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ՏԵՄ ՊՈւՍ IV. « Հա ՏՈւկ կա րիք նԵ րով 
Մա րդ կա նց Հա Սա նԵ լի Ու թյՈւ նը 
Հա Սա րա կՈւ թյա նը» (ASPIRE)  
ծրագ րի Մշ Տա դի Տար կՈւՄ

 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 12-ին տե-
ղի ու նե ցավ  ՏԵՄ ՊՈւՍ IV. « Հա տուկ կա-
րիք նե րով մա րդ կա նց հա սա նե լի ու թյու-
նը հա սա րա կու թյա նը» (ASPIRE) ծ րագ րի 
մշտա դի տար կու մը: Քն նա րկ վե ցին ծրագ-
րի ի րա կա նաց ման ա ռա ջին տար վա ըն-
թաց քում կա տար ված աշ խա տա նք նե րը 
կոն սոր ցի ու մի ան դամ հաս տա տու թյուն-
նե րի՝ Եվ րա սի ա մի ջազ գային հա մալ-
սա րա նի, ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման 
ա կա դե մի այի, Խ.Ա բո վ յա նի ան վան պե-
տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա-
նի, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի, 
« Հույ սի կա մուրջ» հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյան կող մից:]Մշ տա դի տա րկ-
ման աշ խա տա նք նե րը ղե կա վա րում էր 
ՏԵՄ ՊՈւՍ ծրագ րի հայաս տա նյան գրա-
սե նյա կի ղե կա վար տկն Լա նա Կար լո-
վան:

 Կոն սոր ցի ու մի ան դամ ե րը ներ կա-
յաց րին կա տար ված աշ խա տա նք նե րը, 
դրա նց հա մա հուն չու թյու նը ծրագ րի աշ-
խա տան քային պլա նին և ժա մա նա կա-
ցույ ցին, ան դրա դար ձան նաև ա ռա ջի կա 
խն դիր նե րին և գոր ծո ղու թյուն նե րին:

ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա-
դե մի այի մաս նա գետ նե րը մաս նակ ցել են 
ծրագ րի մեկ նար կային քն նար կում ե րին 
(կազ մա կե րպ վել էր Կո շի ցե ի տեխ նի կա-

կան հա մալ սա րա նում), «Ա նգ լե րեն հա-
տուկ կա րիք նե րի հա մար» երկ շա բա թյա 
դա սըն թա ցին (կազ մա կե րպ վել էր Եվրա-
սի ա մի ջազ գային հա մալ սա րա նում), ինչ-
պես նաև ութ ու սում ա կան մո դուլ նե րի 
մշակ ման աշ խա տա նք նե րին (կազ մա-
կե րպ վել էր Լի մե րի կի տեխ նո լո գի ա կան 
ինս տի տու տում), ո րո նք վա րում է ին եվրո-
պա կան գոր ծըն կեր հաս տա տու թյուն-
նե րի փոր ձա գետ նե րը Էդջ Հի լլ հա մալ-
սա րա նից (ՄԹ), Կո շի ցե ի տեխ նի կա կան 
հա մալ սա րա նից (Ս լո վա կի ա), Լի մե րի կի 
տեխ նո լո գի ա կան ինս տի տու տից (Իռ լան-
դի ա), Պի րա միդ խմ բից (Գեր մա նի ա):

 Նոյեմ բեր ամ սին պլա նա վոր ված է ան-
ցկաց նել պի լո տային ծրա գիր մշակ ված 
4 մո դուլ նե րի մա տուց մա մբ, ո րոն ցից մե-
կը «Գ րա դա րա նի օգ տա գոր ծու մը (Use of 
Library)» կի րա կա նաց նի ՀՀ պե տա կան 
կա ռա վար ման ա կա դե մի ան: Մո դու լին 
կհ րա վիր վեն մաս նակ ցե լու կոն սոր ցի ու-
մի ան դամ հաս տա տու թյուն նե րի գրա դա-
րա նա վար նե րը:

ա կա դԵ Մի այի շր ջա նա վա րՏ նԵ րը 
կա րող Են ՄաՍ նակ ցԵլ  
գԵր Մա նի այի ԲՈւն դԵՍ թա գի  
կող Մից ի րա կա նաց վող ծրագ րի ն

 Սեպ տեմ բե րի 9-ին ՀՀ պե տա կան կա-
ռա վար ման ա կա դե մի ան հյու րըն կա լել 
էր Գեր մա նի այի Բուն դես թա գի պատ-
գա մա վոր, Քրիս տո նյա-դե մոկ րա տա կան 
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կուսակ ցու թյան ան դամ Վո լֆ գա նգ Բյոր-
զե նին և Հայաս տա նում Գեր մա նի այի 
փոխ դես պան Քրիս տոֆ Բրյոյ նին գին:

 Վո լֆ գա նգ Բյոր զե նն ար դեն չոր րո րդ 
ան գամ է Հայաս տա նում և, ինչ պես ին քը 
խոս տո վա նեց, այս տեղ մի շտ հան դի պել է 
լավ կր թու թյուն ստա ցած մա րդ կա նց:

« Հայաս տա նի հան դեպ իմ հա մակ-
րան քը հա սց րեց նրան, որ հայտն վե ցի 
Ադր բե ջա նի հա մար ան ցան կա լի մա-
րդ կա նց «սև ցու ցա կում»,- Ա կա դե մի այի 
սո վո րող նե րի և աշ խա տա կից նե րի հետ 
հան դիպ ման ըն թաց քում ա սաց պա րոն 
Բյոր զե նը:- Նա խո րդ տա րի ինձ բա խտ 
վի ճակ վեց լի նել Ար ցա խի հան րա պե տու-
թյու նում, ին չը դուր չե կավ Ադր բե ջա նի 
ղե կա վա րու թյա նը»:

 Հեր թա կան ան գամ Հայաս տան այ ցե-
լե լու նպա տա կը Գեր մա նի այի Բուն դես-
թա գի կող մից ի րա կա նաց վող Մի ջազ-
գայի խո րհր դա րա նա կան կր թա թո շակ 
ծրագ րի հեր թա կան փու լը ներ կայաց նե լն 
է: Բուն դես թա գը ե րի տա սա րդ, քա ղա քա-
կա նու թյա մբ հե տա քրքր վող հա մալ սա-
րա նա կան շր ջա նա վա րտ նե րին 5 ամ սով 
հրա վի րում է Բեռ լի ն՝ մաս նակ ցե լու վե-
րոն շյալ ծրագ րին (կայք՝http://bundestag.
de/ips): Շուրջ 15 շա բաթ նե րի ըն թաց քում 
մաս նա կից նե րը հնա րա վո րու թյուն կու նե-
նան ծա նո թա նա լու գեր մա նա կան խո րհր-
դա րա նա կան հա մա կար գին և այդ տեղ 

ստե ղծ ված ա վան-
դույթ նե րին: Ծրագ-
րի նպա տա կը մաս-
նա կից երկր նե րի 
հա րա բե րու թյուն-
նե րը Գեր մա նի այի 
հետ խթա նե լն ու 
ամ րաց նե լն է:

Ծ րա գի րը տևում 
է 2014թ. մար տի 
1-ից մի նչև հու լի սի 
31-ը:

Ծ րագ րում ընդ գրկ վե լու կար ևոր նա-
խա պայ ման նե րն են` գեր մա նե րե նի շատ 
լավ ի մա ցու թյուն, հա ջո ղու թյա մբ ա վա-
րտ ված հա մալ սա րա նա կան կր թու թյուն 
(բա կա լա վր, մա գի ստ րոս, աս պի րան տու-
րա), մաս նա գի տա կան նպա տակ ներ̀  պե-
տա կան ծա ռայու թյուն կամ այլ գոր ծու նե-
ու թյուն սե փա կան երկ րի հա սա րա կա կան 
ո լոր տում: 

Ի դեպ, Գեր մա նի ան մի ակ եր կի րն է 
տա րա ծա շր ջա նում, որ նման ծրա գիր է 
ի րա կա նաց նում: Ծրագ րի կր թա թո շա կա-
ռու կա րող է դառ նալ նաև ՀՀ պե տա կան 
կա ռա վար ման ա կա դե մի այի շր ջա նա-
վար տը, ե թե բա վա րա րում է մյուս նա խա-
պայ ման նե րին:

 Պատ վի րա կու թյան հետ հան դիպ ման 
ըն թաց քում ցու ցա դր վեց նաև ծրագ րի 
մա սին պատ մող տե սա ֆի լմ:

 ՄաՍ նակ ցՈւ թյՈւն Հա րա վային 
կով կա ՍՈւՄ Հան րային  
կա ռա վար Ման Հար ցԵ րի շՈւրջ 
Տա րա ծա շր ջա նային գի Տա ժո ղո վի ն

ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա-
դե մի այի պրո ռեկ տոր Թ. Խե չոյա նը հան-
րային ծա ռայող նե րի ու սուց ման, վե-
րա պատ րա ստ ման  և ո րա կա վոր ման 
բա րձ րաց ման հիմ ա խն դիր նե րի շուրջ 
հան դես ե կավ զե կույ ցով Թբի լի սի ում 

կայա ցած « Հան րային կա ռա վար ման ձևա-
փո խում ե րը Հա րա վային Կով կա սում. 
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գոր ծըն կԵ րՈւ թյՈւն` Հա նՈւն 
Հան րային ծա ռայող նԵ րի  
կա րո ղՈւ թյՈւն նԵ րի Հզո րաց Մա ն

 Ար դեն 12 տա րի է, ինչ Ժն ևի մի ջազ-
գային և զար գաց ման հե տա զո տու թյուն-
նե րի ինս տի տու տը մեր երկ րում ի րա-
կա նաց նում է« Մի ջազ գային կա պե րի 
կա րո ղու թյուն նե րի հզո րա ցում» (CABIR) 
ծրա գի րը Շ վեյ ցա րի այի զար գաց ման և 
հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծա կա լու թյան 
ա ջակ ցու թյա մբ: Սեպ տեմ բե րի 24-ին ՀՀ 
պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի-
այում մեկ նար կեց ծրագ րի հեր թա կան 
փու լը̀  «Ա նվ տան գու թյան քա ղա քա կա-
նու թյուն ներ» թե մայով դա սըն թա ցը: Չոր-
սօ րյա դա սըն թաց նե րի մաս նա կից նե րը 
պե տա կան այն մար մին նե րի ներ կայա-
ցու ցիչ նե րն են, որ տեղ խն դի րն ա ռա վել 
ար դի ա կան է: 

Ող ջու նե լով ծրագ րի մաս նա կից նե-
րին` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան 
խո րհր դի նա խա գահ  Ման վել Բա դա-
լ յա նը  հա մոզ մունք հայտ նեց, որ ինչ պես 
ծրագ րի նա խո րդ փու լե րը, այս փու լը ևս 
ար դյու նա վետ է լի նե լու մաս նա կից նե րի 
հա մար:

« Հան րային ծա ռայող նե րին ներ կայաց-
վող պա հա նջ նե րն այ սօր շա տա ցել են, 
նրա նց առջև նոր խն դիր ներ են դր վում, 
և նման ծրագ րե րը հնա րա վո րու թյուն են 
ըն ձե ռում հա ղոր դա կց վե լու մի մյա նց հետ, 
մտ քեր փո խա նա կե լու, սո վո րե լու մի մյան-
ցից: Մեր բո լո րիս խն դի րն է` Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ու նե նալ ո րա կյալ 
հան րային ծա ռայու թյան հա մա կա րգ: 
Դրա հա մար մի շա րք գոր ծոն ներ են ան-

հրա ժե շտ, ո րոն ցից մե կը հան րային ծա-
ռայու թյան ո լոր տի բա րձ րո րակ մաս նա-
գետ ներ ու նե նա լն է: Այ սի նքն` մար դիկ, 
ով քեր և́  ի րե նց գի տե լիք նե րով, և́  տե-
սա կով, և́  կրած ար ժե հա մա կար գով ի րե-
նց տե ղում են: Կար ծում եմ` այս դա սըն-
թաց նե րը կն պաս տեն, որ մեր հան րային 
ծա ռայող նե րն ա վե լի հիմ ա վոր մո տե-
նան ի րե նց խն դիր նե րի լուծ մա նը և կա-
րո ղա նան կյան քի կո չել դրա նք»:

Ծ րագ րի մաս նա կից նե րին ող ջու նեց 
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի-
այի ռեկ տոր Ար սեն Լո քյա նը:

«Ժն ևի մի ջազ գային և զար գաց ման 

հա վա սա րա կշ ռում և հե ռան կար ներ» խո-
րագ րով տա րա ծա շր ջա նային գի տա ժո-
ղո վում, ո րը կազ մա կե րպ վել էր Թբի լի սի ի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի կա ռա վար ման 
ինս տի տու տի և Շպայե րի (Գեր մա նի ա) 
կա ռա վար ման հա մալ սա րա նի կող մից: 
Գի տա ժո ղո վն ան ցավ Գեր մա նի այի Դաշ-

նային Հան րա պե տու թյան և Հա րա վային 
Կով կա սի ե րեք հան րա պե տու թյուն նե րի 
հան րային կա ռա վար ման ո լոր տի վե րա-
բե րյալ հե տա քր քիր հար ցադ րում ե րի 
ներ կայաց մա մբ և լու սա բան մա մբ: Գի տա-
ժո ղո վը հի մք կծա ռայի հե տա գա հա մա-
գոր ծակ ցու թյան խո րաց ման հա մար:
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հե տա զո տու թյուն նե րի ինս տի տու տի, 
ինչ պես նաև Շվեյ ցա րի այի զար գաց ման 
և հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծա կա լու-
թյան հետ մեր hա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
կայուն փու լում է. սա ար դեն մեր հա մա-
տեղ գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րում 
ի րա կա նաց վող 6–րդ սեմի նա րն է,- ա սաց 
նա:- Հի շեց նեմ, որ նա խո րդ տա րի նաև 
տա րա ծա շր ջա նային սե մի նար ան ցկաց-
վեց, ո րին հայ պե տա կան ծա ռայող նե-
րի հետ մի ա սին մաս նակ ցում է ին նաև 
Վրաս տա նից ժա մա նած պե տա կան 
պաշ տո նյա ներ: Մի շտ էլ հե տա քր քիր քն-
նար կում եր, դրա կան ար ձա գա նք ներ են 
ե ղել մաս նա կից նե րի կող մից սե մի նար-
նե րի կազ մա կե րպ ման, դա սա խոս նե րի 
պրո ֆե սի ո նա լիզ մի վե րա բե րյալ:

Վս տահ եմ` սե մի նա րի ըն թաց քում ձե-
ռք բեր ված գի տե լիք նե րն ու հմ տու թյուն-
նե րն օգ տա կար կլի նեն Ձեր հե տա գա 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ըն-
թաց քում»:

 Սե մի նա րի մաս նա կից նե րին ող ջու նեց 
և ար դյու նա վետ ըն թա ցք մաղ թեց Շվեյ-

ցա րի այի զար գաց ման և հա մա գոր ծակ-
ցու թյան գոր ծա կա լու թյան ծրագ րե րի 
հա մա նա խա գահ  Լու կաս Լյու շե րը:

« Մի ջազ գային կա պե րի կա րո ղու թյուն նե-
րի հզո րա ցում» (CABIR) ծրագ րի շր ջա նա-
վա րտ նե րի մի ու թյան նա խա գահ  Գայա նե 
Հո վա կի մյա նը ն շեց, որ այս ծրա գի րը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս մաս նա կից նե րին 
գոր ծըն կե րու թյու նը շա րու նա կե լու նաև հե-
տա գայում` ողջ աշ խա տան քային գոր ծու նե-
ու թյան ըն թաց քում: Այս տեղ ստա ցած գիտե-
լիք նե րը շրջա նա վա րտ նե րը հե տա գայում 
փո խան ցում են մյուս պե տա կան ծա ռայող-
նե րին:

« Հայաս տա նում ար դեն ծրագ րի 150 
շրջա նա վա րտ կա, ո րո նք ի րե նք են կազ-
մա կեր պում սե մի նար ներ, սո ցի ա լա կան 
հան դի պում եր, դա սա խո սու թյուն ներ են 
կար դում: Եվ մե նք մեկ հիմ ա կան նպա-
տակ ու նե նք̀  հզո րաց նել հան րային ծա-
ռայող նե րի կա րո ղու թյուն նե րը̀  ի նպա ստ 
մեր երկ րի պե տա կան կա ռա վար ման հա-
մա կար գի»:

 Հա ՏՈւկ կա րիք նԵ րով Մա րդ կա նց 
Հա Մար Ու ՍՈւՄ նա կան Մո դՈւլ նԵ րի 
ՊաՏ րա ՍՏ Ման աշ խա Տա նք նԵր  
լի ՄԵ րի կի ՏԵխ նո լո գի ա կան  
ինՍ Տի ՏՈւ ՏՈւՄ (իռ լան դի ա)

ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա-
դե մի ան Եվ րա մի ու թյան Տեմ պուս IV 
ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց-
վող « Հա տուկ կա րիք նե րով մա րդ կա նց 
հա սա նե լի ու թյու նը հա սա րա կու թյա նը» 
(ASPIRE) ծ րագ րի կոն սոր ցի ու մի ան դամ 
է, ո րի շր ջա նակ նե րում 2013 թ. հու լի սի 
28-ից օ գոս տո սի 14-ին Լի մե րի կի տեխ-
նո լո գի ա կան ինս տի տու տում (Իռ լան-
դի ա) կայա ցած ու սում ա կան մո դուլ նե րի 
մշակ ման աշ խա տա նք նե րին մաս նակ-
ցե ցին Ա կա դե մի այի ար տա քին կա պե րի 
գծով պրո ռեկ տոր Թ. Խե չոյա նը և մի ջազ-

գային հա մա գոր ծակ ցու թյան և ար տա-
քին կա պե րի բաժ նի գլ խա վոր մաս նա-
գետ Տ. Դա նի ե լ յա նը:

Աշ խա տա նք նե րին մաս նակ ցում է ին 
Հայաս տա նից և Վրաս տա նից ծրագ րի 
կոն սոր ցի ու մի ան դամ 4-ա կան բա րձ րա-
գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
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ՀՀ ՊԵ Տա կան կա ռա վար Ման  
ա կա դԵ Մի այի կազ ՄՈւՄ Հի Մն վԵ
լՈւ է էքՍանՊ րո վան Սի « Սի ա նՍ 
Պո» ինՍ Տի ՏՈւ Տի ՄաՍ նա ճյՈւղ

Ս.թ. հու լի սի 15-19-ը ՀՀ պե տա կան 
կա ռա վար ման ա կա դե մի ան հյու րըն կա-
լել էր Էքս-ան-Պ րո վան սի « Սի ա նս Պո» 
պատ վի րա կու թյա նը (պատ վի րա կու թյան 
ան դամ ե ր՝ Զար գաց ման գծով տնօ րեն 
Ստե ֆան Բուդ րան դի, « Հայաս տան» նա-
խագ ծի ի րա գո րծ ման պա տաս խա նա տու 
Ժիլ բեր Դեր դե րյան և տնօ րեն Քրիս տի-
ան Դյու վալ)՝ տնօ րեն Քրիս տի ան Դյու վա-
լի գլ խա վո րու թյա մբ:

Այ ցի նպա տա կն էր Ա կա դե մի այի կազ-
մում հիմ ել « Սի ա նս Պո»-ի մաս նա ճյուղ: 
Էքս-ան-Պրո վան սի « Սի ա նս Պո» ինս տի-
տու տը հի մ վել է 1872 թվա կա նին: Ինս-
տի տու տի ա ռա քե լու թյու նը ի սկզ բա նե 
ե ղել և մում է ա ռա ջա տար ղե կա վար նե-
րի պատ րաս տու մը: Էքս-ան-Պ րո վան սի 
« Սի ա նս Պո» ինս տի տու տի նա խա գա-
հը Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ ադ րա-
մի գոր ծա դիր տնօ րեն տի կին Քրիս տին 
Լա գա րդն է: « Սի ա նս Պո»-ն ի րա կա նաց-
նում է դա սըն թաց ներ սո ցի ո լո գի այի, հա-
սա րա կա գի տու թյան, ընդ հա նուր մշա-
կու թա բա նու թյան, քա ղա քա գի տու թյան, 
ի րա վա գի տու թյան, մի ջազ գային հա րա-
բե րու թյուն նե րի, պատ մու թյան, մե թո դա-
բա նու թյան, օ տար լե զու նե րի և այլ ո լո րտ-
նե րում: 

Է քս-ան-Պ րո վան սի « Սի ա նս Պո» ինս-
տի տու տը ի րա կա նաց նում է նաև մա գի-
ստ րո սա կան և շա րու նա կա կան վե րա-
պատ րա ստ ման, գի տա հե տա զո տա կան, 
մի ջազ գային և կրկ նա կի դիպ լոմ շնոր հող 

մի շա րք ու սում ա կան ծրագ րեր:
Հի մ վե լով ար դեն իսկ ձևա վոր-

ված   հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա՝ ս.թ. 
հու լի սի 18-ին ՀՀ պե տա կան կա ռա վար-
ման ա կա դե մի այի ռեկ տոր Ար սեն Լո քյա-
նը և « Սի ա նս Պո» ինս տի տու տի տնօ րեն 
Քրիս տի ան Դյու վա լը   հան դի սա վոր պայ-
ման նե րում հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րե-
ցին Ա կա դե մի այի կազ մում « Սի ա նս Պո»-ի 
մաս նա ճյու ղի բաց ման վե րա բե րյալ: Հա-
մա ձայ նագ րի ստո րա գր ման ա րա րո ղու-
թյան ժա մա նակ գո հու նա կու թյուն հայտ-
նե լով հա մա գոր ծակ ցու թյան և « Սի ա նս 
Պո Ար մե նի ա»-ի ստե ղծ ման կա պակ ցու-
թյա մբ՝ ինս տի տու տի տնօ րեն Քրիս տի ան 
Դյու վա լը հա մոզ մունք հայտ նեց, որ այս 
հաս տա տու թյու նում պատ րա ստ վե լու է 
կա ռա վար ման ո լոր տի է լի տան:

Այս նա խա ձեռ նու թյու նը կկ րի « Սի ա նս 
Պո Ար մե նի ա» ան վա նու մը: Այն նա խա-
տե սում է Հայաս տա նում ի րա կա նաց նել 
քա ղա քա գի տու թյան բա րձ րա գույն դա-
սըն թաց նե րի ցի կլ, ին չը մեծ հն չե ղու թյուն 
կու նե նա ամ բո ղջ Կով կա սում: Հա մա-
գոր ծակ ցու թյան նպա տա կը ներ կայիս և 
ա պա գայի ղե կա վար նե րին հե տա զո տա-
կան ո լոր տի լայն և բա րեն պա ստ դա շտ 

և մե կա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյան ներ կայա ցու ցիչ ներ:

Աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց վում է ին 
Լի մե րի կի տեխ նո լո գի ա կան ինս տի տու-
տի (Իռ լան դի ա), էդջ Հի լլ հա մալ սա րա-

նի (ՄԹ), Պի րա միդ խմ բի (Գեր մա նի ա), 
Կո շի ցե ի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի 
(Ս լո վա կի ա) փոր ձա ռու մաս նա գետ նե-
րի ղե կա վա րու թյա մբ և խո րհր դատ վու-
թյամբ:
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Հան րային կա ռա վար Ման 1ին 
կՈւր Սի Եր կՈւ Ու Սա նող նԵր ի րԵ
նց Պրակ Տի կան ան ցան Մար ՍԵլ 
քա ղա քի 13/14 Հա Մայնք նԵ րի 
թա ղա ՊԵ Տա րա նՈւՄ

 Սույն թվա կա նի հու նի սի 20-ից 30-ը  
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե-
մի այի Հան րային կա ռա վար ման առ կա 
1-ին կուր սի եր կու ու սա նող ներ Մա նիկ 
Սի մո նյա նը  և Մա րի ամ Մնա ցա կա նյա-
նն ի րե նց կա ռա վար չա կան պրակ տի-
կան ան ցկաց րե ցին Ֆրան սի այի Հան-
րա պե տու թյան Մար սել քա ղա քի 13/14 
հա մայնք նե րի թա ղա պե տա րա նում: 
13/14 հա մայնք նե րի թա ղա պետ Գա րօ 
Հօվսեփյա նի ան մի ջա կան ղե կա վա րու-
թյան ներ քո Ա կա դե մի այի ու սա նող նե րը 
ծա նո թա ցան թա ղա պե տա րա նի կա ռուց-
ված քի  ա ռան ձին ստո րա բա ժա նում ե րի 
գոր ծու նե ու թյա նը, ինչ պես նա և՝ կա ռա-
վար ման հա մա կար գին: Հու նի սի 17-ից 
23-ը « Հայ կա կան գե րա զան ցու թյան շա-
բաթ» մի ջո ցառ ման շր ջա նակ նե րում 
Ա կա դե մի այի ուսա նող նե րն ի րե նց մաս-
նակ ցու թյու նը ցու ցա բե րե ցին Սփյուռ-

քի նա խա րա րու թյան կող մից Մար սե լում 
կազ մա կե րպ ված մի շա րք մի ջո ցա ռում-
նե րի, մաս նա վո րա պե ս՝

•	 Ս փյուռ քի նա խա րա րու թյան և 
Ֆրա նս-հայ կա կան առևտ րաար-
դյու նա բե րա կան պա լա տի կող մից 
կազ մա կե րպ ված բիզ նես հա մա ժո-
ղո վին,

•	 աշ խար հա հռ չակ  հայ կի նո բե մադ-
րիչ Ան րի Վեռ նոյի գոր ծու նե ու թյա-
նը նվիր ված ցու ցա հան դե սին,

•	  մաս նակ ցու թյուն « Գա րե գին Նժ-
դեհ»   ֆիլ մի ցու ցադ րու թյա նը:

նշե նք, որ 2011թ.-ին ա կա դե մի այի ու-
սա նող նե րի՝ Մար սե լում գտն վե լու կե-
ցու թյան ծախ սե րը հո գա ցել է Ֆրա նս-
հայ կա կան առևտ րաար դյու նա բե րա կան 
պա լա տը: 

ա ռա ջար կե լը և աս պի րան տա կան, բա րձ-
րա գույն կր թու թյան և ցկյա նս (մշ տա կան) 
վե րա պատ րա ստ ման ծրագ րե րի ի րա կա-
նա ցում է: Այս ցիկ լը, ո րը կի րա կա նաց վի 
փոր ձա գետ նե րի կող մից, ինն ա միս ա ռա-

նց բա ցա կայու թյան հա ճա խած ու սա նող-
նե րին հնա րա վո րու թյուն կտա ստա նալ 
Էքս-ան-Պ րո վան սի « Սի ա նս Պո» ինս տի-
տու տի կող մից կնք ված քա ղա քա գի տու-
թյան բա րձ րա գույն դա սըն թա ցի դիպ լոմ:
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 Հա Մա գոր ծակ ցՈւ թյան  
Հա Մա ձայ նա գիր ՀՀ ՊԵ Տա կան  
կա ռա վար Ման ա կա դԵ Մի այի Եվ  
վ. Սա րգ Սյա նի ան վան ռազ Մա կան 
ինՍ Տի ՏՈւ Տի Մի ջԵվ

2013 թ. հու լի սի 12-ին ՀՀ պե տա կան 
կա ռա վար ման ա կա դե մի այի ռեկ տոր 
պրն Ար սեն Լո քյա նը և Վ. Սա րգ սյա նի 
ան վան ռազ մա կան ինս տի տու տի պետ, 
գե նե րալ-լեյ տե նա նտ Մար տին Կա րա-
պե տյա նը հա մա գոր ծակ ցու թյան հա-
մա ձայ նա գիր ստո րագ րե ցին եր կու ու-
սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի մի ջև 
փոր ձի փո խա նակ ման, կր թա կան և գի-
տա կան ո լո րտ նե րում հա մա պա տաս-
խան աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց մա ն՝ 
հա մա տեղ սե մի նար նե րի և գի տա ժո-
ղով նե րի կազ մա կե րպ ման, ու սա նող-
նե րի շար ժու նու թյան ի րա կա նաց ման, 
սո ցի ա լա կան, մշա կու թային և սպոր-
տային մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կե րպ-

ման, ուսում նա կան պլան նե րի մշակ-
ման և կր թա կան գոր ծըն թա ցում դրա նց 
նե րդր ման փոր ձի փո խա նակ ման, հա-
մա տեղ գի տա կան հոդ ված նե րի, դա-
սա գր քե րի, ձեռ նա րկ նե րի հրա տա րակ-
ման, ու սում նա մե թո դա կան նյու թե րի, 
գի տա կան հրա տա րա կու թյուն նե րի փո-
խա նակ ման, ինչ պես նաև գի տա կան 
նա խագ ծե րի մշակ ման և ի րա կա նաց-
ման վե րա բե րյալ:

Հա մա ձայ նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ-
կե տը 5 տա րի է:

 Հա Մա գոր ծակ ցՈւ թյան  
շր ջա նակ նԵ րն ընդ լայն վՈւՄ Են

Ս.թ. մայի սի 26-29-ը ՀՀ պե տա կան 
կա ռա վար ման ա կա դե մի այի պատ վի րա-
կու թյու նը Ա կա դե մի այի ռեկ տոր Ար սեն 
Լո քյա նի գլ խա վո րու թյա մբ գտն վում էր 
Փա րի զում, որ տեղ նա խա տես ված է ին մի 
շա րք հան դի պում եր  Կա ռա վար ման ազ-
գային դպ րո ցի (l’ENA, Ֆրան սի ա),  Տա-
րած քային քաղ ծա ռայու թյան ազ գային 
կե նտ րո նի (CNFPT) և Փա րի զի Դո ֆին 
հա մալ սա րա նի (Université Paris Dauphine) 
ղե կա վա րու թյան հետ:

Մայի սի 27-ի ա ռա վո տյան Ա կա դե մի-
այի պատ վի րա կու թյու նը Ֆրան սի այի 
Հան րա պե տու թյու նում Ա կա դե մի այի լի-
ա զոր ներ կայա ցու ցիչ Ժաք Բահ րի ի և 
Միջ մաս նա գի տա կան մի ջազ գային հայ-
կա կան խմ բա վոր ման ան դամ Սա սուն 
Սո ժի ի հետ մի ա սին հան դի պեց Տա րած-
քային քաղ ծա ռայու թյան ազ գային կե-

նտ րո նի (CNFPT) ղե կա վա րու թյան հետ: 
Հան դիպ ման ըն թաց քում քն նա րկ վե ցին 
եր կու հաս տա տու թյուն նե րի մի ջև հա-
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մա գոր ծակ ցու թյան հե ռան կար նե րը, 
պատ վի րա կու թյու նը ծա նո թա ցավ տա-
րած քային քաղ ծա ռայու թյան ֆրան սի ա-
կան փոր ձին: Հան դիպ ման ար դյուն քում 
հա մա գոր ծակ ցե լու պայ մա նա վոր վա ծու-
թյուն ձե ռք բեր վեց հետ ևյալ ուղ ղու թյուն-
նե րո վ՝  տա րած քային քաղ ծա ռայու թյան 
կազ մա կե րպ ման և ի րա կա նաց ման մե-
խա նի զմ ե րի վե րա բե րյալ փոր ձի փո-
խա նա կում, Ա կա դե մի այի հա մա պա-
տաս խան ո լոր տի աշ խա տա կից նե րի 
ճա նա չո ղա կան այ ցե րի կազ մա կեր պում, 
ո րո նց ըն թաց քում Ա կա դե մի այի աշ-
խա տա կից նե րը և վե րա պատ րաս տում 
ի րա կա նաց նող նե րը տե ղում հնա րա վո-
րու թյուն կու նե նան ծա նո թա նա լու տա-
րած քային քաղ ծա ռայու թյան ի րա կա-
նաց ման սկզ բունք նե րին:

Հան դիպ ման վեր ջում երկ կո ղմ հե տա-
քրք րու թյուն ներ կայաց նող հե տա գա հա-
մա գոր ծակ ցու թյան այլ ուղ ղու թյուն ներ 
ևս մշա կե լու ո րո շում կայաց վեց:

Նույն օ րը՝ ժա մը 15:00-ին, ՀՀ ՊԿԱ 
պատ վի րա կու թյա նն ըն դու նեց Կա-
ռա վար ման ազ գային դպ րո ցի (l’ENA, 
Ֆրան սի ա) տնօ րեն Նա տա լի Լուա զոն: 
Հան դիպ մա նը ներ կա է ին նաև դպ րո-
ցի Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
վար չու թյան պետ Պի եռ Թե նար դը, Մի-
ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի եվ-
րո պա կան հար ցե րի գծով բաժ նի պետ 
Կլաու դին Ժուս տաֆ րեն, Բազ մա կո ղմ 
հա րա բե րու թյուն նե րի և մր ցույթ նե րի 
վար չու թյան ղե կա վա րի տե ղա կալ Քրիս-
տի նա Մեն դե սը: Տի կին Լուա զոն, ող ջու-
նե լով Ա կա դե մի այի պատ վի րա կու թյա նը, 
ներ կայաց րեց Կա ռա վար ման ազ գային 
դպ րո ցի գոր ծու նե ու թյան հիմ ա կան ուղ-
ղու թյուն նե րը, ո րին հա ջոր դեց երկ կող-
մա նի հա մա գոր ծակ ցու թյան հե ռան կար-
նե րի շուրջ քն նար կու մը. շեշ տը դր վեց 
ճա նա չո ղա կան այ ցե րի, փոր ձա գետ նե-
րի փո խա նակ ման, մե թո դա կան և այլ 
խո րհր դատ վու թյուն նե րի ի րա կա նաց-
ման, l’ENA-ում Ա կա դե մի այի ու սա նող-
նե րի պրակ տի կայի կազ մա կե րպ մա նն 

առնչ վող հար ցե րի վրա: Քն նար կու մից 
հե տո կող մե րը հա մա ձայ նե ցին ստո րագ-
րել հա մա գոր ծակ ցու թյան հու շա գիր, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի հա մա-
գոր ծակ ցել ոչ մի այն նշ ված, այլև երկ-
կող մա նի հե տա քրք րու թյուն ներ կայաց-
նող այլ ո լո րտ նե րում ևս: Հան դիպ ման 
ա վար տին Ա կա դե մի այի պատ վի րա կու-
թյու նը շր ջայց կա տա րեց Կա ռա վար-
ման ազ գային դպ րո ցում՝ ծա նո թա նա լով 
դպ րո ցի ա ռան ձին ստո րա բա ժա նում ե-
րի գոր ծու նե ու թյա նը, դպ րո ցի հա րուստ 
գրա դա րա նին:

 Մայի սի 28-ին նա խա տես ված էր 
պատ վի րա կու թյան հան դի պու մը Փա-
րի զի Դո ֆին հա մալ սա րա նի (Université 
Paris Dauphine) ղե կա վա րու թյան հետ: ՀՀ 
պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի ան 
հե տա քրքր ված էր հատ կա պես հա մալ-
սա րա նի մա գի ստ րո սա կան ծրագ րե րով, 
ուս տի կող մե րը, չշ տա պե լով  կն քել հա-
մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նա գիր, ա ռա-
ջի կայում փո խա նակ ման ծրագ րեր ի րա-
կա նաց նե լու, Ա կա դե մի այի ու սա նող նե րի 
պրակ տի կան հա մալ սա րա նում կազ մա-
կեր պե լու և Ա կա դե մի այի հա մա պա տաս-
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խան աշ խա տա կից նե րի ճա նա չո ղա կան 
այ ցե րն ի րա կա նաց նե լու պայ մա նա վոր-
վա ծու թյուն ձե ռք բե րե ցին:

Հե տա քրքր ված լի նե լով հե ռա հար 
և է լե կտ րո նային ու սուց ման ֆրան սի-
ա կան փոր ձո վ՝ Ա կա դե մի այի պատ-
վի րա կու թյու նը Ժաք Բահ րի ի հետ 
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ձե ռք բե րեց 
ֆրան սի ա կան փոր ձը ՀՀ պե տա կան 
կա ռա վար ման ա կա դե մի այում կի րա-
ռե լու վե րա բե րյալ:

Մայի սի 30-ին Ա կա դե մի այի պատ-
վի րա կու թյու նը ժա մա նեց Կիև, որ տեղ 
նրա նց դի մա վո րեց Ուկ րաի նայի Նա-
խա գա հին կից պե տա կան կա ռա վար-
ման ազ գային ա կա դե մի այի  նա խա գահ 
Յու րի Կով բա սյու կը: Եր կու հաս տա տու-
թյուն նե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
հաս տատ վել է դե ռևս 1999 թվա կա նից, և 
ար դեն հա սու նա ցել էր հա մա գոր ծակ ցու-
թյունն ի րա վա կան փաս տա թղ թով ամ-
րա պն դե լու պա հը: Ուս տի նույն օ րը՝ մայի-
սի 30-ին, ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման 
ա կա դե մի այի և Ուկ րաի նայի Նա խա գա-
հին կից պե տա կան կա ռա վար ման ազ-

գային ա կա դե մի այի  մի ջև ստո րա գր վեց 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գիր, 
ո րի նպա տա կն է կող մե րի մի ջև հա մա-
գոր ծակ ցու թյան հաս տա տու մը՝ ուղղ ված 
եր կու երկր նե րի կր թա կան ո լո րտ նե րում 
հա մա պա տաս խան աշ խա տա նք նե րի 
ի րա կա նաց մա նը, քա ղա քա ցի ա կան ծա-
ռայող նե րի և տա րած քային կա ռա վար-
ման մար մին նե րի պաշ տո նա տար ան-
ձա նց ու սուց ման և վե րա պատ րա ստ ման 
բնա գա վա ռում մի ջազ գային փոր ձի ու-
սում ա սիր մա նը, ինչ պես նաև այս ո լոր-
տում հա մա գոր ծակ ցու թյան հե տա գա 
զար գաց մա նը:

Հան դիպ ման ա վար տին Ա կա դե մի այի 
պատ վի րա կու թյու նը շր ջայց կա տա րեց 
Ուկ րաի նայի պե տա կան կա ռա վար ման 
ազ գային ա կա դե մի այում` ծա նո թա նա-
լով գրա դա րա նին, հե ռա հար և է լե կտ րո-
նային ու սուց ման լսա րան նե րին, դա սա-
վա նդ ման կա ռու ցա կար գե րին:

Պատ վի րա կու թյան ան դամ ե րն այ ցե-
լե ցին նաև Կի ևի պատ մամ շա կու թային 
հու շար ձան ներ:

 ՊԵ Տա կան կա ռա վար Ման  
Մար Մին նԵ րի աշ խա Տա կից նԵ րը 
ՄաՍ նակ ցՈւՄ Են Եվ րո Պա կան  
Հար Եվա նՈւ թյան  
քա ղա քա կա նՈւ թյան  
շր ջա նակ նԵ րՈւՄ թայԵ քՍ (TAIEX) 
գոր ծի քի նԵր քո ան ցկաց վող 
աշ խա Տա ժո ղո վի ն

ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա-
դե մի այի նա խա ձեռ նու թյա մբ մայի սի 
16-ին և 17-ին «Ար մե նի ա Մա րի ոթ» հյու-
րա նո ցում կազ մա կե րպ վել էր աշ խա-
տա ժո ղով պե տա կան կա ռա վար ման 
մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի հա-
մար: Աշ խա տա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու 
հրա վեր է ին ստա ցել ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան, ՀՀ նա խա րա րու թյուն նե րի, մա-

րզ պե տա րան նե րի, Կա ռա վա րու թյա նն 
ա ռըն թեր մար մին նե րի 65 քա ղա քա ցի-
ա կան ծա ռայող ներ: Աշ խա տա ժո ղո վի 
նպա տա կը քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայող-
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դա Սա խո ՍՈւ թյՈւն  
«Եվ րա Մի Ու թյան 
 քա ղա քա կա նՈւ թյՈւ նը  
Բալ կան նԵ րՈւՄ Եվ կով կա ՍՈւՄ» 
թԵ Մայով 

2013թ. մար տի 25-ին Ռու մի նի այի Մի-
ջազ գային հե տա զո տու թյուն նե րի ինս տի-
տու տի նա խա գահ և գոր ծա դիր տնօ րեն 
Սեր ջու Չե լա կը ՀՀ պե տա կան կա ռա-
վար ման ա կա դե մի այի ու սա նող նե րի և 
աշ խա տա կից նե րի առջև հան դես ե կավ 
«Եվ րա մի ու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը 
Բալ կան նե րում և Կով կա սում» թե մայով 
դա սա խո սու թյա մբ: Եր կար տա րի ներ Եվ-
րա մի ու թյան ներ կայա ցու ցի չը լի նե լով մի 
շա րք թեժ կե տե րում և ո րոշ չա փով ծա-
նոթ լի նե լով նաև Կով կա սի խն դիր նե րին` 
բա նա խո սը հա մե մա տու թյուն ան ցկաց-
րեց այդ եր կու տա րա ծա շր ջան նե րում 
տի րող ի րա վի ճակ նե րի մի ջև: Նշեց, որ 
դե ռևս 1999 թվա կա նին էր Եվ րա մի ու-
թյունն ա ռա ջար կել « Կայու նու թյան պա կտ 
Բալ կան նե րում» նա խա գի ծը, ին չը հե տա-
գայում ԵՄ քա ղա քա կա նու թյան հիմ քը 
դար ձավ: Նույն թվա կա նին նմա նա տիպ 
նա խա գիծ ստե ղծ վեց նաև Կով կա սի հա-
մար: Պա րոն Չե լա կը խոս տո վա նեց, որ եր-
կու դեպ քում էլ դրա նք թեև բա րյա ցա կա-
մու թյա մբ են ընդուն վել, սա կայն այդ պես 
էլ ի րա կանու թյուն չեն դար ձել, ո րով հե տև 
դրան ցով չա փա զա նց կա տա րյալ հա րա-
բե րու թյուն նե րի մո դել էր ա ռա ջա րկ վում: 
Փոխա րե նը̀  փոխ վեց Եվ րա մի ու թյան 
վերա բեր մուն քը Բալ կան նե րի հան դեպ և 
նրա նց ա ռա ջա րկ վեց ան դա մակ ցել ԵՄ-ին: 
  «Ա նդր կով կա սի հա մար շատ կար ևոր է, 

թե Բալ կան նե րի̀  
Եվ  րա մի  ո ւ  թ յա -
նն ան դա մակ ցե-
լու գոր ծըն թա-
ցը կհա ջո ղի՞, թե 
կձա խո ղի,- ա սաց 
Սեր ջու Չե լա կը:- 
Ո րով հե տև ա վե լի 
լավ է սո վո րել ու-
րիշ նե րի սխալ նե-
րի վրա, քան` սե-
փա կան»:

Նկա րագ րե լով 
Բալ կա նյան երկր նե րի այժ մյան կար գա-
վի ճա կը Եվ րա մի ու թյա նն ան դա մակ ցե լու 
ա ռու մով` բա նա խո սը նշեց, որ Հայաս-
տա նը ո րոշ հար ցե րում դրան ցից շա տե-
րից ա ռաջ է ան ցել: Նաև խո սեց այն պայ-
ման նե րի և սկզ բունք նե րի մա սին, ո րո նց 
առ կայու թյու նը ԵՄ-ին ան դա մակ ցե լու 
գոր ծըն թա ցում պար տա դիր է Ար ևե լ յան 
գոր ծըն կե րու թյան երկր նե րի հա մար: 
Դրա նք հաշ վի առ նե լով` Ռու մի նի այի Մի-
ջազ գային հե տա զո տու թյուն նե րի ինս տի-
տու տի նա խա գահ և գոր ծա դիր տնօ րեն 
Սեր ջու Չե լա կը կար ծում է, որ ե թե ան գամ 
Հայաս տա նի̀  ԵՄ-ին լի ո վին ան դա մակ ցե-
լն ա ռայժմ ոչ մոտ հե ռան կա րում է, ա պա 
սե րտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հնա րա վոր 
է ա վե լի շուտ: Եվս մեկ կար ևոր հան գա-
մա նք. Եվ րա մի ու թյա նն ան դա մակ ցե լու 
գոր ծըն թա ցում կար ևո րա գույն նա խա-
պայ ման է քա ղաքա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյան ձևա վո րու մը:

Դա սա խո սու թյան ա վար տին Սեր ջու 
Չե լա կը պա տաս խա նեց ունկն դիր նե րին 
հե տա քրք րող հար ցե րին:

նե րի վե րա պատ րա ստ ման կա րիք նե րի 
գնա հա տում է, ինչ պես նաև այդ ո լոր-
տի եվ րո պա կան փոր ձին մեր երկ րի 
պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի 
ներ կայա ցու ցիչ նե րին ծա նո թաց նե լը: 

Աշ խա տա ժո ղո վը վա րում է ին ԵՄ փոր-
ձա գետ ներ Ռեյո Լին դը (Ֆին լան դի ա), 
Փի թեր Վան դե նբ րյուե նը (Բել գի ա) և 
Է մա նուել Վեր նը (Ֆ րան սի ա): 
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ա կա դԵ Մի ան ՀյՈւ րըն կա լԵլ էր 
ՀայաՍ Տա նՈւՄ Ֆրան Սի այի Եվ  
գԵր Մա նի այի ար Տա կա րգ Եվ  
լի ա զոր դԵՍ Պան նԵ րի ն

2013 թվա կա նի մար տի 13-ին ՀՀ պե-
տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այում 
տե ղի ու նե ցավ քն նար կում «Ֆ րան սի-
ան, Գեր մա նի ան և Եվ րա մի ու թյու նը» 
թե մայով: Ա կա դե մի ան հյու րըն կա լել էր 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու-
թյան ար տա կա րգ և լի ա զոր դես պան 
Ռայ ներ Մո րե լին և Ֆրան սի այի Հան-
րա պե տու թյան ար տա կա րգ և լի ա զոր 
դես պան Ան րի Ռե նոյին: Ա կա դե մի այի 
մա գի ստ րա նտ նե րի և պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կազ մի հետ եր կու երկր-
նե րի դես պան նե րի հան դիպ ման ա ռի-
թը ֆրա նս-գեր մա նա կան հաշ տեց ման 
և Ե լի սեյան հա մա ձայ նագ րի 50-ա մյա-
կն էր: Հա մա ձայ նա գիր, ո րը հայտ նի է 
նաև «Ֆ րա նս-գեր մա նա կան բա րե կա-
մու թյան դաշ նա գիր» ա նու նով և ստո րա-
գր վել է 1963 թվա կա նի հուն վա րի 22-ին 
Փա րի զում Ֆրան սի այի նա խա գահ Շա ռլ 
դը Գո լի և Գեր մա նի այի կա նց լեր Կոն-
րադ Ա դե նաուե րի մի ջև:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` ՀՀ պե տա-
կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այի ռեկ-
տոր Ար սեն Լո քյա նը մաս նա վո րա պես 
ա սաց.

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այի 
հա մար մեծ պա տիվ է ըն դու նել Ֆրան-
սի այի և Գեր մա նի այի ար տա կա րգ և լի-
ա զոր դես պան նե րին: Մե նք չա փա զա նց 
բա րձր ենք գնա հա տում Ֆրան սի այի և 
Գեր մա նի այի հետ Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան, ինչ պես նաև  Ֆրան սի այի և 
Գեր մա նի այի դես պա նու թյուն նե րի հետ 
Պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:

Ե լի սեյան հա մա ձայ նա գի րը ի րա վա-
մբ հա մար վում է Ֆրան սի այի և Գեր մա-
նի այի բա րե կա մու թյան խո րհր դա նի շը: 

Այն կար ևո րա գույն ի րա դար ձու թյուն նե-
րից մե կն է Եվ րա մի ու թյան ստե ղծ ման 
ճա նա պար հին: Եվ րո պայում խա ղա ղու-
թյան ջա տա գո վը լի նե լով` Ֆրան սի ան 
և Գեր մա նի ան դար ձան Եվ րո պա կան 
տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան, 
ա պա` Եվ րա մի ու թյան ստե ղծ ման շար-
ժիչ ուժը»:

Ֆ րան սի այի դես պա նը ներ կա նե րին 
նախ ող ջու նեց հայե րեն, ա պա խո սեց 
Ե լի սեյան դաշ նագ րի մա սին: Ան րի Ռե-
նոյի խոս քով` այն օ րը, երբ Ֆրան սի ան 
բա րե կա մու թյան ձե ռք մեկ նեց Գեր մա նի-
ային, այդ օ րը կա րե լի է հա մա րել Եվ րո-
պայի նոր ծնն դյան օր: Այն լի ո վին փո խեց 
Եվ րո պայի ուղղ վա ծու թյու նը: Ֆրան սի ան 
ա ռա ջար կեց մի նչ այդ եր կու երկր նե րի 
հա մար վի ճա հա րույց խն դի րը լու ծել բա-
րե կա մա բար̀  հա մա տեղ կազ մա կեր պել 
պղն ձի և ած խի հան քե րի ար դյու նա հա-
նու մը̀  կա ռա վա րու մը հա նձ նե լով մեկ բա-
րձ րա գույն մա րմ ի:

« Սա իս կա պես հե ղա փո խու թյուն էր,- 
ա սաց դես պա նը:- Այն, ին չը նախ կի նում 
հա կա մար տու թյան մեջ էր պա հում Գեր-
մա նի ային և Ֆրան սի ային, ար դեն պի տի 
մեր ձեց ներ նրա նց, և հնա րա վո րու թյուն 
տար եր կու երկր նե րին լծ վե լու խա ղա ղու-
թյան կե րտ ման գոր ծին»:
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Եվ րո պայի պատ մու թյան այս պի սի 
շր ջա դա րձն իր հետ քը թո ղեց ոչ մի այն 
Եվ րո պայի, այլև ամ բո ղջ մի ջազ գային 
հան րու թյան վրա: Դրա նով Ֆրան սի-
ան ու Գեր մա նի ան ստա նձ նե ցին Եվ րո-
պայի ճար տա րա պե տու թյան շար ժիչ ու-
ժի դերը:

 Հաս տա տե լով իր ֆրան սի ա ցի գոր-
ծըն կե րոջ ա սած նե րը̀  Ռայ ներ Մո րե լը ու-
շադ րու թյուն հրա վի րեց եր կու երկր նե րի 
մի ջև հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
պատ մու թյա նը: Նա ա սաց, որ Ե լի սեյան 
դաշ նագ րի ստեղ ծու մը եր ջա նիկ պա տե-
հու թյուն էր և դրա հա մար բա րեն պա ստ 
պայ ման էր նաև այն, որ ինչ պես տվյալ 
պա հին այդ երկր նե րի քա ղա քա կա նու-
թյու նը վա րող նե րը, այն պես էլ ժո ղո վուր-
դը ու նե ին նույն ձգ տում ե րը և նայում է ին 
նույն ուղ ղու թյա մբ:

«Ե թե մի հե տա դա րձ հայա ցք նե տե նք 
այն ժա մա նակ վա ի րա դար ձու թյուն նե-
րին, ա պա կտես նե նք, որ Գեր մա նի այի 
բա րե կա մու թյու նը Ֆրան սի այի հետ, 
ինչ պես նաև Եվ րա մի ու թյան այս պի սի 
ըն թաց քը բա րե բախ տու թյուն էր: Եվ րա-
մի ու թյու նը ձևա վոր վել է ի րա վա հա վա-
սար պե տու թյուն նե րից` ան կախ նրա նց 
մեծ կամ փո քր լի նե լուց: Ի հար կե, ըն-
թաց քը դան դաղ է ե ղել, բայց մի շտ ե ղել 
է կա մք, և յու րա քան չ յուր հա ջո րդ քայլ 

կա տար վել է հա մա տեղ քն նար կում ե-
րից հե տո»:

ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա-
դե մի այի մա գի ստ րա նտ նե րն ու դա-
սա խոս նե րը բա զում հար ցեր ուղ ղե ցին 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
Գեր մա նի այի և Ֆրան սի այի ար տա կա-
րգ և լի ա զոր դես պան նե րին: Նրա նց 
հե տա քրք րում էր, թե ին չու Մեծ Բրի-
տա նի ան հրա ժար վեց Եվ րո գո տու մաս 
կազ մե լուց, արդյոք վեր ջին տա րի նե-
րի ֆի նան սա տն տե սա կան ճգ նա ժա-
մը չխախ տեց Ֆրան սի այի և Գեր մա-
նի այի հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ քե րը, 
ինչ խո չըն դոտ ներ կա րող են խան գա-
րել Հայաս տա նի` Եվ րա մի ու թյա նն ան-
դա մակ ցե լու խնդ րին, և ինչ գոր ծոն ներ 
կա րող են նպաս տել այդ գոր ծըն թա ցի 
ա րա գաց մա նը, ինչ պի սի բնա պահ պա-
նա կան խն դիր ներ կան Գեր մա նի այում 
և Ֆրան սի այում և այլ հար ցեր: Եր կու 
դես պան նե րը սի րով և հան գա մա նո րեն 
պա տաս խա նե ցին բա րձ րաց ված հար-
ցե րին, իսկ Ֆրան սի այի ար տա կա րգ և 
լի ա զոր դես պան Ան րի Ռե նոն հա վե լեց, 
որ շատ հար ցե րի պա տաս խան ներ ի րե-
նք` այ սօր վա ե րի տա սա րդ նե րն են տա-
լու, և որ Ե լի սեյան դաշ նա գի րը հի մ ված 
է հե նց ե րի տա սար դու թյան վրա: 

ՀՀ ՊԵ Տա կան կա ռա վար Ման ա կա
դԵ Մի այի և լի Բա նա նի Հայ կա զԵ ան 
Հա Մալ Սա րա նի Մի ջև կնք վԵց  
Հա Մա գոր ծակ ցՈւ թյան 
Պայ Մա նա գի ր

ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա-
դե մի այի և Լի բա նա նի Հայ կա զե ան 
հա մալ սա րա նի մի ջև հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նը սկս վել է նա խո րդ տար վա նից, 
երբ  Ա կա դե մի այի ե րեք ու սա նող ներ 
կա ռա վար չա կան պրակ տի կան ան-
ցկաց րե ցին Լի բա նա նում` Սփյուռ քում 

մի ակ հայ կա կան հա մալ սա րա նում`այն-
տեղ մաս նակ ցե լով ա մա ռային դա սըն-
թա ցի և գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե րի: 
Իսկ այս տար վա փե տր վա րի 14-21-ը 
փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով Լի-
բա նա նի Հայ կա զե ան հա մալ սա րան այ-
ցե լե ցին ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման 
ա կա դե մի այի աշ խա տա կից նե րը: Այդ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմ քի վրա մար-
տի 15-ին Լի բա նա նի Հայ կա զե ան հա-
մալ սա րա նի նա խա գահ վե րա պատ վե-
լի Փօլ Հայ տօս թե ա նը և ՀՀ պե տա կան 
կա ռա վար ման ա կա դե մի այի ռեկ տոր 
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Եր կօ րյա ՍԵ Մի նար`  
Հան րային ծա ռայՈւ թյան  
օ րԵ նՍդ րա կան կար գա վոր Ման 
թԵ Մայո վ

2013թ. մայի սի 22-ին ՀՀ պե տա կան կա-
ռա վար ման ա կա դե մի այում մեկ նար կեց 
« Հան րային ծա ռայու թյան օ րե նսդ րա կան 
կար գա վո րու մը և դրա ա ռա նձ նա հատ-
կու թյուն նե րը եվ րո պա կան ի րա վա կան 
հա մա կար գում» խո րագ րով եր կօ րյա սե-
մի նա ր։ Սե մի նա րի կազ մա կեր պի չը Մի-
ջազ գային ի րա վա կան հա մա գոր ծակ-
ցու թյան գեր մա նա կան հիմ ադ րա մ է 
(ՄԻՀ/IRZ), ո րի գոր ծըն կե րը ՀՀ պե տա-
կան կա ռա վար ման ա կա դե միան է։

Ող ջու նե լով սե մի նա րի մաս նա կից նե-
րին` ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա-
դե մի այի ռեկ տոր Ար սեն Լո քյա նը հա մոզ-
մունք հայտ նեց, որ այս հա մա ժո ղո վն իր 

նե րդ րում է ու նե նա լու Հայաս տա նում 
հան րային ծա ռայու թյան հա մա կար գի 
զար գաց ման գոր ծում:

« Հա մա ժո ղո վի ան ցկա ցու մը կօգ նի կո-
ղք կող քի դնե լու Հայաս տա նի հան րային 
ծա ռայու թյան հա մա կար գը և այն սկզ-
բունք նե րն ու ար ժե հա մա կար գե րը, ո րոն-
ցով ա ռաջ նո րդ վում են ԵՄ ան դամ երկր-
նե րի հա ման ման հա մա կար գե րը, ինչ պես 
նաև հա մե մա տել, պար զել հայաս տա-
նյան հա մա կար գի ու ժեղ ու թույլ կող մե-
րը, զար գաց ման ուղ ղու թյուն նե րը̀  ել նե լով 
ազ գային ա վան դույթ նե րից, կա ռա վար-
ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից, աշ-
խար հայաց քից, մտա ծո ղու թյու նից»,– 
ա սաց ՀՀ ՊԿԱ ռեկ տո րը:

ՀՀ-ում Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան-
րա պե տու թյան ար տա կա րգ և լի ա զոր 
դես պան Ռայ ներ Մո րե լը իր ող ջույ նի 

Ար սեն Լո քյա նը կն քե ցին պայ մա նա գիր, 
ին չը են թադ րում է եր կու ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի մի ջև ար դեն իսկ 
ձևա վոր ված հա րա բե րու թյուն նե րի զար-
գա ցում ու ամ րա պն դում:

ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա-
դե մի այի ռեկ տոր Ար սեն Լո քյա նը չա-
փա զա նց կար ևո րում է Հայ կա զե ան հա-
մալ սա րա նի հետ Ա կա դե մի այի հե տա գա 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, իսկ պայ մա նա-

գի րը հա մա րում է մեկ քայլ ա ռաջ̀  հե տա-
գայում ևս ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի 
փո խայ ցե լու թյուն նե րի և փոր ձի փո խա-
նակ ման ա ռու մով:

 Պայ մա նագ րով ամ րա գր ված հա րա բե-
րու թյուն նե րի զար գաց ման կա պակ ցու-
թյա մբ գո հու նա կու թյուն հայտ նեց նաև 
Լի բա նա նի Հայ կա զե ան հա մալ սա րա նի 
նա խա գահ վե րա պատ վե լի Փօլ Հայ տօս-
թե ա նը:
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խոս քում Հայաս տա նի̀  ԵՄ ան դամ դառ-
նա լու ցան կու թյու նը քաջ քայլ հա մա րեց 
և ա սաց, որ գոր ծըն թա ցը հա ջո ղու թյա մբ 
շա րու նա կե լու հա մար Հայաս տա նին ան-
հրա ժե շտ է ու նե նալ լավ պատ րա ստ ված 
հան րային ծա ռայու թյուն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայու թյան 
խո րհր դի նա խա գահ Ման վել Բա դա լ յա-
նը օգ տա կար և ան հրա ժե շտ հա մա րեց 
սե մի նա րը, քա նի որ հան րային ծա ռայու-
թյան հա մա կար գը մեր երկ րում դեռ նոր է 
ձևա վոր վում և այն հա սա րա կու թյան գի-
տակ ցու թյան մեջ ար մա տա վո րե լու ան-
հրա ժեշ տու թյուն կա:

Սե մի նա րի մաս նա կից նե րին ող ջու նեց 
նաև Մի ջազ գային ի րա վա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան գեր մա նա կան հիմ ադ րա մի 
(ՄԻՀ) ներ կայա ցու ցիչ, ծրագ րի մե նե ջեր 
Ֆրան ցիս կա Զի մո նը:

Այ նու հե տև ՀՀ ՊԿԱ ի րա վա գի տու-
թյան ամ բի ո նի վա րիչ Ար մեն Ե զե կյա նը 
ներ կայաց րեց « Հայ կա կան հան րային 
ծա ռայու թյան ի րա վա կան հիմ քե րը և 
ար դի վի ճա կը Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում» զե կու ցու մը, խո սեց այն 
մա սին, թե ինչ է ի րե նից ներ կայաց-
նում հան րային ծա ռայու թյու նը, ո րո նք 
են հան րային ծա ռայու թյան հիմ ա կան 
սկզ բունք նե րը, նպա տակ նե րը, դրա նց 

հաս նե լու պա հա նջ նե րը, հան րային ծա-
ռայու թյան բնու թագ րիչ հատ կու թյուն նե-
րը, հան րային ծա ռայու թյան բա րե լավ-
ման գոր ծոն նե րը: Զե կու ցո ղը կար ևո րեց 
հա սա րա կու թյան վս տա հու թյու նը հան-
րային ծա ռայու թյան հա մա կար գի նկատ-
մա մբ:

Գեր մա նա ցի փոր ձա գետ, պրո ֆե-
սոր, դոկ տոր Դա նի ե լա Հայ դի զե կույ ցից 
ունկն դիր նե րը ծա նո թա ցան Գեր մա նի-
այի հան րային ծա ռայու թյան ի րա վա կան 
հիմ քե րին:

Եր կօ րյա սե մի նա րի մաս նա կից նե րը 
կծա նո թա նան նաև Գեր մա նի այի Դաշ-
նային Հան րա պե տու թյու նում և Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում հան րային 
ծա ռայու թյան ուղ ղու թյուն նե րին և տե-
սակ նե րին, հան րային ծա ռայող դառ նա-
լու նա խա պայ ման նե րին, հան րային ծա-
ռայո ղի սո ցի ա լա կան ի րա վունք նե րին և 
այլն: Զե կույց նե րով հան դես կգան ՀՀ նա-
խա գա հի աշ խա տա կազ մի կադ րե րի վար-
չու թյան պետ Մար գա րիտ Ա զա րյա նը, ՀՀ 
պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այի 
պրո ռեկ տոր Խա չա տուր Բե զիր ջյա նը, 
ՀՊՄՀ ի րա վուն քի և նրա դա սա վա նդ ման 
մե թո դի կայի ամ բի ո նի դա սա խոս, ի րա-
վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
Սա հակ Մա նու կյա նը:

ռՈւ ԲԵն ՍաՖ րաՍ Տյա նը Հան դԵՍ 
Ե կավ դա Սա խո ՍՈւ թյա ՄԲ ՀՀ  
ՊԵ Տա կան կա ռա վար Ման  
ա կա դԵ Մի այի Ու Սա նող նԵ րի  
Հա Մա ր

 Մար տի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ ար ևե լա-
գի տու թյան ինս տի տու տի տնօ րեն, 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր Ռու բեն Սաֆ րաս տյա-
նը զե կու ցու մով հան դես ե կավ ՀՀ պե-
տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այի 
մա գի ստ րա նտ նե րի առջև: Զե կու ցու մը 
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 Հան դի ՊՈւՄ գԵր Մա նի այի  
կր թա կան փո խա նակ Ման  
ծա ռայՈւ թյան (DAAD)  
ՏԵ ղԵ կաՏ վա կան կԵ նՏ րո նի  
Տնօ րԵն թի նԵ լաՈւ ՖԵ րի ՀԵ Տ

 2013 թվա կա նի մար տի 12-ին ՀՀ պե-
տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այում 
հան դի պում էր կազ մա կե րպ վել Գեր մա-
նի այի կր թա կան փո խա նակ ման ծա-
ռայու թյան (DAAD) տե ղե կատ վա կան կե-
նտ րո նի տնօ րեն Թի նե Լաու ֆե րի հետ: 

DAAD-ն տա րե կան օ ժան դա կում է 
ա վե լի քան 100 հայ ու սա նող նե րի, գիտ-
նա կան նե րի և բու հա կան վար չա կան 
աշ խա տող նե րի: Ընդ հա նուր առ մա մբ 
Գեր մա նի այի կր թա կան փո խա նակ ման 
ծա ռայու թյու նը ֆի նան սա կան ա ջակ-
ցու թյուն է տրա մադ րել 1800 հայ գիտ-
նա կան նե րի և ու սա նող նե րի: DAAD-ի 
ներ կայա ցու ցիչ նե րը Հայաս տա նում 
տե     ղե  կատ վու թյուն են տրա մադ րում 
հայ ու սա նող նե րին, բուհերի շր ջա նա-
վա րտ նե րին, գիտ նա կան նե րին Գեր-

նվիր ված էր վեր ջին եր կու տա րի նե րին 
Մեր ձա վոր Ար ևել քում տե ղի ու նե ցող 
ի րա դար ձու թյուն նե րի հան դեպ Թուր-
քի այի մո տե ցում ե րին և վեր ջի նիս քա-
ղա քա կա նու թյա նը: Բա նա խո սը նախ 
ան դրա դար ձավ Թուր քի այի աշ խար հա-
քա ղա քա կան մտ քին. ներ կայաց րեց այդ 
երկ րի նպա տակ նե րը, վա րած քա ղա քա-
կա նու թյունն ընդ հան րա պես, պատ կե-
րա ցում ե րը տա րա ծա շր ջա նում ու ժե-
րի հա րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ: 
Խոս վեց ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
ո լոր տում ո րո շում եր ըն դու նե լու այն մե-
խա նի զմ ե րի մա սին, ո րո նք մշակ վել են 
Թուր քի այում և նշ վեց, թե վեր ջին տա-
րի նե րին դրա նք ինչ փո փո խու թյուն ներ 

են կրել: Ար ևե լա գե տն ան դրա դար ձավ 
այն գոր ծիչ նե րին, ո րո նք մշա կում և 
ի րա կա նաց նում են Թուր քի այի ար տա-
քին քա ղա քա կա նու թյու նը, ներ կայաց-
րեց նրա նց մո տե ցում ե րը:

Զե կուց ման երկ րո րդ մա սում Ռու բեն 
Սաֆ րաս տյա նն ան դրա դար ձավ Մեր-
ձա վոր Ար ևել քում վեր ջին շր ջա նում 
Թուր քի այի վա րած քա ղա քա կա նու թյան 
տար բեր դրս ևո րում ե րին: Նա տա րա-
ծա շր ջա նային քա ղա քա կա նու թյան շր-
ջա նակ նե րում դի տար կեց Թուր քի այի 
մեր ձա վո րար ևե լ յան քա ղա քա կա նու-
թյու նը, կա տա րեց ո րո շա կի կան խա տե-
սում եր:
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ՍԵ Մի նար` « ռիՍ կԵ րի  
կա ռա վա րՈւ Մը ՏԵ ղԵ կաՏ վա կան 
ՏԵխ նո լո գի ա նԵ րի  
նա խագ ծԵ րՈւՄ» թ Ե Մայո վ

 Մար տի 11-ին ՀՀ պե տա կան կա ռա-
վար ման ա կա դե մի այում մեկ նա րկ վեց 
« Ռիս կե րի կա ռա վա րու մը տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի նա խագ ծե րում» 
թե մայով սե մի նա րը, ո րին մաս նակ ցում 
է ին ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման հա մա-
կար գի ա վե լի քան ե րեք տաս նյակ աշ-
խա տա կից ներ: 

ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա-
դե մի այի և Միջ մաս նա գի տա կան մի-
ջազ գային հայ կա կան խմ բա վոր ման 
(G2iA) նա խա ձեռ նու թյա մբ հա մա տեղ 
կազ մա կե րպ ված սե մի նա րի նպա տա-
կը մաս նա կից նե րին տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րին առնչ վող նա խագ-
ծե րի ռիս կե րի կա ռա վար մա նը ծա նո-
թաց նե լն էր: Դա սըն թա ցն ամ փո փում 
էր ռիս կե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թաց-
նե րը, գոր ծիք նե րը և տեխ նի կան, ին չը 
թույլ է տա լիս կա ռա վա րել նա խագ ծե րի 
ըն թաց քը:

Մաս նա կից նե րին նախ ող ջու նեց 
(G2iA)-ի հայաս տա նյան ներ կայա ցուց-
չու թյան ղե կա վար Ար մեն Վա լ յա նը: Նա 
ա սաց, որ ի րե նց կազ մա կեր պու թյու նը 
տա րե կան մի քա նի նման սե մի նար ներ է 
կազ մա կեր պում` մաս նա կից նե րին նոր 

գի տե լիք ներ հա ղոր դե լու հետ մեկ տեղ 
նաև ի րե նց փոր ձը մի մյա նց հետ կի սե լու 
հնա րա վո րու թյուն տա լով: Նա ներ կայաց-
րեց սե մի նա րա վա րին` տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի կա ռա վար ման ո լոր-
տում տաս նա մյակ նե րի փո րձ ու նե ցող 
Հա րու թյուն Խա չա տու րյա նին: Վեր ջի-
նիս խոս քով` սե մի նա րի ըն թաց քում  քն-
նա րկ վե ցին տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի նա խագ ծե րում հա ճա խա կի 
հան դի պող ռիս կե րի ցան կը, նա խագ ծե-
րի ֆի նան սա կան գնա հատ ման հար ցեր, 
ինչ պես նաև հա ղո րդ վեց այն պի սի գի տե-
լիք ներ, ո րո նց շնոր հիվ մաս նա կից նե րը 
կկա րո ղա նան բա ցա հայ տել ռիս կե րը և 
տալ դրա նց ֆի նան սա կան գնա հա տա-
կա նը:

մա նի այում ուս ման և հե տա զոտ ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րի, տար բեր կր թա-
թո շա կային ծրագ րե րի և ֆի նան սա կան 
օ ժան դա կու թյան վե րա բե րյալ, օ ժան-
դա կում են հայ կա կան բու հե րին նո ր 
 հա մա գոր ծակ ցու թյուն սկ սե լու գեր մա նա-
կան բու հե րի հետ: Հան դիպ մա նը, ո րին 
մաս նակ ցում է ին Ա կա դե մի այի դա սա-
խոս նե րը, աս պի րա նտ նե րը, մա գի ստ րա-

նտ նե րը և աշ խա տա կից նե րը, Թ. Լաու ֆե-
րը ներ կայաց րեց Գեր մա նի այի կր թա կան 
ծրագ րե րը և դրա նց մաս նակ ցու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րն ինչ պես դա սա-
խոս նե րի ու հե տա զո տող նե րի, այն պես 
էլ ու սա նող նե րի հա մար: Վեր ջում տի կին 
Լաու ֆե րը պա տաս խա նեց ներ կա նե րին 
հե տա քրք րող հար ցե րին:
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նոր խն դիր նԵ րը Հնա րա վոր է լՈւ
ծԵլ Երկ խո ՍՈւ թյան Ու Հա Մա գոր
ծակ ցՈւ թյան շնոր Հի վ

 Հուն վա րի 30-ին ՀՀ պե տա կան կա-
ռա վար ման ա կա դե մի այում ան ցկաց վեց 
սե մի նար Հայաս տա նում Ղա զա խս տա նի 
դես պա նա տան և «Եվ րո պա կան ին տեգ-
րա ցի ա» հա սա րա կան կազ մա կեր պու-
թյան նա խա ձեռ նու թյա մբ: Կլոր սե ղա նի 
շուրջ ծա վալ վեց զրույց` « Ղա զա խս տան 
2050» ռազ մա վա րու թյուն. կայա ցած պե-
տու թյան նոր քա ղա քա կան ու ղին» թե-
մայով:

Ող ջու նե լով սե մի նա րի մաս նա կից նե-
րին և հյու րե րին ՀՀ պե տա կան կա ռա-
վար ման ա կա դե մի այի ռեկ տոր Ար սեն 
Լո քյա նը մաս նա վո րա պես ա սաց.

« Ղա զա խս տա նն ու Հայաս տա նը մի-
մյա նց հետ կապ ված են գի տա կան, մշա-
կու թային և տն տե սա կան կա պե րով: 
Լրա ցել է եր կու երկր նե րի դի վա նա գի տա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի 20-ա մյա կը: 
Ան կա խու թյան տա րի նե րին Ղա զա խս-
տա նի և Հայաս տա նի մի ջև ձևա վոր վել են 
փո խը մբռն ման և վս տա հու թյան վրա հի-
մ ված բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն-
ներ: Այդ երկ կո ղմ հա րա բե րու թյուն նե րը 
դի նա միկ զար գաց ման մի տում ու նեն և 
օր օ րի դառ նում են ա վե լի կար ևոր ու բո-
վան դա կա լից:

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի ան հե-
տա քրքր ված է Ղա զա խս տա նի կր թա կան 
հա մա կար գի կա ռուց ված քով, մաս նա-
վո րա պես Ղա զա խս տա նի պե տա կան 
կա ռա վար ման ա կա դե մի այի հետ կա-
պե րի ընդ լայն մա մբ և հա մա տեղ գի տա-
կր թա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա մբ: 
Մե նք խրա խու սում ենք հա մա տեղ գի-
տա ժո ղովն ե րի, սե մի նար նե րի, կլոր սե-
ղան նե րի, գի տա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րի ան ցկա ցու մը, ինչ պես նաև դրա նց 
ար դյունք նե րի հրա պա րա կու մը Ա կա դե-
մի այի գի տա կան հան դե սում»:

Պա րոն Լո քյա նը բա րձր գնա հա տեց 
նման հան դի պում ե րը և հույս հայտ նեց, 

որ եր կու երկր նե րի պե տա կան կա ռա-
վար ման ա կա դե մի ա նե րի մի ջև ա մուր 
գոր ծըն կե րային հա րա բե րու թյուն ներ կձ-
ևա վոր վեն:

Կլոր սե ղան-սե մի նա րի մաս նա կից նե-
րին ող ջու նեց Հայաս տա նում Ղա զա խս-
տա նի ար տա կա րգ և լի ա զոր դես պան 
Այիմ դոս Բոզ ժի գի տո վը: Նա խո սեց Ղա-
զա խս տա նի Հան րա պե տու թյան նոր քա-
ղա քա կան ու ղու մա սին, ո րը հան գա մա-
նո րեն ներ կայաց ված է Նա խա գահ Ն. 
Նա զար բա ևի̀  ղա զախ ժո ղո վր դին ուղղ-
ված « Ղա զա խս տան 2050» ռազ մա վա-
րու թյուն. կայա ցած պե տու թյան նոր քա-
ղա քա կան ու ղին» ու ղեր ձում: Վեր ջի նս 
ար դեն պե տա կան ծրա գիր է, ո րը շա րու-
նա կու թյունն է 1997 թվա կա նին ըն դուն-
ված Ղա զա խս տա նի զար գաց ման մի նչև 
2030 թվա կա նի ռազ մա վա րու թյան:

« Ղա զա խս տա նն ինք նու րույն պե տու-
թյուն է և ընտ րել է զար գաց ման իր մո դե-
լը: Իսկ զար գաց ման ա ռա ջին պայ մա նը 
կայու նու թյունն է»,- ա սաց Ա. Բոզ ժի գի-
տո վը:

  Դես պա նը նշեց, որ Ղա զա խս տա նը 
այլ ազ գե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի հան դեպ 
հան դուր ժո ղա կա նու թյուն ցու ցա բե րող 
եր կիր է. այ սօր երկ րում հա րյու րից ա վե լի 
ազ գու թյուն է ապ րում: Ըստ պաշ տո նա-
կան տվյալ նե րի̀  մի այն հայ կա կան հա-
մայն քի ան դամ ե րի թի վը 25 հա զա րի է 
հաս նում:

Ղա զա խս տա նը յու րա հա տուկ կա-
մուրջ է Ար ևել քի և Արև մուտ քի, Հյու-
սի սի և Հա րա վի մի ջև: Պայ մա նա վոր-
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ված ազ գային բազ մա զա նու թյա մբ և 
աշ խար հագ րա կան դիր քով` այն այ սօր 
Եվ րա սի ա կան մի ու թյուն ստեղ ծե լու գա-
ղա փա րի ջա տա գով է և մի ա ժա մա նակ 
մշա կում է «Ու ղի դե պի Եվ րո պա» քա-
ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րու թյու նը: 
 Դես պա նի խոս քով` աշ խար հում ըն թա ցող 
գլո բա լաց ման գոր ծըն թա ցը նոր խն դիր-
ներ է ա ռա ջադ րում, ո րո նք հնա րա վոր է 
լու ծել մի այն պե տու թյուն նե րի երկ խո սու-
թյան ու հա մա գոր ծակ ցու թյան շնոր հիվ: 
Ուս տի ին տե գր ման գոր ծըն թա ցն այ սօր 
հրա տապ է: Սա կայն այն պե տք է ըն թա-
նա բա ցա ռա պես տն տե սա կան հե տա-
քրք րու թյուն նե րի հիմ քի վրա` ա ռա նց լո-
զունգ նե րի կամ ռազ մա վա րա կան ինչ-ինչ 
նպա տակ նե րի:

Ղա զա խս տա նի Հան րա պե տու թյան 
զար գաց ման մի տում ե րի, հա վակ նոտ 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի, երկ րի սո-
ցի ալ-տն տե սա կան ի րա վի ճա կի, հա մաշ-
խար հային տն տե սու թյա նը ին տե գր վե լու, 
ան կա խու թյու նից հե տո երկ րում ի րա-
կա նաց ված քա ղա քա կա նու թյա նը վե րա-
բե րող հար ցեր է ին նե րառ ված Հայաս-
տա նում Ղա զա խս տա նի դես պա նա տան 
նա խա րար-խո րհր դա կան Կա նատ Խա-
սե նո վի, «Այ լը նտ րա նք» հե տա զո տա կան 
կե նտ րո նի տնօ րեն, տն տե սա կան գի-
տու թյուն նե րի դոկ տոր Թա թուլ Մա նա-
սե րյա նի, «Եվ րո պա կան ին տեգ րա ցի ա» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան նա-
խա գահ Կա րեն Բե քա րյա նի ներ կայաց-
րած զե կու ցում ե րում:




