ՆԱԽԱԲԱՆ
2008 թ. հոկտեմբերի 1-ից ՀՀ կառ ավարութ յան կազմում գործ ում
է ՀՀ սփյուռքի նախարարութ յունը, որի նպատակն է՝ եղած հնարավո
րութ յունների օգտագ ործմամբ Հայաստան-Սփյուռք գործ ակցութ յան
զարգ ացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծ ել, համակար
գել ոլորտում իրականացվող աշխատանքները, գնահատել արդ յունք
ները, մշակել և իրականացնել այնպիսի քաղաքականութ յուն, որը
կնպաստի հայկական աշխարհի ստեղծմանը. Հայաստանի և հայկա
կան Սփյուռքի միջև կապերի ամրապնդմանը, հայ ժողովրդ ի հոգև որ
միասնութ յանը, հայ կրթ ական, գիտական, մշակութ ային, տնտեսա
կան, երիտասարդ ական, մարզական կյանքի զարգ ացմանը: Անցած
4 տարիների ընթ ացքում նախարարութ յունը կարողացել է գործ ընկե
րային կապեր ու համագ ործ ակցութ յուն հաստատել համահայկական
կառ ույցների, աշխարհի 100-ից ավել ի երկրներում գործ ող համայն
քային կազմակերպութ յունների, ինչպես նաև ԱՊՀ տարածքում ձևա
վորված հարյուրավոր համայնքների ղեկավարների հետ:
Սույն «Առաջարկություններ համայնքային կառույցների գործու
նեությունը կազմակերպելու համար» մեթ ոդ ական ձեռնարկի միջոցով
փորձ է արվում օժ անդ ակել Սփյուռքի համայնքային կազմակերպու
թյուններին և դրանց ղեկավար մարմիններին՝ ավել ի արդ յունավետ
դարձնելու համայնքի գործ ունեութ յունը, նպաստելու հայապահպա
նութ յանը, հայ համայնքի համախմբմանը, Հայաստան-Սփյուռք գոր
ծակցութ յան զարգ ացմանը: Հաշվ ի առնելով Սփյուռքի տարաբնույթ
կառ ույցների փորձն ու աշխատանքների կազմակերպման մեթ ոդնե
րը՝ ձեռնարկը նախատեսվել է օժ անդ ակելու բնակութ յան պետութ յան
քաղաքական, տնտեսական, մշակութ ային, սոցիալական և հան
րային կյանքին համայնքի անդ ամ
ն երի ինտեգրմանը: Այս մեթ ոդ ա
կան ձեռնարկը ուղ իներ է առ աջարկում, որոնք կնպաստեն համայնք
ների ներուժ ը նպատակաուղղելու հայրենիքի հզորացման գործ ին,
ինչպես նաև, առ ավել սերտացնելու ՀՀ սփյուռքի նախարարութ յան
հետ տարվող աշխատանքները:
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Ձեռնարկը կազմե լ իս ուսում
ն ասիրվել են տարբեր երկրների հայ
համայնքների ինքնակազմակերպման ու զարգ ացման դրական օրի
նակները: Քանի որ օտարեկրյա պետութ յուններում հայկական հա
մայնքները ծավալում են իրենց գործ ունեու թ յունը տարբեր իրավաքա
ղաքակական և մշակութ ային պայմաններում, ապա այս երաշխավո
րութ յունները կարող են դիտարկվել որպես բարի ցանկութ յունների
հավաքած ու, որոնց այս կամ այն մասի կիրառման նպատակահար
մարութ յան և հնարավորութ յան հարցը, բնականաբար, պետք է որո
շեն հայկական կառ ույցները և դրանց ղեկավար մարմինները:
Ձեռնարկում ներկայացվում են համայնքային աշխատանքի կազ
մակերպման, մեր տեսանկ յունից, հնարավոր ոլորտները և ու ղղու
թյունները, առ աջարկութ յուններ դրանց կատարելագ ործման ու ղղու
թյամբ: Դրանց իրականացումը, կարծ ում ենք, կնպաստի հայապահ
պանութ յանը, Հայրենիք-Սփյուռք գործ ակցութ յան զարգ ացմանը:
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
1. ԿՐԹԱ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ
«Տանը խոսենք միայն հայերեն»
«Պահպանենք, զարգացնենք և տարածենք հայ մշակույթը, այն
ազգի անձնագիրն է»:
1.

 շխատանքների առանցք դարձնել կիրակնօրյա և ամենօրյա դպ
Ա
րոցներում երեխաների թվի ավելացումը, նպաստել հայաշատ
տարածքներում նոր դպրոցների բացմանը:

2. Հայոց լեզվ ի իմացութ յան մակարդ ակի բարձրացման նպատա
կով երիտասարդների շրջանում կազմակերպել տարբեր միջո
ցառ ում
ն եր, խրախուսել տանը հայերեն խոսել ը` ղեկավարվելով
«Տանը խոսենք հայերեն» կարգ ախոսով, դիտել Հ1 և այլ հայա
լեզու արբանյակային հեռ ուստաալ իքների հաղորդ ում
ն եր, բոլոր
համայնքային միջոցառ ում
ն երն անցկացնել հայերենով, համայն
քի ավել ի մեծ թվով անդ ամ
ն երի օգնել՝ դառնալու Հայկական
վիրտու ալ քոլեջի ու կնդ իր` www.avc-agbu.org/home.php, սովորելու
հայոց լեզու, հայ ժողովրդ ի պատմութ յուն և ճարտապետութ յուն
առ արկաները:
3. Ստեղծել կրթության հարցերով զբաղվող հանձնախումբ, հաշվա
ռել համայնքում 4-17 տարեկան երեխաներին և ժողով
ն երի, հան
դիպում
ն երի, նամակների միջոցով հորդորել ընտանիքներին, որ
երեխաները հայկական ամենօրյա, մեկօրյա դպրոցներ կամ այլ
դասընթացների հաճախեն:
4. Ա
 ջակցել համայնքում գործ ող հայկական դպրոցի կարիքների
բավարարմանը՝ կապ հաստատելով ՀՀ սփյուռքի նախարարու
թյան համահայկական ծրագրերի վարչութ յան գիտակրթ ական
ծրագրերի բաժնի հետ:
5. ՀՀ Սփյուռքի և կրթ ութ յան ու գիտութ յան նախարարութ յունների
միջոցով լուծ ել դասագրքերի ձեռքբերման և առ աքման հարցը:
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6. Աջակցել համայնքում գործ ող դպրոցների ուսուցիչների` Հայաս
տանում վերապատրաստվելուն: Ամեն տարի ամռ անը Երև անի
պետական համալսարանի բազայի հիման վրա ուսուցիչների վե
րապատրաստման անվճար կազմակերպվող դասընթ ացներին
մասնակցելու համար, նախ օրոք Սփյուռքի նախարարութ յուն
ներկայացնել համապատասխան փաստաթղ թ եր:
7. Հ
 այ երեխաների համար մայրենի լեզվ ի, հայ ժողովրդ ի պատմու
թյան, երգ ի-պարի դասեր կազմակերպելու նպատակով դպրոց
ներում տարածքներ տրամադրելու համար բանակցել տեղական
իշխանութ յունների հետ: Աշխատանք տանել հայերով խիտ բնա
կեցված տարածքներում գործ ող հանրակրթ ական դպրոցների
ծրագրերում հայոց լեզվ ի և հայոց պատմութ յան դասընթ ացների
ընդգ րկման համար:
8. Աջակցել համայնքներում հայկական գրադ արաններ ստեղծ ելուն
և գործ ող գրադ արանները գիտահանրամատչել ի, գեղարվես
տական, ուսում
ն ամեթ ոդ ական գրականութ յամբ և ուսում
ն աօ
ժանդ ակ նյութ երով համալրելուն՝ ՀՀ կրթ ութ յան ու գիտութ յան և
սփյուռքի նախարարութ յունների կողմից իրականացվող Սփյուռ
քի կրթ ամշակութ ային կազմակերպութ յուններին գրականութ յան
անվճար տրամադրման և առ աքման ծրագրերի շրջանակներում:
9. Աջակցել հայկական կազմակերպութ յուններին, համայնքային,
հոգև որ և կրթ ամշակութ ային կառ ույցներին ՀՀ պետական
խորհրդ անիշերի փաթ եթների ձեռքբերմանը՝ Սփյուռքի նախա
րարութ յան համապատասխան ծրագրի շրջնակներում:
10. Լուրջ ուշադրութ յուն դարձնել հայ ոգ ու, ազգ ային մշակույթ ի և
ավանդ ույթների պահպանմանը, տարածմանը և սերունդներին
փոխանցելուն, այդ նպատակով կազմակերպել համապատաս
խան միջոցառ ում
ն եր:
11. Խրախուսել համայնքի երիտասարդներին` բարձրագ ույն կրթ ու
թյուն ստանալ Հայաստանում: Այդ նպատակով տարած ել համա
պատասխան տեղեկատվութ յուն և գովազդ ել եղած փորձը:
12. Օժ անդ ակել և ապահովել ամռ ան ամիսներին ՀՀ կառ ավարու
թյան կողմից կազմակերպվող համահայկական մշակութ ային,
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երիտասադ ական, մարզական, կրթ ական ծրագրերին հայ հա
մայնքի ակտիվ մասնակցութ յունը: Հայաստան ուղարկելու նպա
տակով «Արի տուն» ծրագրի շրջանակներում 14-20 տարեկան
երիտասարդների խմբեր կազմե լ և կազմակերպել նրանց այցը:
13. Ակտիվացնել մշակութ ային կենտրոնների (տների) գործ ունեու
թյունը և ձեռնարկել միջոցներ՝ նորերի ստեղծման ու ղղութ յամբ:
Այդ կենտրոններում համայնքի երեխաների համար ստեղծ ել հա
մակարգչային դասարաններ:
14. Աջակցել համայնքի պատմութ յան ուսում
ն ասիրման, ամբող ջա
կանացման և տպագրելու հարցերին, համայնքի գործ ունեու
թյան մասին ֆիլմերի նկարահանմանը:
15. Համայնքի համար հայոց լեզվ ի, հայ գրականութ յան, հայոց
պատմութ յան և հայագ իտական այլ առ արկաների գծով մասնա
գետներ պատրաստելու համար ընտրել երիտասարդներ և գոր
ծուղել Հայաստան` պետութ յան միջոցներով կրթ ութ յուն ստանա
լու համար (ՀՀ բուհերում):
16. Ս
 տեղծ ել մշակութ ային հանձնախումբ և մշակել ու իրականաց
նել մշակութ ային ծրագրեր, այդ թվում` ՀՀ պետական տոների
(հավելված թիվ 1), տարբեր հոբել յանների, կարև որ իրադ արձու
թյունների, տոնակատարութ յունների առ ընչութ յամբ:
17. Աջակցել համայնքային երգչախմբերի, փոքրերի և մեծ երի պարի
խմբերի ստեղծմանը:
18. Ստեղծ ել նկարչական ակումբ, թատերական խմբակ, ժող. գոր
ծիքների համույթ, ասմունքի խմբակ և այլն:
19. Կարև որ իրադ արձութ յունների առթ իվ կազմակերպել մշակու
թային միջոցառ ում
ն եր, հուշ-երեկոներ (մեծ արման, մերձեցման,
հիշատակի և այլ բնույթ ի):
20. Կազմակերպել հայկական մշակույթ ին վերաբերող դասընթ աց
ներ, դասախոսութ յուններ, զրույցներ, քննարկում
ն եր` հատկա
պես երիտասարդների համար:
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21. Ավանդ ական դարձնել տեղերում հայկական մշակութ ային օրե
րի՝ Հայաստանի օրերը համայնքում կամ համայնքային օրեըը
Հայաստանում կազմակերպումը:
22. Կազմակերպել ժողովրդ ական և աշուղական երաժշտութ յան մր
ցույթներ:
23. Հաշվառ ել տարածքում եղած հայկական պատմամշակութ ային
ժառ անգ ութ յան օբյեկտները` հուշարձանները, եկեղեցիները,
խաչքարերը, հնագ ույն և հազվագ ուտ գրքերը, ձեռ ագրերը, հայ
կական այլ բնույթ ի ունեցվածքը, ճշտել դրանց իրավական կար
գավ իճակը:
24. Տարբեր միջոցառ ում
ն երում մեծ արել համայնքի անվանի արվես
տագ ետներին, գիտնականներին, գրողներին, գործարարներին,
քաղաքական գործ իչներին, բազմազավակ ընտանիքներին:
25. Սերտորեն համագ ործ ակցել Հայ Առ աքելական Եկեղեցու հետ,
աջակցել ծխական խորհուրդների աշխատանքներին, կրոնա
կան տոնակատարութ յունների անցկացմանը:
26. Մասնակցել համայնքում հայկական եկեղեցիների կառ ուցման
կամ վերակառ ուցման աշխատանքներին:
27. Աջակցել համայնքում թեմական խորհրդ ի ստեղծմանը՝ նպաս
տելով հոգև որ կրթ ութ յանը և դաստիարակութ յանը:
28. Օժ անդ ակել եկեղեցում պսակադրութ յունների, մկրտութ յուննե
րի, այլ ծիսակատարութ յունների անցկացմանը:

2. ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ
«Սփյուռքը մոտեցնել Հայրենիքին»
1.

Նպաստել hամայնքային լրատվամիջոցների (ռադ իո, հեռ ուս
տատեսային հաղորդ ում
ն եր, էլեկտրոնային կայքեր, ամսագրեր,
թերթ եր և այլն) գործ ունեու թ յանը և նորերի ստեղծմանը:

2. Մասնակցել hամահայկական միասնական տեղեկատվական
դաշտի ձևավորմանը` համահայկական կարև որութ յան հարցե
րի շուրջ միասնական քաղաքականութ յան տարածման, Հայաս
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տանի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութ ային
ոլորտների լուսաբանման և միասնական ճակատով հակաքա
րոզ չութ յան իրականացման նպատակով:
3. Համագ ործ ակցել Հայաստանի, ԼՂՀ-ի և Սփյուռքի լրատվամի
ջոցների հետ, նրանց ուղարկել տեղեկատվական նյութ եր:
4. Ակտիվացնել Հայաստանում և Սփյուռքում ստեղծված տեղե
կատվութ յան փոխանակմանը, տեսաժ ողով
ն երին, համահայկա
կան համաժ ողով
ն երին համայնքի լրատվամիջոցների ներկայա
ցուցիչների մասնակցութ յունը:
5. Համայնքի գործ ունեութ յան, կազմակերպվող միջոցառ ում
ն ե
րի մասին պարբերաբար տեղեկատվութ յուն տրամադրել ՀՀ
սփյուռքի նախարարութ յան “Հայերն այսօր” էլեկտրոնային թեր
թին:

3. ՍՈՑԻԱԼ- ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
1.

Ստեղծ ել մասնագ իտական խմբեր, միու թ յուններ, ընկերակցու
թյուններ, օժ անդ ակել գործ ող կազմակերպութ յունների գործ ու
նեու թ յանը:

2. Նպաստել համայնքում առկա մասնագ իտական ներուժ ի հայտ
նաբերմանը, մասնագ ետների և գիտնականների ներգ ավմանը
համապատասխան միութ յուններում, կազմակերպութ յուններում
և համահայկական ցանցային կառ ույցներում, օժ անդ ակել Հա
յաստանում գործ ող նմանատիպ կառ ույցների հետ կապերի հաս
տատմանը:
3. Ապահովել ՀՀ տնտեսական ծրագրերին հայ գործ արարների
մասնակցութ յունը:
4. Համայնքի ծրագրերի իրականացմանը ակտիվորեն ներգրավել
հայ գործ արարներին, բարերարներին:
5. Նպաստել «Դ եպի Հայաստանի Հանրապետութ յուն» զբոսաշր
ջութ յան ընդլայնմանը, ու խտագնացութ յան կազմակերպմանը
դեպի Հայաստան` «3 տարին մեկ հանգ իստդ անցկացրու Հա
յաստանում» կարգախոսի ներքո:
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4. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
1.

Ստեղծ ել հայոց ցեղասպանութ յան 100-ամյա տարել իցին ըն
դառ աջ միջոցառ ում
ն երի կազմակերպման տարած աշրջանային
հանձնաժ ողով
ն եր, համակողմանի օժ անդ ակել դրանց աշխա
տանքներին:

2.

Աշխատանքներ տանել Ցեղասպանութ յան ճանաչման և դատա
պարտման գործ ընթ ացին ավել ի մեծ թափ հաղորդ ելու համար:

3. Նպաստել Լեռնային Ղարաբաղ ի Հանրապետութ յան հիմ
նախնդրի վերաբերյալ համակողմանի տեղեկատվութ յան տա
րածմանը, բոլոր հնարավոր միջոցներով օգնութ յուն ցուցաբերել
Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցներին:
4. Համայնքներում զարգ ացնել հայկական լոբբիստական գործ ու
նեութ յունը, հատկապես երիտասարդների շրջանում:
5. Նպաստել հայերի ինտեգրմանը և առ աջընթ ացին՝ բնակութ յան
երկրի քաղաքական, տնտեսական, հոգև որ և հանրային կյանքի
բոլոր ոլորտներում: Օգնել երիտասարդների ներգրավմանը տե
ղի քաղաքական կյանքում:
6. Բնակութ յան երկրում հայութ յան վարկանիշի բարձրացման
նպատակով հաճախակի կազմակերպել մշակութ ային, հոբել յա
նական և այլ միջոցառ ում
ն եր՝ տեղ ի հիմ
ն ական բնակչութ յան և
այլազգ ի համայնքային կառ ույցների ներկայացուցիչների մաս
նակցութ յամբ:
7. Օժ անդ ակել բնակութ յան երկրում հայկական հասարակական
կազմակերպութ յունների գործ ունեութ յան աշխուժ ացմանը, ինչ
պես նաև, Հայրենիքում գործ ող համանման կազմակերպութ յուն
ների հետ կապերի ամրապնդմանը:

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ-ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
1.
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Համայնքի ներկայացուցիչներին ցուցաբերել իրավաբանական
խորհրդ ատվութ յուն և օգնութ յուն բնակութ յան երկրի օրենսդրու
թյան, նրանց իրավունքների ու պարտականութ յունների իմացու
թյան մակարդ ակի բարձրացման ու ղղութ յամբ:

2. Հայրենիք վերադ առնալ ցանկացողներին տրամադրել Հայաս
տանի Հանրապետութ յան օրենսդրութ յան վերաբերյալ տեղե
կութ յուններ:
3. Կազմակերպել բնակութ յան երկրի, Հայսատանի քաղաքական,
տնտեսական, մշակութ ային և գիտական կյանքում մեծ ներդրում
ունեցող հեղ ինակավոր անհատների, բարերարների մեծ արման
երեկոներ, հանդ իսութ յուններ:
4. Ակտիվորեն մասնակցել տեղական իշխանութ յունների կողմից
կազմակերպվող միջոցառ ում
ն երին, ձեռնարկում
ն երին, բարե
կամական հարաբերութ յուններ հաստատել տարածքում բնակ
վող այլ ազգ ային փոքրամասնութ յունների հետ:
5. Մշակել համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին
աջակցութ յան հատուկ ծրագրեր:
6. Ք
 արոզչական աշխատանքներ տանել ՀՀ երկքաղաքացի դառ
նալու համար և օժ անդ ակել այդ նպատակով փաստաթղ թ երի
ձևակերպմանը:

6. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ
«Յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ պետք է տիրապետի մայրե
նիին»
1.

Մշակել հատուկ ծրագրեր երիտասարդներին հայրենասիրական,
հայկական ոգ ով դաստիարակելու համար, ստեղծ ել ակումբներ,
հանդ իպում
ն երի սրահներ, մարզական կենտրոններ:

2. Նպաստել երիտասարդ ութ յան շրջանում ազգ ային մշակույթ ի և
ավանդ ույթների պահպանմանը, զարգ ացմանը և տարածմանը:
3. Ստեղծ ել պարային, մարզական և երաժշտական խմբակներ:
4. Երիտասարդներին հասանել ի դարձնել հայ ռազմարվեստի
պատմութ յունը, Արցախյան ազատամարտի հերոսների կյանքն
ու գործ ունեութ յունը:
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5. Օժ անդ ակել երիտասարդ ութ յանը՝ կապեր հաստատելու այլ հա
մայնքների երիտասարդ ական կազմակերպութ յունների, կա
ռույցների հետ:
6. Երիտասարդների ուժ երով և անմիջական մասնակցութ յամբ
պարբերաբար կազմակերպել երիտասարդ ական հավաքներ`
նվիրված որև է նշանակալ ի իրադ արձութ յան տվ յալ երկրում կամ
հայրենիքում:
7. Ստեղծ ել մարզական խմբեր (ֆուտբոլ ի, բասկետբոլ ի, շախմատի
և այլն) ու աջակցել ազգ ային խաղերի կազմակերպմանը:
8. Ապահովել Հայաստանում կազմակերպվող համահայկական
խաղերին և երիտասարդ ական հավաքներին, դպրոցներին, դա
սընթ ացներին համայնքի ակտիվ իստների մասնակցութ յունը:
9. Կապեր հաստատել ՀՀ երիտասարդ ական հասարակական կազ
մակերպութ յունների, ուսանողական խորհուրդների հետ:

7. ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ
«Առնվազն 3 որդով սեղան նստենք»
1.

Ստեղծ ել կանանց հիմ
ն ախնդ իրներով զբաղվող հանձնախումբ:

2. Անցկացնել հայ կանանց «Մայրութ յան և գեղեցկութ յան» օրվան
նվիրված միջոցառ ում
ն եր` մարտի 8-ին և ապրիլ ի 7-ին:
3. Ստեղծ ել «Սոսե մայրիկ»-ի անվան կանանց հայրենասիրական
ակումբ:
4. Ստեղծ ել հայկական ազգ ային տարազների պատրաստման, կար
ու ձևի խմբակներ:
5. Կազմակերպել հայկական ազգ ային ձեռ ագ ործ ութ յան դասըն
թացներ:
6. Կազմակերպել հայկական խոհանոցի վերաբերյալ դասընթ աց
ներ, «հայկական խոհանոց» ցուցահանդ ես-վաճառքներ, տո
նախմբութ յուններ:
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7. Համագ ործ ակցութ յուն հաստատել կանանց տեղական և միջազ
գային կազմակերպութ յունների հետ:
8. Օժ անդ ակել ծնողազուրկ երեխաների սոցիալական խնդ իրների
լուծմանը:
9.

Միանալ «հայերն առ անց ծխախոտի» շարժմանը:

10. Խրախուսել բազմազավակութ յունը և տարած ել «3 որդ ով սեղան
նստենք» կարգ ախոսը:
11. Բարձրացնել հայ ընտանիքի դերն և նշանակութ յունը, նպաստել
հայ ընտանիքների կազմավորմանը:
12. Քարոզել հայկական ընտանեկան ավանդ ույթները, սովորույթ
ները, խրախուսել դրանց ամրապնդ ումը` գրքերի, ցուցահանդ ես
ների, դասընթ ացների, ֆիլմե րի օգնութ յամբ:
13. Համակողմանի աշխատանքներ տանել խառնամուսնութ յուննե
րի արդ յունքում ծնված երեխաներին հայ համայնքի, հայ եկեղե
ցու, հայ ինքնութ յան հետ կապելու գործ ում:
14. Պահպանել ընտանիքում հայկական բարքերը և ավանդ ույթնե
րը:
15. Խթ անել այլալեզու, այլակրոն հայերի շրջանում հայկական ազ
գային ինքնութ յան գիտակցութ յան զարթ ոնքը, նրանց շրջանում
իրականացնել «հայադ արձութ յան» ծրագրեր:
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ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Մշտական կապ պահպանել ՀՀ Սփյուռքի նախարարութ յան հետ՝
•

մասնակցել բոլոր ծրագրերին (հավելված N 2)

•

աջակցել ՀՀ Սփյուռքի նախարարության կողմից
իրականացվող ծրագրերի իրականացմանը և հա
մապատասխան միջոցառում
ն երի կազմակերպմա
նը համայնքում,

ՀՀ սփյուռքի նախարարութ յան մասին տեղեկութ յուններ կարող
եք ստանալ ՀՀ սփյուռքի նախարարութ յան պաշտոնական կայքէջից՝
www.mindiaspora.am և ՀՀ սփյուռքի նախարարութ յան «Հայերն այ
սօր» էլեկտրոնային թերթ ից՝ www.hayernaysor.am:

ՕԳՏԱԿԱՐ ԿԱՅՔԷՋԵՐ
 ՀՀ Նախագահ`  www.president.am


ՀՀ Կառավարություն`  www.gov.am

 ՀՀ Ազգային ժողով`  www.parliament.am
 ՀՀ Սահմանադրական Դատ արան`  www.concourt.am

ՀՀ նախարարություններ
 ՀՀ աշխատ անքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն`  www.mss.am
 ՀՀ առողջապահության նախարարություն`  www.moh.am
 ՀՀ արդարադատ ության նախարարություն`  www.justice.am
 ՀՀ արտ աքին գործերի նախարարություն`   www.armeniaforeignministry.

com
 ՀՀ բնապահպանության նախարարություն`  www.mnp.am
 ՀՀ գյուղատնտ եսության նախարարություն`  www.minagro.am
 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն`  www.mineconomy.am
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 ՀՀ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարություն`

www.minenergy.am
 ՀՀ կրթության եւ գիտ ության նախարարություն`  www.edu.am
 ՀՀ մշակույթի նախարարություն`  www.mincult.am
 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն`   www.mil.am
 ՀՀ սպորտի եւ երիտ ասարդության հարցերի նախարարություն`  www.msy.am
 ՀՀ սփյուռքի նախարարություն`  www.mindiaspora.am
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն`  www.mta.gov.am
 ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն`  www.mtc.am
 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն`  www.mud.am
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն`  www.minfin.am

Պետական կառավարման այլ մարմիններ
 Հայաստ անի կենտրոնական բանկ`  www.cba.am
 Ազգային անվտանգության ծառայություն`  www.sns.am
 Անշարժ գույքի կադաստրի պետ ական կոմիտ ե`  www.cadastre.am
 Հայաստ անի  փրկարար ծառայություն`  www.ema.am
 Պետ ական եկամուտների կոմիտ ե`  www.taxservice.am
 ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն գործ ակալու
թյուն`  www.dmr.am
 Պետ ական գույքի կառավարման վարչություն`  www.privatization.am
 Քաղաքացիական ավ իացիայի գլխավոր վարչություն`  www.aviation.am
 ՀՀ Գիտ ությունների ազգային ակադեմիա`  www.sci.am
 ՀՀ Գլխավոր դատ ախազություն`  www.genproc.am
 ՀՀ Ոստիկանություն`  www.police.am

Լրատվական գործակալություններ
 Արմենպրես`  www.armenpress.am
 Նոյյան Տապան`  www.nt.am
 ԱրմԻնֆո`  www.arminfo.info
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 Մեդիամաքս`  www.mediamax.am
 ԱՌԿԱ`  www.arka.am


www. panorama.am



www. slaq.am



www.tert.am



www.1in.am



www.news.am



www.zham.am



www.panarmenian.net



www.aysor.am

Այլ կայքէջեր
 ԼՂՀ Նախագահ`  www.president.nkr.am
 ԼՂՀ արտ աքին գործերի նախարարություն`  www.nkr.am
 Մաշտ ոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտ ուտ`  www.matenadaran.am
 Հայոց ցեղասպանությանը և հայկական հարցի ուսումնասիրությանը նվիրված
էջ`  www.armenian-genocide.org
 «ՆՈՐԱՎԱՆՔ» գիտ ակրթական հիմնադրամ`  www.noravank.am
 «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» համահայկական հիմնադրամ`  www.himnadram.org
 Զարգացման հայկական գործ ակալություն`  www.ada.am
 Ղարաբաղ և տարած աշրջան`  www.karabagh.am
 Հայաստ անի մասին`  www.armeniainfo.am
 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհուրդ`  

www.itdsc.am
 Հայաստ անի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտ
րոն՝  www.smednc.am:

14

Հավելված N 1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԵՐ ԵՎ
ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐ
1. Ամանոր և Ծննդ յան տոներ` դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 2-ը ներա
ռյալ (Ամանոր), հունվարի 3-ին, 4-ին և 5-ին (նախածննդ յան տոներ) և հուն
վարի 6-ին (Սուրբ Ծնունդ և Հայտնութ յուն)։ Սուրբ Ծննդ յան և Հայտնութ յան
տոնին հաջորդ ող` Մեռ ելոց հիշատակի օր` հունվարի 7-ին:
2.	Հունվարի 28 - Բանակի օր
3.

Փետրվարի 21 - Մայրենի լեզվ ի օր

4.	Փետրվարի 28 - Ադ րբեջանական ԽՍՀ-ու մ կազմակերպված ջար
դերի զոհերի հիշատակի և բռնագ աղթված հայ բնակչութ յան իրավունքների
պաշտպանության օր:
5.	Մարտի 8-ին - Կանանց տոն
6.

Ապրիլ ի 7 - Մայրութ յան և գեղեցկութ յան տոն:

7.

Ապրիլ ի 24 - Ցեղասպանութ յան զոհերի հիշատակի օր

8.

Մայիսի 1 - Աշխատանք ի օր

9.	Մայիսի 8-ին - Երկրապահի օր
10.	Մայիսի 9 - Հաղթ անակի և խաղաղութ յան տոն
11.	Մայիսի 28 - Հանրապետութ յան տոն
12.

Հունիսի 1-ին - Երեխաների իրավունքների պաշտպանութ յան օր

13.	Հունիսի 14 - Բռնադ ատվածների հիշատակի օր
14.

Հուլ իսի 5 - Սահմանադրութ յան օր

15.	Սեպտեմբերի 1 - Գիտել իք ի և դպրութ յան օր
16.	Մեպտեմբերի 21 - Անկախութ յան տոն
17.

Հոկտեմբերի 5 - Ուսուցչ ի օր

18.	Հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը - Թարգմանչաց տոն
19.

Դեկտեմբերի 7 - Երկրաշարժ ի զոհերի հիշատակի օր

20.	Սուրբ Զատիկից 8 շաբաթ առ աջ՝ հինգշաբթ ի օրը - Սուրբ Վարդ ա
նանց տոն՝ բարի գործ ի և ազգ ային տուրք ի օր
21.	Սուրբ Զատիկից 64 օր հետո կիրակի օրը - Սուրբ Էջմիա ծնի տոն

15

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
100-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 100-ՐԴ
ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

N

Աշխատանքի անվանումը

Ժամկետը
2013-2015 թթ

ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ.
1.

Հավաքագրել Ցեղասպանությունից փրկվածների և նրանց
ժառանգների հուշերը

2.

Հավաքագրել եղած վավերագրերը

3.

Հավաքագրել արխիվային նյութերը

4.

Հավաքագրել Ցեղասպանված ընտանիքների պատմությունները`
հրատարակման նպատակով

5.

Կազմակերպել Ցեղասպանության թեմայով հետազոտություններ,
թարգմանել և տարածել պատմական, իրավական և արխիվային
նյութեր

6.

Հրատարակել Ցեղասպանությունից փրկվածների գաղթին, հայ հա
մայնք ի ստեղծմանն ու գոյատևման պատմությանը նվիրված գրքեր և
կազմակերպել ցուցահանդեսներ

7.

Թողարկել տարբեր լեզուներով էլեկտրոնային գրքեր՝ օգտագործ ելով
ժամանակակից տեխնոլոգիաները
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8.

Համացանցում ամբողջ 2015թ. ընթացքում անհատական նախաձեռ
նութ յամբ տեղադրել Ցեղասպանությանը վերաբերող հոդվածներ,
նյութ եր, նկարներ, մեծ տեղ տալով Սևրի պայմանագրին ու Վիլսոնյան
սահմաններին: Սփյուռքում քաջալերել Թուրք իայի փոքրամասնութ յուն
ների իրավունքները:

9.

Արևմտյան երկրների հանրաճանաչ թերթերում գնել շաբաթ ական
սյունակներ, և այնտեղ տեղադրել Ցեղասպանությանը վերաբերող
հոդվածներ՝ օտար ստորագրություններով

10. Հավաքել ու հրատարակել Թուրքիայում առաջադեմ թուրք, քուրդ, ալե
վի և համշեն գրողների կողմից գրված և ջարդն ու կոտորածը քննա
դատող հոդվածներն ու հրատարակել օտար և թուրքերեն լեզուներով:
Այս հարցում կարող են օգտակար լինել պոլսահայ մտավորականները:
11.

ՀՀ Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ և Հայաստանի
գրողների միության գործակցությամբ, պատրաստել Նահատակ
գրողների գործերից հատընտիր՝ նվիրված՝ Ցեղասպանության 100ամյակին
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1.

Ակտիվացնել Ցեղասպանությանը նվիրված համայնքային
աշխատանքները

2.

Միավորել համայնքային ներուժը

3.

Միավորել լոբբիստական խմբերի աշխատանքները

4.

Հայկական դպրոցներում կազմակերպել Ցեղասպանության զոհերի
հիշատակին նվիրված «Հուշ դասեր»

5.

Համախմբել երիտասարդությանը

6.

Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի հայ երիտասարդությանը ներգրավել տեղական
քաղաքական կյանքին և շարժումներին: Այս պարագայում առաջ տա
նել հայկական ազգանվան «ՅԱՆ»-ը չունեցող ազգ այիններին՝ հասկա
նալի պատճառներով:

7.

Համայնքի անդամների համար կազմակերպել Ցեղասպանության
մասնագետների դասախոսություններ

8.

Կազմակերպել ուխտագնացների և զբոսաշրջիկների ուղևորութ յուններ
դեպի Ցեղասպանությունը խորհրդանշող վայրեր
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ԼՈԲԲԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
1.

Նախքան 2015թ. ունենալ պահանջատիրության հստակ ցուցակ՝ այն
նաև գալիք սերունդներին փոխանցելու համար

2.

Ապահովել պարբերական տեղեկատվություն Ցեղասպանության
թեմայով

3.

Տարածել քարոզչական գրականություն

4.

Պատրաստել գրքույկներ՝ օտար և թուրքերեն լեզուներով, անդրա
դառնալով Ցեղասպանութ յանը, նշելով ջարդ ի ու կոտորածի ենթ ար
կված հայկական քաղաքների ու գյուղերի հայ բնակչութ յան թվա
քանակը, միևնույն ժամանակ մի քանի լեզուներով պատրաստել
հայկական գրավված և ավերված 2500 եկեղեցիների անուններն ու
վայրերը բնորոշող ալ բ ոմներ, նույնիսկ՝ նկարներով (հնարավորու
թյան դեպք ում) և դրանք առաքել ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներին, բոլոր
դեսպանատներին, պատմաբաններին, քաղաքագետներին, համալսա
րաններին և մամուլի օրգաններին:

5.

Պատրաստել մեծ թվով թուրքագետներ, թուրքագետ հայ լրագրողներ
և 2015 թվականի ընթացքում թուրքական թերթ երը ողողել հայան
պաստ հոդվածներով, դատապարտելով թուրքական բոլոր ժամանակ
ների ջարդերն ու կոտորածները:

6.

Տարածել տեղեկատվություն Ցեղասպանության, նրա շուրջ զարգա
ցում
ն երի և ձեռքբերումների վերաբերյալ

7.

Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ ակտիվացնել
լոբբիստական աշխատանքները

8.

Ավելացնել հայկական լոբբիստական խմբերի թիվն աշխարհում

9.

Ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը նպաստելու համար
կազմակերպել ստորագրահավաքներ

10. Խորհրդարաններում աշխատանքներ տանել ինչպես առանձին պատ
գամավորների, այնպես էլ խմբերի, խմբակցությունների, հանձնաժ ո
ղով
ների հետ
11.
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2015թ. Հայաստանի և հայկական հեռուստաընկերությունների բոլոր
ալիքներով սփռել թուրքերեն լեզվով մասնավոր հայտագրեր, լայն տեղ
տրամադրելով Ցեղասպանության ականատեսների վկայութ յուններին
և զարգացնել հաղորդակցությունը բոլոր հայկական տեղեկատվական
միջոցների միջև

12. Կազմակերպել քաղաքական գործիչների և գիտնականների ելույթներ
Ցեղասպանության թեմայով հեռուստատեսությամբ
13. Պատրաստել Ցեղասպանությունը բնորոշող տեսակավոր դրոշմաթղ
թեր՝ օտար լեզուներով և թուրքերենով, 2015թ. հունվարից դրանք դնել
շրջանառության մեջ՝ տրամադրելով Սփյուռքին, ամբ ողջ աշխարհում
տարածելու համար:
14. Աշխատանքներ իրականացնել տեղի թուրքական համայնքի հետ
15. Աշխատանքներ իրականացնել այն թուրք մտավորականների հետ, ով
քեր դատապարտել և դատապարտում են Թուրքիայի խեղաթ յուրում
ները Հայոց ցեղասպանության հարցում, մեղադրվում են «Սփյուռք ի
հայկական լոբբիստական կազմակերպությունների» աջակցությունը
վայելելու մեջ:
16. Կապեր հաստատել Ցեղասպանության հետազոտությամբ զբաղվող
գիտական և մշակութային գործիչների, լրատվամիջոցների և քաղա
քացիական հասարակության կառույցների, ինչպես նաև միջազգային
կազմակերպությունների հետ
17.

Կազմակերպել ցուցահանդեսներ Ցեղասպանության թեմայով

18. Նկարահանել վավերագրական և գեղարվեստական ֆիլմեր
Ցեղասպանության թեմայով
19. Կազմակերպել կլոր-սեղաններ, քննարկումներ և գիտաժողովներ
Ցեղասպանության թեմայով
20. 2015թ. ընթացքում բոյկոտել թուրքական ապրանքները, արգելել
նրանց մուտքը Հայաստան և չքաջալերել դեպի Թուրքիա զբոսաշր
ջությունը:
21. Գումարել հայ մեծահարուստների համաժողով Հայաստանում, նրանց
ներդրումներով փոքրիկ ավան կառուցելու համար: Ավանն անվա
նակոչել ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ և նրա շուրջը տնկել 1.5 միլիոն ծառ, որպես
100-ամյակի ոգեկոչման հուշարձան, այն ներգաղթողներին տրա
մադրելու համար:
22. Բոլոր ԶԼՄ ներկայացուցիչներից բաղկացած շտաբի ստեղծում` նա
խատեսվող բոլոր միջոցառումների պլանավորման, կազմակերպման և
լուսաբանման նպատակով։

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ՀՀ սփյուռքի նախարարության մի շարք
ավանդական ծրագրեր
1.

Հայաստան-Սփյուռք գործ ակցութ յան թեմայով հեռ ուստահաղոր
դում
ն երի և տեսահոլովակների պատրաստում և հեռ արձակում, ձեռք
բերում և բազմացում

2.

Սփյուռք ի կրթ օջախներին գրականութ յան առ աք ում

3.

«Հայկական Սփյուռք» տարեգրք ի հրատարակում

4.

Հայաստան սփյուռք ի երիտասարդ ութ յան պարբերական այցելու
թյունների «Արի տուն» ծրագ իր

5.

ՀՀ-ու մ համահայկական, այդ թվում մասնագ իտական, խորհրդ ա
ժողովների անցկացում

6.

«Սփյուռք» ամառ ային դպրոց

7.

«Մ եր մեծ երը» խորագրով մշակութ ային միջոցառ ում

8.

«Իմ Հայաստան» համահայկական մշակութ ային փառ ատոն

9.

Ցեղասպանության 100-ամյա տարել իցին նվիրված միջոցառ ում
ն եր

10.

Համահայկական մրցանակաբաշխութ յուն

11.

Սփյուռք ի հայ համայնքների ղեկավարների տարած աշրջանային
հավաքներ (Հայաստանում կամ սփյուռք ում)

12.

Հայ համայնքների կրթ ամշակութ ային զարգ ացման աջակցութ յուն
տարած աշրջանային ծրագրեր

13.
14.
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Սփյուռքահայերի ինտեգրման ծրագ իր
Հայկական սփյուռք ի գիտական, կրթ ական, տնտեսական, մշա
կութ ային եվ այլ ոլորտներում առկա ներուժ ի հաշվառման մեխանիզմ
ների ու տվ յալների միասնական համակարգ ի ստեղծ ում

