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Ն ե ր ա ծ ո ւ թ յ ո ւ ն
«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն և «Կին խաղաղաշինարարների 

համաշխարհային ցանցը», նպատակ ունենալով նպաստել ՀՀ-ում ՄԱԿ-ի ԱԽ 
1325 բանաձևի  գործողությունների ազգային ծրագրի կազմանն ու ներդրմանը, 
նախաձեռնել է ՄԱԿԱԽ 1325 և «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» 
օրակարգն ընդգրկող հարակից այլ բանաձևերի հանրահռչակման արշավ և 
կրթական դասընթացներ։

Տվյալ դասընթացի կրթական մոդուլը, որն իր մեջ ներառում է տեսական և 
գործնական տեղեկատվություն, ինչպես նաև հավելյալ գրականության աղբյուրներ, 
նախատեսված է դասընթացավարների համար, ովքեր ցանկություն ունեն իրենց 
ավանդն ունենալ Հայաստանում ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձև ստեղծման և ներդրման 
գործընթացում։

ՀԱԲ-ն այս մոդուլի կիրառությամբ «Տեղական, ազգային և տարածաշրջանային 
ռազմավարություն՝ բարելավելու ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձևի իրականացումը 
Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում» 
ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է դասընթաց ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների, կանանց հիմնահարցերով 
և խաղաղաշինությամբ զբաղվող քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև այլ՝ ոլորտով 
հետաքրքրված անհատների, անկախ փորձագետների և լրագրողների համար, և 
այդ փորձի հիման վրա սույն մոդուլը լրամշակվել և ներկայացվում է կիրառության:

Մոդուլում ներառված է դասընթացավարին անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, 
վիճակագրական տվյալներ, գործնական վարժությունների օրինակներ, 
դասընթացի արդյունավետ կազմակերպման և անցկացման համար նախատեսված 
գործիքներ։



6

Ե զ ր ո ւ յ թ ն ե ր ի  բ ա ռ ա ր ա ն
Համաձայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի՝ 

առանձնացվում է երկու տեսակի զինված հակամարտություն՝ 

միջազգային (երկու կամ ավելի պետությունների միջև) և ոչ

միջազգային (կառավարական զինված ուժերի և ոչ կառավարական 

զինված ուժերի միջև)։1 

Միջոցառումների շրջանակ է` ուղղված հակամարտության 

ծագման և/կամ վերսկսման ռիսկի նվազեցմանը՝ ազգային 

բոլոր մակարդակներում զարգացնելով հակամարտության 

կարգավորմանն ուղղված հմտությունները և հիմք ստեղծելով 

կայուն խաղաղության և զարգացման համար: Ավելին, 

խաղաղաշինական ազգային ռազմավարությունները պետք է 

համապատասխանեցված լինեն տվյալ պետության կարիքներին 

և ներառեն վերոնշյալ նպատակներին հասնելու հստակ և 

փոխկապակցված քայլեր:2 

Ուժի և իշխանության (բռնի) դրսևորում է, համոզմունք՝ ըստ որի 

երկիրը պետք է ունենա ուժեղ ռազմական կայունություն, պատրաստ 

լինի ցանկացած պահի զենքի և/կամ ուժի կիրառման՝ երկիրը 

պաշտպանելու կամ ազգային շահերը առաջ տանելու համար։ 

Այն ներառում է նաև ռազմական արժեքների, խորհրդանիշների 

տարածում քաղաքացիների  շրջանում, ինչն էլ ամրապնդում է 

հիերարխիայի հիմքերը, ազգայնականությունը, բռնությունը, 

զինված հակամարտությունների ոչ խաղաղ ճանապարհով 

լուծումը։3

Գործողությունների ազգային ծրագիրը, կամ ԳԱԾը փաստաթուղթ 

է, որով կառավարությունը հանձն է առնում իրականացնել ՄԱԿԱԽ 

1325 բանաձևի, ինչպես նաև ԿԽԱ հարակից այլ բանաձևերի 

շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները։ Այն ընդգծում 

է այն գործողությունները, որը կառավարությունը պարտավորվում 

է իրականացնել։ ԳԱԾը պետք է մշակվի կառավարության, 

տեղական իշխանությունների, ՔՀԿների, կանանց իրավունքներով 

զբաղվող ՀԿների համատեղ ջանքերի շնորհիվ։4 

1.Կոնվենցիա պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության մասին, 1949 http://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docid=20872
2. Decision of the Secretary–General’s Policy Committee, May 2007
3. Colleen Burke, ՛՛Women and Militarism՛՛, Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
4. National Action Plans and Strategies on Women, Peace and Security http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/wps/
Five_Years_On_Ch_2.pdf

Զինված
հակամարտություն

Խաղաղաշինություն

Ռազմականացում 

Գործողությունների 
ազգային ծրագիր
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Հ ապա վ ո ւ մ ն ե ր
ԱԽ   Անվտանգության խորհուրդ
ԳԱԾ   Գործողությունների ազգային ծրագիր
ԳՎ   Գլխավոր վեհաժողով
ԵԱՀԿ   Եվրոպայում անվտնագության և համագործակցության   
   կազմակերպություն
ԼՂ   Լեռնային Ղարաբաղ
ԿԽԱ   Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն
ԿԽՀՑ   Կին խաղաղաշինարարների համաշխարհային ցանց
ԿՆԽՎԿ  Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման  
   մասին կոնվենցիա
ՀԱԲ   Հասարակություն առանց բռնության
ՀԿ   Հասարակական կազմակերպություն
ՀՀ   Հայաստանի Հանրապետություն
ՄԱԿ   Միավորված ազգերի կազմակերպություն
ՆԱՏՕ   Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպություն 
ՔՀԿ   Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն  
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Դ ա ս ը ն թա ց ի  ն պատա կ ը
Դասընթացի նպատակն է աջակցել ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևի իրականացմանը ՀՀ

ում, կազմել ՀՀի Գործողությունների ազգային ծրագրի առաջնային տարբերակը, 
բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը բանաձևի շուրջ և զարգացնելով ոլորտի  
շահագրգիռ անձանց կարողությունները Գործողությունների ազգային ծրագիր 
ստեղծելու ուղղությամբ։

Դասընթացի թիրախային խումբ է հանդիսանում ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների պատախանատուներ (մասնակիցների 60%ը), միջազգային 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, կանանց հիմնահարցերով 
և խաղաղաշինությամբ զբաղվող քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպությունները, ինչպես նաև այլ՝ ոլորտով հետաքրքրված անհատներ, 
անկախ փորձագետներ, լրագրողներ (մասնակիցների 40%ը)։ Դասընթացի 
արդյունավետությունը ապահովելու համար կարևոր է, որ մասնակիցների թվում լինեն 
նաև տեղական իշխանության ներկայացուցիչներ՝ համայնքապետեր, քաղաքապե
տեր, մարզպետներ։



Ժամը Թեմա Մեթոդ Արդյունք
Վարող/ վարողի 

հմտություններ

Անհրաժեշտ 

պարագաներ 

9:3010:00
Մասնակիցների 
ժամանում և 
գրանցում

Մասնակիցների գրանցման թերթիկի 
լրացում

Դասընթացի 
կազմակերպիչ
Կազմակերպության 
ներկայացուցիչ 

Մասնակիցների 
գրանցման թերթիկ 
Նախադասընթա
ցային գնահատման 
հարցաթերթ 

10:0010:10 Ողջույնի խոսք

Կազմակերպիչները/   
դասընթացավարները ող ջու նում 
են մասնա կիցներին, տրամադրում 
հակիրճ տեղեկատվություն ծրագիրն 
իրականացնող կազմակերպության 
մասին

Մասնակիցները ծա նոթա
նում են դասընթացի 
կազմա կեր պիչ 
հանդիսացող կազ
մակերպություն ներին

Դասընթացի 
կազմակերպիչներ
Հրավիրված հյուրեր, 
փորձագետներ 
Դասընթացավարներ 

Համակարգիչ, 
պրոյեկտոր

10:1010:30
Վարժություն 1. 
Ծանոթացում 

Մասնակիցները, դասընթացավարները 
և կազմակերպիչները ծանոթանում են 
միմյանց հետ։

Մասնակիցները, 
դասընթացավարները, 
կազմակերպիչները 
ծանոթ են միմյանց։

Դասընթացավար

10:3011:00

Վարժություն 2.
Դասընթացի 
նպատակի 
ներկայացում

Դասընթացավարը ներկայացնում 
է դասընթացի օրակարգը, դրա 
նպատակները, ակնկալվող 
արդյունքները։
Մասնակիցները բարձրաձայնում են 
իրենց ակնկալիքների, դասընթացին 
մասնակցելու նպատակի մասին։ 

Դասընթացի 
նպատակները, 
ակնկալվող արդյունքները 
ներկայացված են 
մասնակիցներին։

Դասընթացավար

Պրոյեկտոր, 
համակարգիչ, 
մարկերներ, ֆլիփ չարթ 
կամ գրատախտակ, 
գունավոր կպչուն 
թերթիկներ, գրիչներ

11:0011:15

Օ ր  1

«Կանայք, խաղաղություն, անվտանգություն» օրակարգի շրջանակներում Գործողությունների ազգային ծրագրի ստեղծում. 
Դասընթացի կառուցվածքը

Ս ո ւ ր ճ ի / թ ե յ ի  ը ն դ մ ի ջ ո ւ մ



11:1513։45

Սեմինար 1. Զինված 
հակամարտության 
վերլուծություն և 
դրա ազդեցությունը 
կանանց վրա. 
Ղարաբաղյան 
կոնֆլիկտը ԿԽԱ 
համատեքստում

Խմբային քննարկումներ դասըն
թացավարի առաջադրած հարցադրում
ների վերաբերյալ, այնուհետև 
ամփոփում մեծ խմբով։

Դասընթացավարի 
օգնությամբ մասնակից
ները ուսումնասիրում են 
զինված հակամարտութ
յուն ների ազդեցությունը 
կանանց վրա, առկա 
հե տևանք ները, կանխար
գելման մեթոդ ները փոքր 
խմբե րով, այնուհետև 
քննարկում են ունենում 
մեծ խմբում։ Քննարկում 
են նաև Ղարաբաղյան 
հակամարտության 
շրջանակներում ձևա
վորված իրավիճակը ԿԽԱ 
համատեքստում։

Զինված 
հակամարտության 
և կանանց վրա 
հակամարտության 
ազդեցությանը 
թեմայով փորձագետ/
դասընթացավար

Համակարգիչ, 
պրոյեկտոր, ֆլիպ 
չարտ, թղթեր, գրիչներ, 
մարկերներ

13:4514:45  

14։4515։45

Սեմինար 2.
Հայաստանյան 
իրավական 
միջավայրը կանանց 
իրավունքների, 
գենդերային 
հավասարության, 
խաղաղության և 
անվտանգության 
վերաբերյալ

Դասընթացավարը ներկայացնում 
է օրենսդրությամբ կանանց 
իրավունքներին, գենդերային 
հավասարությանը վերաբերող առկա 
օրենքները, որոնք կարող են հիմք 
հանդիսանալ ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևի 
ԳԱԾի համար։
Խմբային աշխատանքի միջոցով 
քննարկել օրենքներն ու դրանց 
կիրառությունները։

Մասնակիցներն 
իրազեկվում են ԿԽԱ 
օրակարգի հետ 
փոխկապակցված ՀՀ 
օրենսդրական բազային։

ՀՀ օրենսդրական 
կարգավորւմներին 
լավատեղյակ 
դասընթացավար

Համակարգիչ և 
պրոյեկտոր

15։4516:00 

16:0017:00

Սեմինար 3.
ՄԱԿԱԽ 1325, 1820 
և հարակից այլ 
բանաձևեր

Մասնակիցներին ներկայացնել ՄԱԿԱԽ 
1325, 1820 և հարակից այլ բանաձևերը։

Մասնակիցները ծանոթ 
են ՄԱԿԱԽ 1325, 1820 և 
հարակից այլ բանաձևերին, 
դրանց դրույթներին։

ՄԱԿ ԱԽ 
բանաձևերին 
լա վա տեղյակ 
դասընթացավար

ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևի 
տպված օրինակներ

Ճ ա շ

Ս ո ւ ր ճ ի / թ ե յ ի  ը ն դ մ ի ջ ո ւ մ



Ժամը Թեմա Մեթոդ Արդյունք
Վարող/ վարողի 

հմտություններ

Անհրաժեշտ 

պարագաներ 

10։0010։30
Վարժություն 3. 
Նախորդ օրվա 
ամփոփում 

Ինտերակտիվ վարժության միջոցով 
ամփոփել նախօրդ օրը

Մասնակիցները կվերհիշեն 
նախորդ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում ծավալված քննարկման 
հիմնական դրույթները

Դասընթացավար Թղթեր, գրիչներ 

10։3011։30

Սեմինար 4.
Ի՞նչ է իրենից 
ներկայացնում 
ՄԱԿԱԽ 1325 
բանաձևի վերաբերյալ 
Գործողությունների 
ազգային ծրագիրը

Մասնակիցներին ներկայացնել ԳԱԾի 
բնույթը, դրա հիմնական կետերը։ 
Ներկայացնել նաև այլ երկրների ԳԱԾ
եր՝ որպես հաջողված օրինակ։

Մասնակիցները ծանոթ են 
ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևի 
վերաբերյալ Գործողությունների 
ազգային ծրագրին (ԳԱԾ), 
բանաձևի դրույթներին ու 
իրենից բխող հնարավոր 
գործողություններին։

Գործողությունների 
ազգային ծրագրին 
լավատեղյակ 
դասընթացավար

Համակարգիչ, 
պրոյեկտոր, 
թղթեր, գրիչներ

11:3011:45

11։4513։15

Սեմինար 5.
Հայաստանյան 
Գործողությունների 
ազգային ծրագրի 
պլանավորում։ 
Սիմուլիացիոն խաղ

Սիմուլացիոն խաղի միջոցով 
մասնակիցներն ուրվագծում են այն 
հնարավոր կետերը, որոնք կարող են 
ընդգրկվել հայաստանյան ԳԱԾում 

Մասնակիցները պատկերացում 
են կազմում, թե ինչպիսի տեսք 
կարող է ունենալ ՄԱԿ ԱԽ 
1325 բանաձևի վերաբերյալ ՀՀ  
ԳԱԾը

ԳԱԾի վերաբերյալ 
գիտելիքներ ունեցող 
դասընթացավար

Համակարգիչ, 
պրոյեկտոր, ֆլիպ 
չարթ, թղթեր, 
գրիչներ

13։1514։00

14։00 15։00

Սեմինար 6.
Գործողությունների 
ազգային ծրագրի 
իրականացման 
ֆինանսավորում

Ներկայացնել ԳԱԾ ֆինանսավորման 
տեղական և միջազգային հնարավոր 
աղբյուրները
Խմբային քննարկում

Մասնակիցները տեղեկացված 
են ԳԱԾի ֆինանսավորման 
առանձնա հատկությունների և 
հնարավոր ֆինանսավորման 
աղբյուրների մասին։

ԳԱԾի 
ֆինանսավորմանը 
տեղյակ 
դասընթացավար

Համակարգիչ, 
պրոյեկտոր

Օ ր  2

Ս ո ւ ր ճ ի / թ ե յ ի  ը ն դ մ ի ջ ո ւ մ

Ճ ա շ



15։0016։00

Սեմինար 7.
ԳԱԾ նախագծի  
վերանայում 
և հետագա 
գործողությունների 
պլանավորում

Նախորդ սեմինարի ընթացքում 
կազմված ԳԱԾ նախագծի քննարկում

ԳԱԾ նախնական տարբերակի 
ստեղծմանն ու բարելավմանն 
ուղղված աշխատանքներն արված 
են

ԳԱԾի վերաբերյալ 
գիտելիքներ ունեցող 
դասընթացավար

Համակարգիչ, 
պրոյեկտոր

16։0016։45

Դասընթացի 
ամփոփում 
Մասնակցության 
վկայականների 
հանձնում

Ամփոփել դասընթացը
Մասնակիցները կիսվում են 
դասընթացից ստացած իրենց 
տպավորություններով

Դասընթացավարներ
Դասընթացի 
կազմակերպիչներ 
Հրավիրված հյուրեր, 
փորձագետներ 



13

Ստեղծել դրական աշխատանքային մթնոլորտ մասնակիցների 
և դասընթացավարի միջև, ինչը կապահովի դասընթացի 
արյունավետ ընթացքը։ 

20 րոպե

Դասընթացավարը խնդրում է բոլորին շրջան կազմել, հերթով 
ներկայանալ՝ ասել իրենց անունը և անվան տառով սկսվող 
որևէ բառ, որը նաև կբնութագրի մասնակցին։

Ներկայացնել դասընթացի նպատակը, խնդիրները, 
օրակարգը և վերհանել մասնակիցների ակնկալիքները։  

30 րոպե   

Դասընթացավարը երկու գույնի կպչուն թղթեր է բաժանում 
մասնակիցներին՝ խնդրելով, որ մեկ գույնի վրա գրեն, թե 
ինչ ակնկալիքներ ունեն դասընթացից, իսկ մյուսի վրա՝ ինչ 
կարող են իրենք անել դասընթացն ավելի արդյունավետ 
դարձնելու համար։ Այնուհետև դասընթացավարը թղթերը 
կպցնում է գրատախտակին և բոլոր մասնակիցների հետ 
սկսում է քննարկել՝ ընթացում ներկայացնելով նաև, թե որ 
ակնկալիքներն են համապատասխանում դասընթացին։ 
Ակնկալիքները քննարկելուց հետո դասընթացավարը 
ներկայացնում է դասընթացի նպատակները։

Նպատակ

Տևողություն

Ընթացք

Նպատակ

Տևողություն

Ընթացք

Վ ա ր ժ ո ւ թ յ ո ւ ն  1 .

Վ ա ր ժ ո ւ թ յ ո ւ ն  2 .

Ծանոթացում

Նպատակի ներկայացում
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Վերհիշել նախորդ աշխատանքային օրվա ստացած 
գիտելիքները՝  ամրապնդելով դասընթացը առավել 
արդյունավետ շարունակելու հիմքերը։ 

30 րոպե

Տարբերակ 1.
Դասընթացավարը խնդրում է մասնակիցներին վերհիշել 
նախորդ օրվա ընթացքում քննարկված թեմաները և դրանք 
գրի առնել թղթիկի վրա։ Այնուհետև մասնակիցները կպչուն 
թղթերը փակցնում են գրատախտակի վրա։ Մասնակիցներից 
յուրաքնաչյուրը մոտենում է գրատախտակին, վերցնում 
թուղթն ու փորձում ներկայացնել այն, ինչ մեկ այլ մասնակից 
է հիշատակել։
Տարբերակ 2.
Դասընթացավարը խումբը բաժանում է մի քանի հոգանոց 
փոքր խմբերի և խնդրում քննարկել նախորդ օրվա ընթացքը։ 
Քննարկման համար դասընթացավարը կարող է հնչեցնել 
հետևյալ հարցերը.
• Ի՞նչն է ամենաշատը տպավորվել ինձ մոտ նախորդ 
օրվանից։ Ինչու՞։
• Ո՞ր թեման էր, որ ինձ այդքան էլ դուր չեկավ։ Ինչու՞։
• Ի՞նչ կուզեի իմանալ, բայց չիմացա։

Նպատակ

Տևողություն

Ընթացք

Նախորդ օրվա ամփոփում

Վ ա ր ժ ո ւ թ յ ո ւ ն  3 . 
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Ուսումնասիրել զինված հակամարտությունների 
ազդեցությունը կանանց վրա, առկա հետևանքները, 
կանխարգելման մեթոդները։ Քննարկել Ղարաբաղյան 
հակամարտության շրջանակներում ձևավորված իրավիճակը 
ԿԽԱ համատեքստում։

120 րոպե

Դասընթացավարը, ներածական խոսքում ներկայացնելով 
Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունը, 
հրավիրում է մասնակիցներին քննարկել կոնֆլիկտը ԿԽԱ 
համատեքստում։

Դասընթացավարը խումբը բաժանում է 4 փոքր խմբերի։ 
Յուրաքանչյուր խմբին տրվում է մեկական քննարկման հարց։ 
Հարցերը մասնակիցները սկզբում քննարկում են իրենց 
փոքր խմբերում, այնուհետև ներկայացնում արդյունքները 
մեծ խմբի մոտ։ Յուրաքանչյուր հարցի քննարկումից հետո 
դասընթացավարը ժամանակ է տրամադրում նույն հարցը 
մեծ խմբով քննարկելու համար, նաև տրամադրում է հավելյալ 
տեղեկություն թեմայի վերաբերյալ։ 

Քննարկումը ճիշտ ուղորդելու համար դասընթացավարը 
կարող է օգտագործել հետևյալ հարցերը
• Որո՞նք են հակամարտության պատճառները։
• Ինչպե՞ս է զինված հակամարտությունը ազդում կանանց 
վրա։
• Ի՞նչ դեր կարող են ունենալ կանայք հակամարտության 
կարգավորման և խաղաղաշինական գործընթացներում։

Այն, որ զինված հակամարտությունների ընթացքում 
զոհերի 90 տոկոսը կազմում է խաղաղ բնակչությունը, 

Նպատակ

Տևողություն

Ընթացք

Անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն

Զինված հակամարտության վերլուծություն
և դրա ազդեցությունը կանանց վրա.

Ղարաբաղ յան կոնֆլիկտը ԿԽԱ համատեքստում

Ս ե մ ի ն ա ր  1 .
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փաստ է արդեն վաղուց։  Թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ, թե՛ 
երեխաները զինված հակամարտությունների ընթացքում 
կիսում են գրեթե նույն փորձառությունը. ենթարկվում են 
բռնի տեղահանության, սպանվում, ստանում հոգեբանական 
տրավմաններ, մարմնական վնասվածքներ և այլն։ 
Այնուամենայնիվ, կան տարբերություններ։ Կանայք և 
աղջիկները դարձել են զինված հակամարտությունների 
հիմնական թիրախ և կրում են դրանց անհամաչափ 
ազդեցությունը։ Սեռային և գենդերային հիմք ունեցող 
բռնությունները դարձել են մերօրյա համակարտությունների 
բնութագրիչներից մեկը։ Հակամարտության ընթացքում 
և հետո կանայք ենթարկվում են սեռական ստրկության, 
սեռական բռնության, զանգվածային բռնաբարության, 
սեռական շահագործման, թրաֆիքինգի։ Գաղտնիք չէ, 
որ կանայք և երեխաները կազմում են նաև աշխարհի 
փախստականների և/կամ տեղահանված անձանց մոտ 90 
տոկոսը։ 

Այնուամենայնիվ, կանայք և աղջիկները 
հակամարտությունների ընթացքում միայն բռնության զոհեր 
չեն, նրանք նաև բռնության դեմ ակտիվ պայքարողներ են, 
կամ էլ զինված հակամարտության մասնակիցներ։ 
Շատ միջազգային կառույցներ արդեն որդեգրել են այն 
սկզբունքը, ըստ որի կանայք իրենց ակտիվ մասնակցությունն 
են ունենում հակամարտության լուծման, կանխարգելման, 
խաղաղաշինական գործընթացներում։ 
ԼՂ հակամարտության դեռևս լուծված չլինելու պատճառով 
կանայք դեռևս կրում են դրա բացասական ազդեցությունը։ 
Նրանք ունեն քիչ դերակատարում որոշումների 
ընդունման գործընթացներում, գրեթե ներկայացված չեն 
ղարաբաղյան հակամարտության լուծման շուրջ աշխատող 
խաղաղաշինական կառույցներում, կանանց նկատմամբ 
իրականացված պատերազմական հանցագործությունների 
ճնշող մեծամասնությունն էլ  մնում է չբարձրաձայնված, 
չարձանագրված և չպատժված։

1. «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն. ՄԱԿի 
Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևի ջատագովման 
ուղեցույց», 2015 http://swv.am/index.php/hy/whatwedoam/
publicationsam/8781325   

Օգտակար 
հղումներ 
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2. «ՄԱԿի Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձև.
Քաղաքացիական հասարակության 2014թի մշտադի
տարկման զեկույց», 2014 http://swv.am/index.php/hy/whatwe
doam/publicationsam/122313252
3. ՄԱԿի Կանոնադրություն http://www.un.am/up/file/1.%20
UN%20Charter_arm.pdf
4. Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն. պատերազմի 
անտեսանելի կողմը, 2017 http://swv.am/index.php/hy/whatwe
doam/publicationsam/119820170403134547
5. Women and Armed Conflict http://www.un.org/womenwatch/
daw/followup/session/presskit/fs5.htm
6. The Impact of Conflict on Women and Girls https://www.unf
pa.org/sites/default/files/pubpdf/impact_conflict_women.pdf

Ներկայացնել ԿԽԱ օրակարգի հետ փոխկապակցված ՀՀ 
օրենսդրական բազան։

60 րոպե 

Դասընթացավարը ներկայացնում է ՀՀ ում գործող 
օրենսդրական դաշտը, որը փոխկապակցված է ԿԽԱ 
օրակարգի հետ։ Դասընթացավարը պետք է անդրադառնա՝
• ՀՀ Սահմանադրությանը
• ՀՀում գործող կանանց խորհրդին (2000թ.) և՛ կանանց, 
և՛ տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 
հնարավորությունների ապահովման հարցերով խորհրդին
• 2004  2010 թթ. – ի «ՀՀում կանանց վիճակի բարելավման 
և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացման» ազգային 
ծրագրին (2004թ., ապրիլի 8 N645 որոշում)
• Հայաստանի Հանրապետության գենդերային 

Նպատակ

Տևողություն

Ընթացք

Հայաստանյան իրավական միջավայրը կանանց 
իրավունքների, գենդերային հավասարության, 
խաղաղության և անվտանգության վերաբերյալ

Ս ե մ ի ն ա ր  2 .
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քաղաքականության 2011 – 2015 թթ. Ռազմավարական 
ծրագրին (2011թ., մայիսի 20 N19 որոշում)
• Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և 
հավասար հնարավորությունների մասին ՀՀ օրենք (2013թ., 
մայիսի 20)
• «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում 
բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և 
ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» 
օրենք

Մասնակիցները կարող են ծանոթանալ նաև հետևյալ 
կոնվենցիաներին՝ 

• Ամուսնացած կնոջ քաղաքացիության ՄԱԿ –ի կոնվենցիա։
Ընդունվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության 
ԳՎի կողմից, 1957թ.ի հունվարի 29ին։ Վավերացվել է ՀՀ 
ազգային ժողովի կողմից 1994 թ.ի օգոստոսի16ին։
• Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի 
վերացման մասին կոնվենցիա  (ԿՆԽՎԿ/ CEDAW) 
Ընդունվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության ԳՎ–ի 
կողմից 1979 թ.ին։ Վավերացվել է  ՀՀ ազգային ժողովի 
կողմից 1993 թ.ի հունիսի 9ին։
• ՄԱԿի կամընտիր արձանագրություն 
Ընդունվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության ԳՎի 
կողմից 1999 թ.ի հոկտեմբերի 6ին։ Վավերացվել է ՀՀ 
ազգային ժողովի կողմից 2006թ.ի  սեպտեմբերի 14 – ին։ 

Հաջորդիվ, մասնակիցները բաժանվում են եռյակների 
և քննարկում ներկայացված օրենքներն ու դրանց 
կիրառելիությունը առօրյա կյանքում։ Խմբային 
քննարկումներից հետո յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում 
է իրենց քննարկման վերջնարդյունքները։

1. Կայուն զարգացման նպատակներ http://un.am/hy/p/sus
tainabledevelopmentgoals
2. Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի 
վերացման մասին կոնվենցիա (1979) http://www.un.am/res/
UN%20Treaties/III_9.pdf
3. ՀՀ օրենքը Կանանց և տղամարդկանց հավասար 
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների մասին, 

Օգտակար 
հղումներ 
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2013 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83841
4. ՀՊԴ, 21րդ նստաշրջան, Հանձնարարականներ 2015 
https://www.uprinfo.org/sites/default/files/document/armenia/
session_21__january_2015/recommendations_and_pledges_ar
menia_2015.pdf
5. ՀՀում կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության 
մեջ նրանց դերի բարձրացման 20042010թթ ազգային 
ծրագիր http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=25690
6. ՀՀ գենդերային քաղաքականության 20112015 թթ 
ռազմավարական ծրագիր http://www.gov.am/u_files/file/
kanancxorh/genderstrategic%20programm%2020112015.pdf
7. Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների 
և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին 
օրենք http://www.parliament.am/drafts.php?sel=show
draft&DraftID=28173
8. Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում 
բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և 
ընտանիքում համերաշխության վերականգման մասին 
օրենք http://www.parliament.am/drafts.php?sel=show
draft&DraftID=9186&Reading=0

  

Կազմել ընդհանուր պատկերացում «Կանայք, խաղաղություն 
և անվտանգություն» օրակարգի, հարակից բանաձևերի և 
Հայաստանում դրանց իրականացմանն ուղղված քայլերի 
վերաբերյալ

60 րոպե 
  
Դասընթացավարը ներկայացնում է ՄԱԿԱԽ 1325 և 
«Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» օրակարգի 
հարակից բանաձևերը։ Մինչ  նա ներակայացնում է 
բանաձևերը, մասնակիցները ազատ կարող են հարցեր 

ՄԱԿԱԽ 1325, 1820 և հարակից այլ  բանաձևեր

Ս ե մ ի ն ա ր  3 .

Նպատակ

Տևողություն

Ընթացք
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Անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն

Օգտակար հղումներ

հղել դասընթացավարին։ Անյուհետև դասընթացավարը 
խումբը բաժանում է 4 փոքր խմբերի։ Արդեն փոքր խմբերում 
մասնակիցները հնարավորություն են ունենում ՄԱԿԱԽ 1325 
բանաձևի դրույթներն ընթերցելու և դրանք քննարկելու, իսկ 
ծագած հարցերի դեպքում՝ դիմում դասընթացավարին։
Խմբային աշխատանքից հետո դասընթացավարը 
մասնակիցներին ներկայացնում է ՀՀում ՄԱԿԱԽ 1325 
և հարակից այլ բանաձևերի իրականացմանն ուղղված 
գործողությունները և դրանց հիմնական դերակատարներին 
(պետական մարմիններ, միջազգային կառույցներ և 
կազմակերպություններ, ՔՀԿներ և նախաձեռնություններ)։
ՄԱԿի Անվտանգության խորհուրդը ձևավորվել է 1946 թ.
ին։ Այն պատասխանատու է աշխարհում խաղաղության և 
անվտանգության պահպանման համար։ Անվտանգության 
խորհուրդը կարևորում է կանանց ներկայացչությունը 
հակամարտությունների հաղթահարման, խաղաղաշինական, 
խաղաղապահական գործընթացներում։ 

ՄԱԿի Անվտանգության խորհրդի առաջին քայլն՝ ուղղված 
զինված հակամարտության ընթացքում կանանց և 
աղջիկների իրավունքների պաշտպանությանը, համարվում 
է ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևի ընդունումը։ 
Բանաձևը կարևորում է կանանց մասնակացությունը 
խաղաղաշինական գործընթացներում, ներկայացնում 
է պաշտպանության և բռնությունների կանխարգելման 
մեխանիզմների մասին դրույթներ, որոնք պետք է 
իրականացվեն գործողությունների ազգային ծրագրերի 
միջոցով։ 
Չբացառելով բանաձևի այլ դրույթների կարևորությունը և 
հաշվի առնելով հայկական համատեքստը՝ խիստ կարևոր են 
հետևյալ դրոյթները՝ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13։
ՄԱԿԱԽ 1820 բանաձևը կարելի է համարել ՄԱԽԱԿ 1325 
բանաձևի շարունակություն։ Սույն բանաձևը ամրագրում է, 
որ բռնաբարությունը համարվում է պատերազմական զենք, 
և պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել դրա դեմ։ (Տե՛ս 
Հավելված 2.)

1. «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն. ՄԱԿի 
Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևի ջատագովման 
ուղեցույց», 2015 http://swv.am/index.php/hy/whatwedoam/
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publicationsam/8781325
2. ՄԱԿի Անվտանգության խորհրդի թիվ 1325 բանաձև
3. http://www.un.am/res/Gender%20TG%20docs/international/
Resolution1325_ARM.pdf
4. «ՄԱԿի Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձև. 
Քաղաքացիական հասարակության 2014թի 
մշտադիտարկման զեկույց», 2014 http://swv.am/index.php/hy/
whatwedoam/publicationsam/122313252
5. UNSCR 1820 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym
bol=S/RES/1820(2008)

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևի 
վերաբերյալ Գործողությունների ազգային ծրագիրը

Ընդհանուր գծերով ներկայացնել ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևի 
վերաբերյալ Գործողությունների ազգային ծրագիրը 
(ԳԱԾ), բանաձևի դրույթներն ու իրենից բխող հնարավոր 
գործողությունները։

60 րոպե 

Մասնակիցներին ներկայացվում է, թե իրենից ինչ է 
ներկայացնում Գործողությունների ազգային ծրագիրը, դրա 
հիմնական կետերը։ 
Որպեսզի մասնակիցներն ավելի հստակ պատկերացում 
կազմեն ԳԱԾի վերաբերյալ, դասընթացավարը խումբը 
բաժանում է 34 հոգանոց փոքր խմբերի և հանձնարարում է 
նրանց ուսումնասիրել ԳԱԾ ունեցող այլ երկրների ազգային 
ծրագրերը (սեղմագրերը)։ Մասնակիցներին կարելի է 
ներկայացնել հետևյալ երկրների Գործողությունների 
ազգային ծրագրերը՝ Վրաստանի Հանրապետություն, 
Դանիայի Թագավորություն, Գերմանիա, Բոսնիա և 
Հերցեգովինա, Բրազիլիա, և այլն։  Խմբային աշխատանքն 
առավել արդյունավետ դարձնելու համար դասընթացավարը 
կարող է տալ հետևյալ հարցերը՝

Ս ե մ ի ն ա ր  4 .
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Ընթացք
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• Ի՞նչ գործողություններ են ներառված տվյալ երկրների 
ԳԱԾերում, որոնք կարող են օրինակելի լինել մեր երկրի 
ծրագրի համար։
• Ո՞ր գործողություններն են, որոնք առավել կարևոր և 
նպատակաուղղված են։
• Ինչը՞ ձեզ դուր չեկավ, ինչը՞ կուզենայիք փոխել։
• Ի՞նչ նոր քայլեր կներմուծեիք տվյալ երկրի   
Գործողությունների ազգային ծրագրում։

Խմբային աշխատանքն ավարտելուց հետո, արդյունքները 
ներկայացվում են մեծ խմբի մոտ։ 
Տե՛ս Հավելված 1.

Գործողությունների ազգային ծրագիրը կամ ԳԱԾը գործիք 
է կառավարությունների համար ազգային մակարդակում 
առաջնահերթություններ սահմանելու, ինչպես նաև 
ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևի իրականացումը համակարգելու 
համար։ Բազմաթիվ երկրների փորձը փաստում է, որ 
քաղաքացիական հասարակությունը լուրջ դերակատարում 
ունի ԳԱԾի մշակման, իրականացման գործընթացներում:  
Կառավարությունն է պատասխանատու բանաձևերի 
իրականացման համար, իսկ ՔՀԿները կարող են «ստիպել» 
կառավարությանը լինել հաշվետու՝ իրականացնելով 
նպատակային մշտադիտարկում։ 
Ի՞նչ տեսք պետք է ունենա Գործողությունների ազգային 
ծրագիրը։ Այն պետք է լինի ամբողջական, ընդգրկուն և հստակ 
մշակված։ ԳԱԾի հիմքում պետք է լինեն ԿԽԱ օրակարգի 
4 հիմնական դրույթները՝ մասնակցություն, կոնֆլիկտի 
հաղթահարում, վերականգնում և պաշտպանություն։ 
Այն պետք է լինի չափելի, այսինքն՝ ներառի հստակ 
բյուջե, նախատեսելի արդյունքներ, գործողություններ 
իրականացնելու համար հստակ ժամանակահատվածներ։ 
Կարևոր է, որ այն կենտրոնացած լինի հակամարտութան 
լուծման, ինչպես նաև զենքզինամթերքի առևտրի 
կանխարգելմանն ուղված գործողությունների, զինված 
հակամարտությունների ընթացքում կանանց իրավունքների 
ոտնահարումները լուծելու վրա։ ԳԱԾի մշակման 
գործընացը իրենից ներկայացնում է նաև հանրության 
շրջանակներում գենդերային հավասարության վերաբերյալ 
իրազեկվածության բարձրացում ոչ միայն հակամարտության 

Անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն
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գոտում գտնվող երկրների համար, այլ նաև հարաբերական 
խաղաղության մեջ գտնվող երկրների համար։ 
ԳԱԾը պետք է ունենա հստակ ժամանակացույց՝ սովորաբար 
45 տարի։ Այս ժամանակահատվածը հնարավորություն 
է տալիս ավելի արդյունավետ գործողությունների 
մշակմանը, մշտադիտարկմանը, գնահատմանը։ Կարևոր 
է, որ յուրաքանչյուր գործողության համար նշվեն անձինք, 
ովքեր կլինեն այդ գործողությունների իրականացման 
պատասխանատուները։ Նպատակները, խնդիրները, 
ակնկալվող արդյունքները պետք է լինեն հստակ մշակված, 
որպեսզի ծրագրի ավարտին գնահատումն ավելի դյուրին 
լինի։ 

 1. Landmark resolution on Women, Peace and Security, Of ce 
of the Special Adviser on Gender issues and Advancement of 
Women http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
2. National Action Plan: Bosnia and Herzegovina http://www.
peacewomen.org/napbih
3. National Action Plan: Denmark http://peacewomen.org/
napdenmark
4. National Action Plan: Germany http://www.peacewomen.org/
napgermany
5. National Action Plan: Georgia http://www.peacewomen.org/
napgeorgia
6. Women, Peace and Security National Action Plan Develop
ment Toolkit, PeaceWomen of Women’s International League 
for Peace and Freedom (WILPF), 2013 http://www.peacewomen.
org/assets/file/national_action_plan_development_toolkit.pdf
7. Z. Lippai and A. Young, 2017,  Creating National Action Plans: 
A Guide to Implementing Resolution 1325

Օգտակար հղումներ
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Կազմել պատկերացում, թե ինչպիսի տեսք կարող է ունենալ 
Հայաստանյան ԳԱԾը՝ փորձելով համադրել շահառու 
կողմերի հնարավոր ակնկալիքները։

90 րոպե 

Նախորդ փուլում ԳԱԾի մասին գիտելիքներ ստանալուց 
և տարբեր երկրների հաջողված ԳԱԾերը հետազոտելուց 
հետո, դասընթացավարը հրավիրում է մասնակիցներին 
աշխատել հայաստանյան ԳԱԾի վրա։

Մասնակիցներից յուրաքանչյուրը ստանում է կոնկրետ դեր 
և այս վարժության ընթացքում պիտի փորձի հանդես գալ 
ելնելով այդ կերպարի շահերից և ակնկալիքներից։

Կերպարները ներկայացնելու են ԳԱԾ պլանավորման մեջ 
հնարավոր ընդգրկում ունեցող 3 կարևոր թևեր՝
• Պետական մարմիններ (համապետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններ)
• Քաղաքացիական հասարակություն
• Միջազգային կառույցներ (ՄԱԿ, ԵԱՀԿ, ՆԱՏՕ, տարբեր 
երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչներ և այլն)

Մասնակիցները իրենց դերերը ստանալուց հետո, 20 
րոպեների ընթացքում ուրվագծում են այն գործողությունները, 
որոնք կուզեին տեսնել ԳԱԾում։

Այնուհետ, դասընթացավարի մոդերացիայի միջոցով 
տեղի է ունենում բոլոր շահառուների հանդիպում, որտեղ 
պիտի նախագծվի ԳԱԾը։ Առաջին 20 րոպեների ֆորմալ 
քննարկումից հետո մասնակիցները հնարավորություն են 
ստանում ոչ ֆորմալ պայմաններում միմյանց հետ անցկացնել 
անհատական քննարկումներ, խորհրդակցություններ և ձեռք 
բերելու պայմանավորվածություններ։ 

Հայաստանյան Գործողություններիազգային
ծրագրի պլանավորում։Սիմուլիացիոն խաղ

Ս ե մ ի ն ա ր  5 .

Նպատակ

Տևողություն

Ընթացք
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Մասնակիցները վերադառնում են ֆորմալ քննարկման, 
որտեղ իրենց տրվում է ևս 3040 րոպե ԳԱԾ պլանավորման 
վրա ողջ խմբով աշխատելու համար, ինչի արդյունքում պիտի 
կազմվի մեկ միասնական փաստաթուղթ։

Բարձրացնել մասնակիցների տեղեկատվածությունը 
ԳԱԾ ֆինանսավորման առանձնահատկությունների 
վերաբերյալ և քննարկել հայաստանյան ԳԱԾի հնարավոր 
ֆինանսավորման աղբյուրները։

60 րոպե 

Դասընթացավարը մասնակիցներին տալիս է ընդհանուր 
տեղեկություն ԳԱԾ ֆինանսավոման կարևորության, դրանց 
երկու հնարավոր հիմնական ուղղությունների՝ արտաքին 
(միջազգային ֆոնդեր և այլն) և տեղական (պետական բյուջե, 
այլ պետական կառույցների ֆինանսական և տեխնիկական 
հատկացումներ), ԳԱԾերի համար ֆոնդահայթայթման 
հաջողված փորձի ու մեխանիզմների վերաբերյալ։

Այնուհետև մասնակիցները քննարկում են, թե որոնք են այն 
կառույցները, շահագրգռված մարմինները, որոնք հնարավոր 
է ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեն ԳԱԾ ներդրմանն 
ու իրակացմանը։ Միևնույն ժամանակ դասընթացավարը 
ուղղորդում է մասնակիցներին քննարկել այդ մարմինների 
հետ արդյունավետ հաղորդակցության մարտավարության 
խնդիրը։

Գործողությունների ազգային ծրագրի մշակման, 
իրականացման, մշտադիտարկման և գնահատման համար 
անհրաժեշտ է ունենալ հստակ կազմված բյուջե։ Սակայն 
բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ ԳԱԾ 
ունեցող 68 երկրներից շատ քչերն ունեն  հստակ կազմված 
բյուջե դրա իրականացման համար։ Սա մատնանշում 

Նպատակ

Տևողություն

Ընթացք

Անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն

ԳԱԾ ֆինանսավորում

Ս ե մ ի ն ա ր  6 .
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է այն հանգամանքը, որ գործողությունների ծրագրերը 
ընկալվում են որպես լրացուցիչ գործ և չկարևորելով ԳԱԾի 
կարևորությունը՝ համապատասխան ֆինանսավորում 
չի նախատեսվում։ Ֆինասավորման պակասը կամ 
ընդհանրապես բացակայությունը լուրջ խոչընդոտ է 
հանդիսանում ԳԱԾ մշակաման և իրագործման համար։
Այնուամենայնիվ, շատ երկրների փորձը փաստում է՝ 
պետական բյուջեի վերաբաշխման շնորհիվ կարելի է գտնել 
համապատասխան ֆինանսավորում ԳԱԾի իրականացման 
համար։ Մեկ այլ տարբերակ է նաև միջազգային 
ֆոնդերից ֆինանսավորում ստանալը։ Ֆոնդահայթաթման 
ռազմավարություն կազմելը կօգնի ավելի արագ հստակեցնել 
հնարավոր դոնոր կազմակերպություններին։ Հնարավոր 
դոնորին պետք է հստակ ներկայացնել, թե տրամադրված   
ռեսուրսներն ինչի՞ համար են օգտագործվելու, և դրա միջոցով 
ինչ ցանկալի արդյունքի կարելի է հասնել։
ԳԱԾի ֆինանսավորումը հնարավորություն է տալիս 
կառավարության ներկայացուցիչներին, ՔՀԿներին, 
այլ ներգրաված անձանց հստակեցնել առաջնահերթ 
գործողությունները, գնահատել առկա միջոցները կամ 
միջոցների բացակայությունը։ 

ԳԱԾ նախագծի քննական վերանայում և հետագա 
գործողությունների պլանավորում

Ս ե մ ի ն ա ր  7 .

Կատարել գործնական աշխատանք ԳԱԾ ստեղծման և 
բարելավման համար։

60 րոպե

Ֆոնդահայթայթման մասին քննարկումից և ֆինանսավորման 
հնարավոր աղբյուրների մասին առավել մասնրամասն 
տեղեկություն ստանալուց հետո դասընթացավարը 
հրավիրում է մասնակիցներին վերանայել սիմուլյացիոն խաղի 
ընթացքում ստեղծված հայաստանյան ԳԱԾի նախագիծը։
Մասնակիցները ստանում են հանձնարարություն իրենց 

Նպատակ

Տևողություն

Ընթացք
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բաժանված երկու գույնի կպչուն թղթերից մեկի վրա 
նշել դրական մեկնաբանություններ ԳԱԾ նախագծի 
կոնկրետ կետերի մասին, իսկ մյուսի վրա՝ քննադատական 
մեկնաբանություններ, հետո արդեն փակցնել կպչուն թղթերը  
ԳԱԾ նախագծի համապատասխան հատվածում։

Բոլոր մասնակիցների կողմից մեկնաբանությունները գրելուց 
հետո դասընթացավարը` խմբավորելով մեկնաբանությունը, 
հարցերի միջոցով ուղղորդում է խմբային քննարկումը, 
ինչի արդյունքում ԳԱԾ նախագծում կատարվում են 
համապատասխան փոփոխություններ և հավելումներ։ 

Քննարկում ծավալելուն կարող են օգնել հետևյալ հարցերը՝
• Ո՞ր գործողությունն է առավել կարևոր։ Ինչու՞։ Ի՞նչ 
խոչընդոտների կարող ենք հանդիպել գործողությունն 
իրականացնելիս։
• Սույն գործողությունը ի՞նչ փոփոխության կհանգեցնի։
• Ո՞ր պետական մարմինը կարող է աջակցել սույն 
գործողության իրականացմանը։
ԳԱԾ նախագծի քննարկումներն ավարտելուց հետո 
մասնակիցներին տրվում է ժամանակ, որպեսզի իրենք 
անհատական աշխատանքի միջոցով վեր հանեն 
այն գործողությունները, որոնց իրակացմանը իրենք 
պատրաստ են ներգրավվել՝ ա. որպես անհատ և բ. որպես 
կազմակերպություն/գերատեսչություն։ 

Անհատական աշխատանքի ավարտից հետո 
դասընթացավարը մասնակիցներին խնդրում է շրջան կազմել 
և յուրաքանչյուրին բաժանում է թելի մի քանի երկար կտոր։ 
Այն ընթացքում, երբ մասնակիցներից մեկը ներկայացնում է, 
թե ինչ կոնկրետ գործողություն է պատրաստ իրականացնել, 
մյուս մասնակիցները, որոնք գտնում են, որ գոյություն ունեն 
համագործակցության հնարավորություններ՝ իրենց ձեռքում 
պահելով թելի մի ծայրը, մյուսը փոխանցում են տվյալ անձին։ 
Վարժության վերջում ստացվում է համագործակցության 
ցանց, որտեղ մասնակիցները կարող են մոտենալ իրենց 
գործընկերներին և քննարկել համատեղ աշխատանքի 
հնարավորությունը։
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Արդյունավետ ԳԱԾի քայլերը

«Կանայք, խաղաղություն, անվտանգություն» օրակարգ

Հ ա վ ե լ վ ա ծ  1 .

Հ ա վ ե լ վ ա ծ  2 .

Արդյունավետ ԳԱԾ ստեղծելու համար 8 հիմնական քայլերն են՝

1. Ստեղծել աշխատանքային հաճելի մթնոլորտ։
2. Հստակեցնել գլխավոր դերակատարներին։
3. Մշակել բարձր արդյունավետություն ապահովող տրամաբանական աղյուսակ 
(logical framework):
4. Հստակեցնել արդյունավետ ԳԱԾի չափորոշիչները։
5. Ստեղծել վերահսկման և գնահատման մեխանիզմներ։
6. Նպաստել իրականացմանն ու վերահսկել ընթացքը։
7. Գնահատել ԳԱԾը։
8. Շրջանառության մեջ դնել ԳԱԾը։

«Կանայք, խաղաղություն, անվտանգություն» օրակարգը հանդիսանում է ՄԱԿի 
Կանայք բաժնի (UN Women) ծրագրերից մեկը։ Այն աջակցում է խաղաղաշինության 
բոլոր բնագավառներում կանանց ներգրավածությանը, որը կնպաստի վերջ դնել 
գենդերային խտրականությանը  և լուծել առկա կոնֆլիկտներն առանց բռնության։ 
Սույն օրակարգը բաղկացած է 4 հիմնասյուններից՝
• Մասնակցություն
• Կոնֆլիկտի կանխարգելում
• Վերականգնում
• Պաշտպանություն

«Կանայք, խաղաղություն, անվտանգություն» օրակարգը իր մեջ ներառում է 
հետևյալ բանաձևերը՝
• ՄԱԿԱԽ 1325 (2000թ.) – Ընդունում և կարևորում է կանանց լիակատար 
և հավասար մասնակցությունը զինված հակամարտության լուծման, 
կանխարգելման, խաղաղաշինական և խաղաղապահական գործընթացներում։ 
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• ՄԱԿԱԽ 1820 (2008թ.) – Ընդգծում է բռնաբարությունը, կանանց և աղջիկների 
նկատմամբ սեռական ոտնձգությունը որպես պատերազմական զենք։
• ՄԱԿԱԽ 1888 (2009թ.) – Վերահաստատում է, որ գենդերային հիմքով 
բռնությունը զինված հակամարտության ընթացքում տարածված «զենք» է։
• ՄԱԿԱԽ 1889 (2009թ.) – Կարևորում է կանանց մասնակցությունը 
հակամարտության խաղաղ կարգավորման և խաղաղաշինական 
գործընթացներում։
• ՄԱԿԱԽ 1960 (2011թ.) – Կոչ է անում դադարեցնել գենդերային հիմքով 
բռնություն զինված հակամարտությունների ընթացքում։
• ՄԱԿԱԽ 2106 (2013թ.) – Կոչ է անում իրագործել ընթացիկ պարտավորությունները, 
աջակցում է արդարադատական մարմինների աշխատանքին։
• ՄԱԿԱԽ 2122 (2013 թ.) – Ընդգծում է զինված հակամարտության արմատական 
պատճառները հասկանալու կարևորությունը։
• ՄԱԿԱԽ 2242 (2015թ.) – Կոչ է անում ԿԽԱ օրակարգի բանաձևերի 
իրականացմանն ուղված քայլերի և ռազմավարության անհապաղ մշակման։

ՄԱԿԱԽ 1325 բանաձևը հանդիսանում է օրակարգի առաջնեկը։ Այն պատմական 
բանաձև է հանդիսանում նրանով, որ առաջին անգամ էր՝ ՄԱԿի Անվտանգության 
խորհուրդը ամրագրում կոնֆլիկտների հաղթահարումը գենդերային 
տեսանկյունից, կարևորում է կանանց մասնակցությունը բանակցությունների 
ընթացքում, խաղաղաշինական գործընթացներում։

Այս 8 բանաձևերը նպաստում են գենդերային հավասարությանը, ամրապնդում 
կանանց մասնակցությունը, պաշտպանությունը և իրավունքները զինված 
հակամարտության ընթացքում և դրանից հետո։ 




