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«Կլիմայի փոփոխության ոլորտում  գենդերային վերլուծության և պլանավորման 
մեթոդաբանական հիմքերը» թեմայով ուսումնական սեմինար 
2019թ. հուլիսի 18-19, «Բեսթ Ռեզորթ Աղվերան» հյուրանոց 

  Ժամ Թեմա 

ՕՐ 1  
 

2019թ. հուլիսի 18  
 

8:15 Մեկնում Երևանից Աղվերան, Հանրապետության Հրապարակից (շատրվանների 
դիմացի ավտոկայանատեղիից) 

9:00 – 9:30 Մասնակիցների գրանցում 
9:30 – 9:45 Սուրճ  
9։45 – 10։00 Ողջույնի խոսք 

 Դիանա Հարությունյան, ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող 
 Ժաննա Անդրեասյան, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար, 

գենդերային ազգային ծրագրի համակարգող 
10:00 - 10:40 Դիանա Հարությունյան, ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող 

 Կլիմայի փոփոպության ծրագրերի գենդերային ուղղվածությամբ պահանջները 
Ընդհանուր ակնարկ ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության ծրագրերի մասին  

 Վահրամ Ջալալյան, ՄԱԶԾ/ Կլիմայի Կանաչ Հիմնադրամի (ԿԿՀ) 
էներգաարդյունավետության ծրագրի ղեկավար 

 Գոհար Հովհաննիսյան, ՄԱԶԾ/ ԿԿՀ հարմարվողականության ազգային 
պլանավորման առաջխաղացման ծրագրի ղեկավար 

10:40 – 11:00 Վալենտինա Բոդրուգ, գենդերային հարցերի միջազգային խորհրդատու, առաջատար 
դասընթացավար 

 Ուսուցման նպատակները և մասնակիցների ներկայացումը   
 Մասնակիցների սպասելիքները  
 Նախնական ստուգում  

Մոդուլ 1: Գենդերային հավասարությունը և կլիմայի փոփոխությունը  (ԿՓ) 

11:00 – 11:45 Բաժին 1: ԿՓ առնչվող գենդերային հավասարության միջազգային իրավական 
շրջանակը 
Բարբորա Գալվանկովա, ՄԱԶԾ տարածքային գենդերային թիմի մասնագետ 

 Գենդերային հավասարության իրավական հիմքերը (միջազգային շրջանակ) 
 ԿՓ բնագավառին վերաբերող գենդերային հավասարության ապահովման 

օրենսդրական-նորմատիվային շրջանակը  
 ԿՓ հետ առնչվող գենդերային հավասարության հիմնահարցերին վերաբերվող 

փաստեր և տվյալներ 



    Քննարկում, հարց ու պատասխան  
 Քննարկման հարթակ ՀՀ-ում գենդերային հավասարության օրենսդրական և 

ինստիտուցիոնալ շրջանակը – Աստղիկ Միրզախանյան, ՄԱԶԾ ԿՓ ծրագրի 
գենդերային հարցերով փորձագետ  

11:45 – 12:00 Սուրճի ընդմիջում  
12:00 - 13:00 Բաժին 2: Գենդերային վերլուծությունը ԿՓ բնագավառում 

Վալենտինա Բոդրուգ, գենդերային հարցերի միջազգային խորհրդատու  
 Գենդերային հավասարություն" ներածություն 
 Գենդերային վերլուծության մեթոդաբանությունը և կառուցվածքը  
 Կանանց և տղամարդկանց վրա առավել ազդեցություն ունեցող ԿՓ հետևանքները  
 ԿՓ հաղթահարման հարցերում կանանց և տղամարդկանց տարբեր 

կարողությունները 
Քննարկում, հարց ու պատասխան 
 Քննարկման հարթակ. ԿՓ բնագավառում գենդերային վերլուծության հայաստանյան 

փորձը: Գենդերային վերլուծության հիմնական բացերը և խոչընդոտները 
Հայաստանում – Աստղիկ Միրզախանյան 

13:00 - 14:00 Ճաշի ընդմիջում  
14:00 - 14:30 Բաժին  3: ԿՓ բնագավառում գենդերային վերլուծության համար ըստ սեռի 

տարանջատված վիճակագրությունը  
Անահիտ Սաֆյան, ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ 

 Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) վերաբերյալ ազգային (պաշտոնական) 
վիճակագրություն (գենդերային համատեքստ)  

Նելլի Բաղդասարյան, ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ 
 Բնապահպանական վիճակագրություն  (ազգային և վարչական) 

 Քննարկման հարթակ. Ազգային և ոլորտային մակարդակներում գենդերային 
տարանջատված տվյալների հավաքագրման հիմնական խնդիրները / բացերը: 

14:30 – 15:15 Աշխատանքային խմբեր 
Գործնական աշխատանք խմբերում.  Գենդերային վիճակագրության օգտագործմամբ 
իրականացնել համառոտ գենդերային վերլուծություն և վերհանել գենդերային 
հավասարության խնդիրները (Հայաստանի համատեքստ): 
Զեկուցել թիմին, թիմերի խաչաձև մեկնաբանություններ:  

 Մոդուլ 2: ԿՓ համատեքստում առողջությանն առնչվող գենդերային խնդիրները   

15:15 -16:15 Բաժին  1: ԿՓ համատեքստում  առողջության չափորոշիչները 
Վալենտինա Բոդրուգ, գենդերային հարցերի միջազգային խորհրդատու  

 Աղետների հաղթահարման գործում կանանց և տղամարդկանց խոցելիության և 
կարողությունների առանձնահատուկ զարգացումները 

 Խոցելիության և կարողությունների գնահատման շրջանակը  
Քննարկում և հարց ու պատասխան 
 Գործնական աշխատանք խմբերում: Դիտարկել և քննարկել ԿՓ  համատեքստում 

առողջապահությանն առնչվող գենդերազգայուն կարողությունների խոցելիության 
վերլուծության / գնահատման շրջանակների կիրառումը: 

 Զեկուցել թիմին, թիմերի խաչաձև մեկնաբանություններ:  



16:15 -16:30 Սուրճի ընդմիջում  

16:30 -17:45 Բաժին  2: ԿՓ հարմարվողականության գենդերազգայուն կամակարգերը  
Վալենտինա Բոդրուգ, գենդերային հարցերի միջազգային խորհրդատու  

 ԿՓ գենդերազգայուն հարմարվողականության բաղադրիչները 
գյուղատնտեսության, ջրային ռեսուրսների և առողջապահության ոլորտներում  

 ԿՓ գենդերազգայուն հարմարվողականության կիրառման փորձը 
գյուղատնտեսության, ջրային ռեսուրսների և առողջապահության ոլորտներում  

Քննարկում, հարց ու պատասխան 
17:45 -18:00 Ինքնագնահատում և ամփոփում  
18:00 - 19:00 Ընթրիք 
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8:00 - 9:00 Նախաճաշ 
9:00 - 9:15 Վալենտինա Բոդրուգ, գենդերային հարցերի միջազգային խորհրդատու, ամբողջ օրվա 

դասընթացավար 
1-ին  օրվա արդյունքների համառոտ վերհիշում, 2-րդ օրվա նպատակներ  

 Մոդուլ 3: Գենդերային հիմնախնդիրները ԿՓ նկատմամբ խոցելի ոլորտներում  

9:15 -10:30 Բաժին  1: Էներգետիկայի ոլորտին առնչվող արտակարգ իրավիճակներում 
գենդերային բռնության կանխարգելման և արձագանքման նվազագույն 
ստանդարտները  

 ԿՓ հետ կապված աղետների վտանգի նվազեցման համար կիրառելի հիմնարար 
ստանդարտները 

 ԿՓ հետ կապված աղետների վտանգի նվազեցմանը վերաբերող ընդհանուր և 
առանձնահատուկ սկզբունքները 

Քննարկում, հարց ու պատասխան 
 Քննարկման հարթակ. Ստանդարտների և սկզբունքների քննարկում, այդ թվում՝ 

ՀՀ ենթատեքստում 
10:30-11:30 Բաժին  2: էներգետիկայի ոլորտում գենդերային վերլուծություն և գենդերային 

հարցերի ընդգրկում 
 Գենդերային վերլուծության մեթոդաբանությունը և կառուցվածքը 

(մակրո – մեզո – միկրո մակարդակներում)  
 էներգետիկայի և այլ ոլորտների, այդ թվում` աղքատության միջև 

փոխկապակցվածությունը  
 Էներգետիկայի ոլորտում գենդերային հարցերի ընդգրկումը.  մեթոդաբանություն, 

լավագույն փորձ, խոչընդոտներ և մարտահրավերներ 
Քննարկում, հարց ու պատասխան 
 Գործնական աշխատանք խմբերում: Էներգետիկայի ոլորտի գենդերային 

վերլուծությունը:  SWOT վերլուծություն։ Tour of the gallery: Էներգետիկայի ոլորտի 
պլանավորման գործընթացում գենդերային հարցերի ընդգրկման 
մտահոգությունները: 

Զեկուցել թիմին, թիմերի խաչաձև մեկնաբանություններ: 
11:30-11:45 Սուրճի ընդմիջում  



11:45 – 13:30 Բաժին  3: Գենդերային վերլուծություն և գենդերային հարցերի ընդգրկում 
հարմարվողականության ազգային գործողությունների պլաններում (ՀԱԳՊ)  

 Գյուղատնտեսության, անտառտնտեսության և ջրային ռեսուրսների կառավարման 
ոլորտներում գենդերային վերլուծության մեթոդաբանությունը և կառուցվածքը   

 Ոլորտների միջև (միջոլորտային), այդ թվում` աղքատության հետ գենդերային 
հարցերի  փոխկապակցվածությունը 

 Հարմարվողականության ազգային գործողությունների պլաններում գենդերային 
հարցերի ընդգրկումը: Մեթոդաբանություն, լավագույն փորձ, խոչընդոտներ և 
մարտահրավերներ 

Քննարկում, հարց ու պատասխան 
 Գործնական աշխատանք խմբերում: Գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների 

ոլորտների գենդերային վերլուծությունը: ԿՓ հարմարվողականության պլաններում 
գենդերային հարցերի ընդգրկման խոչընդոտները և մտահոգությունները:   

   Զեկուցել թիմին, թիմերի խաչաձև մեկնաբանություններ: 
13:30 - 14:30 Ճաշի ընդմիջում 
 Մոդուլ 4: Ծրագրերի Գենդերային գործողությունների պլաններ և մոնիտորինգի և 

գնահատման համակարգեր (միայն ՄԱԶԾ ԿՓ ծրագրի աշխատակազմի և 
փորձագետների համար) 

14:30 - 15:30 Բաժին  1: ԿՓ ծրագրերում/նախագծերում գենդերային հարցերին առնչվող 
պահանջները  

 Կանանց կարիքների և գենդերային խնդիրների արտացոլումը ԿՓ ծրագրում / 
նախագծի փուլերում    

 ԿՓ ծրագրերում ներառվող գենդերային գործողությունների պլանների մշակման 
մեթոդաբանական մոտեցումները  

 ԿՓ տարբեր ծրագրերում ներառված գենդերային գործողությունների պլանների 
տարբերակները / միջազգային փորձը 

Քննարկում, հարց ու պատասխան 
15:30 -16:30 Բաժին  2: ԿՓ ծրագրերի/նախագծերի մոնիտորինգի համար ըստ սեռի 

տարանջատված տվյալների, փաստարկների և ցուցիչների կիրառումը 
 

 Ըստ սեռի և տարիքի տարանջատված տվյալների և գենդերային փաստարկների 
հավաքագրման և օգտագործման կարևորությունը  

 Գենդերային հավասարության ցուցանիշների կարևորությունը 
 Գենդերային տարանջատված մոնիտորինգի և գնահատման (M&E) համակարգերի 

կիրառման փորձը  
 Քննարկում, հարց ու պատասխան 
 Գործնական աշխատանք: Մշակել գենդերային գործողությունների պլան և 

գենդերազգայուն մոնիտորինգի շրջանակ՝ հիմք ընդունելով ԿԶՆ ցուցանիշները – 
Արմինե Հովհաննիսյան, ՄԱԶԾ Հայաստան գրասենյակի գենդերային հարցերով 
պատասխանատու 

Զեկուցել թիմին, թիմերի խաչաձև մեկնաբանություններ 
16:30 - 16:45 Սուրճ 
16:45 -17:00 Գնահատում              

Եզրակացություններ 
Փակում 

 


