ՔԱՂՎԱԾՔ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ի Ց
15 հունիսի 2017 թվականի N 25

35. ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ, ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԵՐԿԿՈՂՄ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՈՐԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ
ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------Հավանություն տալ Սփյուռքի մասնագետների, կառավարիչների և նրանց կազմակերպությունների

հետ

երկկողմ

համագործակցությունը

խորացնելու

վերաբերյալ

2017-2021 թվականների ծրագրին` համաձայն հավելվածի։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ
2017 թ. հունիսի 21
Երևան

25-35ardz.voroshum

ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2017 թ.
հունիսի 15-ի նիստի N 25
արձանագրային որոշման

ԾՐԱԳԻՐ
ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ, ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՐԿԿՈՂՄ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՈՐԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

N

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՆՊԱՏԱԿԸ/
ԽՆԴԻՐԸ

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԺԱՄԿԵՏ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐԸ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ

1.

Առողջապահական
գործոնով
պայմանավորված
պերինատալ
ծառայության
բարելավման,
ծնելիության
բարձրացման
ծրագրի
իրականացման
Հայաստանսփյուռք
մասնագիտական
խմբի ստեղծում

Ոլորտում
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում,
և փորձի
փոխանակում /
մասնագետների
միջև կապերի
զարգացում և
խորացում

Սփյուռքահայ և
Հայաստանի տվյալ ոլորտի
մասնագետների հետ
քննարկումների
կազմակերպում,
ծրագրի շուրջ
մասնագիտական
խորհրդատվությունների
անցկացում

2018թ. 1-ին
եռամսյակ

1

ՀՀ
առողջապահությ
ան
նախարարություն

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

Համագործակցությա
ն հաստատում,
հետագա կապերի
ակտիվացում,
համատեղ ծրագրերի
և միջոցառումների
կազմակերպում
/ խմբի ստեղծում
ծրագրով
նախատեսված
արդյունքների
ապահովում/

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

«Հայ բժիշկների
գործունեությունը
Հայաստանում»
ծրագիր

2.

Երևանում
Սրտաբանության
եվրակովկասյան
համաժողով
3.

4.

Հայ բժիշկների
միջազգային
համագումար

Փորձի
փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում/
մասնագետների
միջև կապերի
զարգացում,
խորացում

Սփյուռքահայ ոլորտի
ամենահայտնի
մասնագետներին (մինչև 5
հոգի) Հայաստան
հրավիրում
հանդիպումների,
քննարկումների
կազմակերպում,
հիվանդանոցներ
այցելություններ,
ծրագրերի շուրջ
մասնագիտական
խորհրդատվությունների,
վարպետության դասերի
անցկացում

2018, 2020,
2021 թթ.

Փորձի
փոխանակում,
սրտաբանության
ոլորտում
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում/
մասնագետների
միջև կապերի
կապերի զարգացում
խորացում
Հայաստանի և
Սփյուռքի բժիշկների
միջև փորձի
փոխանակում /
մասնագետների
միջև կապերի
զարգացում
ամրապնդում,
խորացում

Համաժողովին
Հայաստանի և Արցախի
սրտաբանության ոլորտի
հայտնի մասնագետներին
հրավիրում, սփյուռքահայ
հայտնի մասնագետների
հետ համատեղ
քննարկումների
անցկացում

2017, 2019,
2021թթ.

Համագումարի վերաբերյալ
ԶԼՄ-ներով
տեղեկատվության
տարածում,
սփյուռքին իրազեկում,
համապատասխան
տեղեկատվության
տրամադրում,
համապատասխան
մասնագետների

2017, 2019,
2021թթ.

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

Հայ բժիշկների
միջազգային
կոմիտե
/համաձայնությա
մբ/

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն

2

Համագործակցւթյան
հաստատում,
կապերի ընդլայնում
ակտիվացում /
ոլորտում խնդիրների
լուծման ուղիների
մշակում

Կապերի ընդլայնում
և ակտիվացում,
հետագա
համագործակցությա
ն խորացում /
գաղափարների և
գիտելիքների
միմյանց փոխանցում

Առողջապահության
ոլորտում
մասնագիտական
ցանցերի ընդլայնում
համագործակցությա
ն նոր ուղիների
մշակում

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

Ֆինանաս
ավորում չի
պահանջվո
ւմ

ներգրավում,
մասնակցության
ապահովում

5.

6.

Սփյուռքյան
բժիշկների
ընկերակցություննե
րի հետ
տեսաժողովներ

Հանդիպումների և
քննարկումների
կազմակերպում ՀՀ
առողջապահությա
ն նախարարության
և ոլորտի
մասնագետների
հետ

Փորձի
փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում,
ոլորտում
իրականացվող
միջազգային
ծրագրերին միմյանց
իրազեկում և
մասնակցությանն
աջակցություն /
մասնագետների
միջև կապերի
զարգացում
ամրապնդում,
խորացում
Փորձի
փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում /
մասնագետների
միջև կապերի
զարգացում
ամրապնդում,
խորացում

ներ

Հայաստանի և սփյուռքի
համապատասխան
մասնագետների միջև
տեսակապի
կազմակերպում

20182021թ.թ.

Արտասահմանից
սփյուռքահայ բժիշկների՝
տարբեր առիթներով
Հայաստան
այցելությունների
ժամանակ
համապատասխան
միջոցառումների
կազմակերպում

20182021թթ.

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն,

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ

3

Կապերի ընդլայնում
ակտիվացում /
խնդիրների լուծման
ուղիների
առաջադրում

Կապերի ընդլայնում,
ակտիվացում/
առողջապահության
ոլորտի տարբեր
ճյուղերի
հայաստանյան
մասնագետների հետ
Հայաստան նոր
գաղափարների և
ծրագրերի
ներմուծում

Ֆինանաս
ավորում չի
պահանջվո
ւմ

Ֆինանաս
ավորում չի
պահանջվո
ւմ

7.

Բնապահպանությ
ան ոլորտում
ՀայաստանՍփյուռք
ձևաչափով
մասնագիտական
խմբի ստեղծում

Փորձի փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում/
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում
և ներդրումների
խրախուսում

Բնապահպանության
բնագավառում սփյուռքի
ներգրավմամբ
ներդրումների և
նախագծերի
իրականացմանն
աջակցության
միջոցառումներ, ոլորտին
առնչվող ծրագրերի շուրջ
խորհդատվությունների
անցկացում

2018թ. 1-ին
եռամսյակ

ՀՀ
բնապահպանությ
ան
նախարարություն

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

Ոլորտի
մասնագտների միջև
կապերի
հաստատում,
մասնագիտական
կապերի
զարգացում, / խմբի
ստեղծում հետագա
համագործակցությա
ն ծրագերի մշակում
և արդյունքների
ապահովում

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ

8.

9.

Գյուղատնտեսությ
ան բնագավառում
ՀայաստանՍփյուռք
ձևաչափով
մասնագիտական
խմբի ստեղծում

Գինեգործների
հավաք-հանդիպում

Փորձի փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում և
ներդրումների
խրախուսում

Գյուղատնտեսության
բնագավառում սփյուռքի
ներգրավմամբ
ներդրումների և
նախագծերի
իրականացմանն
աջակցության
միջոցառումներ, ոլորտին
առնչվող ծրագրերի շուրջ
խորհդատվությունների
անցկացում

Հայաստանում
արտադրված
գինիներն
արտասահմանյան
շուկաներ
արտահանելու
հնարավորություններ
ի քննարկում,
գինեգործության
շուրջ

Սփյուռքահայ
մասնագետներին
Հայաստան հրավիրում,
սփյուռքահայ և
հայաստանցի հայտնի
գինեգործների և ոլորտում
ներդրողների հետ
հանդիպումների,
քննարկումների
անցկացում

ՀՀ
գյուղատնտեսությ
ան
նախարարություն

2018 թ.
1-ին
եռամսյակ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

20182021թթ.

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն,
Հայաստանի
գինեգործության և
խաղողագործության
հիմնադրամ
/համաձայնությամբ/
,

4

Ոլորտի
մասնագտների միջև
կապերի
հաստատում,
մասնագիտական
կապերի զարգացում
/ խմբի ստեղծում
հետագա
համագործակցությա
ն ծրագերի մշակում
և արդյունքների
ապահովում
Գինեգործության
խրախուսում,
միջազգային
շուկաներում,
հայկական
մրցունակության
բարձրացում,
գինեների որակի
բարձրացմանն
աջակցություն /

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

մասնագիտական
փորձի փոխանակում
/ մասնագետների
միջև կապերի
զարգացում,
խորացում

Գինիների
միջազգային
ցուցահանդեսների
ն աջակցություն

10.

Սփյուռքի միջոցով
հայկական գինիների
հանրայնացում /
հայաստանյան
արտադրողների և
հայ համայնքների
միջև կապերի
հաստատում և
խորացում

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

Անցկացվող
միջոցառումների մասին
հայկական համայնքներին
և հետաքրքրված
գործարարներին ու
հայտնի մասնագետներին
իրազեկում, հայկական
համայնքների
աջակցությամբ և
մասնակցությամբ
ցուցահանդես
վաճառքների
կազմակերպում

Հայաստանի
գինեգործության
և
խաղողագործությ
ան հիմնադրամ
/համաձայնությա
մբ/

20182021թթ.

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ,

համագործակցությա
ն ակտիվացում, նոր
ծրագրերի
առաջադրում

Միջազգային
շուկաներում
հայկական գինիների
մրցունակության
բարձրացում / նոր
շուկաներ
ներմուծմանն
աջակցություն

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐ

11.

«Սոցիալական
պաշտպանության
ոլորտի
մասնագետների
համահայկական
ասոցիացիայի»
ստեղծմանն
աջակցություն

Ոլորտների
օրակարգային
հարցերի քննարկում
Հայաստանի համար
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում

Սփյուռքի
համապատասխան
մասնագետներին
Հայաստան հրավիրում,
փորձի փոխանակման
հանդիպումների,
քննարկումների
կազմակերպում,
ծրագրերի շուրջ
մասնագիտական
խորհրդատվությունների
անցկացում

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

2019 թ.
4-րդ
եռամսյակ

5

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

Համագործակցային
կապերի
հաստատում /
սփյուռքահայ
մասնագետների
միջոցով ոլորտների
նորարարական
փորձի
ուսումնասիրություն,
Հայաստան նոր
գաղափարների և
ծրագրերի
ներմուծում

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

12.

13.

14.

Սոցիալական
պաշտպանություն,
սոցիալական
աշխատանք,
աշխատանքային
միգրացիա
բնագավառներում
ՀայաստանՍփյուռք
ձևաչափով
մասնագիտական
խմբերի ստեղծում

«Սոցիալական
պաշտպանության
ինովացիոն
լուծումները
զարգացող
տնտեսություններու
մ» թեմայով
միջազգային
գիտական
կոնֆերանս

Սոցիալական
պաշտպանության
ոլորտի
սփյուռքահայ
մասնագետների
հետ
տեսաժողովներ

Փորձի փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում,
ներդրումների
խրախուսում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում
Սոցիալական
պաշտպանության
ոլորտում
մասնագիտական
գործունեություն
իրականացնող
սփյուռքահայ հայտնի
մասնագետների հետ
համագործակցության
հաստատում/
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում

Ոլորտի խնդիրների
քննարկում, լուծման
ուղիների
առաջադրում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում

Սփյուռքահայ և
Հայաստանի տվյալ
ոլորտի մասնագետների
հետ
քննարկումների
կազմակերպում,
ծրագրի շուրջ
մասնագիտական
խորհրդատվություն ների
անցկացում

Սփյուռքի
մասնագետներին
Հայաստան հրավիրում,
փորձի փոխանակման և
կապերի զարգացման
հանդիպումների,
քննարկումների
կազմակերպում

Հայաստանի և սփյուռքի
համապատասխան
մասնագետների միջև
տեսակապի
կազմակերպում

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

2020 թ.
1-ին
եռամսյակ

2018 թ.
4-րդ
եռամսյակ

ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն
20172021թթ.

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական
հարցերի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

6

Համագործակցյան
հաստատում,
հետագա կապերի
ակտիվացում / խմբի
ստեղծում համատեղ
ծրագրերի և
միջոցառումների
կազմակերպում,
ծրագրով
նախատեսված
արդյունքների
ապահովում
Համագործակցությա
ն հետագա
ակտիվացում և
խորացում /
մասնագետների
միջև նոր կապերի
ստեղծում

Համագործակցությա
ն հետագա
ակտիվացում և
խորացում /
խնդիրների լուծմանն
աջակցություն

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

Ֆինանսավ
որում չի
պահանջվո
ւմ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ

Ճարտարապետներ
ի համահայկական
համաժողովների

15.

16.

Ոլորտի
սփյուռքահայ
մասնագետների
հետ
տեսաժողովներ

Փորձի փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում

Ճարտարապետությա
նն ու
ճարտարագիտության
ն առնչվող
խնդիրների
քննարկում, լուծման
ուղիների
առաջադրում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում

Սփյուռքահայ հայտնի
ճարտրապետներին և
ճարտարագետներին
Հայաստան հրավիրում,
Հայաստանի տվյալ
ոլորտի մասնագետների
հետ փորձի
փոխանակման
քննարկումների
կազմակերպում, ոլորտի
տարբեր
ծրագրերի
շուրջ
մասնագիտական
խորհրդատվությունների,
վարպետության դասերի
անցկացում

Հայաստանի և սփյուռքի
համապատասխան
մասնագետների միջև
տեսակապերի
կազմակերպում

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

2018,
2020,
2021թթ.

ՀՀ
կառվարությանն
առընթեր
Քաղաքաշինությա
ն պետական
կոմիտե,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչությո
ւններ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն
20182021թթ.
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ՀՀ
կառվարությանն
առընթեր
Քաղաքաշինությա
ն պետական
կոմիտե

Համագործակցային
կապերի հետագա
խորացում,
սփյուռքահայ
մասնագետների
միջոցով ոլորտների
նորարարական
փորձի
ուսումնասիրություն/
Հայաստան նոր
գաղափարների և
ծրագրերի
ներմուծում

Սփյուռքի հետ
կապերի
ամրապնդմանն
աջակցություն /
ոլորտում առկա
խնդիրների
վերհանում լուծման
նոր ուղիների
առաջադրում

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

Ֆինանսավ
որում չի
պահնջվում

Սփյուռքահայ հայտնի
մասնագետների և
հայկական համայնքների
հետ համատեղ
հուշարձանների մասին
տեղեկատվության և
էլ. որակյալ նկարների
ձեռքբերում, գրքի
տպագրում

17.

Օտարերկրյա
պետություններում
գտնվող հայկական
ճարտրապետակա
ն հուշարձանների
վերաբերյալ
երկլեզու գրքի
հրատարակում

Հայկական
մշակութային
արժեքների
հաշվառում և
սփյուռքի
պատմամշակութային
ժառանգության
պահպանում /
սփյուռքյան
համայնքների հետ
նշված ոլորտում
համագործակցության
ակտիվացում,
խորացում

Հայկական
մշակութային
արժեքների
հանրայնացում,
պահպանում,
տարածում /
սփյուռքյան ԶԼՄներով
համապատասխան
գրքի և դրան
առնչվող նյութերի
տարածում

2020 թ.
դեկտեմբեր

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն
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ՀՀ
կառվարությանն
առընթեր
Քաղաքաշինությա
ն պետական
կոմիտե,
Ճարտրապետների
և
ճարտարագետներ
ի համահայկական
ասոցիացիա
/համաձայնությամ
բ/

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

18.

19.

Ճգնաժամային
կառավարման,
սեյսմիկ,
հիդրօդերևութաբա
նության, հրշեջփրկարարական և
հարակից այլ
ոլորտներում
ՀայաստանՍփյուռք
ձևաչափով
մասնագիտական
խմբի ստեղծում

Առավել խոցելի
համայնքների
աղետների
ռիսկերի
գնահատման,
ռիսկերի
նվազեցման և
զարգացման
ծրագրերի
իրականացման
ՀայաստանՍփյուռք
ձևաչափով
մասնագիտական
խմբի ստեղծում

Փորձի փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում

Փորձի փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ
Սփյուռքահայ և
Հայաստանի հայտնի
մասնագետների միջև
փորձի փոխնակման
ՀՀ արտակարգ
քննարկումների
իրավիճակների
կազմակերպում,
նախարարություն
ծրագրերի շուրջ
2018 թ. 2-րդ
մասնագիտական
եռամսյակ
խորհրդատվությունների
անցկացում

Սփյուռքահայ և
Հայաստանի հայտնի
մասնագետների միջև
քննարկումների
կազմակերպում,
ծրագրերի շուրջ
մասնագիտական
խորհրդատվությունների
անցկացում

ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն
2018 թ.
1-ին
եռամսյակ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐ
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Համագործակցությա
ն հաստատում,
հետագա կապերի
ակտիվացում,
Հայաստանի տվյալ
որլորտի համար
խնդիրների լուծում /
խմբի ստեղծում
համատեղ
ծրագրերի և
միջոցառումների
կազմակերպում,
արդյունքների
ապահովում

Համագործակցությա
ն հաստատում,
հետագա կապերի
ակտիվացում / խմբի
ստեղծում համատեղ
ծրագրերի և
միջոցառումների
կազմակերպում,
արդյունքների
ապահովում

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

«Հանքարդյունաբե
րության շաբաթ»
թեմատիկ
20. համաժողով

21.

«Էներգետիկայի
շաբաթ» թեմատիկ
համաժողով

Էներգետիկայի և
հանքարդյունաբեր
22. ության
ոլորտներում
Հայաստան-

Փորձի փոխանակում,
սփյուռքի
գործարաներին
Հայաստանի նշված
ոլորտների
ներդրումային
ծրագրերին
ծանոթացում,
սփյուռքի
ներդրումների
խրախուսում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում

Ոլորտի սփյուռքահայ
մասնագետներին և
գործարարներին
Հայաստան հրավիրում,
հանդիպումների,
քննարկումների
կազմակերպում,
ծրագրերի շուրջ
մասնագիտական
խորհրդատվությունների
անցկացում

Փորձի փոխանակում,
սփյուռքի
գործարարներին
Հայաստանի նշված
ոլորտների
ներդրումային
ծրագրերին
ծանոթացում,
սփյուռքի
ներդրումների
խրախուսում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում

Ոլորտի սփյուռքահայ
մասնագետներին և
գործարարներին
Հայաստան հրավիրում,
հանդիպումների,
քննարկումների
կազմակերպում,
ծրագրերի շուրջ
մասնագիտական
խորհրդատվությունների
անցկացում

Փորձի փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի

Ոլորտներում սփյուռքի
հայտնի ներգրավմամբ
ներդրումների և
նախագծերի
իրականացման

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցված
քների և բնական
պաշարների
նախարարություն

20182021թթ.

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցված
քների և բնական
պաշարների
նախարարություն

20182021թթ.

ՀՀ
էներգետիկ
ենթակառուցված
քների և բնական
պաշարների

20182019թթ.
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ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական

Համագործակցությա
ն հաստատում,
հետագա կապերի
ակտիվացում /
համատեղ ծրագրերի
և միջոցառումների
կազմակերպում,
ծրագրով
նախատեսված
արդյունքների
ապահովում,
ներդրումների
իրականացմանն
աջակցություն

Համագործակցությա
ն հաստատում,
ներդրումների
իրականացմանն
աջակցություն,
հետագա կապերի
ակտիվացում /
համատեղ ծրագրերի
և միջոցառումների
կազմակերպում,
ծրագրով
նախատեսված
արդյունքների
ապահովում

Ոլորտի
մասնագտների միջև
հետագա
համագործակցությա
ն զարգացում / խմբի

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված

Սփյուռք
ձևաչափով
մասնագիտական
խմբերի ստեղծում

առաջադրում,
ներդրումների
խրախուսում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում,
խորացում

աջակցության
միջոցառումներ,
խորհրդատվությունների
անցկացում

նախարարություն

ներկայացուցչություն
ներ

ստեղծում ծրագրով
նախատեսված
արդյունքների
ապահովում

ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ

Սփյուռքում
զբոսաշրջութ յան
մարքեթինգա յին
խթանման
23. միջոցառումներ

Հայաստանի
բիզնես ծրագրերի
և զբոսաշրջության
մասին
տեղեկատվութ յան
տարածում
24.

Հայաստանի
զբոսաշրջային
արդյունքի
ճանաչելիության
ապահովում / ոլորտի
մասնագետների միջև
կապերի
ամրապնդում,
խորացում

Հայաստանն
աշխարհի համար
ավելի գրավիչ
դարձնելը, բիզնես
ծրագրերը և
զբոսաշրջության
մասին նյութեր
տարածելը, սփյուռքի
գործարաների
միջոցով
ներդրումներին
աջակցելը /
մասնագտների և
գործարարների միջև
կապերի
հաստատմանն

Զբոսաշրջության ոլորտի
մասնագետների՝
օտարերկյա
պետություններ
ճանաչողական այցերի
կազմակերպում,
հանդիպումների
անցկացում ոլորտի
հայտնի սփյուռքահայ
մասնագետների հետ,
գովազդային
հոլովակների մշակում
թիրախային
հաղորդումների
հեռարձակում
Ոլորտի սփյուռքահայ
հայտնի գործարարներին
և տուրօպերատորներին
բիզնես
ծրագրերի/զբոսաշրջությա
ն վերաբերյալ
բուկլետների և ծրագրերի
տրամադրում, նրանց
միջոցով նյութերի
տարածում, օտարերկրյա
ընկերություններին դրանք
տրամադրում

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարության
Զբոսաշրջության
պետական կոմիտե

20172021թթ.

20172021թթ.

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչությու
ններ

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն,

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչությու
ններ
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Հայաստանն
աշխարհի համար
ավելի գրավիչ
դարձնելուն,
աջակցություն,
զբոսաշրջիկների
նոր հոսքերի՝ դեպի
Հայաստան
այցելությունների
նպաստում /
տեղեկատվական
նյութերի տարածում
սփյուռքյան
լրատվամիջոցներով
Հայաստանն՝
աշխարհին ավելի
գրավիչ դարձնելուն
աջակցություն,
զբոսաշրջիկների
նոր հոսքերի՝ դեպի
Հայաստան
այցելությունների
նպաստում,
ներդումներին
աջակցություն/
տեղեկատվական
նյութերի տարածում
սփյուռքյան
լրատվամիջոցներով,
բիզնես ծրագրերի և

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

Ֆինանսավ
որում չի
պահնջվում

աջակցություն

«Առողջապահա
կան տուրիզմ»
ծրագիր

25.

«Այցելություն
26. առաջին
քրիստոնյա երկիր»

Հայաստանի
առողջապահական
տուրիզմի
զարգացմանն
աջակցություն /
զբոսաշրջության
ոլորտում
Հայաստանի և
սփյուռքի
տուրօպերատորների
և մասնագետների
միջև
համագործակցության
ը նպաստում

Զբոսաշրջության
ոլորտում
Հայաստանի և

նյութերի
տրամադրում
համապատասխան
անձանց և
կազմակերպությունն
երին

Սփյուռքի հայկական
համայնքների և
համապատասխան
ոլորտների
կազմակերպությունների,
մասնագետների
գործնական
ներգրավմամբ ՀՀ
առողջապահության
հնարավորությունների,
ինչպես նաև բժշկական
ծառայությունների
մատուցման վերաբերյալ
տեղեկատվության
տարածում արտերկրում

Գովազդային հոլովակի և
բուկլետների
պատրաստում,

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

20182021թթ.

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարության
Զբոսաշրջության
պետական կոմիտե,

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչությու
ններ

2018 թ.
փետրվարնոյեմբեր
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ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների

Համագործակցյան և
կապերի
ակտիվացում,
սփյուռքի միջոցով
Հայաստանի
առողջապահական
տուրիզմի
զարգացմանը
նպաստում /
միջոցառումներին
համապատասխան
մասնագետների
կողմից արված
առաջարկություններ
ի ամփոփում և
լուծման ուղիների
մշակում

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

Համագործակցությա
ն և կապերի
ակտիվացում,

ՀՀ
պետական
բյուջե,

շարժում

Հայկական
առևտրային ցանցի
ժողովների և
գործարարների
ֆորումներ
27.

Հայաստանի և
սփյուռքի
տուրօպերատորնե
րի մասնակցութ
28. յամբ Հայաստանի
զբոսշրջությանը
նվիրված կլոր
սեղան
քննարկումներ

Սփյուռքի
տուրօպերատորների
և մասնագետների
միջև
համագործակցությամ
բ շարժման
տարածում
արտասահմանում և
սփյուռքյան
համայնքներում /
ոլորտի
մասնագետների միջև
կապերի
ամրապնդում,
խորացում
Սփյուռքի
գործարարների
միջոցով
Հայաստանում
ներդրումների
խրախուսում,
բիզնես ծրագրերի
նրանց ներկայացում /
Հայաստանի և
Սփյուռքի
գործարարների միջև
կապերի
հաստատում,
համատեղ ծրագրերի
իրականացմանն
աջակցություն
Զբոսաշրջության
ոլորտում
Հայաստանի և
սփյուռքի
տուրօպերատորների
և համապատասխան
մասնագետների միջև
համագործակցության
ը նպաստում /
ոլորտում առկա

Հայաստանի և սփյուռքի
համապատասպան
ոլորտի
կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներին
նշված նյութերի
տրամադրում, սփյուռքյան
ԶԼՄ-ներով և հայ
համայնքների միջոցով
շարժման տարածում

Հայաստանում և
արտասահմանում /
Հայաստանի և սփյուռքի
հայտնի գործարարներին
հրավիրում, համատեղ
միջոցառման
կազմակերպում

նախարարության
Զբոսաշրջության
պետական կոմիտե,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչությու
ններ,
սփյուռքյան ԶԼՄներ
/համաձայնությամբ/

2017, 2019,
2021 թթ.

Հայկական
առևտրային ցանց
/համաձայնությամբ/

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչությու
ններ

Հայաստանի և սփյուռքի
համապատասպան
ոլորտի
կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներին կլոր
սեղանին հրավիրում,
ոլորտում առկա
խնդիրների վերաբերյալ
քննարկումների
կազմակերպում,

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

20182021թթ.
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ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարության
Զբոսաշրջության
պետական կոմիտե

սփյուռքի միջոցով
Հայաստանի
զբոսաշրջության
ոլորտին
աջակցություն /
համապատասպան
նյութերի
պատրաստում և
տարբեր միջոցներով
տարածում

Համագործակցությա
ն ակտիվացում,
Հայաստանի բիզնես
ծրագրերի
տարածում և
ներդրումների
խրախուսում /
ներդրումային
ծրագրերի
ներկայացում
սփյուռքահայ և
օտարազգի
ներդրողներին

Համագործակցյան և
կապերի
ակտիվացում,
սփյուռքի միջոցով
Հայաստանի
զբոսաշրջության
ոլորտին
աջակցություն /
միջոցառումներին
համապատասխան

օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

խնդիրների
վերհանում և լուծման
ուղիների
առաջադրում

Սփյուռքյան
համայնքների
միջոցով
Հայաստանի
զբոսաշրջութ յանը
29. նվիրված
նկարների
ցուցահանդես ների
և ֆիլմերի
ցուցադրությունննե
ր

Հայաստանի
զբոսաշրջության
ոլորտին
աջակցություն,
Հայաստան
այցելություններին
նպաստում /
Հայաստանի
համապատասխան
պետական
մարմինների և
սփյուռքյան
համայնքների հետ
կապերի հաստատում
և ակտիվացում

Ուսուցիչների
ընկերակցութ-յան
30. ստեղծում՝ ըստ
տարածաշրջաններ
ի

Փորձի փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում,
հայապահպանության
ն աջակցություն /
ոլորտի
մասնագետների միջև
կապերի

առաջարկությունների
ներկայացում

Համապատասխան
նկարների տպագրում,
սփյուռքյան հինգ
ամենամեծ
համայնքներում հայտնի
մշակութային գործիչների
մասնակցությամբ
ցուցահանդեսների
կազմակերպում,
համայնքների
ներկայացուցիչների և
օտարազգիների
մասնակցությամբ
համապատասխան
ֆիլմերի ցուցադրում

20182021թթ.

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարության
Զբոսաշրջության
պետական կոմիտե,

մասնագետների
կողմից արված
առաջարկություններ
ի ամփոփում և
լուծման ուղիների
մշակում
Զբոսաշրջիկների՝
Հայաստան
այցելությունների
խրախուսում /
կազմակերպված
միջոցառումների
նյութերի
հրապարակում և
սփյուռքյան ԶԼՄներով տարածում

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչությու
ններ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ
Հայաստանի և սփյուռքի
հայտնի մասնագետների
միջև քննարկումների
ՀՀ կրթության և
կազմակերպում,
2018 թ.
գիտության
իրականացվող ծրագրերի
3-րդ
նախարարություն
շուրջ մասնագիտական
կիսամյակ
խորհրդատվությունների
անցկացում
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ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
-ներ

Կրթության և
գիտության
մակարդակի
բարձրացմանն
աջակցություն, նոր
որակի հաղորդում /
խմբի ստեղծում
առաջադրված
ծրագրերի
իրականացմանն
աջակցություն,

ՀՀ
պետական
բյուջե,
Օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
Օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ամրապնդում,
խորացում

Սփյուռքահայ
գիտնականների և
դասախոսների
կողմից
սեմինարների
դասախոսությ
ունների
անցկացում

31.

Տարբեր ոլորտների
վերաբերյալ
նորարարական
փորձի և
գիտելիքների
փոխանցում
Հայաստանում
սովորող
ուսանողներին /
գիտնականների և
դասախոսների միջև
համագործակցության
հաստատում և
ամրապնդում

Հայաստանյան բուհերում
/
տարբեր ոլորտների
սփյուքահայ
ամենահայտնի
գիտնականների,
դասախոսների (մինչև 10
մարդ) հրավիրում
Հայաստան և
սեմինարների,
դասախոսությունների
անցակցում ուսանողների
և մասնագետների համար

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն,

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

20182021թթ.

15

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

մասնագիտական
կապերի
զարգացում,
արդյունքների
ապահովում
Սփյուռքի
մասնագետների և
նրանց կառույցների
հետ և Հայաստանի
բուհերի միջև
համագործակցությա
ն խորացման
նախադրյալների
ստեղծում,
Հայաստանի
բուհական կրթական
համակարգի և
գիտության
զարգացմանն
աջակցություն /
համագործակցությա
ն նոր ուղիների
մշակում և
գիտելիքների
միմյանց փոխանցում

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

Համահայկական
կրթական
համաժողովներ

32.

Համահայկական
հայագիտական
օլիմպիադաներ
33.

Հայաստանում և
Սփյուռքում
կրթության ոլորտի
հիմնախնդիրների
քննարկում,
վերհանում, լուծման
ուղիների
առաջադրում,
հայապահպանության
ն աջակցություն /
մասնագետների միջև
կապերի
ակտիվացում և
խորացում

Հայաստանի և
Սփյուռքի
տաղանդաշատ
երեխաների և
երիտասարդների
միջև կապերի
հաստատում և
զարգացում,
հայապահպանության
ն աջակցություն /

Սփյուռքի ուսումնական
հաստատությունների
արհեստավարժ
ներկայացուցիչների,
ուսուցիչների և կրթական
գործի
կազմակերպիչներին
Հայաստան հրավիրում,
քննարկումների
կազմակերպում
Հայաստանի
համապատասխան
ոլորտի մասնագետների
հետ

Հայաստանի և սփյուռքի
մասնագտների
աջակցությամբ
օլիմպիադայի ծրագրի
մշակում,
Սփյուռքի և Հայաստանի
երեխաներին և
երիտասարդներին
օլիմպիադային
հրավիրում, նրանց միջև

2018,2020,
2021 թթ.

2017, 2019,
2021թթ.
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ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

Խնդիրների
լուծմանն
աջակցություն,
կապերի զարգացում
/ խնդիրների
վերհանում, լուծման
նոր ծրագրերի
առաջադրում,
ծրագրերի մշակում

Սփյուռքի և
Հայաստանի
կրթական գործի
մասնագետնրեի
միջև կապերի
ընդլայնում,
մասնագիտական
գիտելիքների
փոխանակում,
երիտասարդների և

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

Հայաստանի և
Սփյուռքի
համապատասխան
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում
և խորացում

Էլեկտրոնային
դպրոցի ստեղծում

34.

Հայապահպանության
ն աջակցություն /
Սփյուռքի և
Հայաստանի
համապատասխան
մասնագետների
համատեղ
գործակցությանը
նպաստում

հայագիտական
ուղղություններով
մրցույթների
կազմակերպում,
հաղթողներին
մրցանակների հանձնում

Սփյուռքի և Հայաստանի
մասնագետների միջոցով
դասընթացների
ծրագրերի և էլ. դպրոցի
ձևաչափի մշակում,
կայքի ստեղծում և
նյութերի՝ կայք
տեղադրում

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

2019 թ.
4-րդ
եռամսյակ

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ
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երեխաների ի միջև
կապերի ստեղծում,
հայապահպանությա
ն աջակցություն /
օլիմպիադայի
մշակված ծրագրի և
մասնակցելու
տեղեկատվական
նյութերի
տրամադրում
դպրոցներին և
հետաքրքրված
համապատասխան
կառույցներին ու
անհատներին,
օլիմպիադայի
կազմակերպում,
արդյունքերի
ամփոփում,
մրցանակների
հանձնում
Համապատասխան
մասնագետների
միջև
համագործակցությա
ն զարգացում,
նրանց միջոցով
հայապահպանությա
նն աջակցություն /
սփյուռքյան
լրատվամիջոցներով
էլ. դպրոցի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
տարածում, հայ
համայնքներին
դպրոցի մասին
իրազեկում, առցանց
դասընթացների
կազմակերպում

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

Հայաստանսփյուռք գիտական
համաժողովներ

35.

Սփյուռքահայ
ուսուցիչների
վերապատրաստու
մ

36.

Ոլորտի
37. սփյուռքահայ
մասնագետների

Հայաստանի
գիտությանը
զարգացման գործին
աջակցություն /
Հայաստանի և
Սփյուռքի
գիտնականների միջև
կապերի ընդլայնում,
զարգացում և
խորացում

Մասնագիտական
գիտելիքների
միմյանց փոխանցում,
հայապահպանության
ն աջակցություն /
Հայաստանի և
Սփյուռքի
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում
ընդլայնում և
խորացում

Ոլորտի խնդիրների
քննարկում, լուծման
ուղիների

Սփյուռքի
գիտնականներին
Հայաստան հրավիրում,
գիտական տարբեր
ճյուղերի խնդիրների
լուծման և զարգացման
հեռանկարների
վերաբերյալ
քննարկումների
կազմակերպում,
առաջարկությունների
ներկայացում, դրանց
ամփոփում, ոլորտներին
զարգացման համար
գիտական նյութերի
պատրաստում

Սփյուռքի կրթօջախներում
դասավանդող
ուսուցիչներին Հայաստան
հրավիրում, սփյուռքի և
Հայաստանի հայտնի
մասնագտների միջոցով
վերապատրաստման
ծրագրի և դասընթացի
կազմակերպում
(արևելահայերեն և
արևմտահայերեն)

Հայաստանի և սփյուռքի
համապատասխան
մասնագետների միջև

2019,
2021թթ.

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն,
Հայաստանի
գիտությունների
ազգային
ակադեմիա,
/համաձայնությամբ/
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

20172021թթ.

ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

20182021թթ.

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն
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ՀՀ կրթության և
գիտության

Հայազգի
գիտնականներիմիջև
համագործակցությա
ն զարգացում, նոր
նախագծերի
իրականացման
համար
նախադրյալների
ստեղծում /
համապատասխան
գիտական
հոդվածների
հրապարակում

Հայապահպանությա
նն աջակցություն,
մասնագիտական
կապերի զարգացում
և խորացում /
տարեկան 50-100
ուսուցչի
վերապատրաստոմ,
սփյուռքի և
Հայաստանի
մասնագետների
համագործակցությա
մբ ծրագրի կազմում

Կապերի
ամրապնդում,
համագործակցությա

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

Ֆինանսավ
որում չի
պահնջվում

հետ
տեսաժողովներ

առաջադրում,
գործնական քայլերի
մշակում և
իրականացում /
մասնագետների միջև
կապերի ընդլայնում,
զարգացում և
խորացում

տեսակապի անցկացում

նախարարություն

ն և ոլորտի
խնդիրների լուծմանն
աջակցություն

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈԼՈՐՏ

Սփյուռքի
հայկական
երգչախմեբերի և
պարախմբերի
համար
վարպետության
դասընթացների
38.
կազմակերպում,
մասնագիտական
նյութերի
տրամադրում,
հեռուստատեսային
դասընթացների
հեռարձակում

Աջակցություն
Ավստրալիայի
Սիդնեյ քաղաքում
39. անցկացվող
«Հայկական
փառատոնին»

Սփյուռքի
հանրաճանաչ
մասնագետների
գիտելքների
փոխանցում
ուսանողներին,
հայապահպանության
ն աջակցություն /
Հայաստանի
մշակույթի
բնագավառի
մասնագետների հետ
կապերի
ակտիվացում,
զարգացում և
խորացում

Հայկական մշակույթի
զարգացում և
տարածում,
հայապահպանության
ն աջակցություն /
կապերի
ակտիվացում,

Սփյուռքի հայկական
երգչախմբերի և
պարախմբերի համար
վարպետության
դասընթացների
կազմակերպում
Երևանում:
Սփյուռքի մշակութային
օջախներին պրոֆեսիոնալ
պարախմբերի
կատարումների
տեսագրությունների
տրամադրում:
Ազգային երգի ու պարերի
հեռուստատեսային
դասընթացհաղորդումների
նկարահանում և
ցուցադրում
արբանյակային
հեռուստաալիքներով
Սիդնեյում անցկացվող
«Հայկական փառատոնի»
շրջանակներում
Հայաստանից
արվեստագետների և
մշակութային գործիչների
գործուղում,

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

2017 թ.

2017 թ.
2-րդ
կիսամյակ
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ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

Կապերի
ամրապնդում և
ոլորտի խնդիրների
լուծմանն
աջակցություն /
համագործակցությա
նն աջակցություն

Կապերի և
համագործակցությա
ն ամրապնդում /
համագործակցությա
ն համար կապի
ապահովում

ՀՀ
պետական
բյուջե

ՀՀ
պետական
բյուջե

զարգացում և
խորացում

40.

Արտասահման ում
հայկական
մշակույթին
նվիրված
նկարների
ցուցահանդես ներ
(տարբեր
թեմաներով)

Մշակույթի
ոլորտում
ՀայաստանՍփյուռք
ձևաչափով
41. մասնագիտական
խմբերի ստեղծում

Սփյուռքում
հայկական
ժառանգության
պահպանման,
զարգացմանն ու
տարածմանն
աջակցություն,
հայապահպանության
ն աջակցություն /
մշակույթի ոլորտում
Սփյուռքի հետ
համագործակցության
զարգացում և
խորացում

Փորձի փոխանակում,
նորարարական
լուծումների և
զարգացման
ծրագրերի
առաջադրում,
հայապահպանության
ն աջակցություն /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում
և խորացում

հանդիպումների
կազմակերպում
ավստրալհայ և
Հայաստանի մշակույթի
ոլրոտի մասնագետների
միջև
Երեք հայ համայնքներում,
արտասահմանյան
հայտնի ցուցասրահներում
Սփյուռքի հայազգի
ամենահայտնի
նկարիչների
ցուցահանդեսի
կազմակերպում (ամեն
տարի մեկ նկարիչ)՝
սփյուռքյան համայնքների
աջակցությամբ և
մասնակցությամբ

Քննարկումների
կազմակերպում, ոլորտում
իրականացվող տարբեր
ծրագրերի շուրջ
մասնագիտական
խորհրդատվությունների
անցկացում

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

20182021թթ.

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն,

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

2018 թ.
3-րդ
եռամսյակ
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Հայկական
մշակույթի
տարածում,
Հայաստանի հետ
կապերի
ամրապնդում /
Սփյուռքի
համապատասխան
գործիչների
մասնակցության
ապահովում

Հայկական
մշակույթի
պահպանմանն ու
տարածմանը
նպաստում,
մշակույթի
բնագավառում
հայազգի
գործիչների միջև
կապերի
ամրապնդում /
խմբի ստեղծում
խնդիրների լուծում,
արդյունքների

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ապահովում

Հայաստանում
մշակույթի ոլորտի
տարբեր ճյուղերում
սփյուռքի հայտնի և
արհեստավարժ
մասնագետների
կողմից
վարպետության
42.
դասընթացների և
Հայաստանի
մասնագետների
հետ
հանդիպումների
անցկացում
Հայաստանում

Հայ նկարիչների
ցուցահանդեսնեեր
43.

Սփյուռքի
հանրաճանաչ
մասնագետների
գիտելքների
փոխանցում
ուսանողներին /
Հայաստանի
մշակույթի
բնագավառի
մասնագետների հետ
կապերի
ակտիվացում և
խորացում

Հայապահպանության
ն աջակցություն, հայ
արվեստի տարածում
/ Հայաստանի և
Սփյուռքի նկարիչների
միջև կապերի
ընդլայնմանն ու
խորացմանն
աջակցություն

Սփյուռքահայ
ամենահայտնի
մասնագետներին (մինչև 5
մարդ)
Հայաստան հրավիրում,
համապատասխան
բուհերում սովորող
ուսանողների համար
վարպետության
դասընթացների
կազմակերպում, ոլորտի
մասնագետների միջև
քննարկումների
անցկացում

Հայաստանում
սփյուռքահայ հայտնի
նկարիչներին Հայաստան
հրավիրում, Հայաստանի
և Սփյուռքի նկարիչների
համատեղ
ցուցահանդեսների
կազմակերպում

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն
ՀՀ մշակույթի
նախարարություն,

20172021թթ.

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն,

2018,2020,
2021թթ.
ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

Հայ նկարիչների
միություն,
/համաձայնությամբ/

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
-ներ
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Հայ մշակույթի
զարգացմանն ու
տարածմանն
աջակցություն,
սփյուռքի հետ
մշակույթի ոլորտում
համագործակցությա
ն առավել խթանում,
համատեղ նոր
ծրագրերի
իրականցման
համար
նախադրյալների
ստեղծում /
գիտելքների
փոխանակում

Հայ նկարչության
զարգացմանն ու
տարածմանը
նպաստում /
արվեստագետների
միջև կապերի
հաստատում

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

Հայաստանի և սփյուռքի
համապատասխան
մասնագետների միջև
տեսակապի
կազմակերպում

Ոլորտի
սփյուռքահայ
մասնագետների
44. հետ
տեսաժողովներ

Ոլորտի խնդիրների
քննարկում, լուծման
ուղիների
առաջադրում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում
և խորացում

Կապերի
ամրապնդում
/համագործակցութ
յան և ոլորտի
խնդիրների լուծմանն
աջակցություն/
ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

20182021թթ.

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ
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Ֆինանսավ
որում չի
պահանջվո
ւմ

Հայաստանի և Սփյուռքի
ոլորտում հայտնի
մասնագետների, ինչպես
նաև ծրագրերի
կառավարիչների միջև
քննարկումների
կազմակերպում,
ծրագրերի շուրջ
մասնագիտական
խորհրդատվությունների
անցկացում

Պաշտպանության
ոլորտում
մասնագիտական
խմբի ստեղծում

45.

Փորացում և փորձի
փոխանակում,
նորարարական
լուծումների
առաջադրում /
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում
և խորացում

Պաշտպանության
բնագավառում
իրականացվող
ծրագրերին
աջակցություն,
նոր որակի
հաղորդում / խմբի
ստեղծում
մասնագիտական
կապերի
զարգացում,
արդյունքների
ապահովում

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,

2018 թ. 1-ին
եռամսյակ
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ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

«Երիտասարդակա
ն համաժողով»

46.

Միջազգային
մարզական
միջոցառումների
ժամանակ
Հայաստանի
մարզիկների և հայ
47.
համայնքների
ներկայացուցիչներ
ի և սփյուռքահայ
մարզիկների միջև
հանդիպումներ

Համահայկական
48. խաղեր

Արդի
մարտահրավերների
վերհանում,
լուծումների
առաջադրում,
երիտասարդների
կողմից տարբեր
ոլորտներում առկա
խնդիրների լուծման
մեխանիզմների
առաջարկում /
Հայաստանի և
սփյուռքի
երիտասարդության
շրջանում տարբեր
ոլորտներում
համագործակցության
ակտիվացում և
խորացում
Հայաստանցի
մարզիկներին
Սփյուռքում ճանաչելի
դարձնելը,
մարզիկների միջոցով
Հայաստանն ավելի
ճանաչելի դարձնելը /
Հայաստանի և
Սփյուռքի միջև
սպորտի
բնագավառում
կապերի
ամրապնդում և
զարգացում
Հայապահպանության
ն աջակցություն /
սպորտի

Սփյուռքի երիտասարդ
մասնագետներին
Հայաստան հրավիրում,
Հայաստանի և սփյուռքի
երիտասարդ
մասնագետների միջև
գիտության, կրթության,
տնտեսության, մշակույթի
և այլ ոլորտների
վերաբերյալ
երկխոսությունների
քննարկումների,
ժողովների,
բանավեճերի
կազմակերպում

Միջազգային մրցումներին
Հայաստանի
մասնակցության մասին
համայնքներին
իրազեկում, հայաստանցի
և սփյուռքահայ հայտնի
մարզիկների միջև փորձի
փոխանակման
միջոցառումների
կազմակերպում

Սփյուռքահայ հայտնի
մարզիկներին Հայաստան
հրավիրում, տարբեր
մարզաձևերում

2017 թ.
4-րդ
եռամսյակ

ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի
նախարարություն

20172021թթ.

ՀՀ սպորտի և
երիտասարդությ
ան հարցերի
նախարարություն

2018, 2019.
2021թթ.
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Համահայկական
խաղերի
համաշխարհային
կոմիտե

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության
հարցերի
նախարարություն,

Համատեղ նոր
նախաձեռնություննե
րի իրականցման
համար
նախադրյալների
ստեղծում /
Երիտասարդաությա
նև
երիտասարդական
կազմակերպությունն
երի միջև
արդյունավետ
համագործակցային
կապերի
հաստատում

Համագործակցությա
ն ակտիվացում և
կապերի խորացում,
հետագա ծրագրերի
համար
նախադրյալների
ստեղծում /
Հանդիպումների
կազմակերպմանն
աջակցություն

Համագործակցությա
ն ակտիվացում և
կապերի խորացում,
հետագա ծրագրերի

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով

բնագավառում
Հայաստանի և
Սփյուռքի միջև
կապերի
ամրապնդում

մրցումների
կազմակերպում

/համաձայնությա
մբ/

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

շարունակության
ապահովում / նոր
մասնակիցների միջև
կապերի
հաստատմանն
աջակցություն

չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրատվամիջոցներ
49. ի համահայկական
համաժողով

Հայ լոբբիստների
50. համաժողով

Հայկական
հիմանհարցերի
վերաբերյալ
քննարկումների
անցկացում,
հակահայկական
քարոզչությանը
հակազդելու
մեխանիզմների
քննարկում և լուծման
ուղիների
առաջադրում / հայ
լրագրողների միջև
կապերի
ամրապնդում և
զարգացում
Արցախի
հիմնախնդրի և Հայոց
ցեղասպանության
հարցի
շուրջ
քննարկումեր՝
Ադրբեջանի
ռազմատենչ
քաղաքականությանը
հակազդելու

Սփյուռքահայ հայտնի
լրագրողներին
Հայաստան հրավիրում,
Հայաստանի հայնտի
լրագրողների հետ
Հայաստանին, Արցախին
և Սփյուռքին առնչվող
հրատապ հարցերի շուրջ
քննարկումների
կազմակերպում,
համահայկական շահերի
պաշտպանության
նպատակով նյութերի
պատրաստում և ԶԼՄներով հրապարակում և
տարածում
Հայաստանում և
արտասահմանում
իրականացվող նշված
համաժողովների
սփյուռքահայ
քաղաքական
գործիչներին, հայտնի
լրագրողներին հրավիրում
և քննարկումների

2018, 2020,
2021 թթ.

2018, 2020,
2021 թթ.
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ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ՀՀ արտաքին
գործերի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

Համագործակցությա
ն ակտիվացում և
կապերի խորացում /
ծրագրերի
իրականացում,
հակահայկական
քարոզչության դեմ
համապատասխան
քայլերի զեռնարկում,
ԶԼՄ-ներով
համապատասխան
նյութերի տարածում

Հակահայկականքար
ոզչությանը
հակազդում,
Սփյուռքի
լոբբիստական
կառույցների և
շրջանակների հետ
համագործակցությա
ն խորացում / նոր

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

մեխանիզմների
քննարկում
և
լուծումների
առաջադրում
/
Հայաստանի
և
սփյուռքի
համապատասխան
բնագավառի
ներկայացուցիչների և
նրանց
կազմակերպություննե
րի
միջև
համագործակցության
խորացում

անցկացում,
համահայկական շահերի
պաշտպանության
նպատակով նյութերի
պատրաստում և ԶԼՄներով հրապարակում և
տարածում

կապերի
հաստատում,
համատեղ ծրագրերի
իրականացման
համար ծրագրերի
մշակմանն
աջակցություն
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51.

Հայազգի
բլոգերների այցի
կազմակերպում
Հայաստան և
Արցախ

Արցախի
հիմնախնդրի և Հայոց
ցեղասպանության
հարցի վերաբերյալ
միջազգային
հանրության
իրազեկվածության
բարձրացում /
Հայաստանի
բլոգերների հետ
կապերի
ամրապնդում և
զարգացում

Մինչև 20 հայտնի
սփյուռքահայ բլոգերի և
քաղաքական գործչի
հրավիրում Հայաստան և
Արցախ
Հայաստանի,
քննարկումների
կազմակերպում,
համահայկական շահերի
պաշտպանության
նպատակով նյութերի
պատրաստում և ԶԼՄներով հրապարակում և
տարածում

Հակաքարոզչության
ը հակազդում,

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն
20182021թթ.

ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
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համագործակցությա
ն խորացում /
բլոգերների միջոցով
սոցցանցերով
համապատասխան
քարոզչական
նյութերի տարածում

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

Ատոմային
էներգիայի
անվտանգութան
բնագավառում
Հայաստան52.
Սփյուռք
ձևաչափով
մասնագիտական
խմբի ստեղծում

Փորձի փոխանակում,
նորարարական
լուծումների
առաջադրում
/
մասնագետների միջև
կապերի զարգացում
և ամրապնդում

Բնագավառում Սփյուռքի
մասնագետների
ներգրավմամբ ատոմային
էներգիայի
անվտանգության ոլորտի
նախագծերի
իրականացմանն
աջակցություն, ծրագրերի
շուրջ
խորհդատվությունների
անցկացում

ՀՀ
կառավարության
ն առընթեր
միջուկային
անվտանգության
կարգավորման
պետական
կոմիտե

2018 թ.
1-ին
եռամսյակ
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ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն,
ՀՀ
դիվանագիտական
ներկայացուցչություն
ներ

Ոլորտի
մասնագտների միջև
հետագա
համագործակցությա
ն ապահովում /
խմբի ստեղծում
ծրագերի մշակմանն
աջակցություն,
արդյունքների
ապահովում

ՀՀ
պետական
բյուջե,
օրենքով
չարգելված
ֆինանսավ
որման այլ
աղբյուրներ

