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Ն ախա բա ն
Օ ր  1

•  Նախ նա կան գնա հա տում մաս նա կից նե րի կող մից վե րա ծա նո թա ցում

•  «Ա րագ ժա մադ րութ յուն ներ» վար ժութ յուն

•  Հա կա մար տութ յան ազ դե ցութ յու նը կա նանց վրա ։ ՄԱԿ-ի 

« Կա նայք,խա ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ յուն» (ԿԽԱ) բա նաձ ևեր

• Խմբային վարժություն ԿԽԱ բանաձևերի շուրջ

Օ ր  2
• Կանայք խաղաղաշինության գործընթացում

• Կանայք քաղաքական համատեքստում

• «Կանանց մասնակցությունը քաղաքականությունում» բանավեճ-քննարկում

• «Կանանց մասնակցությունը քաղաքականությունում» տեսանյութերի դիտում 

և քննարկում

• Քաղաքական ծրագրի մշակում։ Խմբային վարժություն

• Դասընթացի հետգնահատում

Հ ա վ ե լ վ ա ծ  1
• Դասընթացի նախնական գնահատում

Հ ա վ ե լ վ ա ծ  2
• Դասընթացի հետգնահատում

Գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն  ց ա ն կ
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Ն ախա բա ն    

«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ի գործունեութ յան հիմքում մշտապես 
ընկած է գենդերա յին հավասարության գաղափարախոսությունը։ Ձգտելով այս 
գաղափարախոսության հաստատմանը՝ կազմակերպութ յունը գենդերային 
կրթության միջոցով հզորացնում է երիտասարդ կանանց գիտելիքներով և 
հմտություն ներով՝ ոգեշնչելով հասարակության տար բեր ոլորտներում ունենալ 
իրենց ակտիվ մասնակցութ յունը։ 

2019 թ. հունվարից «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն մեկնարկել 
է «Գործիր» կանանց քաղաքական ակումբ-ծրագիրը, որը նպատա կաուղղված 
է հզորացնելու կանանց։ Միավորելով մեր երկրի ակտիվ երիտասարդ կանանց` 
ծրագիրը համատեղել է գործնական և տեսական գիտելիքներ։ Եվ, որ 
ամենակարևորն է՝ «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն տրամադրել է 
երիտասարդ կա նանց հարթակ՝ քաղաքական տարբեր իրադարձությունների 
վերաբերյալ իրենց տեսակետները հայտնելու և բարձրացնելու իրենց ձայնը 
թիմակիցների աջակցությամբ: 

Դասընթացի մոդուլը մշակվել է «Գործիր» կանանց քաղաքական ակումբ-
ծրագրի շրջանակում։ Նպատակն է՝ տեսական և գործնական գիտելիքներ 
փոխանցել գենդեր և ֆեմինիզմ թեմաների, ինչպես նաև՝ կանանց քաղաքական 
մասնակցության, խաղաղաշինության գործում կանանց դերի վերաբերյալ։ 

Մոդուլը բաղկացած է երկու մասից։ Այս հատվածը նվիրված է կանանց, 
խաղաղաշինությանը և կանանց քաղաքական մասնակցությանը։ Անդրադարձ է 
կատարվում հակամարտության ազդեցությանը կանանց վրա, ՄԱԿ-ի «Կանայք, 
խաղաղություն և անվտանգություն» (ԿԽԱ) բանաձևերին, քաղաքական 
համատեքստում կանանց դերին, քաղաքական ծրագրի մշակմանը։

Մոդուլը նախատեսված է այն դասընթացավարների  և բոլոր նրանց համար, 
ովքեր ցանկություն ունեն վերոնշյալ թեմաների վերաբերյալ տեսական և 
գործնական գիտելիքներ ստանալ և փոխանցել կանանց՝ նպատակ ունենալով 
ընդլայնել նրանց ակտիվ մասնակցությունը հասարակության տարբեր 
ոլորտներում։

«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ
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Օ ր  1
       12:10 – 13:00

 Նախ նա կան գնա հա տում մաս նա կից նե րի կող մից
ՎԵ ՐԱ ծա նո թա ցում

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը
 

Խո չըն դոտ նե ր
 
Խոր հուրդ ներ

 Պար զել՝ ի՞նչ տե ղե կութ յուն/գի տե լիք ու նեն մաս նա կից նե րը կա նանց դե-
րի մա սին խա ղա ղա շի նութ յան գոր ծըն թա ցում:

 Պար զել մաս նա կից նե րի ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կը քա ղա քա կա-
նութ յու նում կա նանց մաս նակ ցութ յան մա սին:

 Հար թակ տրա մադ րել մաս նա կից նե րին խո սել այն փո փո խութ յուն նե րի 
մա սին, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել ի րենց կյան քում ա ռա ջին դա սըն թա ցից 
հե տո:

50 րո պե

14 

 Նախ նա կան գնա հատ ման թեր թիկ (տե՛ս՝  Հա վել ված 1)

Նա խա պես պատ րաս տել դա սըն թա ցի նախ նա կան գնա հատ ման թեր-
թիկ նե րը:  Դա սըն թա ցի սկզբում բա ժա նել դրանք մաս նա կից նե րին և 
խնդ րել ա ռանց հա մա ցան ցի օգ նութ յան լրաց նել:  Մաս նա կից նե րին բա-
ցատ րել, որ գնա հա տումն ար վում է ա նա նուն և ն պա տակ ու նի պար զե լու 
նրանց գի տե լիք նե րի մա կար դա կը դա սըն թա ցի թե մա նե րի վե րա բեր յալ:

 Դա սըն թա ցից մեկ շա բաթ ա ռաջ մաս նա կից նե րին խնդրել, որ դա սըն-
թա ցի օ րը ի րենց հետ բե րեն մեկ իր, ո րը լա վա գույնս կա րող է բնու թագ րել 
ա ռա ջին դա սըն թա ցից հե տո ի րենց հետ կա տար վող փո փո խութ յուն նե րը: 
 Նախ նա կան գնա հա տու մից հե տո մաս նա կից նե րին տրա մադ րել 5 րո պե, 
որ վերց նեն ի րենց հետ բե րած ի րը և մ տա ծեն, թե ինչ պես են դրա օգ-
նութ յամբ նկա րագ րե լու ի րենց հետ կա տար վող փո փո խութ յուն նե րը: Այ-
նու հետև յու րա քանչ յուր մաս նակ ցի տալ 5 րո պե, որ պես զի ներ կա յաց նի 
այդ փո փո խութ յուն նե րը ամ բողջ թի մին:

Ե թե լի նեն մաս նա կից ներ, ո րոնք ի րենց հետ որ ևէ իր չեն բե րել, ո րով 
կա րող են նկա րագ րել ի րենց հետ կա տար վող փո փո խութ յուն նե րը, այդ 
դեպ քում խնդրել նրանց  պատ կե րա վոր նկա րել այդ ի րը թղթի վրա, քա նի 
որ հա ճախ խորհր դան շան նե րի և  պատ կեր նե րի օգ նութ յամբ ա վե լի հեշտ 
է նկա րագ րել եր ևույթ նե րը:
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1. Կ պար զեն մաս նա կից նե րի գի տե լիք նե րի մա կար դա կը դա սըն թա ցի 
թե մա նե րի վե րա բեր յալ:

2.  Մաս նա կից նե րը վեր կհա նեն և կ ներ կա յաց նեն մյուս նե րին այն փո-
փո խութ յուն նե րը, ո րոնք կա տար վել են ի րենց կյան քում ծրագ րի ըն թաց-
քում:

13:00 – 14:00
 «Ա րագ ժա մադ րութ յուն ներ» վար ժութ յուն

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը
 

 Մաս նա կից նե րին տրա մադ րել հար թակ՝ քննար կե լու և  պար զե լու միմ-
յանց կար ծիք նե րը այն մա սին, թե ինչ դեր ու նեն կա նայք ի րենց հա մայն-
քում և  ինչ պես կա րող են մաս նակ ցել խա ղա ղութ յան հաս տատ ման գոր-
ծըն թա ցին:

50 րո պե
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Ֆ լիպ չարտ, մար կեր ներ, մաս նա կից նե րի թվին հա մա պա տաս խան 
գրիչ ներ և A4 թղթեր

Ֆ լիպ չար տի վրա նկա րել ժա մա ցույց, ո րի վրա պատ կեր ված կլի-
նեն հետև յալ ժա մե րը՝ 09:35, 12:15, 14:30, 15:45, 17:50, 19:00, 20:25: 
 Մաս նա կից նե րին խնդրել, որ նրանք վերց նեն մե կա կան թուղթ և  նույն պես 
պատ կե րեն ժա մա ցույ ցը՝ հա մա պա տաս խան ժա մե րով: Այ նու հետև նրանց 
ա սել, որ յու րա քանչ յուր ժա մի դի մաց նրանք ժա մադ րեն խմբից որ ևէ մե-
կի, ում հետ նշված ժա մին հան դի պում կու նե նան: Այ սինքն՝ յու րա քանչ յուր 
մաս նա կից պետք է ժա մադր վի 7 հո գու հետ՝ նշված ժա մե րին:

 Վար ժութ յունն ա վե լի հեշտ հա մա կար գե լու հա մար մաս նա կից նե րին 
խնդրել, որ յու րա քանչ յուր ժա մի դի մաց գրեն այն մաս նակ ցի ա նու նը, 
ում հետ հան դի պե լու են: Երբ վար ժութ յան այս հատ վածն ա վարտ վի, և 
 մաս նա կից ներն ամ րագ րեն բո լոր ժա մադ րութ յուն նե րը, դա սըն թա ցա վա-
րը պետք է հայ տա րա րի յու րա քանչ յուր ժա մադ րութ յան հար ցը: Այդ ժա-
մա նակ մաս նա կից նե րը պետք է հան դի պեն ի րենց այդ ժա մի զրու ցակ ցի 
հետ և քն նար կեն հնչեց ված հար ցը:

09:35 – Ո՞վ է ձեր սի րե լի կին ղե կա վա րը/ա ռաջ նոր դը:
12:15 –  Կա՞ն արդ յոք կին ղե կա վար ներ ձեր հա մայն քում:
14:30 – Ո՞վ է ե ղել ձեր կյան քում կար ևոր դեր զբա ղեց րած կի նը։
15:45 –  Կա՞ն աշ խա տանք ներ, ո րոնք միայն տղա մար դիկ կա րող են 

ա նել։
17:50 – Ինչ պե՞ս կա նայք կա րող են ներդ րում ու նե նալ ձեր հա մայն քի 

Արդ յուն քը
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Ներ կա յաց նել մաս նա կից նե րին՝ ի՛նչ ազ դե ցութ յուն է թող նում հա կա-
մար տութ յու նը կա նանց վրա:

 Ծա նո թաց նել մաս նա կից նե րին ԿԽԱ բա նաձ ևե րին:
 Ներ կա յաց նել  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յու նը ԿԽԱ բա-

նաձ ևե րի տե սանկ յու նից:

1 ժամ

14 

 Հա մա կար գիչ, պրո յեկ տոր, բարձ րա խոս ներ (դի նա միկ ներ)

 Տե սա կան նյու թը ներ կա յաց նե լուց ա ռաջ 5 րո պեով մտագ րոհ ա նել՝ 
պար զե լու հա մար մաս նա կից նե րի ա սո ցիա ցիա նե րը/մտքե րը պա տե րազմ 
հաս կա ցութ յան վե րա բեր յալ:

Մ տագ րո հից հե տո անդ րա դառ նալ նրան, թե ինչ պես է հա կա մար տութ-
յու նը ազ դում կա նանց վրա, և  ին չի հի ման վրա են ըն դուն վել « Կա նայք, 
խա ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ յուն» բա նաձ ևե րը:

15:00 – 16:00  
 Հա կա մար տութ յան ազ դե ցութ յու նը կա նանց վրա

                        ՄԱԿ-ի « Կա նայք,խա ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ յուն» (ԿԽԱ) բա նաձ ևեր

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը
 

զար գաց ման մեջ։
19:00 – Ի՞նչ կա րող են ա նել կա նայք խա ղա ղութ յան հաս տատ ման 

գոր ծըն թա ցում։
20:25 – Ըստ ձեզ, ո՞րն է ա մե նա մեծ խնդի րը կա նանց հա մար ձեր հա-

մայն քում։
 Յու րա քանչ յուր հար ցի քննարկ մա նը տրա մադ րել 5-7 րո պե:
 Ժա մադ րութ յուն նե րի ա վար տից հե տո մաս նա կից նե րին հնա րա վո րութ-

յուն տալ կիս վե լու այն հար ցե րի պա տաս խան նե րով, ո րոնք նրանց հա-
մար ա ռա վել տպա վո րիչ և  հե տաքր քիր էին:

Ե թե ո րոշ մաս նա կից ներ դժվա րա նան զրու ցա կից գտնել, ժա մա նա կը 
խնա յե լու հա մար նրանց կա րող եք օգ նել՝ կցե լով մյուս զույ գե րին, այս պի-
սով ո րոշ հար ցեր կքննարկ վեն 3 հո գա նոց խմբե րում:

 Վար ժութ յան արդ յուն քում մաս նա կից նե րը կսկսեն քննար կել դա սըն-
թա ցի թե մա յին առնչ վող տար բեր հար ցեր և կ պար զեն միմ յանց կար ծիք-
նե րը դրանց վե րա բեր յալ:

Խո չըն դոտ նե րը
 
Խոր հուրդ ներ

Արդ յուն քը
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 Վեր ջին տաս նամ յա կի ըն թաց քում հա կա մար տութ յուն նե րի թի վը զգա-
լիո րեն ա ճել է:  Հա կա մար տութ յուն նե րի մեծ մա սը տե ղի է ու նե նում 
երկ րի ներ սում, սա կայն մե ծա պես ազ դում է հար ևան պե տութ յուն նե-
րի և  տա րա ծաշր ջա նի վրա:  Միայն Աֆ րի կա յում  պե տութ յուն նե րի 1/4-ը 
1990-ա կան նե րին զին ված հա կա մար տութ յան մեջ էր: 

Այ սօր հա կա մար տութ յուն նե րում խա ղաղ բնակ չութ յու նը գլխա վոր թի-
րախն է: Իսկ, օ րի նակ՝ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում զո հե րի 
ըն դա մե նը 5%-ն  էին կազ մում խա ղաղ բնա կիչ նե րը:  Հա կա մար տութ յան 
մաս նա կից նե րը ոչ միայն պե տա կան բա նակն է, այլև ա հա բեկ չա կան 
խմբա վո րումն ե րը, մաս նա վոր աշ խար հա զո րա յին նե րը, ան կա նոն զին-
ված խմբե րը...

 Հա մար յա բո լոր հա սա րա կութ յուն նե րում հա կա մար տութ յու նից ա ռաջ, 
միև նույն է, առ կա են բռնութ յուն և խտ րա կա նութ յուն կա նանց նկատ-
մամբ: Ե թե խա ղաղ ժա մա նակ կա նայք չեն մաս նակ ցում ո րո շումն ե րի 
կա յաց ման գոր ծըն թա ցին, ա պա հա կա մար տութ յան ժա մա նակ և  հե տո 
բնավ չեն մաս նակ ցի: 

 Կա նայք հա մար վում են տվյալ ազ գի, հա սա րա կութ յան կամ հա մայն-
քի վե րար տադ րո ղա կա նութ յունն ա պա հո վող նե րը, հետ ևա բար կա նանց 
թի րա խա վո րե լը և ն րանց եր կա րատև տրավ մա ներ հասց նելն ուղ ղա կիո-
րեն ազ դում են նրանց՝ տվյալ հա սա րա կութ յանն ին տեգր վե լու և  ազ գի 
վե րար տադ րո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի մա սը կազ մե լու վրա: Ի րա վի ճակն 
էլ ա վե լի են բար դաց նում հա սա րա կութ յու նում առ կա գեն դե րա յին կարծ-
րա տի պե րը: 

Տ ղա մար դիկ գնում են կռվի դաշտ, իսկ կի նը մնում է տա նը, որ պես-
զի հոգ տա նի ըն տա նի քի ան դամն ե րի մա սին: Ըն տա նի քի ամ բողջ բե ռը 
մնում է կնոջ ու սե րին:  Հիմն ա կա նում կա նայք մնում են տա նը, ա ռանց 
զեն քի և  ան պաշտ պան: Դ րա նով դառ նում են ա վե լի խո ցե լի: 

 Ֆի զի կա կան բռնութ յու նը կնոջ դեմ նպա տակ ու նի նվաս տաց նե լու կնո-
ջը և  հիմն ա կա նում նպաս տում է նրան, որ կի նը մերժ վի հա սա րա կութ յան 
կող մից և  մե կու սաց վի:  Շատ հա ճախ կնո ջը բռնա բա րում են ա մուս նու աչ-
քի ա ռաջ:  Բոս նիա- Հեր ցե գո վի նա յում և  Ռու ան դա յում հա կա մար տութ յան 
ժա մա նակ բռնա բա րութ յունն օգ տա գործ վում էր որ պես էթ նիկ զտումն ե-
րի մի ջոց:  Սիե ռա  Լեո նեում, Ու գան դա յում և  Ռու ան դա յում կա նանց «նվի-
րում» էին զին վոր նե րին որ պես պարգ ևատ րում: 

 Պետք է նշել, որ հա ճախ սե ռա կան բռնութ յան են թարկ ված կա նայք են-
թարկ վում են խա րա նի և խտ րա կա նութ յան հա սա րա կութ յան կող մից: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով շա տե րը չեն բարձ րա ձայ նում, որ սե ռա կան բռնութ յան 
են են թարկ վել:  Հետ ևա բար շատ հան ցա գոր ծութ յուն ներ նույ նիսկ պա տե-
րազ մից հե տո ան պա տիժ են մնում: 

 Կա նայք, լի նե լով հա կա մար տութ յան ժա մա նակ ա մե նա տու ժած և  խո ցե լի 
խմբե րից, միև նույն է, դուրս են մնում հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցից: Կ նոջ դե րը տա րեց տա րի ա ճում է հա կա մար տութ յան կար-
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գա վոր ման ոչ պաշ տո նա կան գոր ծըն թաց նե րում:  Սա կայն այդ ներդ րու մը 
շատ հա ճախ ճա նա չում չի ստա նում հենց նույն հա սա րա կութ յան կող մից: 

ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան խորհր դի 1325 բա նաձ ևը կար ևոր ի րա վա կան 
ու ղե նիշ է այս հիմն ախն դիր նե րի կար գա վոր ման հար ցում: Այն ըն դուն-
վել է միա ձայն ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան խորհր դի կող մից 2000 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի 30-ին: Այն ոչ միայն անդ րա դառ նում է հա կա մար տութ յան 
ազ դե ցութ յա նը կնոջ վրա, այլ նաև կար ևո րում է այն փաս տը, որ կի նը 
պետք է ա ռանց քա յին դեր խա ղա հա կա մար տութ յան կա ռա վար ման և 
 կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում:

 Բա նաձ ևը բաղ կա ցած է չորս հիմն աս յու նե րից՝ մաս նակ ցութ յուն, 
պաշտ պա նութ յուն, կան խար գե լում և  վե րա կանգ նում:  Մաս նակ ցութ յուն – 
 բարձ րաց նել կա նանց ներգ րավ ման աս տի ճա նը ո րո շումն ե րի կա յաց ման 
բո լոր մա կար դակ նե րում (տե ղա կան, ազ գա յին, տա րա ծաշր ջա նա յին, մի-
ջազ գա յին):  Պաշտ պա նութ յուն –  պաշտ պա նել կա նանց սե ռով և  գեն դե րով 
պայ մա նա վոր ված բռնութ յու նից:  Կան խար գե լում –  կան խար գե լել կա նանց 
նկատ մամբ բռութ յու նը՝ պատ ժե լով բռնա րար նե րին, հզո րաց նե լով կա-
նանց ի րա վունք նե րը ազ գա յին օ րենսդ րութ յան մեջ, ա ջակ ցե լով կա նանց 
կող մից հա մա կարգ վող խա ղա ղութ յան հաս տատ ման գոր ծըն թաց նե րին: 
 Վե րա կանգ նում –  հաշ վի առ նել կա նանց հա տուկ կա րիք նե րը ա պա քին-
ման գոր ծըն թա ցում, փախս տա կան նե րի ճամ բար նե րի կա ռուց ման ժա-
մա նակ: 

Ինչ վե րա բե րում է  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յա նը այս հա-
մա տեքս տում, պետք է նշել, որ պա տե րազ մից հե տո հո գե բա նա կան ծանր 
ապ րումն ե րի հետ ևան քով կա նանց մոտ ա ռա ջա ցան մի շարք ա ռող ջա-
կան խնդիր ներ՝ շա քա րա յին դիա բետ, կա նա ցի օր գան նե րի շա րու նա կա-
կան խնդիր ներ, կրծքա գեղ ձի քաղց կեղ:   Սահ մա նա մերձ գո տի նե րում և 
 շատ այլ վայ րե րում կա նայք ստիպ ված են աշ խա տել մի քա նի տեղ՝ ա ռանց 
գրանց ման և  աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի, ին չի պատ ճա ռով հե տա-
գա յում զրկվում են ֆի զար ձա կուր դի, կեն սա թո շա կա յին նպաս տի և  այլ 
սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րից:  Մինչ օրս բազ մա թիվ ներ քին տե ղա հան-
ված ներ և  փախս տա կան ներ ապ րում են ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րի 
անմ ի թար պայ ման նե րում: 

 Հա կա մար տութ յան ժա մա նակ կա նան ցից շա տե րը տե ղա հան վել են, 
են թարկ վել բռնութ յան, կորց րել են ի րենց հա րա զատ նե րին և, ի վեր ջո, 
ապ րել են վա խի և բռ նութ յան մթնո լոր տում:  Սա կայն այս ա մե նին ոչ ոք 
չի անդ րա դար ձել:  Զի նա դա դա րի կնքու մից հե տո երկ րի սո ցիալ-տնտե-
սա կան վի ճա կի, ինչ պես նաև կա նանց հիմն ախն դիր նե րի ոչ ա ռաջ նա-
յին լի նե լու պատ ճա ռով չստեղծ վե ցին հա մա պա տաս խան մե խա նիզմն եր 
կա նանց ֆի զի կա կան և  հո գե բա նա կան անհ րա ժեշտ օգ նութ յուն ցու ցա-
բե րե լու, ինչ պես նաև նրանց նկատ մամբ կա տար ված պա տե րազ մա կան 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րը փաս տագ րե լու և  հան ցա գործ նե րին պատ ժե լու 
ուղ ղութ յամբ:  Զի նա դա դա րի ըն թաց քում ոչ մի փորձ չի կա տար վել պար-
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Ն պաս տել ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բա նաձ ևի դրույթ նե րի մա սին մաս նա կից նե-
րի մեջ գործ նա կան պատ կե րա ցումն ե րի ձևա վոր մա նը:

1 ժամ 30 րո պե

14 

Ֆ լիպ չարտ, մար կեր ներ, ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բա նաձ ևը (10 օ րի նակ)

Խմ բե րին բա ժա նել ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բա նաձ ևի օ րի նակ նե րը և ն րանց 
տրա մադ րել 15 րո պե՝ այն ըն թեր ցե լու հա մար:

Այ նու հետև մաս նա կից նե րին բա ժա նել ե րեք խմբի, և ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 
բա նաձ ևի հիմն ա կան 18 դրույթ նե րը բա ժա նել խմբե րի միջև. 1–6-րդ 
դ րույթ նե րը՝ 1-ին խումբ, 7–12-րդ դ րույթ նե րը՝ 2-րդ  խումբ, 13–18-րդ դ րույթ-
նե րը՝ 3-րդ  խումբ: Խմ բե րին տալ 40 րո պե, որ պես զի նրանք պրե զեն տա-
ցիա պատ րաս տեն հետև յալ հար ցե րի շուրջ՝

Ին չի՞ մա սին են դրույթ նե րը:
Որ քա նո՞վ են դրանք կար ևոր ձեր հա մայն քի/երկ րի հա մար:
Ո՞ր դրույթ նե րի կամ դրույթ նե րի ո՞ր հատ վա ծի ուղ ղութ յամբ են ի րա կա-

նաց վում աշ խա տանք ներ ձեր հա մայն քում/երկ րում:
Ըստ խմբի ան դամն ե րի, տվյալ դրույթ նե րի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց-

զե լու  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան ակ տիվ փու լի ժա մա նակ 
տե ղի ու նե ցած գեն դե րա յին հիմք ու նե ցող բռնութ յուն նե րի հնա րա վոր քա-
նա կը (ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բա նաձ ևի վե րա բեր յալ ՔՀԿ-նե րի մշտա դի տարկ-
ման զե կույց, 2015 թ.)։

 Մաս նա կից նե րը հստակ պատ կե րա ցում կու նե նան՝
ինչ պես են ժա մա նա կա կից հա կա մար տութ յուն ներն ազ դում կա նանց 

վրա.
ին չով է կար ևոր և  ին չից է բաղ կա ցած ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բա նաձ ևը.
ինչ պես է  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յունն ազ դել կա նանց 

վրա, և  ո րոնք են դրա հետ ևանք նե րը:

16:30 – 18:00 
Խմբային վարժություն ԿԽԱ բանաձևերի շուրջ

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը
 

Խո չըն դոտ նե ր
 
Խոր հուրդ ներ

Արդ յուն քը
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• Ներ կա յաց նել մաս նա կից նե րին  Յո հան  Գալ թուն գի խա ղա ղութ յան 
սահ մա նու մը:

•  Պար զել, թե ին չու և  ինչ պես կա նայք կա րող են մաս նակ ցել խա ղա-
ղութ յան հաս տատ ման գոր ծըն թա ցում:

•  Ներ կա յաց նել  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան կար գա-
վոր ման մեջ կա նանց ներգ րավ վա ծութ յան մար տահ րա վեր նե րը:

1 ժամ

14 

Հա մա կար գիչ, պրո յեկ տոր, բարձ րա խոս ներ (դի նա միկ ներ)

 Տե սա կան նյու թը ներ կա յաց նե լուց ա ռաջ 5 րո պեով մտագ րոհ ա նել՝ 
պար զե լու հա մար մաս նա կից նե րի ա սո ցիա ցիա նե րը/մտքե րը խա ղա
ղութ յուն հաս կա ցութ յան վե րա բեր յալ:

 Խա ղա ղութ յուն հաս կա ցութ յու նը պետք է ան պայ ման դի տար կել մշա-
կու թա յին հա մա տեքս տում: Օ րի նակ՝ շատ մշա կույթ նե րում խա ղա ղութ
յու նը հիմն ա կա նում ըն դուն ված է դի տար կել որ պես ար տա քին պայ ման: 
 Սա կայն այլ մշա կույթ նե րում (հիմն ա կա նում ար ևել յան) կա նաև ներ քին 

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը
 

Խո չըն դոտ նե ր
 
Խոր հուրդ ներ

Արդ յուն քը

ման հա մար ի՞նչ քայ լեր պետք է ձեռ նարկ վեն:
Խմ բա յին աշ խա տան քից հե տո յու րա քանչ յուր խմբին տրա մադ րել 10 

րո պե՝ աշ խա տան քի արդ յունք նե րը հա կիրճ ներ կա յաց նե լու հա մար:

Խմ բա յին աշ խա տան քի արդ յուն քում մաս նա կից ներն ա վե լի հստակ 
պատ կե րա ցում կու նե նան ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բա նաձ ևի մա սին:

Օ ր  2
10:00 – 11:00 

Կանայք խաղաղաշինության գործընթացում
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խա ղա ղութ յուն հաս կա ցութ յուն, ո րը կապ ված է մտքի և սր տի խա ղա
ղութ յան հետ: Ինչ պե՞ս է խա ղա ղութ յու նը դի տարկ վում ձեր հա սա րա կութ-
յու նում:

 Յո հան  Գալ թուն գը հայտ նի է որ պես խա ղա ղութ յան գի տութ յուն նե-
րի (Peace Studies) հիմն ա դիր: 1959 թվա կա նին նա Օս լո յում հիմն ադ րեց 
 Խա ղա ղութ յան հե տա զո տութ յուն նե րի մի ջազ գա յին ինս տի տու տը, որն 
աշ խար հում ա ռա ջին ա կա դե միա կան հե տա զո տա կան կենտ րոնն է, ո րը 
զբաղ վում է խա ղա ղութ յան ու սումն ա սի րութ յամբ:

 Կա յուն խա ղա ղութ յան հաս տատ ման գոր ծըն թացն անհ նար է ա ռանց 
կա նանց ներգ րավ ման պաշ տո նա կան և  ոչ պաշ տո նա կան գոր ծըն թաց-
նե րում:  Հա կա մար տութ յու նը հա տուկ ազ դե ցութ յուն է թող նում կա նանց 
վրա, որն ան պայ ման պետք է հաշ վի առ նել խա ղա ղութ յան հաս տատ ման 
ժա մա նակ:  Լո րել Ս թո նը, խո րութ յամբ ու սումն ա սի րե լով 156 խա ղա ղութ-
յան պայ մա նա գիր, ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ ե թե կա նայք ներգ րավ
ված են լի նում խա ղա ղութ յան հաս տատ ման գոր ծըն թա ցում, 35%ով 
ա ճում է եր կա րատև խա ղա ղութ յան պայ մա նագ րեր կնքե լու հա վա նա
կա նութ յու նը:

Երբ խա ղա ղութ յան հաս տատ ման ժա մա նակ շեշ տը դրվում է ընդ հա
նուր սո ցիա լա կան փոր ձի վրա, դա մե ծա պես նպաս տում է հա մե րաշ-
խութ յա նը և  եր կու թշնա մա կան կող մե րի միջև երկ խո սութ յա նը: Այս 
հաշ տեց ման տար բե րա կը օգ տա գործ վել է  Բու րուն դիում,  Կիպ րո սում, 
նախ կին  Հա րավս լա վիա յում: Ո րոշ աֆ րիկ յան պե տութ յուն նե րում ( Քե նիա, 
 Նի գե րիա,  Ռու ան դա,  Սո մա լի) խա ղա ղա շի նութ յան և  հաշ տեց ման գոր-
ծըն թա ցում կար ևոր վում է մայ րե րի, կա նանց և  դուստ րե րի բա րո յա կան 
հե ղի նա կութ յու նը:  Ռու ան դա յում գոր ծում է  Կա նանց խորհր դատ վա կան 
կո մի տեն, ո րի ան դամն ե րի 60%-ը կազ մում են ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի 
մայ րե րը և  ի րենց զա վակ նե րին սպա նող նե րի կա նայք: Ն րանք միա սին 
պատ րաս տում են ու տե լիք, ո րը կա նայք տա նում են բանտ՝ ի րենց ա մու-
սին նե րին: 

 Կա նայք շատ արդ յու նա վետ և  ակ տիվ դեր են խա ղում խա ղա ղութ
յան հաս տատ ման ոչ պաշ տո նա կան գոր ծըն թաց նե րում (խա ղա ղա-
շի նութ յուն), և ն րան ցից շատ քչերն են ներգ րավ ված որ պես ո րո շում 
կա յաց նող կամ ռազ մա կան ա ռաջ նորդ ներ (խա ղա ղա րա րութ յուն և 
 խա ղա ղա պա հութ յուն): ՄԱԿի խա ղա ղա պահ զոր քե րի ըն դա մե նը 3%ն  
են կազ մում կա նայք: 

 Շատ հա սա րա կութ յուն նե րում կա նայք բախ վում են մի շարք սահ մա
նա փա կում ե րի և  կարծ րա տի պե րի, ըստ ո րոնց կի նը չի դի տարկ վում 
որ պես անձ, ով կա րող է ակ տիվ դեր խա ղալ հա մայն քա յին կար ևոր հար-
ցե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում: Օ րի նակ՝ Գ վա տե մա լա յում կա նանց 
քա ղա քա կան մո բի լի զա ցիան հա սա րա կութ յան կող մից դիտ վում է որ պես 
ի րենց մշա կույ թի և  ա վան դույթ նե րի ան մի ջա կան սպառ նա լիք:  Մեր հա-
սա րա կութ յանն էլ այս մո տե ցու մը, ցա վոք, խորթ չէ...
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Ինչ վե րա բե րում է  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան կար գա-
վոր մա նը, ա պա հարկ է նշել, որ  Մինս կի խում բը հա մա նա խա գա հում են 
 Ռու սաս տա նը, Ֆ րան սիան և ԱՄՆ-ն, և  այս ե րեք երկր նե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը միշտ ե ղել են տղա մար դիկ:  Մինս կի խմբում կա նայք միայն 
վար չա կան և  խորհր դատ վա կան պաշ տոն ներ են զբա ղեց նում՝ չու նե-
նա լով որ ևէ էա կան ազ դե ցութ յուն ո րո շումն ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա-
ցի վրա: Այն պի սի կար ևո րա գույն հար ցեր, ինչ պի սիք են՝ ներ քին տե ղա-
հան ված նե րի և  փախս տա կան նե րի կա ցա րա նը, ե րե խա նե րի, կա նանց և 
 ծե րե րի անվ տան գութ յու նը, կա նանց նկատ մամբ պա տե րազ մա կան հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի բա ցա հայ տու մը, պատժ ման և  կան խար գել ման մե-
խա նիզմն ե րի մշա կու մը, հիմն ա կա նում պաշ տո նա կան բա նակ ցութ յուն-
նե րի ժա մա նակ չեն քննարկ վում: 

 Խա ղա ղա շի նա կան գոր ծըն թա ցում մեծ կար ևո րութ յուն ու նեն կա նանց 
ի րա վունք նե րով զբաղ վող հայ կա կան և  ադր բե ջա նա կան կող մե րի միջև 
կազ մա կերպ վող հան դի պում ե րը, ո րոնց նպա տակն է կոտ րել թշնա մու 
մա սին կարծ րա տի պա յին պատ կե րա ցում ե րը, ի րա կա նաց նել փոր ձի 
և  առ կա կա րիք նե րի շուրջ քննար կումն եր, ինչ պես նաև հար թակ ստեղ
ծել հա մա տեղ խա ղա ղա շի նա կան ծրագ րե րը՝ տե ղա կան մա կար դա կով 
ի րա կա նաց նե լու հա մար:  Բա ցի դրա նից, սահ մա նա մերձ գյու ղե րում կա-
նանց հա մար ստեղծ վում են հնա րա վո րութ յուն ներ՝ զար գաց նե լու ի րենց 
ձեռ քի հմտութ յուն նե րը և  նա խա ձեռ նել բիզ նես ծրագ րեր, ո րոնց շնոր-
հիվ նրանք կա րող են լի նել տնտե սա պես ան կախ, հո գալ ի րենց ըն տա-
նիք նե րի կա րիք նե րը, ինչ պես նաև մաս նակ ցել հա մայն քում ո րո շումն ե րի 
կա յաց մա նը: (ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բա նաձ ևի վե րա բեր յալ ՔՀԿ-նե րի մշտա-
դի տարկ ման զե կույց, 2015 թ.)

 Մաս նա կից նե րը ա վե լի հստակ պատ կե րա ցում կու նե նան նրա մա սին, 
թե ինչ պես կա նայք կա րող են մաս նակ ցել խա ղա ղութ յան հաս տատ ման 
գոր ծըն թա ցին:

Խո չըն դոտ նե ր 

Խոր հուրդ ներ

Արդ յուն քը

11:00 – 12:00 
Կա նայք քա ղա քա կան հա մա տեքս տում

 Ներ կա յաց նել մաս նա կից նե րին՝ ինչ պես են մեր երկ րում կա նայք ներգ-
րավ ված քա ղա քա կա նութ յան մեջ, և  ո րոնք են այն խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք 
խան գա րում են բարձ րաց նել նրանց ներգ րավ վա ծութ յան մա կար դա կը:

Նպատակը
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Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը

1 ժամ

14 

 Հա մա կար գիչ, պրո յեկ տոր, բարձ րա խոս ներ (դի նա միկ ներ), ֆլիպ չարտ, 
մար կեր ներ

 Մաս նա կից նե րին խնդրել փա կել աչ քե րը և մ տա բե րել 10 քա ղա քա-
կան գործ չի ա նուն: Տ րա մադ րել 2 րո պե ժա մա նակ, ո րից հե տո հարց նել 
նրանց, թե այդ 10 գոր ծիչ նե րից քա նիսն են կին: Են թադր վում է, որ կա-
նանց թի վը քիչ կլի նի: 

 Մաս նա կից նե րին հարց նել՝ ին չո՞ւ է այն պես ստաց վել, որ ՀՀ-ում բնակ-
չութ յան 50%-ից ա վե լին կա նայք են կազ մում, սա կայն ԱԺ-ում, օ րի նակ, 
կա նայք կազ մում են ըն դա մե նը 24%-ը, իսկ  Կա ռա վա րութ յու նում 1 կին 
նա խա րար ու նենք: Ի՞նչ խո չըն դոտ նե րի են հան դի պում կա նայք քա ղա քա-
կա նութ յամբ զբաղ վե լու հա մար:

 Մաս նա կից նե րին տալ 15 րո պե փոքր խմբե րում այս հար ցին պա տաս-
խա նե լու հա մար: Աշ խա տան քի արդ յունք նե րը կներ կա յաց վեն յու րա քանչ-
յուր խմբի կող մից 10 րո պեի ըն թաց քում:

 Ներ կա յա ցու մից հե տո անդ րա դառ նալ տե սա կան նյու թին:
 Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նից ի վեր կա նանց մաս նակ ցութ յու նը քա-

ղա քա կան կյան քում ե ղել է խնդրա հա րույց:  Ժա մա նա կին քա ղա քա կա-
նութ յան մեջ ակ տիվ դեր ու նե ցող կի նը հայտն վեց մար գի նա լաց ված և 
 պա սիվ դիր քում:  Խորհր դա յին  Միութ յան փլու զու մը մե ծա պես ազ դեց 
երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վի ճա կի վրա, ո րի հետ ևան քով ա վե լա-
ցավ կա նանց բե ռը: Ն րանք ա վե լի շատ մտա հոգ են ըն տա նի քի սո ցիա լա-
կան խնդիր նե րով, և  հա սա րա կութ յունն էլ չի խրա խու սում նրանց ակ տի-
վութ յու նը քա ղա քա կա նութ յու նում:

 Թավշ յա հե ղա փո խութ յու նը, կար ծես, փո խեց այդ ի րա վի ճա կը:  Կա նայք 
բա վա կա նին ակ տիվ դեր խա ղա ցին հե ղա փո խութ յան ամ բողջ ըն թաց-
քում:  Սա կայն դրա նից հետ նոր իշ խա նութ յան ձևա վոր ման ժա մա նակ 
կա նայք նույն չափ ներ կա յաց վա ծութ յուն չու նե ցան թե՛ խորհր դա րա նում, 
թե՛ կա ռա վա րութ յու նում:

 Տար բեր ու սումն ա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում ա ռանձ նաց վել է 5 պատ-
ճառ, ո րոնք սո վո րա բար խո չըն դո տում են կա նանց մաս նակ ցութ յու նը 
քա ղա քա կան դաշ տում: Այդ պատ ճառ նե րը նույն պես վե րա բե րում են 
 Հա յաս տա նին.

1.  Սո ցիալտնտե սա կան պատ ճառ ներ. կա նայք ստիպ ված են ա վե-
լի շատ զբաղ վել ըն տա նի քի կե ցութ յան պայ ման նե րով, ե րե խա յի 
խնամ քով, ին չը խան գա րում է նրանց ներգ րավ վա ծութ յա նը քա ղա-
քա կա նութ յու նում:

2. Ինք նավս տա հութ յան պա կաս. քա ղա քա կա նութ յամբ զբաղ վե լը են-
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թադ րում է ո րո շա կի ինք նավս տա հութ յուն և  խի զա խութ յուն, որ պես-
զի կա նայք կա րո ղա նան կոտ րել հա սա րա կութ յու նում առ կա կարծ-
րա տի պե րը, քա նի որ հա սա րա կութ յու նը չի խրա խու սում կա նանց 
զբաղ վել քա ղա քա կա նութ յամբ:

3. Ե րե խա յի խնամք. հա սա րա կութ յու նում են թադր վում է, որ կի նը 
պետք է զբաղ վի ե րե խա յի խնամ քով, իսկ տղա մար դը ա պա հո վի ըն-
տա նի քի բա րե կե ցութ յու նը: Ծ նո ղա վա րութ յան և  ե րե խա յի խնամ քի 
մեջ ան հա վա սար դե րե րը նույն պես խո չըն դո տում են կա նանց ա վե լի 
ակ տիվ քա ղա քա կան դեր զբա ղեց նել հա սա րա կութ յու նում:

4.  Թեկ նա ծու նե րի ընտ րութ յուն. հա սա րա կութ յու նում առ կա այն 
կարծ րա տի պը, որ կա նայք լավ ա ռաջ նորդ չեն, հա ճախ բե րում է 
նրան, որ ընտ րող նե րը ա վե լի նա խընտ րում են տղա մարդ թեկ նա-
ծու նե րի:

5. Մ շա կույթ. շատ մշա կույթ նե րում կա նանց քա ղա քա կան ակ տի վութ-
յու նը դիտ վում է որ պես տվյալ մշա կույ թից և  ա վան դույթ նե րից հրա-
ժար վե լու սպառ նա լիք:

 Սա կայն մի շարք ու սումն ա սի րութ յուն ներն էլ ա ռանձ նաց նում են հստակ 
ա ռա վե լութ յուն ներ, ո րոնք ա ռա ջա նում են, երբ կա նայք զբաղ վում են քա-
ղա քա կա նութ յամբ:

1.  Կա րեկ ցանք. ա պա ցուց ված է, որ կին քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը 
ա վե լի կա րեկ ցան քով և  հո գա տա րութ յամբ են մո տե նում ի րենց ընտ-
րող նե րի կա րիք նե րին:

2.  Խա ղա ղա սի րութ յուն. կա նայք ա վե լի հակ ված են լու ծել խնդիր նե րը 
խա ղաղ ճա նա պար հով:

3.  Կոն սեն սու սի ստեղ ծում. կին քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը ա վե լի հակ-
ված են միա վո րել տա րա կար ծիք քա ղա քա կան խմբա վո րումն ե րին և  
ընդ հա նուր հար թակ ստեղ ծել գոր ծու նեութ յան հա մար: 

4. Ա ռող ջա պա հութ յան և կր թութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն. կա նայք 
ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն են դարձ նում ա ռող ջա պա հութ յան և կր-
թութ յան ո լոր տի բա րե լավ մա նը:

5.  Զար գա ցում. կա նանց ակ տիվ ներգ րավ վա ծութ յու նը քա ղա քա կան 
դաշ տում ա պա հո վում է երկ րի ա ռա ջըն թացն ու զար գա ցու մը: Ե թե 
երկ րում կա նանց ներգ րավ վա ծութ յու նը քա ղա քա կա նութ յու նում 
բարձր է, ա պա դա հա մար վում է զար գաց ման ցու ցա նիշ:

Մաս նա կից նե րի մեջ հստակ պատ կե րա ցում կձևա վոր վի այն խո չըն-
դոտ նե րի մա սին, ո րոնք խան գա րում են կա նանց զբաղ վել քա ղա քա կա-
նութ յամբ:

Խո չըն դոտ նե ր 

Խոր հուրդ ներ

Արդ յուն քը
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Հար թակ տրա մադ րել մաս նա կից նե րին քննար կե լու հա սա րա կութ յու-
նում առ կա կարծ րա տի պա յին մո տե ցումն ե րը:

1 ժամ

14 

 Հա մա կար գիչ, պրո յեկ տոր, թղթե սքոտչ

 Մաս նա կից նե րին ա սել, որ դա սըն թա ցա վա րը կհնչեց նի պնդումն եր, 
ո րոնք ար տա ցո լում են հա սա րա կութ յու նում առ կա տար բեր կարծ րա տի-
պա յին մո տե ցումն եր:  Մաս նա կից նե րը պետք է կար ծիք հայտ նեն այդ մո-
տե ցումն ե րի վե րա բեր յալ՝ կանգ նե լով « Հա մա ձայն եմ» կամ « Հա մա ձայն 
չեմ» գրութ յուն նե րի տակ:

 Յու րա քանչ յուր պնդում կար դա լուց հե տո խոս քի հա վա սար ի րա վունք 
տալ պնդմա նը կողմ և  դեմ ար տա հայտ վող նե րին, որ պես զի հիմն ա վո րեն 
ի րենց կար ծի քը:

Պն դումն եր՝
1.  Կա նայք տղա մարդ կանց պես պետք է անց նեն պար տա դիր զին ծա-

ռա յութ յուն, ո րով հետև կա նայք և տ ղա մար դիկ հա վա սար են:
2. Տ ղա մար դիկ չեն կա րող զբաղ վել ե րե խա յի խնամ քով, ինչ պես կա-

նայք:
3.  Ղե կա վար ման ըն թաց քում կա նանց հա ճախ խան գա րում են ի րենց 

զգաց մուն քայ նութ յու նը և  բարձր հու զա կա նութ յու նը:
4.  Լավ ղե կա վար լի նե լու հա մար պետք է ի մա նալ՝ ինչ պես կա ռա վա րել 

է մո ցիա նե րը, և  պետք է ու նե նալ տղա մարդ կա յին ո րակ ներ:
5.  Կի նը չի կա րող լի նել լավ ղե կա վար և  միև նույն ժա մա նակ լավ մայր:
6. Տ ղա մար դիկ և  կա նայք չեն կա րող հա մա գոր ծակ ցել, քա նի որ շատ 

տար բեր են:
7. Ք վո տան դրա կան խտրա կա նութ յուն է կա նանց նկատ մամբ:

 

Մաս նա կից նե րին ա սել, որ կար ծիք նե րը հիմն ա վո րե լիս նրանք կա րող 
են փո խել ի րենց դիր քո րո շու մը: 

 Խոր հուրդ է տրվում դեռևս չկողմն ո րոշ ված մաս նա կից նե րին հնա րա վո-
րութ յուն տալ կանգ նել մեջ տե ղում:

Արդ յուն քը  Մաս նա կից ներն ի րենց կար ծի քը կհայտ նեն հա սա րա կութ-

12:00 – 13:00
 « Կա նանց մաս նակ ցութ յու նը քա ղա քա կա նութ յու նում» բա նա վեճ-քննար կում

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը

Խո չըն դոտ նե ր 

Խոր հուրդ ներ

Արդ յուն քը
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յու նում առ կա կարծ րա տի պե րի մա սին և կլ սեն ի րենց մո տեց մա նը հա կա-
սող տե սանկ յուն ներ:

14:00 – 14:30
 « Կա նանց մաս նակ ցութ յու նը քա ղա քա կա նութ յու նում» 
                         տե սան յու թե րի դի տում և քն նար կում

 Ներ կա յաց նել մաս նա կից նե րին՝ ինչ պես են մեր երկ րում կա նայք ներգ-
րավ ված քա ղա քա կա նութ յան մեջ, և  ո րոնք են այն խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք 
խան գա րում են բարձ րաց նել նրանց ներգ րավ վա ծութ յան մա կար դա կը:

30 րո պե

14

 Հա մա կար գիչ, պրո յեկ տոր, բարձ րա խոս ներ (դի նա միկ ներ)

Մաս նա կից նե րին ցու ցադ րել ե րեք տե սան յութ, ո րոն ցում քննարկ վում/
բարձ րա ձայն վում են հետև յալ հար ցե րը՝

1.  Հայ կնոջ դե րը քա ղա քա կան կյան քում. պատ մա կան ակ նարկ՝ 
https://www.youtube.com/watch?v=RMmL_L9YzgA

2. Կին քաղաքական գործչի իմիջը/կերպարը հայ հասարակությունում՝ 
https://www.youtube.com/watch?v=8tGD_38kVzA

3. Կանայք և տեղական ինքնակառավարումը՝ https://www.youtube.
com/watch?v=VseX_6onbec

Յուրաքանչյուր տեսանյութ դիտելուց հետո մասնակիցների հետ 
քննարկում ծավալել հետևյալ հարցերի շուրջ՝

1. Ի՞նչ հիմնախնդրի մասին է տեսանյութը:
2. Ձեր կարծիքը այդ հիմնախնդրի վերաբերյալ:
3. Եվ ի՞նչ լուծում եք տեսնում:

Առողջ քննարկում ծավալել քաղաքականությունում կանանց 
մասնակցության և դրա մարտահրավերների մասին:

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը

Խո չըն դոտ նե ր 

Խոր հուրդ ներ

Արդյունքը

https://www.youtube.com/watch?v=RMmL_L9YzgA
https://www.youtube.com/watch?v=8tGD_38kVzA
https://www.youtube.com/watch?v=VseX_6onbec
https://www.youtube.com/watch?v=VseX_6onbec
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 Տե սան յու թե րի մի ջո ցով քննար կում ծա վա լել մաս նա կից նե րի հետ քա-
ղա քա կա նութ յու նում կա նանց մաս նակ ցութ յան մա սին:

1 ժամ 30 րոպե

14 

Ֆլիպչարտ, մարկերներ

Մասնակիցներին բաժանել երեք խմբի և ասել, որ յուրաքանչյուր 
խումբ իրենից ներկայացնում է կուսակցություն: Խմբերին տալ 40 րոպե 
ժամանակ, որպեսզի նրանք ներկայացնեն կուսակցությունը ըստ հետևյալ 
կետերի՝

1. ընտրեն կուսակցության անվանումը.
2. պատկերեն կուսակցության լոգոն.
3. սահմանեն կուսակցության նպատակը.
4. առանձնացնեն տեսլականը.
5. վեր հանեն իրենց համայնքի կարիքները և ձևակերպեն քաղաքական 

խոստումներ:
Խմբային աշխատանքից հետո յուրաքանչյուր կուսակցություն 

ներկայացնում է իր կետերը: 
Ծրագրային թիմը և կազմակերպչական աշխատակազմը այս 

վարժության ընթացքում կարող են հանդես գալ որպես ընտրող, որին 
ուղղված է կուսակցության ծրագիրը: Այդ ամենը կարող է ստանալ 
ընտրական քարոզարշավի տեսք:

Այսպես, կուսակցությունները/խմբերը հերթով ելույթ են ունենում և 
ներկայացնում են իրենց քաղաքական ծրագրերը: Ընտրողները ընտրում 
են այն ծրագիրը, որը ամենալավն է անդրադառնում իրենց կարիքներին: 
Ընտրության արդյունքները ամփոփվում են դասընթացավարի կողմից:

 

Մասնակիցները հստակ պատկերացում կունենան, թե ինչպես կարող են 
լուծում տալ համայնքում առկա խնդիրներին քաղաքական ակտիվության 
միջոցով:

14:30 – 16:00
Քաղաքական ծրագրի մշակում: Խմբային վարժություն             

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը

Խո չըն դոտ նե ր 

Խոր հուրդ ներ

Արդ յուն քը
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 Տե սան յու թե րի մի ջո ցով քննար կում ծա վա լել մաս նա կից նե րի հետ քա-
ղա քա կա նութ յու նում կա նանց մաս նակ ցութ յան մա սին:

1 ժամ

14 

Հետգնահատման թերթիկ (տե՛ս՝ Հավելված 2)

Նախապես պատրաստել դասընթացի հետգնահատման թերթիկները, 
որոնց նպատակն է պարզել՝ արդյոք դասընթացը բավարարե՞ց 
մասնակիցների ակնկալիքները, և ի՞նչ գիտելիք/տեղեկություն նրանք 
ձեռք բերեցին:

Գնահատման թերթիկները լրացնելուց հետո մասնակիցներին խնդրել՝ 
մեկ բառով պատկերավոր նկարագրել այն փորձը և գիտելիքը, որ ստացել 
են դասընթացի արդյունքում:

Համեմատելով դասընթացի նախնական գնահատման հետ և ամփոփելով 
հետգնահատման արդյունքները՝ պարզ կլինի, ի՛նչ ազդեցություն է թողել 
դասընթացը մասնակիցների վրա: 

16:30 – 17:30
Դասընթացի հետգնահատում

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը

Խո չըն դոտ նե ր 

Խոր հուրդ ներ

Արդ յուն քը
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1. Ի՞նչ սպասելիքներ ունեք դասընթացից:

2. Ի՞նչ եք կարծում՝ ժամանակակից հակամարտություններում զոհերի քանի՞ տոկոսն են կազմում 
խաղաղ բնակիչները:

 0 20% 0 50% 0 90%

3. Ինչպե՞ս մեկ բառով կբնորոշեիք պատերազմի ազդեցությունը կնոջ վրա:

4. Որո՞նք են այն պատճառները, որոնք խոչընդոտում են կանանց մասնակցությունը 
քաղաքականությունում:

5.Քանի՞ կին նախարար է աշխատում ՀՀ Կառավարությունում:

 0 1 0 2 0 4 

6. Ո՞րն է ՄԱԿ-ի այն բանաձևը, որն առաջինը անդրադարձավ հակամարտությունների ազդեցութ-
յանը կնոջ վրա և կարևորեց կանանց մասնակցությունը խաղաղաշինության գործընթացում:

 0 1325 01820 0 1960

7. Քանի՞ կին պատգամավոր է աշխատում ՀՀ Ազգային ժողովում:

 0 31 0 32 0 35

8. Ի՞նչ է նշանակում խաղաղությունը ձեզ համար:

9. Ի՞նչ եք կարծում՝ ինչպե՞ս կանայք կարող են նպաստել խաղաղության հաստատմանը:

  
   Շնորհակալություն 

Հ ա վ ե լ վ ա ծ  1
Դասընթացի նախնական գնահատում
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Հ ա վ ե լ վ ա ծ  2 
Դասընթացի հետգնահատում

1. Արդյոք դասընթացն արդարացրե՞ց ձեր սպասելիքները:

2. Նշե՛ք երկու դրական երևույթ դասընթացի մասին:

3. Նշե՛ք երկու բացասական երևույթ դասընթացի մասին:

4. Ժամանակակից հակամարտություններում զոհերի քանի՞ տոկոսն են կազմում խաղաղ բնակիչները:

 0 20% 0 50% 0 90%

5. Ինչպե՞ս մեկ բառով կբնորոշեիք պատերազմի ազդեցությունը կնոջ վրա:

6. Քանի՞ կին պատգամավոր է աշխատում ՀՀ Ազգային ժողովում:

 0 31 0 32 0 35

7. Քանի՞ կին նախարար է աշխատում ՀՀ Կառավարությունում:

      

8. Ո՞րն է ՄԱԿ-ի այն բանաձևը, որն առաջինը անդրադարձավ հակամարտությունների ազդե-
ցությանը կնոջ վրա և կարևորեց կանանց մասնակցությունը խաղաղաշինության գործընթացում:

 0 1325 0 1820 0 1960
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9. Որո՞նք են այն պատճառները, որոնք խոչընդոտում են կանանց մասնակցությունը 
քաղաքականությունում:

10. Ի՞նչ է նշանակում խաղաղությունը ձեզ համար:

11. Նշե՛ք երկու ձեռքբերում այս դասընթացից:

12. Ինչպե՞ս եք պատրաստվում կիրառել դասընթացից ստացած գիտելիքը:

13. Ի՞նչ կառաջարկեիք փոխել դասընթացի ծրագրում:

14. Գնահատե՛ք դասընթացի տեխնիկական և կազմակերպչական կողմը` ըստ հետևյալ սանդղակի` 
1 «անբավարար», 5` «գերազանց»:

 0 1 0 2 0 3  0 4  0 5

15. Գնահատե՛ք դասընթացավարների աշխատանքը` ըստ հետևյալ սանդղակի` 1՝ «անբավարար», 
5` «գերազանց»:

 Զարինե Հարությունյան

 0 1 0 2 0 3  0 4  0 5

          Նարեգ Խորոզյան
 
 0 1 0 2 0 3  0 4  0 5

Շնորհակալություն
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Գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն  ց ա ն կ
1. «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն. Պատերազմի անտեսանելի կողմը», http://bit.

ly/2t4qYy7
1. The Effects of Armed Conflict on Girls and Women, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/

s15327949pac0404_6
1. Impact of Armed Conflict on Women and Girls, http://www.securitycouncilreport.org/atf/

cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%202010%20Sidebar2.pdf
1. What is UNSCR 1325?, https://www.usip.org/gender_peacebuilding/about_UNSCR_1325
1. Landmark resolution on Women, Peace and Security, https://www.un.org/womenwatch/osagi/

wps/
1. «ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձև. Քաղաքացիական հասարակության 2014 

թ. մշտադիտարկման զեկույց», http://bit.ly/2oDIT9J
1. «Արցախ. պատերազմը կանանց աչքերով», http://womennet.am/artsakh/
1. Sexual violence as a weapon of war, https://www.unicef.org/sowc96pk/sexviol.htm
1. Women, Peace and Security, https://www.un.org/ruleoflaw/files/womenpeaceandsecurity.pdf
1. Why is Women’s Representation in Armenia’s Government More Relevant Today? https://www.

evnreport.com/politics/why-is-women-s-representation-in-armenia-s-government-more-relevant-
today

1. The Five Cs in Women’s Way, https://www.independent.ie/lifestyle/the-five-cs-in-womens-
way-29207130.html

1. Why Women in Politics? https://womendeliver.org/2018/why-women-in-politics/
1. Armenian Women Set Priorities For Increasing Political Participation, https://www.ndi.org/our-

stories/armenian-women-set-priorities-increasing-political-participation
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