե կա վա րը ՏՎԽ ան դամ է) քննար կում եր կազ մա կեր պել լրագ րո ղա
կան աղբ յուր նե րի բա ցա հայտ ման ու գաղտ նիութ յան կար գա վոր ման 
վե րա բեր յալ: Այս կար գա վոր մանն առնչ վող եր կու դա տա կան գոր ծե
րից հե տո, ո րոն ցից մե կը վե րա բե րում էր տե ղե կատ վութ յան աղբ յու րի 
բա ցա հայ տու մից հրա ժար վող լրատ վա մի ջո ցի խմբագ րին քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լուն, ի րա վա բան նե րը (այդ թվում՝ 
ՏՎԽ ան դամ ե րից մե կը) դի մե ցին  Սահ մա նադ րա կան դա տա րան, 
ո րը վե րա հաս տա տեց տե ղե կատ վութ յան ի րենց աղբ յու րը պաշտ պա
նե լու լրատ վա մի ջոց նե րի ի րա վուն քը և հս տա կեց րեց այս ի րա վուն քի 
սահ մա նա փակ ման հիմ քե րը:

 Ինչ պես նշում են ՏՎԽ ան դամ ե րը, բա ցի ՀՀ դա տա կան դե պար
տա մեն տից և  դա տա խա զութ յու նից, բազ մա թիվ այլ պե տա կան կա
ռույց ներ ևս  ծա նոթ են ՏՎԽ աշ խա տան քին և  հա ճախ ըն թեր ցում են 
նրանց հրա պա րա կում ե րը: 

Ս տա ցած արդ յունք նե րը և  ազ դե ցութ յու նը

ՏՎԽ գոր ծու նեութ յան հիմ ա կան արդ յունք նե րը հետև յալն են.
1. Ի րա վա գի տակ ցութ յան ա ճը հե տա զո տութ յան բո լոր մաս նա կից

նե րի կող մից նշվել է որ պես ա մե նան շա նա կա լի արդ յունք: Հ րա
պա րակ ված կար ծիք նե րը ու սու ցո ղա կան դեր են ու նե ցել՝ մատ
նան շե լով գոր ծին վե րա բե րող ազ գա յին և  մի ջազ գա յին ի րա վա
կան նոր մե րը և  նա խա դե պե րը, նպաս տե լով ԶԼՄնե րի, ի րա վա
բան նե րի և  դա տա րան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից օ րեն քի 
ման րա մաս նե րի ու մեկ նա բա նութ յուն նե րի ըն կալ ման բա րե
լավ մա նը:  Դա տա վոր ներն ի րենց վճռի փաս տե րի շա րադ րան քի 
մա սում եր բեմ մեջ բե րում են կա տա րում ՏՎԽ կար ծիք նե րից, 
իսկ փաս տա բան ներն այդ կար ծիք ներն օգ տա գոր ծում են ի րենց 
հայ ցա դի մում ե րում: ՏՎԽ աշ խա տան քի արդ յուն քի օ րի նակ նե
րից է առ ցանց լրատ վա մի ջո ցի կող մից մի քա նի ան ձանց պատ
վի ու ար ժա նա պատ վութ յան վի րա վո րան քի վե րա բեր յալ դեպ քը: 
Լ րատ վա մի ջո ցը հոդ ված էր հրա պա րա կել «Ազ գի և  պե տութ յան 
թշնա մի նե րի սև  ցու ցա կը» ան վա նու մով. հոդ վա ծում նշված էր, 
որ ցու ցա կում ընդգրկ ված մար դիկ «սպա սար կում են մի ջազ գա
յին հա մա սե ռա մոլ լոբ բին գի շա հե րը» և  կոչ էր ար վում «զրո հան
դուր ժո ղա կա նութ յուն» դրսևո րել նրանց նկատ մամբ:  Ցու ցա կում 
ընդգրկ ված ան ձանց եր կու խումբ ա ռան ձին հայ ցե րով դի մե ցին 
դա տա րան՝ պնդե լով, որ հրա պա րա կու մը զրպար տութ յուն և 
 վի րա վո րանք է պա րու նա կում, և  պա հան ջե լով հրա պա րա կա յին 
նե րո ղութ յուն ու ֆի նան սա կան փոխ հա տու ցում:  Մի դեպ քում դա
տա րա նը պաշտ պա նեց լրատ վա կան ըն կե րութ յա նը՝ հիմ վե լով 
խոս քի ա զա տութ յան դրույ թի վրա: Երկ րորդ դեպ քում հայ ցա դի
մու մը կազ մել էին ՏՎԽի դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցած փաս
տա բան նե րը, ո րոնք ի րենց փաս տարկ նե րը կա ռու ցե ցին ոչ միայն 
զրպար տութ յան և  վի րա վո րան քի վե րա բեր յալ նոր մե րի, այլև հա
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քա նի որ բազ մա թիվ լրատ վա կան ըն կե րութ յուն ներ ծա նո թա նում 
են ՏՎԽ հրա պա րա կում ե րին և  տե ղե կա նում են տար բեր գոր ծե
րի վե րա բեր յալ այն տեղ նկա րագր ված նոր մե րին ու կա նո նա կար
գում ե րին: Օ րի նակ, ե թե ա տե լութ յան խոսք պա րու նա կող որ ևէ 
հոդ ված է հրա պա րակ վում, և ՏՎԽն  իր հստակ դիր քո րո շում 
է հայտ նում՝ հիմ ա վո րե լով այն ի րա վա կան վեր լու ծութ յամբ, դա 
օգ նում է մյուս լրատ վա մի ջոց նե րին հա մա պա տաս խա նա բար 
կողմ ո րոշ վել և  ան հան դուր ժո ղա կան մո տե ցում ցու ցա բե րել նմա
նա տիպ հրա պա րա կում ե րի հան դեպ. « Մենք ո րո շա կի պլան կա 
ենք ա պա հո վում, որ դիս կուր սը լի նի այս տի րույ թում, ոչ թե այն 
տի րույ թում» (ՏՎԽ ան դամ):

3.  Վի րա վո րան քի և զր պար տութ յան վե րա բեր յալ դա տա կան գոր ծե
րի քա նա կը նվա զել է՝ ինչ պես լրատ վա մի ջոց նե րի ա վե լի գի տա կից 
մո տեց ման, այն պես էլ նման դեպ քե րում հայ ցե րով ա ռա վել հա
ճախ դի մող քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի կող մից խոս քի ա զա տութ
յան և ԶԼՄ աշ խա տան քի սկզբունք նե րի ըն կալ ման բա րե լավ ման 
շնոր հիվ. « Մեր կար ծիք նե րի մեջ ե ղած ու ղերձ նե րը շատ կար ևոր 
ազ դե ցութ յուն ու նե ցան, որ ար դեն մար դիկ սկսե ցին մտա ծել՝ իս
կա պես կա՞ անհ րա ժեշ տութ յուն մա մու լի դեմ [հայց ներ կա յաց նել], 
ո րով հետև մենք այդ հայ ցե րով ար դեն խախ տում ենք կար ևո րա
գույն ար ժեք ներ, որ ամ րագր ված են, ա յո, խոս քի ա զա տութ յան, 
ո րի մա սին և Եվ րո դա տա րանն է մեկ նա բա նութ յուն տա լիս, և Եվ
րո պա կան կոն վեն ցիան է տա լիս, դա [կար ծիք նե րի տրա մադ րու
մը] կան խար գե լիչ ֆունկ ցիա ու նե ցավ այդ մեկեր կու տա րի նե րի 
ըն թաց քում» (ՏՎԽ ան դամ):

4.  Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յունն արդ յու նա վետ գոր ծիք է 
դա տա րա նի հա մար նա խա դե պեր ստեղ ծե լու ա ռու մով:  Խորհր դի 
կար ծիք ներն ար դեն իսկ նա խա դե պի դեր են խա ղում, այ սինքն, 
կա րե լի է են թադ րել, որ նմա նա տիպ գոր ծե րի դեպ քում դա տա վոր
նե րը հաշ վի կառ նեն տրված կար ծիք նե րը. «Այ սօր ՏՎԽն  այն քան 
շատ է ո րո շում կա յաց րել, որ բո լոր չա փա նիշ նե րի վե րա բեր յալ 
ար դեն մեկ նա բա նութ յուն ներ կան» (ՏՎԽ ան դամ):

5.  Խոր հուրդն իր ներդ րում ու նի նաև քա ղա քա կա նութ յան մշակ
ման ո լոր տում:  Նախ, ՏՎԽ ան դամ ե րը մաս նակ ցում են լրատ

կախտ րա կա նութ յան սկզբունք նե րի հի ման վրա: Այս դեպ քում 
ար դեն դա տա րա նը պաշտ պա նեց հայց վոր նե րին և  մաս նա կի բա
վա րա րեց նրանց պա հան ջը (նվա զեց նե լով բա րո յա կան փոխ հա
տուց ման գու մա րի չա փը):  Թեև դա տա րա նի վճի ռը հիմ ված էր 
վի րա վո րան քի ու զրպար տութ յան վե րա բեր յալ ի րա վա կան նոր
մե րի վրա, փաս տե րի շա րադ րան քում մեջ բե րում էր ար ված ՏՎԽ 
կար ծի քից՝ ա տե լութ յան խոս քի վե րա բեր յալ. « Խոր հուր դը գտնում 
է, որ հոդ վա ծում հնչեց վել են ար տա հայ տութ յուն ներ ու կո չեր, 
ո րոնք ծայ րա հե ղա կա նութ յան, ա տե լութ յան խոս քի դրսևո րում եր 
են: Ան կաս կած է, որ նշված հոդ վա ծով հոդ վա ծա գիրն ի րա կա նաց
նում էր ա զատ ար տա հայտ վե լու իր ի րա վուն քը։ Այ դու հան դերձ, 
ա զատ խոս քի պաշտ պա նութ յան ոչ մի կա ռու ցա կարգ չի տա րած
վում ա տե լութ յան խոս քի վրա։ Անհ րա ժեշտ է տար բե րա կել ցնցող, 
ան հանգս տութ յուն պատ ճա ռող և  նույ նիսկ սադ րող բնույ թի քննա
դա տա կան խոս քը այն պի սի խոս քից, ո րը ծայ րա հե ղա կա նութ յան 
դրսևո րում է և  որ պես այդ պի սին սեր մա նում ու քա րո զում է ա տե
լութ յուն։ Ա ռա ջի նը պաշտ պան ված է ա զատ խոս քով, իսկ երկ րոր
դը՝ ոչ։  Քա ղա քա կիրթ ազ գե րի կող մից ա տե լութ յան խոս քը բա
ցառ վում է իս պառ՝ ա ռանց որ ևէ բա ցա ռութ յան։ Այս մո տե ցում 
է ամ րագր ված նաև մի ջազ գա յին ի րա վուն քում, ո րը ա տե լութ յան 
խոսքն աս տի ճա նա բար ճա նա չում է որ պես մի ջազ գա յին ի րա վուն
քի սո վո րու թա յին նորմ»33:

2. Շ նոր հիվ լրատ վա մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի րա վա գի տակ
ցութ յան բա րե լավ ման, ընդ հա նուր փո փո խութ յուն է նկատ վում 
լրատ վա կան դաշ տում:  Փոր ձա գետ նե րը գտնում են, որ ԶԼՄնե
րի հրա պա րա կում ե րը բո վան դա կա յին և պ րո ֆե սիո նալ ա ռու
մով բա րե լավ վել են:  Շա րու նա կե լով օգտ վել ա զատ խոս քի ի րենց 
ի րա վուն քից՝ քննա դա տե լով, սուր հոդ ված ներ հրա պա րա կե լով 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, «աստ ղե րի», հայտ նի ան ձանց մա սին, 
բազ մա թիվ լրատ վա մի ջոց ներ ա վե լի շրջա հա յաց են դար ձել և 
 հաշ վի են առ նում ի րա վա կան ու է թի կա կան սահ մա նա փա կում ե
րը: ՏՎԽն  իր ներդ րում է ու նե ցել այս փո փո խութ յան գոր ծում, 

33 Դատական գործ թիվ 2146/02/14, վճիռ առ 14.05.2015



50

ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

վա մի ջոց նե րի ա զա տութ յան հետ կապ ված ՇՊ քա րո զար շավ ե
րին և  լոբ բին գին: Օ րի նակ, լրատ վա մի ջո ցի կող մից իր աղբ յուր
նե րը չբա ցա հայ տե լու ի րա վուն քի վե րա բեր յալ  Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի ո րո շու մը, կեղծ օգ տա տե րե րի ար գե լա փակ ման վե
րա բեր յալ օ րեն քի նա խագ ծի խորհր դա րա նա կան քննար կում ե
րը դրա կան արդ յունք ներ ու նեին լրատ վա մի ջոց նե րի ա զա տութ
յան պաշտ պա նութ յան տե սանկ յու նից, և ՏՎԽ ան դամ երն այս
տեղ ի րենց ներդ րում ու նե ցան՝ քննար կում ե րին մաս նակ ցե լու և 
 մաս նա գի տա կան կար ծիք ար տա հայ տե լու մի ջո ցով: ՏՎԽ ծրագ
րե րի շրջա նա կում կազ մա կերպ ված աշ խա տան քա յին քննար կում
նե րը ի րա վա կան ու քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մշակ ման ո լոր տում 
նոր նա խա ձեռ նութ յուն ներ են խթա նում. «Քն նար կում երն ա նում 
ենք մաս նակ ցա յին ֆոր մա տով, և  ա մեն մե կը՝ լրագ րո ղը, փաս տա
բա նը, հնա րա վո րութ յուն ու նի կար ծիք ար տա հայ տել:  Դա օգ նում 
է, որ հե տա գա յում ինչոր հա յե ցա կար գեր կամ օ րենսդ րա կան փո
փո խութ յուն ներ ձևա վոր վեն ըստ անհ րա ժեշ տութ յան. այս քննար
կում ե րը ան պայ ման ի րենց ազ դե ցութ յունն ու նե նում են խոս
քի և  տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց վող 
բա րե փո խում ե րի վրա» (ԵԱՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ):  Վեր ջա պես, 
ՏՎԽ ան դամ ե րը նպաս տում են ընդ հա նուր առ մամբ ի րա վուն քի 
զար գաց մա նը՝ տար բեր հաս կա ցութ յուն նե րի և  եզ րույթ նե րի մեկ
նա բա նութ յան, հա մա պա տաս խան մի ջազ գա յին նոր մե րի վեր լու
ծութ յան, ձեռ նարկ նե րի հրա պա րակ ման և  ռազ մա վա րա կան դա
տա վա րութ յուն նե րի մի ջո ցով: 

 Հա ջո ղութ յան գոր ծոն նե րը

ՏՎԽ գոր ծու նեութ յան հա ջո ղութ յու նը նախ և  ա ռաջ պայ մա նա
վոր ված է նրա ան դամ ե րի փոր ձա գի տա կան հմտութ յուն նե րով և 
 հե ղի նա կութ յամբ. « Հատ կա պես ու զում եմ նշել ՏՎԽ կազ մի պրո ֆե
սիո նա լութ յու նը, այն տեղ մար դիկ են, ո րոնց ես շատշատ հար գում եմ, 
ի րենց մաս նա գի տութ յան պրո ֆե սիո նալ ներ են, […] մար դիկ, ո րոնք 
նախ մեծ ներդ րում ու նեն ի րենց ո լոր տի կա յաց ման մեջ, և  հատ կա պես 
հենց տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան, տե ղե կատ վա կան վե ճե րի և  

ընդ հան րա պես ան ձի ար ժա նա պատ վութ յան պաշտ պա նութ յան ո լոր
տում» (ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տի նախ կին ներ կա յա ցու ցիչ): 

 Խորհր դի ան կողմ ա կալ և  ան կախ մո տե ցու մը ևս  օգ նեց վստա հութ
յուն և  հե ղի նա կութ յուն ձեռք բե րել հա մա պա տաս խան շրջա նակ նե
րում. « Մենք տա լիս ենք օբ յեկ տիվ գնա հա տա կան, կա րող է այդ փաս
տա բա նին դուր գա, դուր չգա, միև նույնն է՝ դա է, մենք կաշ կանդ ված 
չենք, դրա դի մաց չենք վճար վում, այ սինքն՝ ֆի նան սա կան, քա ղա քա
կան, ա մեն տե սա կի ան կա խութ յուն ու նենք» (ՏՎԽ ան դամ):

Ա ռա վել աղմ ա հա րույց գոր ծե րի վե րա բեր յալ կար ծիք նե րի հրա պա
րա կու մը և քն նար կում ա պա հո վե ցին  Խորհր դի տե սա նե լիութ յու նը 
և ն րա հե տա գա գոր ծու նեութ յան հան դեպ հան րութ յան ու պե տա կան 
մար մին նե րի ու շադ րութ յու նը: 

ՏՎԽ աշ խա տան քի հան րայ նաց ման հա մար կար ևոր էր նաև ԵԱՀԿ 
ա ջակ ցութ յու նը, հատ կա պես ՏՎԽ գոր ծու նեութ յան սկզբում, քա նի 
որ այն օգ նեց ներ կա յաց նել  Խոր հուր դը հան րութ յա նը և  հիմք ստեղ
ծել բազ մա կողմ երկ խո սութ յան հա մար. « Մենք, իբրև դո նոր կազ մա
կեր պութ յուն, շա հագրգռ ված էինք, որ պես զի այդ պլատ ֆոր մը ստեղծ
վի՝ լրագ րող նե րի, փաս տա բան նե րի և  դա տա կան հա մա կար գի միջև 
հա մա գոր ծակ ցութ յան և  երկ խո սութ յան հա մար: Դ րա հա մար մենք, 
ի լրում նրան, որ սա տա րե ցինք, որ փոր ձա գի տա կան կար ծիք նե րը 
կազմ վեն և  տա րած վեն, նաև սա տա րե ցինք մի շարք սե մի նար նե րի 
անց կաց մա նը, որ տեղ մի սե ղա նի շուրջ նստում էին փաս տա բան նե
րը, լրագ րող նե րը, … հ րա վի րե ցինք նաև դա տա կան դե պար տա մեն
տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Այս սե մի նար ներն օգ նե ցին, որ ա վե լի պո
պուլ յար դառ նա ՏՎԽն, և  այս թի րախ լսա րա նի հա մար ա վե լի պարզ 
դառ նա նրա դե րը» (ԵԱՀԿի ներ կա յա ցու ցիչ):

 Խո չըն դոտ ներն ու մար տահ րա վեր նե րը

Ինչ պես նշվեց, ՏՎԽ գոր ծու նեութ յան սկզբնա կան շրջա նում 
 Խորհր դի հան դեպ վստա հութ յան պա կաս կար. « Պե տա կան մար մին
նե րը, դե սկզբում ի րենք էն հին հար ցերն էին բարձ րաց նում՝ ով է ձեզ 
ի րա վունք տվել, նույնն էլ լրագ րող ներն էին ա սում՝ ո՞վ է ձեզ ի րա վունք 
տվել: […] Էդ սո վե տա կան բա նը կա, որ ան պայ ման ինչոր մե կը քեզ 
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պի տի տա էդ ի րա վուն քը:  Չէ:  Մենք օգտ վում ենք կար ծիք ար տա հայ
տե լու մեր սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից […] Ու էդ հար ցե րը էլ ոչ ոք 
չի տա լիս, բո լո րը հա մա կերպ վել են, ա սում են լավ, թող խո սեն:  Բայց 
լսում են մար դիկ» (ՏՎԽ ան դամ): 

 Դա տա կան դե պար տա մեն տը մտա հոգ ված էր նրա նով, որ ՏՎԽն 
 մի ջամ տում է դա տա վոր նե րի ո րո շում ե րին և  ա ռա ջար կեց չհրա պա
րա կել ի րենց դիր քո րո շու մը մինչև դա տա կան գոր ծըն թա ցի ա վար տը. 
« Մեր օ րենսդ րութ յան ա ռու մով այս տեղ կա րող էին խնդիր ներ ա ռա
ջա նալ, մեր մտա վա խութ յու նը հենց դա էր, որ դա կա րող էր դի տարկ
վել որ պես ճնշում, ե թե ոչ ճնշում, ա պա ուղ ղոր դում դա տա րա նի» (ՀՀ 
դա տա կան դե պար տա մեն տի նախ կին ներ կա յա ցու ցիչ):  Բա ցի այդ, 
քննար կում ե րի արդ յուն քում ՏՎԽն  փո խեց իր հրա պա րա կում ե րի 
ան վա նու մը՝ «եզ րա կա ցութ յան» փո խա րեն օգ տա գոր ծե լով «կար ծիք» 
բա ռը, որն ա վե լի չե զոք է հնչում. « Մինչև դա տա կան ո րո շու մը աշ խա
տում ենք կար ծիք չտալ: …  Բայց գոր ծեր կա, որ ա նում ենք, ո րով հետև 
պի տի ա նես, որ ո րո շա կի ազ դե ցութ յուն ու նե նաս, դա բա ցա ռիկ դեպ
քե րում» (ՏՎԽ ան դամ):

 Պե տա կան կա ռույ ցի ներ կա յա ցուց չի կող մից նշված մեկ այլ խո չըն
դոտ է այն, որ ՏՎԽ հինգ ան դամ ե րից միայն եր կուսն են մաս նա գի
տութ յամբ ի րա վա բան, իսկ մյուս նե րը խմբա գիր և լ րագ րող են, և  դա 
կա րող է բե րել լրագ րո ղա կան տե սանկ յու նի գե րակշ ռութ յա նը ի րա վա
կան մո տեց ման նկատ մամբ. այ նո ւա մե նայ նիվ, նա նշում է, որ ի րա վա
բան նե րին հա ջող վում է կար ծիք նե րը ձևա կեր պել ի րա վա կան հաս կա
ցութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում:

 Հե տա գա քայ լե րը

ՏՎԽ գոր ծու նեութ յան հե տա գա զար գա ցու մը, նախ և  ա ռաջ, դի
տարկ վում է ու սուց ման աս պա րե զում: ԱՄՆ դես պա նա տան կող մից 
ֆի նան սա վոր ված նոր նա խա գի ծը դա սըն թա ցա վար նե րի դա սըն թաց 
է նա խա տե սում, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա հա մա պա տաս խան գի
տե լիք ներ տա րա ծել ԶԼՄնե րի ու լրագ րող նե րի ա վե լի լայն շրջա նակ
նե րում:  Խոր հուր դը նա խա տե սում է նաև ա վե լի ակ տիվ ներգ րավ վել 
քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման ո լոր տում՝ մաս նա վո րա պես ռազ մա

վա րա կան դա տա վա րութ յան մի ջո ցով, ո րը կօգ նի  Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից օ րեն քի մեկ նա բա նութ
յուն ներ ստա նալ և  հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան նա խագ ծեր 
մշա կել: 

 Դա տա կան դե պար տա մեն տի նախ կին ներ կա յա ցու ցի չը գտնում է, 
որ ՏՎԽն  կար ևոր դեր կա րող է ու նե նալ որ պես միջ նորդ դա տա րան: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, նման կար գա վի ճակ ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ 
են հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տեր և  ըն թա ցա կար գեր (ներ
կա յումս միջ նորդ դա տա րան նե րի վե րա բեր յալ ի րա վա կան կար գա վո
րում եր չկան, սա կայն գոր ծում է ֆի նան սա կան ար բիտ րա ժի ինս տի
տու տը, ո րը հիմք կա րող է ծա ռա յել մյուս ո լորտ նե րում այս ինս տի տու
տը կի րա ռե լու հա մար): ՏՎԽի մեկ այլ գոր ծա ռույթ կա րող է լի նել փոր
ձա գի տա կան կար ծի քի տրա մադ րու մը դա տա րա նին պաշ տո նա կան 
մա կար դա կով, ո րը ևս հ նա րա վոր կլի նի միայն հա մա պա տաս խան 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի դեպ քում. «Իմ ցան կութ յուն նե րի 
մեջ էր, որ ի վեր ջո դա տա վոր նե րի խմբի հետ մշտա կան լի ներ հա մա
գոր ծակ ցութ յուն և  հաս նել նրան, որ դա տա վոր նե րը հենց ի րենք դի մեին  
ՏՎԽին՝ խնդրում եմ այս թե մա յով ինձ տվեք մաս նա գի տա կան կար
ծիք» (ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տի նախ կին ներ կա յա ցու ցիչ):

Լ րագ րող նե րի ու ի րա վա բան նե րի շրջա նում տա րած ված գի տե լի քը 
և դ րա կի րա ռու մը ա պա հո վում են ՏՎԽ գոր ծու նեութ յան արդ յունք
նե րի շա րու նա կա կա նութ յու նը. «Ե թե այ սօր վա նից ՏՎԽն  դա դա րի 
գո յութ յուն ու նե նալ, այդ 40ից ա վե լի ո րո շու մը կա, […] աշ խա տան
քա յին քննար կում եր ենք ա նում լրագ րող նե րի ու փաս տա բան նե րի 
հետ, հաս կա նում ենք, որ մոտ 2025 փաս տա բան կա, որ լավ մաս
նա գի տա ցել է դրա մեջ, լրագ րող նե րը լավ տի րա պե տում են՝ որն է 
վե րար տադ րութ յու նը, «աղբ յուր» ինչ է նշա նա կում, բո լոր պաշտ պա
նա կան հա մա կար գե րին տի րա պե տում են, ու ա հա գին ներդ րում ու նի 
այս տեղ խոր հուր դը» (ՏՎԽ ան դամ):  Խորհր դի կա յու նութ յու նը կախ
ված է ա ռա ջին հեր թին  Խորհր դի ան դամ ե րի նվիր վա ծութ յու նից, 
ինչ պես նաև ի րա վա բա նա կան վեր լու ծութ յան շա րու նա կա կան աշ
խա տան քի ի րա կա նաց ման, հրա պա րա կում ե րի և կր թա կան գոր ծու
նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րի հե տա գա հայ թայթ ման կա
րո ղութ յու նից:  Խորհր դի աշ խա տան քի շա րու նա կա կա նութ յան հա մար 
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

ա ռանց քա յին է դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի ֆի նան սա կան ա ջակ
ցութ յու նը. « Մենք շատ լավ հաս կա նում ենք, որ ՏՎԽի ան դամ երն 
էլ բազ մազ բաղ մար դիկ են, և  միշտ չէ, որ հնա րա վոր է լի նում ա ռանց 
որ ևէ մե կի լուրջ կոոր դի նա ցիա յի ու հետ ևո ղա կան աշ խա տան քի ար
ձա գան քել բո լոր կար ևոր ի րա դար ձութ յուն նե րին» (ԵԱՀԿ ներ կա յա
ցու ցիչ): 

Ամ փո փում

Ամ փո փե լով ՏՎԽի դե րը քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման գոր ծըն թա
ցում՝ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հետև յալ եզ րա հան գում ե րը.

 ■  Ա ռան ձին տե ղե կատ վա կան վե ճե րի վե րա բեր յալ ման րա մասն 
ի րա վա կան վեր լու ծութ յու նը հա մա պա տաս խան ո լոր տա յին 
քննար կում ե րի և  դա սըն թաց նե րի հետ մեկ տեղ նպաս տում է շա
հագր գիռ կող մե րի ի րա զեկ վա ծութ յան բարձ րաց մա նը և դ րա նով 
իսկ՝ խոս քի ա զա տութ յան, պատ վի ու ար ժա նա պատ վութ յան և  
այլ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը:

 ■  Ան կողմ ա կալ ի րա վա կան վեր լու ծութ յան վրա հիմ ված կար ծիք
նե րի հրա պա րա կու մը և  լայն տա րա ծու մը պե տա կան դա տա կան 
կա ռույց նե րի վե րահս կո ղութ յան յու րա հա տուկ գոր ծիք է հան դի
սա նում, ստի պե լով ա վե լի հա վա սա րակշռ ված և մ տած ված ո րո
շում եր կա յաց նել:

 ■   Տե ղե կատ վա կան վե ճե րի ո լոր տում հան րա յին բա նա վե ճի խթա
նու մը և  օ րենսդ րա կան ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րի ու բա
ցե րի վե րա բեր յալ մտա հո գութ յուն նե րի բարձ րա ձայ նու մը նպաս
տում է հա մա պա տաս խան ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յան փո
փո խութ յա նը: 

 Խորհր դի փոր ձը ցույց է տա լիս նաև, որ ՔՀԿնե րի կող մից պրո ֆե
սիո նալ ի րա վա բա նա կան փոր ձա գի տութ յան մա տուց ման մեծ պա
հան ջարկ կա, իսկ նո րաս տեղծ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ու խմբե րի 
պրո ֆե սիո նա լիզմ ու հե ղի նա կութ յու նը ո լոր տում հա ջո ղակ դե րա կա
տար դառ նա լու հա մար անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման ներ են:
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 Թեև ու սում ա սիր ված դեպ քե րը քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման 
ո լոր տում մաս նակ ցութ յան տար բեր փոր ձա ռութ յուն, ռազ մա վա րութ
յուն և մա կար դակ են ներ կա յաց նում, նկատ վում են մի շարք ընդ հան
րութ յուն ներ: Մաս նա վո րա պես, բո լոր կամ գրե թե բո լոր քա րո զար շավ
նե րին բնո րոշ էին հետև յալ հիմ ա կան գոր ծոն նե րը, ո րոնք նպաս տե
ցին դրանց հա ջո ղութ յա նը.

 ■  մաս նա գի տա կան փոր ձա գի տութ յուն և փաս տարկ նե րի վրա 
հիմ ված մո տե ցում

 ■  հան րայ նա ցում և տե սա նե լիութ յուն
 ■  շա հե րի պաշտ պա նութ յան փորձ և կա րո ղութ յուն
 ■  խնդրի նշա նա կա լիութ յուն

Միև նույն ժա մա նակ, տար բե րութ յուն ներ են նկատ վում հետև յալ մո
տե ցում ե րի մեջ.

 ■  շա հա ռու նե րի ներգ րա վում
 ■  իշ խա նութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յուն
 ■  մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յուն
 ■  շա հե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծիք ներ 

Այս բո լոր գոր ծոն նե րի քննար կու մից հե տո կանդ րա դառ նանք նաև 
«մարդ կա յին գոր ծո նին»՝ քա րո զար շավ ա ռաջ նոր դող ան ձի և  ո րո
շում կա յաց նող նե րի անձ նա կան դիր քո րո շում ե րի կար ևո րութ յու նը 
դի տար կե լու հա մար:

Մասնագիտական փորձագիտություն և 
փաստարկների վրա հիմնված մոտեցում

Ն կա րագր ված բո լոր դեպ քե րում ներգ րավ ված էին հա մա պա տաս
խան ո լոր տի մաս նա գետ ներ, ո րոնք փաս տե րի մաս նա գի տա կան վեր
լու ծութ յուն և փաս տարկ ված հիմ ա վո րում եր ա պա հո վե ցին որ ևէ քա

ղա քա կա նութ յան կամ ո րոշ ման փո փոխ ման հա մար: ՄՄԱ դա շին քը, 
որ պես մոր և ման կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում հե ղի նա կա վոր կազ մա
կեր պութ յուն նե րի միա վո րում, ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ 
հար ցե րում մեծ փորձ և փոր ձա գի տութ յուն է կու տա կել: Վորլդ Վիժն 
Հա յաս տա նը փոր ձա ռու է կրծքով սնուց ման խթան ման ո լոր տում, իսկ 
«Վս տա հութ յուն» ՀԿի ղե կա վա րը կրծքով կե րակր ման խթան ման 
օ րենսդ րութ յան ո լոր տում մի ջազ գա յին ճա նա չում ու նե ցող փոր ձա գետ 
է: Դա շին քի քա րո զար շա վի շրջա նակ նե րում կրծքի կա թի ա ռա վե լութ
յուն նե րի և կա թի փո խա րի նիչ նե րի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի վե րա
բեր յալ բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ, մո նի թո րին գի զե կույց ներ, 
դեպ քե րի ու սում ա սի րութ յուն է ի րա կա նաց վել և  օգ տա գործ վել փաս
տարկ ման հա մար, ո րը ՇՊ մյուս գոր ծիք նե րի հետ միա սին նպաս տեց 
հա ջո ղութ յա նը: Տե ղե կատ վա կան վե ճե րի խորհր դի դեպ քում վե ճե րի 
մաս նա գի տա կան վեր լու ծութ յու նը խնդիր ներ վեր հա նե լու և  օ րա կար
գում քա ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ հար ցեր ա ռա ջադ րե լու ա ռաջ
նա յին գոր ծիքն է: « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի հա ջո ղութ յու նը ա ռա ջին 
հեր թին հիմ ված էր հա վա քագր ված ման րա մասն տե ղե կատ վութ յան 
վրա, և ն րա փոր ձը ցույց տվեց, որ պե տա կան կա ռույց նե րը չեն կա րող 
հաշ վի չառ նել նման մո տե ցու մը: Այս բո լոր դեպ քե րում փոր ձա գի տութ
յունն ու հիմ ա վոր ված փաս տարկ նե րը ոչ միայն օգ նե ցին կոնկ րետ 
խնդրի լուծ մա նը, այլև բա րե րար հիմք ստեղ ծե ցին ո րո շում ըն դու նող
նե րի հետ հե տա գա երկ խո սութ յան հա մար: Պե տա կան իշ խա նութ յուն
նե րը սկսե ցին դի տար կել այս կազ մա կեր պութ յուն նե րը որ պես հա մա
պա տաս խան ո լոր տում ար ժե քա վոր գոր ծըն կեր և տե ղե կատ վութ յան 
վստա հե լի աղբ յուր:

Մեծ Այ րու մի տա րած քում պո չամ բա րի կա ռուց ման դեմ քա րո զար
շա վի և մայ րութ յան նպաստ նե րի կրճատ ման դեմ նա խա ձեռ նութ յան 
դեպ քում նա խա ձեռ նող նե րի մաս նա գի տա կան փոր ձա գի տութ յու նը 
լայն ճա նա չում չու ներ և հետ ևա բար ո րո շիչ դեր չի խա ղա ցել, սա կայն 
մի դեպ քում բնա պահ պան նե րի, իսկ երկ րորդ դեպ քում՝ ի րա վա բան

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



54

ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

նե րի ու ի րա վա պաշտ պան նե րի ներգ րա վու մը, խնդրի պատ շաճ վեր
լու ծութ յան հետ մեկ տեղ, կար ևոր դեր խա ղաց իշ խա նութ յուն նե րի հետ 
հան դի պում ե րի ըն թաց քում գի տակ և հիմ ա վոր ված դիր քո րոշ ման 
ա պա հով ման ու լրատ վա մի ջոց նե րի ներգ րավ ման ա ռու մով:

Այս պի սով, նկա րագր ված դեպ քե րում պրո ֆե սիո նալ վեր լու ծութ յու
նը, փաս տարկ ված հիմ ա վո րում ե րը և խնդ րի բա նա վոր կամ գրա
վոր պատ շաճ ներ կա յա ցու մը հա ջո ղակ քա րո զար շա վի նա խա պայ
ման ներ են ե ղել: 

Հանրայնացում և տեսանելիություն
Բո լոր ներ կա յաց ված դեպ քե րում օգ տա գործ վել է խնդրի հան րայ

նա ցու մը: Քա րո զար շավ ե րի մեծ մա սի, ինչ պես օ րի նակ Մեծ Այ րու մի 
պո չամ բա րի դեմ պայ քա րի կամ կրծքով կե րակր ման մա սին օ րեն քի 
լոբ բին գի դեպ քում լրատ վա մի ջոց նե րը թի րա խա յին խումբ էին հան
դի սա նում՝ որ պես պե տա կան մար մին նե րի և լայն հան րութ յան ու շադ
րութ յու նը գրա վե լու մի ջոց: « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿն լ րատ վա մի ջոց
ներն օգ տա գոր ծում էր քա րո զար շա վի ա ռա ջին փու լում տնակ նե րի 
խնդի րը հան րա յին օ րա կարգ բե րե լու, իսկ հե տա գա յում՝ ըն տա նիք
նե րի հա մար բա րե գոր ծա կան նվի րատ վութ յուն նե րի ներգ րավ ման 
հա մար: Մայ րութ յան նպաստ նե րի կրճատ ման դեմ քա րո զար շա վի 
դեպ քում հան րայ նա ցու մը ո րո շիչ դեր ու ներ, քա նի որ այս նա խա ձեռ
նութ յու նը ինս տի տու ցիո նալ հար թակ նե րի մի ջո ցով ո րո շում ըն դու նող
նե րին հաս նե լու որ ևէ այլ հնա րա վո րութ յուն չու ներ և  ա ռանց լրատ
վա մի ջոց նե րի լսե լի չէր լի նի: Միև նույն ժա մա նակ հարկ է նշել, որ այս 
նա խա ձեռ նութ յու նը շատ ջանք չի գոր ծադ րել լրատ վա մի ջոց նե րին 
ներգ րա վե լու հա մար, քա նի որ քա րո զար շա վի թե ման և հ ղի կա նանց 
ցույ ցերն ար դեն իսկ գրա վել էին լրատ վա մի ջոց նե րի ու շադ րութ յու նը: 
Տե ղե կատ վա կան վե ճե րի խոր հուր դը ևս հան րայ նա ցում ա պա հո վե լու 
նպա տակ չի ու նե ցել, քա նի որ հստակ խմբե րի հա մար էր աշ խա տում, 
սա կայն, քա նի որ ո րոշ դեպ քեր հան րա յին օ րա կար գում են հայտն
վել, լրատ վա մի ջոց ներն ի րենք են հե տաքրքր ված ե ղել ներ կա յաց նել 
ՏՎԽ կար ծիք նե րը և հ րա վի րել Խորհր դի փոր ձա գետ նե րին տար բեր 
բա նա վե ճե րի ու հար ցազ րույց նե րի: Թե՛ պլա նա վոր ված, թե՛ չպլա

նա վոր ված դեպ քե րում լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից լու սա բա նում ու 
հան րայ նա ցու մը օգ տա կար դեր են խա ղա ցել հան րութ յան ու շադ րութ
յու նը գրա վե լու, կազ մա կեր պութ յուն նե րի ու ան հատ նե րի հան րա յին 
հե ղի նա կութ յունն ամ րապն դե լու հար ցում, ի հար կե, շնոր հիվ նրա, որ 
բո լոր դեպ քե րում էլ վեր ջին ներս լավ տի րա պե տել են խնդրին և հս
տակ ձևա կերպ ված խոս քով են հան դես ե կել:

Շահերի պաշտպանության փորձ և կարողություն
Սկ սած 2000թ. Հա յաս տա նում բազ մա թիվ ծրագ րեր են ի րա կա նաց

վել շա հե րի պաշտ պա նութ յան կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման ուղ
ղութ յամբ, մեծ մա սամբ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ջակ
ցութ յամբ: Այս ծրագ րե րի շնոր հիվ հար յու րա վոր ՀԿներ ՇՊ դա սըն
թաց ներ են ան ցել և հ նա րա վո րութ յուն են ու նե ցել ՇՊ ծրագ րեր ի րա
կա նաց նել ազ գա յին և տե ղա կան մա կար դա կով քա ղա քա կա նութ յան 
փո փո խութ յուն ներ խթա նե լու նպա տա կով: Ըստ ԱՄՆ ՄԶԳի ՔՀԿ 
կա յու նութ յան ին դեք սի, Հա յաս տա նի ՔՀԿնե րի կա յու նութ յան ՇՊ 
ո լոր տը մյուս ո լորտ նե րի հա մե մատ ա մե նա բարձր գնա հա տա կանն ու
նի, և  ըստ այդ գնա հա տա կա նի, Հա յաս տա նը գտնվում է ԱՊՀ երկր նե
րի ա ռա ջին եռ յա կում՝ մաս նա վո րա պես ՀԿնե րի ու ոչ ֆոր մալ խմբե րի 
ի րա կա նաց րած ՇՊ բազ մա թիվ նա խա ձեռ նութ յուն նե րի և քա ղա քա
կա նութ յան մշակ ման գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու հա մար ստեղծ ված 
հար թակ նե րի ու մե խա նիզմ ե րի շնոր հիվ34: Մեծ Այ րու մի քա րո զար
շա վի դեպ քում հա մա կար գող ՀԿի կող մից ի րա կա նաց ված դա սըն
թաց նե րը և կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման նա խա ձեռ նութ յուն նե րը, 
ո րո շում ե րի մաս նակ ցա յին ըն դուն ման մշա կույ թի կա յա ցու մը հա
մայն քում (մաս նա վո րա պես ա վա գա նու կազ մում, ՀԿի ղե կա վա րի 
ներգ րավ վա ծութ յան շնոր հիվ) ա մուր հիմք ստեղ ծե ցին գրա գետ կազ
մա կերպ ված ՇՊ քա րո զար շա վի ի րա կա նաց ման և hա մայն քի բնա կիչ
նե րի հա մախմբ ման հա մար: Մայ րութ յան նպաս տի կրճատ ման դեմ 
շարժ ման հիմ ա կան հա մա կար գող ան ձը տե ղա կան և մի ջազ գա յին 

34 The 2014 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/EuropeEurasia_FY2014_
CSOSI_Report.pdf
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կազ մա կեր պութ յուն նե րում աշ խա տան քի փորձ ու նե ցող ՇՊ մաս նա
գետ էր: Դա շին քում ներգ րավ ված բազ մա թիվ ՀԿներ ՇՊ ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման տա րի նե րի փորձ ու նեն, իսկ մյուս նե րը դա սըն թաց
նե րի մաս նակ ցութ յան և փոր ձի փո խա նակ ման հնա րա վո րութ յուն են 
ստա ցել: Ն մա նա պես, ՏՎԽ ան դամ ե րից շա տե րը ներ կա յաց նում 
են կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնք ՇՊ մեծ փորձ ու նեն, իսկ « Շի րակ 
կենտ րոն» ՀԿն  իր փոր ձը ձեռք է բե րել տե ղա կան և պե տա կան իշ խա
նութ յուն նե րի հետ աշ խա տան քի տա րի նե րի ըն թաց քում:

Այս պի սով, բա ցի խնդրի վե րա բեր յալ պրո ֆե սիո նալ փոր ձա գի տութ
յու նից, նկա րագր ված դեպ քե րում ընդգրկ ված ՔՀԿնե րը տի րա պե
տում էին ՇՊ քա րո զար շավ ե րի պատ շաճ կազ մա կերպ ման և  ի րա
կա նաց ման հմտութ յուն նե րին, որն օգ նեց նրանց նպա տա կին հաս նել: 

Խնդրի հանրային նշանակալիություն
Լ րատ վա մի ջոց նե րի կող մից քա րո զար շա վի լու սա բան ման ծա վա լը, 

որ պես կա նոն, կապ ված է բարձ րաց ված թե մա յի ար դիա կա նութ յան 
ու նշա նա կա լիութ յան հետ: Թեև հան րա յին նշա նա կա լիութ յունն իր 
հեր թին կախ ված է խնդրի պատ շաճ ներ կա յա ցու մից, ակն հայտ է, որ 
այն թե մա նե րը, ո րոնք անդ րա դառ նում են հա սա րա կա կան ար ժեք նե
րին, ինչ պես օ րի նակ մայ րութ յան և  ե րե խա նե րի դեպ քում, կամ ա ռա
ջաց նում են հան րութ յան կա րեկ ցանքն ու հա մե րաշ խութ յու նը, ինչ
պես երկ րա շար ժի հետ ևանք նե րից տու ժած ըն տա նիք նե րի դեպ քում, 
սո վո րա բար ա վե լի շատ ու շադ րութ յուն և  ա ջակ ցութ յուն են ստա նում: 
Միև նույն ժա մա նակ, նման դեպ քե րում պե տա կան պաշ տոն յա նե րը 
հակ ված են հաշ վի առ նել հան րութ յան տրա մադ րութ յու նը՝ ի րենց հե
ղի նա կութ յու նը պահ պա նե լու հա մար: Ինչ վե րա բե րում է պո չամ բա
րի դեմ պայ քա րին, այս քա րո զար շա վը առնչ վում էր վեր ջին ժա մա
նակ նե րում քա ղա քա ցիա կան շար ժում ե րի և դա շինք նե րի ակ տիվ և  
եր բեմ հա ջող ված գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ հան րութ յան շրջա նում 
լայն քննարկ վող բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րին (ա ռա վել հայտ նի 
շար ժում ե րի թվում կա րե լի է նշել Եր ևա նի Մաշ տո ցի այ գու պաշտ
պա նութ յու նը կրպակ նե րի շի նա րա րութ յու նից և Թռչ կան ջրվե ժի վրա 
փոքր հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նի կա ռուց ման դեմ պայ քա րը): 

Բա ցի ար դիա կան ու հան րա ծա նոթ հար ցեր շո շա փե լուց, հաս ցեագր
ված խնդիր նե րը հա ճախ նաև հա մըն կել են սահ ման ված պե տա կան 
գե րա կա յութ յուն նե րի հետ: « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի և ՄՄԱ դա շին
քի` պե տա կան ատ յան նե րին ներ կա յաց ված ա ռա ջար կութ յուն նե րը ոչ 
միայն չէին հա կա սում, այլ հա մա հունչ էին պե տա կան քա ղա քա կա
նութ յա նը, և թի րա խա յին կա ռույց նե րը շա հագրգռ ված էին արդ յու նա
վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հար ցում: Մ յուս դեպ քե րում իշ խա նութ յուն
ներն ա վե լի դի մադ րո ղա կան դիր քո րո շում ու նեին, և քա րո զար շա վի 
հա ջո ղութ յան հա մար այլ գոր ծոն ներն են ո րո շիչ ե ղել:

Շահառուների ներգրավում
Բո լոր նկա րագր ված դեպ քե րը շա հա ռու նե րի մեծ խմբեր են ընդգր կել, 

սա կայն ոչ բո լոր ՔՀԿներն են ջան քեր գոր ծադ րել կամ հա ջո ղութ յան 
հա սել նրանց հա մախմ բե լու հար ցում: Հա մայն քի բնակ չութ յան հա
մախմ բու մը ա ռա ջին քայլն էր Մեծ Այ րու մի քա րո զար շա վում, քա նի որ 
միայն գյու ղա ցի նե րին ա ջակ ցութ յուն ցույց տա լով հնա րա վոր կլի ներ 
ու շադ րութ յուն գրա վել և  ազ դել պո չամ բա րի կա ռուց ման վե րա բեր յալ 
ո րոշ ման վրա: Մայ րութ յան նպաստ նե րի մա սին օ րեն քի փո փո խութ
յուն նե րի դեմ քա րո զար շա վում փո ղո ցա յին ակ ցիա նե րի մաս նա կից նե
րը մե ծա քա նակ չէին, սա կայն այս շարժ մա նը հա ջող վեց ա ջա կից նե րի 
մեծ թիվ հա վա քել ստո րագ րա հա վա քի ըն թաց քում և  առ ցանց հար
թա կում: ՄՄԱ դա շին քի և « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի դեպ քում շա հա
ռու ներն առ հա սա րակ չէին մաս նակ ցում ՇՊ մի ջո ցա ռում ե րին, բայց 
նրանց մա սին պատ մութ յուն ներն օգ տա գործ վում էին այս քա րո զար
շավ ե րի ըն թաց քում օգ տա գործ ված փաս տարկ նե րում: Տ նակ նե րում 
ապ րող ըն տա նիք նե րի մա սին « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի տե սագ րութ
յուն նե րը լայն ու շադ րութ յան ար ժա նա ցան ոչ միայն Հա յաս տա նում, 
այլև Սփ յուռ քում. ա նօթ ևան ըն տա նիք նե րի կյան քի պատ մութ յուն նե
րի ներ կա յա ցու մը տե սագ րութ յուն նե րի մի ջո ցով թերևս նույն քան ազ
դե ցիկ էր, որ քան այդ ըն տա նիք նե րի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը: Շա հա ռու նե րի ու ղերձն օգ տա գործ վեց նաև մայ րութ յան 
նպաս տի վե րա բեր յալ օ րեն քի դեմ քա րո զար շա վում՝ դառ նա լով օն
լայն և  օֆ լայն հար թակ նե րում քա ղա քա ցիա կան շար ժում ե րի կող մից 
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

լայ նո րեն կի րառ վող սիմ վո լիկ հա ղոր դակ ցութ յան (նկար ներ, նշա նա
բան ներ, ար տա հայ տութ յուն ներ) օգ տա գործ ման օ րի նակ35: 

Համագործակցություն իշխանությունների հետ
Ն կա րագր ված դեպ քե րից յու րա քանչ յու րը իշ խա նութ յուն նե րի հետ 

հա մա գոր ծակ ցութ յան տար բեր ռազ մա վա րութ յուն է ներ կա յաց նում: 
Ան հա տա կան և  ինս տի տու ցիո նալ մա կար դա կում եր կա րատև հա մա
գոր ծակ ցութ յան փոր ձի շնոր հիվ ՄՄԱ դա շինքն ա պա հո վել էր ա ռա
ջարկ վող օ րեն քի հետ կապ ված ա ռանց քա յին կա ռույց նե րի (Ա ռող ջա
պա հութ յան նա խա րա րութ յուն և ԱԺ հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո
ղով) ա ջակ ցութ յու նը և հաս տա տուն կեր պով աշ խա տում էր մյուս նա
խա րա րութ յուն նե րի և ԱԺ պատ գա մա վոր նե րի հետ հա մա ձայ նութ յան 
գա լու ուղ ղութ յամբ: « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿն նույն պես հա մա գոր ծակ
ցեց կա ռա վա րութ յան հետ՝ նախ և  ա ռաջ մաս նակ ցե լով հա մա տեղ 
հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քում և  ա ռա ջար կե լով իր փոր ձա գի տութ
յունն ու ա ռա ջար կութ յուն նե րի փա թե թը, որն օգ տա վետ էր պե տա կան 
կա ռույց նե րի աշ խա տան քի հա մար: Այս ՀԿն նաև ծա ռա յութ յուն ներ 
է մա տու ցում, ո րոնք լրաց նում են պե տա կան և տե ղա կան իշ խա նութ
յուն նե րի ծա ռա յութ յուն նե րի բա ցը, այ սինքն՝ իշ խա նութ յուն նե րի հա
մար հա մա գոր ծակ ցութ յան փոխ շա հա վե տութ յունն ակն հայտ է:

Տե ղե կատ վա կան վե ճե րի խոր հուր դը քա ղա քա կա նութ յան օ րա
կար գի վրա ազ դե ցութ յուն է գոր ծում հիմ ա կա նում ա նուղ ղա կի մի
ջոց նե րով՝ եզ րա կա ցութ յուն ներ հրա պա րա կե լով, ԶԼՄնե րի մի ջո ցով 
կար ծիք ար տա հայ տե լով և լ րատ վա մի ջոց նե րի ու ի րա վա բան նե րի 
հետ հա մա տեղ քննար կում ե րին մաս նակ ցե լով: Այ սինքն, թեև տվյալ 
դեպ քում պե տա կան մար մին նե րի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն չի 
հաս տատ վել, իր գոր ծու նեութ յան մի ջո ցով ՏՎԽն  ա նուղ ղա կիո րեն 
ներգ րավ վել է քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման գոր ծում: 

35 Քաղաքացիական շարժումերի կողմից սիմվոլիկ հաղորդակցության օգտա-
գործ ման մասին տե՛ս՝ Ա. Թադևոսյան, Քաղաքացիական նախա ձեռ նու թյուն-
ները և նոր տեխնոլոգիաները Հայաստանում, Երևան, 2013:

Ի տար բե րութ յուն վե րոնշ յալ դեպ քե րի, նոր ո րո շում ե րի կամ օ րենք
նե րի (օ րի նակ, Մեծ Այ րու մի պո չամ բա րի կա ռուց ման կամ մայ րութ յան 
նպաստ նե րի վե րա բեր յալ) դեմ հան դես ե կող նա խա ձեռ նութ յուն նե րը 
ընդ դի մա դիր դիրք ու նեին, քա նի որ նրանց ա ռաջ նա յին նպա տա կը 
կա ռա վա րութ յան հա վա նութ յամբ կամ նա խա ձեռ նութ յամբ ար դեն իսկ 
սկսված գոր ծըն թաց նե րի կա սե ցում էր: ՀՀԱԿն հա մախմ բեց գյու ղի 
բնա կիչ նե րին՝ ՏԻՄ ո րոշ մա նը ընդ դի մա նա լու հա մար, իսկ մայ րութ
յան նպաստ նե րի կրճատ ման դեմ շար ժու մը հա զա րա վոր ան դամ եր 
ներգ րա վեց՝ կա ռա վա րութ յան ո րոշ ման դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով: 
Ինչ պես նշվեց, ոչ ֆոր մալ շար ժում ե րը հիմ ա կա նում չեն ցան կա նում 
փոխ զիջ ման գնալ: Դ րա պատ ճառ նե րից մեկն այն է, որ նա խա ձեռ
նութ յան մի քա նի ան դամ ե րի հետ ձեռք բեր ված հա մա ձայ նութ յու նը 
դեռևս չի նշա նա կում, որ շարժ ման բո լոր մաս նա կից նե րը կհա մա ձայ
նեն ա ռա ջարկ ված պայ ման նե րին (քա նի որ մաս նա կից նե րի քա նա կը 
շատ ա վե լի մեծ է, քան ՀԿի պա րա գա յում): Բա ցի այդ, նման նա խա
ձեռ նութ յուն նե րը չեն մտա հոգ վում հե տա գա գոր ծու նեութ յան հա մար 
կա պեր և վար կա նիշ ա պա հո վե լու մա սին, մինչ դեռ ՀԿնե րը պետք 
է հաշ վի առ նեն ի րենց եր կա րա ժամ ետ հե ռան կար նե րը: Հա մա պա
տաս խա նա բար, կա նանց նա խա ձեռ նութ յունն ա վարտ վեց հենց այն 
պա հին, երբ ըն դուն վեց նոր օ րեն քը, իսկ ՀՀԱԿը հա մա գոր ծակ ցութ
յուն հաս տա տեց պե տութ յան հետ՝ իր և մ յուս հա մայնք նե րի հա մար 
նպաս տա վոր օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն ներ նա խա ձեռ նե լու նպա
տա կով:

Այս պի սով, ե թե բո ղո քի ակ ցիա նե րը հա ճախ ընդ դի մա դիր դիրք են 
զբա ղեց նում՝ ի րենց ա ջա կից խմբե րի պա հանջ նե րին հա վա տա րիմ 
մա լու հա մար, ա պա քա ղա քա կա նութ յան փո փո խութ յուն ա ռա ջար
կող կազ մա կեր պութ յուն նե րի դեպ քում ա վե լի նպա տա կա հար մար է 
լի նում հա մա գոր ծակ ցա յին մո տե ցում որ դեգ րել՝ ՇՊ հա մա պա տաս
խան գոր ծիք նե րի կի րառ մամբ:
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Միջազգային կազմակերպությունների 
աջակցություն 

Ինչ պես նշվեց, ՇՊ կա րո ղութ յու նը Հա յաս տա նի ՔՀԿնե րի ու ժեղ 
կող մե րից է հա մար վում: Միև նույն ժա մա նակ, քա ղա քա կա նութ յան 
մշակ ման ո լոր տում Հա յաս տա նի ՔՀԿնե րի հա ջո ղութ յուն նե րի մեծ 
մա սը տե ղի է ու նե ցել շնոր հիվ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի: 
Բա ցի ՇՊ նա խա ձեռ նութ յուն նե րի դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի մե ծա
ծա վալ ֆի նան սա վո րու մից, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը նաև 
նշա նա կա լի ա ջակ ցութ յուն են տրա մադ րել քա ղա քա կա նութ յան փո փո
խութ յուն նե րի նա խա ձեռն ման գոր ծըն թա ցում: ՄՄԱ դա շին քի օ րի նա
կում մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն ներն են ա պա հո վել այն փոր ձա
գի տութ յու նը, փոր ձը, հե ղի նա կութ յու նը և ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րը, 
ո րոնք նպաս տե ցին Դա շին քի կա յաց մա նը որ պես հզոր ու լիար ժեք դե
րա կա տար, ո րի հետ պե տա կան մար մի նե րը պետք է հաշ վի նստեն: 
Ըստ էութ յան, հա ջող ված ՇՊ նա խա ձեռ նութ յուն նե րից շա տե րը ի րա
կա նաց վել են հենց մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ֆի նան սա
վոր մամբ և/ կամ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ36 և  այս ու սում ա սի րութ յան 
մաս նա կից նե րից մի քա նի սը մտա հո գութ յուն են ար տա հայ տել մի ջազ
գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յան դա դա րեց ման դեպ քում 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կա յու նութ յան վե րա բեր յալ: Միև նույն ժա մա
նակ, « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի և ՀՀԱԿի օ րի նակ նե րը, որ տեղ քա րո
զար շա վը նա խա ձեռն վել է զուտ բա ցա հայտ ված կա րիք նե րի հի ման 
վրա՝ ա ռանց ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան ակն կա լի քի, հույս են ներշն
չում, որ Հա յաս տա նի ՔՀԿնե րը ու նակ են ինք նու րույն գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լել և  ըստ անհ րա ժեշ տութ յան ֆի նան սա կան, փոր ձա գի տա կան 
և կա մա վո րա կան ռե սուրս ներ հայ թայ թել: Վեր ջա պես, մայ րութ յան 
նպաստ նե րի կրճատ ման դեմ քա րո զար շա վը հիմ ված էր միայն մարդ
կա յին ռե սուրս նե րի վրա և  որ ևէ այլ մի ջոց նե րի կա րիք չու ներ, քա նի որ 
օգ տա գոր ծում էր նոր և կա տա րե լա պես անվ ճար մի ռե սուրս՝ առ ցանց 
հար թա կը, ո րը գե րա զանց ծա ռա յեց ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րին:

36 ՔՀԿ-ների ներգրավվածությունը քաղաքականության մշակման և իրակա-
նաց ման մոնիթորինգի գործում. կարիքներ և կարողություններ, Կոնրադ Ադե-
նաուեր հիմադրամ, Երևան, 2015թ.:

Շահերի պաշտպանության գործիքներ
Նկարագրված քարոզարշավերում օգտագործվել են ՇՊ հետևյալ 

գործիքները.
 ■  հիմախնդրի ուսումասիրություն (մոնիթորինգ) և վերլուծություն,
 ■  իրազեկում,
 ■  փողոցային ակցիաներ,
 ■  հայտարարություններ, նամակներ և ստորագրահավաքներ,
 ■  քաղաքականության երկխոսության միջոցառումեր,
 ■  առցանց գործիքներ:

Հիմն ախնդ րի ման րա մասն ու սումն ա սի րութ յու նը և վեր լու ծութ
յու նը կի րառ վել է գրե թե բո լոր դեպ քե րում: Ո րոշ քա րո զար շավ ե րում 
այն ի րա կա նաց վել է նա խա պատ րաս տա կան փու լում՝ փաս տարկ ման 
հիմք ա պա հո վե լով հե տա գա քայ լե րի հա մար, մյուս նե րի մոտ, մաս
նա վո րա պես ինք նա բուխ պայ քա րի դեպ քում, վեր լու ծութ յունն ի րա կա
նաց վել է հըն թացս՝ ըստ անհ րա ժեշ տութ յան, ո րո շում ըն դու նող նե րին 
հիմ ա վոր ված ա ռա ջարկ ներ ներ կա յաց նե լու հա մար: Բա ցի այդ, հիմ
նախնդ րի վեր լու ծութ յան արդ յունք ներն օգ տա գործ վում են խնդրա հա
րույց հար ցե րի և հ նա րա վոր հետ ևանք նե րի վե րա բեր յալ հան րա յին 
ի րա զեկ ման նպա տա կով:

Ի րա զեկ ման մի ջո ցա ռումն երն օգ նել են հան րա յին ա ջակ ցութ յուն 
ձեռք բե րել՝ ո րո շում կա յաց նող նե րի վրա ճնշում գոր ծադ րե լու նպա
տա կով: Բա ցի այդ, լայ նա ծա վալ ի րա զե կու մը նպաս տում է ո րո շում 
կա յաց նող նե րի զգո նութ յա նը, քա նի որ նրանք այլևս չեն կա րող չա
պա հո վել հե տա գա գոր ծըն թաց նե րի ու ո րո շում ե րի թա փան ցի կութ
յունն ու հան րայ նա ցու մը: Բո լոր նկա րագր ված դեպ քե րում ԶԼՄներն 
ա ռանց քա յին դեր են խա ղա ցել ի րա զեկ ման գոր ծում: Խնդ րի հան րայ
նաց մա նը նպաս տել են նաև փո ղո ցա յին ակ ցիա նե րը և ֆ լեշ մո բե րը:

Ներ կա յաց ված դեպ քե րում փո ղո ցա յին ակ ցիա նե րը նե րա ռել են 
բո ղո քի ակ ցիա ներ և ֆ լեշ մո բեր: Բո ղո քի ակ ցիա նե րը կի րառ վում են 
պե տա կան մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված ո րո շում ե րին ան մի ջա
պես ար ձա գան քե լու հա մար և հան դի սա նում են ոչ ֆոր մալ նա խա ձեռ
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

նութ յուն նե րի ա ռաջ նա յին գոր ծի քը, ծա ռա յե լով նաև որ պես ա ջա կից
նե րի հա մախմբ ման և կո լեկ տիվ ո րո շում ե րի կա յաց ման տա րածք: 
Փո ղո ցա յին ֆլեշ մո բերն օգ նում են հան րութ յան ու շադ րութ յու նը գրա
վել խնդրի հան դեպ և  ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ են կի րառ վում Հա յաս
տա նում թե՛ ՀԿնե րի, թե՛ ոչ ֆոր մալ նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կող մից: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, փո ղո ցա յին ակ ցիա նե րը ԶԼՄնե րի կող մից լու
սա բան ման լայն հնա րա վո րութ յուն ներ են տրա մադ րում, հատ կա պես 
երբ ու ղեկց վում են պլա կատ նե րով, յու րա հա տուկ հան դեր ձան քով և 
սիմ վո լիկ հա ղոր դակ ցութ յան այլ մի ջոց նե րով:

Ու սում ա սիր ված դեպ քե րում օգ տա գործ վել է գրա վոր հայ տա րա
րութ յուն նե րի մի քա նի տե սակ, այդ թվում՝ մա մու լի հա ղոր դագ րութ
յուն ներ՝ խնդրի, քա րո զար շա վի և  ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րի հա
կիրճ նկա րագ րով (ինչ պես մայ րութ յան նպաստ նե րի կրճատ ման դեմ 
քա րո զար շա վում), հայ տա րա րութ յուն ներ կամ կար ծիք ներ, որ տեղ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը կամ ան հատ ներն ի րենց դիր քո րո շում են 
ար տա հայ տում ո րո շա կի հար ցի շուրջ՝ ո րո շում կա յաց նող նե րի հետ 
կապ ված որ ևէ ակն կա լիք չար տա հայ տե լով (ՏՎԽ), և կո չեր, որ տեղ 
մտա հո գութ յուն նե րի շա րադ րան քին հետ ևում է հա մա պա տաս խան 
գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար կե լու պա հան ջը (ՀՀԱԿ, ՄՄԱ դա շինք): 
Այս կո չե րը կա րող են վե րա փոխ վել ստո րագ րա հա վա քի (հան րագ
րի), երբ հայ տա րա րութ յան կողմ ա կից նե րը գրա վոր կամ վիր տո ւալ 
ստո րագ րութ յամբ հաս տա տում են ի րենց ա ջակ ցութ յու նը՝ այդ պի սով 
կշիռ հա ղոր դե լով քա րո զար շա վին, կամ նա խա ձեռ նող կազ մա կեր
պութ յուն նե րի կող մից ստո րագր վող և հա մա պա տաս խան պաշ տոն
յա նե րին ու ղարկ վող նա մակ նե րի: Դ րանց ա ռանձ նա հա տուկ տե սակ 
է բաց նա մա կը, ո րը հրա պա րակ վում է լրատ վա մի ջոց նե րում՝ հան
րայ նա ցում ա պա հո վե լու նպա տա կով: Նա մակ ներն օգ տա գործ վել են 
գրե թե բո լոր նկա րագր ված դեպ քե րում, ընդ ո րում, քա րո զար շավ ե րի 
մեծ մա սում նա մակ ներն օգ նել են ոչ միայն ու շադ րութ յուն հրա վի րել 
խնդրի հան դեպ, այլև հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վութ յուն, տվյալ
նե րի վեր լու ծութ յուն և խնդ րի լուծ ման կոնկ րետ ա ռա ջար կութ յուն ներ 
տրա մադ րել՝ այդ պի սով հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան հիմք ա պա
հո վե լով: ՄՄԱ դա շին քը «նա մակ նե րի տա րափ» ի րա կա նաց րեց՝ բո
լոր պատ գա մա վոր նե րին ան հա տա կան նա մակ ներ ու ղար կե լով և 

հա մախմ բե լով մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րին, որ նրանք էլ 
ու ղար կեն նմա նա տիպ նա մակ ներ, իսկ « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿն  օգ
տա գոր ծեց վե րա դաս և ս տո րա դաս կա ռույց նե րին նույն նա մակ ներն 
ու ղար կե լու մար տա վա րութ յու նը, ո րը ստի պեց պաշ տոն յա նե րին ա վե
լի կշռա դատ ված պա տաս խան ներ տալ:

Քա ղա քա կա նութ յան երկ խո սութ յան մի ջո ցա ռումն ե րը ևս  որ պես 
հիմ ա կան գոր ծիք ծա ռա յե ցին բո լոր քա րո զար շավ ե րի դեպ քում, և 
հատ կա պես կար ևոր էին այն տեղ, որ տեղ քա րո զար շա վի հա ջող արդ
յուն քի հա մար անհ րա ժեշտ էր հա մա ձայ նութ յան գալ: Այս մի ջո ցա
ռում ե րը հար թակ հան դի սա ցան տար բեր տե սա կետ նե րի, պա հանջ
նե րի ու ա ռա ջարկ նե րի, հնա րա վոր այ լընտ րանք նե րի ու դրանց հետ
ևանք նե րի քննարկ ման հա մար: Հան րա յին երկ խո սութ յունն ընդգր կել 
է տար բեր մա կար դա կի ու ծա վա լի մի ջո ցա ռում եր՝ սկսած հա մայն
քա յին հան դի պու մից մինչև խորհր դա րա նա կան լսում ե րը: Ն ման մի
ջո ցա ռում ե րից ա ռանձ նա նում են «Օ րենսդ րա կան օ րա կար գի օ րե
րը» և « Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան օ րը» Ազ գա յին ժո ղո վում, 
ո րոնք հնա րա վո րութ յուն տվե ցին ՔՀԿնե րին ցան կա ցած թե մա յով 
ի րենց մտա հո գութ յուն ներն ու ա ռա ջարկ ներն ար տա հայ տել և լ սե լի 
լի նել պատ գա մա վոր նե րի կող մից: Արդ յու նա վետ երկ խո սութ յան հա
մար հատ կա պես կար ևոր է գի տակ և լավ հիմ ա վոր ված ե լույթ ու
նե նա լու կա րո ղութ յու նը: Այս մի ջո ցա ռում ե րի արդ յուն քում կող մե րը 
կա րող են ո րո շա կի հա մա ձայ նութ յան գալ և/ կամ հու շագ րեր ստո րագ
րել՝ քննարկ ված հար ցե րի շուրջ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ամ րապն դե
լու նպա տա կով:

Առ ցանց գոր ծիք նե րը հնա րա վո րութ յուն են տվել ա պա հո վել խնդրի 
լայն հան րայ նա ցու մը, ա ջա կից նե րի մեծ խումբ հա մախմ բել, ինչ պես 
նաև բո լոր վե րոնշ յալ գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տա րել առ ցանց մի ջոց նե
րով: Մաս նա վո րա պես, սո ցիա լա կան ցան ցե րում կազ մա կերպ վել են 
առ ցանց ֆլեշ մո բեր՝ վի զո ւալ մի ջոց նե րով խնդրի հան դեպ հան րութ
յան ու շադ րութ յու նը գրա վե լու հա մար. այս պես, Մեծ Այ րու մի քա րո
զար շա վի ըն թաց քում օգ տա գործ վեց պլա կատ նե րով լու սան կար վե
լու ակ ցիան: Ֆեյս բուք յան խմբե րը հար թակ են տրա մադ րել առ ցանց 
քննար կում ե րի և տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ ման հա մար, ինչ պես 
օ րի նակ՝ մայ րութ յան նպաստ նե րի կրճատ ման դեմ շարժ ման դեպ քում: 
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Յու թու բը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս շա հա ռու նե րի պատ մութ յուն նե
րը տա րա ծել աշ խար հի տար բեր ծայ րե րում, որն օգ նեց « Շի րակ կենտ
րոն» ՀԿին զգա լի ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն ստա նալ Սփ յուռ քից: 

Այս պի սով, թեև տար բեր քա րո զար շավ ե րում օգ տա գործ վող գոր
ծիք նե րի հա վա քա ծուն նմա նա տիպ է, նույն գոր ծի քը տար բեր ձևով է 
օգ տա գործ վել՝ կախ ված քա րո զար շա վի նպա տա կից, մա կար դա կից, 
ծա վա լից և  այլ բնու թագ րե րից: 

Մարդկային գործոնը
Հաշ վի առ նե լով ՇՊ քա րո զար շավ ե րի հա ջո ղութ յան բո լո րը վե

րոնշ յալ գոր ծոն նե րը, կա րող է տա րօ րի նակ թվալ, որ ու սում ա սի
րութ յան բազ մա թիվ մաս նա կից նե րի կար ծի քով՝ Հա յաս տա նում շա հե
րի պաշտ պա նութ յան հա ջո ղութ յան ա մե նա կար ևոր նա խա պայ մա նը 
մարդ կա յին գոր ծոնն է: Այ սինքն, քա րո զար շա վի արդ յունք նե րի հա
մար ո րո շիչ դեր ու նի հենց քա րո զար շա վի ա ռաջ նոր դի, ինչ պես նաև 
թի րա խա յին պե տա կան մարմ ի պաշ տոն յա յի ան ձը:

Ըստ էութ յան, այս նկա տա ռու մը չի հա կա սում վե րը նկա րագր ված 
գոր ծոն նե րին. քա րո զար շա վի ա ռաջ նոր դի և հիմ ա կան մաս նա կից
նե րի պրո ֆե սիո նա լիզմ ու փոր ձա գի տութ յու նը շատ կար ևոր են: 
Սա կայն հե տա զո տութ յու նը ցույց տվեց, որ մաս նա գի տա կան ո րակ
նե րից բա ցի, էա կան դեր ու նեն ա ռաջ նոր դի նվիր վա ծութ յու նը, մո տի
վաց նե լու կա րո ղութ յու նը և  անձ նա յին հմտութ յուն նե րը: Մեծ Այ րու մի 
քա րո զար շա վի դեպ քում հա մա կար գո ղը հա մայն քա յին ակ տի վիզ մի 
խթան ման և  այդ ո լոր տում ու սուց ման մեծ փորձ ու ներ, և  ինքն էլ ՀԿի 
շուրջ հա մախմբ ված հա մայն քի ան դամ էր հան դի սա նում: « Շի րակ 
կենտ րոն» ՀԿի ղե կա վա րը մեծ վստա հութ յուն է վա յե լում հա մայն
քում, նրա հետ աշ խա տող ՀԿնե րի ու պե տա կան կա ռույց նե րի շրջա
նում և հայտ նի է որ պես նվիր ված անձ նա վո րութ յուն, որն իր ժա մա
նակն ու ջան քե րը չի խնա յում մարդ կանց օգ նե լու հա մար: Մայ րութ յան 
նպաստ նե րի կրճատ ման դեմ շարժ ման հա մա կար գո ղը ներդ րել էր իր 
փոր ձա գի տութ յու նը, ժա մա նա կը և  ե ռան դը, և  ա ռանց նրա ջան քե րի 
քա րո զար շա վը հա վա նա բար չէր հա ջող վի: ՏՎԽ ան դամ ե րը ճա
նաչ ված և հարգ ված մար դիկ են, ո րոնք ա պա հո վել են ՏՎԽ հե ղի նա

կութ յու նը: Ան գամ ՄՄԱ դա շին քի դեպ քում, ո րը մի ջազ գա յին խո շոր 
կազ մա կեր պութ յան ա ջակ ցութ յու նը վա յե լող բազ մա թիվ զար գա ցած 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հզոր, ինս տի տու ցիո նալ ցանց է, հա մա կար
գո ղի ան ձը, ե ռանդն ու հա մա ռութ յու նը շատ են կար ևոր վում, և  ըստ 
ու սում ա սի րութ յան մաս նա կից նե րի, այս ցան ցի կա յու նութ յու նը կախ
ված կլի նի հե տա գա ա ռաջ նոր դից:

Ո րոշ դեպ քե րում քա րո զար շա վի թի րա խա յին կա ռույց նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի անձ նա կան գոր ծո նը ևս  ո րո շիչ է ե ղել վերջ նա կան արդ
յուն քի հա մար: Հայ հա սա րա կութ յու նում գործ նա կան հա րա բե րութ
յուն նե րը հա ճախ հիմ ված են անձ նա կան կա պե րի վրա, և պե տա կան 
մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը բա ցա ռութ յուն չի կազ մում: 
Հե տա զո տութ յուն նե րը հաս տա տում են, որ թեև ՔՀԿպե տութ յուն հա
մա գոր ծակ ցութ յան ամ րապնդ ման հա մար մի շարք ինս տի տու ցիո
նալ հար թակ ներ են ստեղծ վել, կոնկ րետ պե տա կան մարմ ի՝ ՀԿնե
րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան և  ա ռա ջարկ նե րի հան դեպ բաց լի նե լը, 
ինչ պես նաև բուն ՇՊ քա րո զար շա վի ըն թաց քը և  արդ յունք նե րը հա
ճախ կախ ված են կոնկ րետ պաշ տոն յա յի հա յե ցո ղութ յու նից37: Այս պես, 
Դա շին քի ան դամ ՀԿնե րի բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշում են, որ 
ի րենց նա խա ձեռ նութ յուն նե րի լոբ բին գի հա մար նրանք օգ տա գոր ծում 
են դե մառ դեմ հան դի պում ե րը և շատ ժա մա նակ ու ջանք են ծախ սում 
ան հատ պաշ տոն յա նե րի հետ աշ խա տե լով: Այս դի տար կու մը բե րում 
է այն եզ րա կա ցութ յան, որ ճիշտ կազ մա կերպ ման դեպ քում դե մառ
դեմ լոբ բին գը կա րող է արդ յու նա վետ ՇՊ գոր ծիք լի նել, իսկ բո լոր շա
հագր գիռ կող մե րը պետք է փոր ձեն ինս տի տու ցիո նալ մե խա նիզմ եր 
ա պա հո վել քա րո զար շավ ե րի արդ յունք նե րը պահ պա նե լու հա մար:

37 Տե՛ս ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ 2013 Հայաստան, CDPF/USAID, հունիս 2014թ., 
ՔՀԿ մասնակցությունը քաղաքականությունների մշակմանը և կիրառման 
մոնիթորինգի իրականացմանը. կարիքներ և կարողություններ, Կոնրադ 
Ադենաուեր հիմադրամ, 2014թ.
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ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում
Դեպքերի ուսումնասիրություն

Ամփոփում
Ն կա րագր ված դեպ քե րը ներ կա յաց նում են այն ռազ մա վա րութ յուն

նե րը, գոր ծիք նե րը և հմ տութ յուն նե րը, ո րոնք կա րող են արդ յու նա վետ 
կամ ա նարդ յու նա վետ լի նել քա ղա քա կա նութ յան տար բեր ո լորտ
նե րում և տար բեր հա մա տեքս տե րում: Ակն կալ վում է, որ ՔՀԿնե րը, 
օգտ վե լով ներ կա յաց ված օ րի նակ նե րից, ի րենց գի տե լի քի, փոր ձի և 
տվ յալ ի րա վի ճա կի հի ման վրա կկա րո ղա նան սահ մա նել ի րենց քա րո
զար շա վի ռազ մա վա րութ յու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ամ փոփ ներ կա յաց
նենք ու սում ա սի րութ յան ո րոշ եզ րա հան գում եր, ո րոնք ՔՀԿնե րը 
կա րող են հաշ վի առ նել ՇՊ քա րո զար շավ ե րի արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րաց ման, իսկ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը՝ ֆի նան սա
վոր ման ռազ մա վա րութ յուն նե րի սահ ման ման և ծ րագ րե րի ընտ րութ
յան հա մար:

1. Այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը նպաս
տում է քա րո զար շա վի փոր ձա գի տա կան նե րու ժի ընդ լայն մա նը, 
քա նի որ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա վե լի շատ ո լոր տա յին մաս
նա գետ ներ ընդգր կել: Բա ցի այդ, հա մա գոր ծակ ցութ յունն օգ նում է 
ա ջա կից նե րի ա վե լի մեծ խումբ հա վա քել՝ լրա ցու ցիչ կշիռ հա ղոր
դե լով քա րո զար շա վին, ո րի արդ յուն քում ո րո շում ըն դու նող նե րի 
կող մից լսե լու լի նե լի հա վա նա կա նութ յունն ա վե լի մեծ է դառ նում:

2. Թե՛ տե ղա կան, թե՛ ազ գա յին մա կար դա կով քա րո զար շավ ե
րի դեպ քում ին տեն սիվ հան րայ նա ցու մը, այդ թվում ի րա զեկ ման 
մի ջո ցա ռում ե րը և ԶԼՄ լու սա բա նու մը, նպաս տում է հան րութ
յան կող մից խնդրի նշա նա կա լիութ յան ըն կալ մա նը, որն օգ նում է 
ճնշում գոր ծադ րել ո րո շում ըն դու նող նե րի վրա ու վե րահս կել ո րո
շում ե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը:

3. Շա հա ռու նե րի ան մի ջա կան ներգ րա վու մը և կամ նրանց մա սին 
պատ մութ յուն նե րի հա վա քագ րու մը քա րո զար շա վի հա մար կա
յուն հիմք է ա պա հո վում և մե ծաց նում իշ խա նութ յուն նե րի կող մից 
դի տարկ վե լու հա վա նա կա նութ յու նը: Շա հա ռու նե րի ներգ րա վու
մը սերտ կապ ված է կա րիք նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի հետ. 
խնդրի պատ շաճ վեր լու ծութ յու նը և դ րա ձևա կեր պու մը կոնկ րետ 
սո ցիա լա կան խմբի կա րիք նե րի շրջա նա կում օգ նում է ա վե լի շատ 

ու շադ րութ յուն գրա վել ՔՀԿի և քա րո զար շա վի հան դեպ և դ րա
կան ըն կա լում ձեռք բե րել հան րութ յան և  ո րո շում ըն դու նող նե րի 
շրջա նում:

4. Խնդ րի կա պակ ցու մը հա սա րա կա կան ար ժեք նե րի հետ քա րո զար
շա վի հա ջո ղութ յան ո րո շիչ գոր ծոն նե րից մեկն է: Թեև քա րո զար
շա վի խնդիր նե րը միշտ չէ, որ ծա նոթ են լայն հան րութ յա նը, շա հե
կան է հա մա պա տաս խան կա պեր գտնել և քա րո զար շա վը հիմ ել 
ազ գա յին գե րա կա յութ յուն նե րի և/ կամ հա սա րա կա կան ար ժեք նե
րի վրա: 

5. Խնդ րի մա սին բարձ րա ձայ նե լու և հիմ ախնդ րի հան դեպ ու շադ
րութ յուն գրա վե լու հետ մեկ տեղ կոնկ րետ ա ռա ջարկ նե րի ձևա
կեր պում ու տրա մադ րու մը ա ռան ձին պե տա կան ատ յան նե րին 
մե ծաց նում է քա րո զար շա վի հա ջո ղութ յան հա վա նա կա նութ յու նը: 

6. Քա րո զար շա վի ա ռաջ նոր դի ան ձը հա ջո ղութ յան ա ռանց քա յին 
գոր ծոն նե րից է, և ՔՀԿնե րը կա րող են քա րո զար շա վի ա ռաջ նոր
դու մը վստա հել կազ մա կեր պութ յան ա ռա վել նվիր ված, ե ռան դուն 
և հարգ ված մարդ կանց:

7. Մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յու նը ոչ միայն 
ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի, այլև փոր ձա գի տութ յան տրա մադր
ման մի ջո ցով և պե տութ յան հետ բա նակ ցութ յուն նե րի ըն թաց քում, 
կա րող է ո րո շիչ լի նել ՔՀԿնե րի աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ
յան բարձ րաց ման և հա ջո ղութ յան հաս նե լու հար ցում: 
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Դեպք թիվ 1

1. Օ լեգ Դուլ գար յան, ՀՀԱԿ ՀԿի նա խա գահ
2. Սա հակ Նա զար յան, Մեծ Այ րում հա մայն քի ղե կա վար
3. Ա նուշ Է վո յան, Ա լա վեր դու Օր հուս կենտ րո նի հա մա կար գող
4. Մեծ Այ րում հա մայն քի բնա կիչ ներ

Դեպք թիվ 2

1. Վա հան Թու մաս յան, « Շի րակ կենտ րոն» ՀԿի նա խա գահ
2. Արտ յոմ Դավթ յան, Գ յում րիի քա ղա քա պե տա րա նի հա մայն քա յին 

գույ քի կա ռա վար ման և հաշ վառ ման բաժ նի պետ 
3. Գա յա նե Վար դան յան, շա հե րի պաշտ պա նութ յան և թա փան ցի

կութ յան գծով խորհր դա տու, Քաուն թեր փարթ Ին թեր նեշնլ Հա յաս
տան

4. Եվ գեն յա Ա թա յան, ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րութ յան 
բնա կա րա նա յին քա ղա քա կա նութ յան և կո մու նալ են թա կա ռուց
վածք նե րի վար չութ յան պետ

5. Ա նա հիտ Ե սա յան, ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րութ յան նա
խա րա րի մա մու լի քար տու ղար

Դեպք թիվ 3

1. Տաթ ևիկ Դավթ յան, «Ժամանակավորապես անաշխատունակ ճա
նաչ ված անձանց իրավունքների պաշտպանության» նա խա ձեռ
նու թյան անդամ:

2. Սմ բատ Սաի յան, ՀՀ սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան պե տա կան 
ծա ռա յութ յան պե տի ա ռա ջին տե ղա կալ

3. Լո ւի զա Չարխչ յան, ԱԺ սո ցիա լա կան հար ցե րի մշտա կան հանձ
նա ժո ղո վի փոր ձա գետ

Դեպք թիվ 4

1. Վա րազ դատ Սարգս յան, ՎՎՀի շա հե րի պաշտ պա նութ յան ղե
կա վար

2. Կա րի նե Ա բել յան, ՎՎՀի ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րի ղե կա վար
3. Նաի րա Ղա րա խան յան, նախ կի նում՝ ՎՎՀի «Ե րե խա յի ա ռող ջութ

յունն ա ռաջ նա յին է» ծրագ րի ղե կա վար և ՄՄԱ դա շին քի հա մա կար
գող, ներ կա յումս՝ ՄՄԱ դա շին քի հա մա կար գող խորհր դի ան դամ

4. Լի լիթ Չիտչ յան, Օքս ֆամ հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի « Հաշ վե տու 
կա ռա վար ման» ծրագ րի ղե կա վար, ՄՄԱ դա շին քի հա մա կար գող 
խորհր դի ան դամ

5. Թա մա րա Մա նուկ յան, « Հա վատ» ՀԿի նա խա գահ
6. Ա նուշ Սու քիաս յան, ԱԺ ա ռող ջա պա հութ յան, մայ րութ յան և ման

կութ յան հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի փոր ձա գետ
7. Սու սան նա Հա րութ յուն յան, «Վս տա հութ յուն» ՀԿի նա խա գահ

Դեպք թիվ 5

1. Ա րա Ղա զար յան, Տե ղե կատ վա կան վե ճե րի խորհր դի ան դամ
2. Ար սեն Բա բա յան, ԱԺ հա սա րա կայ նութ յան և տե ղե կատ վութ յան 

մի ջոց նե րի հետ կա պե րի վար չութ յան պետ, նախ կի նում՝ դա տա
կան դե պար տա մեն տի հան րա յին կա պե րի և մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան ծա ռա յութ յան պետ

3. Շու շան Դոյ դո յան, Տե ղե կատ վա կան վե ճե րի խորհր դի նախ կին 
ան դամ, ներ կա յումս՝ ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան 
անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծա կա լութ յան պետ

4. Ծո վի նար Արև յան, ԵԱՀԿի Եր ևա նի գրա սեն յա կի ժո ղովր դա վա
րութ յան զար գաց ման բաժ նի ծրագ րե րի հա մա կար գող

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ


