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«Ժողովրդագրական մարտահրավերները ՀՀ-ում» համաժողով  

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ 

 

Նպատակը` Հնարավորություն ստեղծել առաջատար գիտնականների, 

պետական աշխատողների և հետազոտողների համար՝ 

Հայաստանի ժողովրդագրական մարտահրավերների 

համատեքստում փոխանակելու իրենց փորձը, 

ուսումնասիրելու բնակչության և զարգացման տարբեր 

բնագավառները և քննարկելու գործնական խնդիրները 

 

Ժամկետը`   Հոկտեմբեր, 2013 թ. 

 
Վայրը`    Երևան 

 
Կազմակերպիչներ`  ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն,  

ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան 

գրասենյակ  

 

ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի (ՄԱԲՀ)  նպատակն է ունենալ աշխարհ, 

որտեղ յուրաքանչյուր հղիություն ցանկալի է, յուրաքանչյուր ծնունդ՝ անվտանգ, և 

յուրաքանչյուր երիտասարդ մարդու պոտենցիալ՝ իրացված: 

ՄԱԲՀ-ն Հայաստանում իր աշխատանքները սկսել է 1999 թ.-ին: ՄԱԲՀ 

աշխատանքներն ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում եռաշերտ են. 
արտաքին շերտը ներառում է երեք հիմնական բաղկացուցիչ՝ բնակչության 

դինամիկա, մարդու իրավունքներ և գենդերային հավասարություն: Հաջորդ շերտը 

պարունակում է ՄԱԲՀ երկու հիմնական թիրախները, որոնք են երիտասարդ մարդիկ 

և կանայք: Այնուհետև գալիս է ամենախորքային կամ կենտրոնական շերտը, որն 

ընդգրկում է հետևյալ նպատակները. հասնել սեռական և վերարտադրողական 

առողջության համընդհանուր հասանելիության, առաջ մղել բնակչության 

վերարտադրողական իրավունքները, նվազեցնել մայրական մահացությունը, ինչպես 

նաև նպաստել նրան, որ օր առաջ իրականություն դառնա Բնակչության և 

զարգացման միջազգային կոնֆերանսի (Կահիրե, 1994 թ.) հռչակած օրակարգն ու 

ՄԱԿ-ի սահմանած Հազարամյակի նպատակներից 5-րդը, որը վերաբերում է 

մայրական մահացության նվազեցմանը և վերարտադրողական առողջության 

համընդհանուր հասանելիության ապահովմանը: 
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1. Նախապատմություն 

Հայաստանի Հանրապետությունում 20-րդ դարի վերջին տեղի ունեցան 

հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական արմատական 

փոփոխություններ, որոնք նշանակալիորեն ազդեցին հասարակական կյանքի բոլոր 

բնագավառների վրա: Այդ փոփոխությունները ստեղծեցին զարգացման յուրահատուկ 

օրինաչափություններ ունեցող միանգամայն նոր իրականություն: Հիմք դրվեց 

սկզբունքորեն նոր տնտեսակարգի, որին անցնելու հետևանքով փոփոխվեցին 

հասարակական բոլոր հարաբերությունները, և հանրապետության սոցիալական 

իրավիճակը բարդացավ: Եթե սրան ավելացնենք 1988 թ. ավերիչ երկրաշարժի ծանր 

հետևանքները, ղարաբաղյան հակամարտության հարուցած բազմաթիվ 

դժվարությունները և երկրի տնտեսական զարգացումը խոչընդոտող տևական 

շրջափակումը, ապա դժվար չի լինի պատկերացնել սոցիալական այն ծանր 

կացությունը, որի մեջ, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, հայտնվեցին 

պետությունն ու հասարակությունը: 

Սոցիալական նոր իրողությունների հետևանքը եղավ այն, որ սկսեց արագորեն 

անկում ապրել ծնելիությունը, բարձրացավ մահացության մակարդակը, մանավանդ` 

նորածինների ու մանկահասակ երեխաների շրջանում, նվազեց կյանքի սպասվող 

միջին տևողությունը, խաթարվեց ամուսնաընտանեկան արժեքների համակարգը, 

խարխլվեցին հայկական ավանդական ընտանիքի հիմքերը, ավելացան 

ամուսնալուծությունները, իսկ ամուսնությունները պակասեցին, նվազեց 

բնակչության բնական աճի ցուցանիշը, սոցիալ-ժողովրդագրական այլևայլ ցավագին 

երևույթների հետևանքով (արտագաղթ, փախստականություն, տեղահանվածություն 

և այլն) փոխվեցին բնակչության սեռատարիքային համամասնությունները, և 

բնակչությունն սկսեց արագորեն ծերանալ: 

Այլ խոսքով` նշանակալիորեն փոխվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության 

ժողովրդագրական իրավիճակը, ինչը մեր պետության և ազգային անվտանգության 

համար լուրջ մարտահրավեր է: Այս պայմաններում հանրապետությունը ստիպված է 

դիմագրավել ժողովրդագրական լուրջ մարտահրավերների: 

Ողջունում ենք հետաքրքրված մասնագետների մասնակցությունը և հրավիրում 

ենք «Ժողովրդագրական մարտահրավերները ՀՀ-ում» համաժողովին ներկայացնելու, 

քննարկելու և բանավեճ ծավալելու այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ, որոնք 

վերաբերում են ՀՀ-ում ժողովրդագրության և դրան հարակից տարբեր ոլորտների 

(կանանց և տղամարկանց զբաղվածություն, աղքատություն, երիտասարդների 

հիմնահարցեր, առողջապահություն, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ) միջև եղած կապին: 

2. Համաժողովի ձևաչափը 

Սույնով հրավիրում ենք հայտ ներկայացնելու «Ժողովրդագրական 

մարտահրավերները ՀՀ-ում» համաժողովին մասնակցության համար: Ներկայացվող 

աշխատանքները պետք է վերաբերեն լայն ընդգրկում ունեցող հետևյալ թեմաներից 

որևէ մեկին կամ մի քանիսին. 

1. Ծնելիություն, ծնելիության միտումները 

2. Մահացություն, մահացության միտումները 

3. Ցածր ծնելիություն և պետական քաղաքականությունները  

4. Վերարտադրողական առողջություն/մայրական առողջություն 
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5. Ընտանեկան շարժ և ծնելիություն, դրանց սոցիալ-տնտեսկան 

տարբերակիչները 

6. Ամուսնություններ և միություններ, ընտանիքներ և տնային տնտեսություններ, 

դրանց փոփոխվող մոդելները և ազդեցությունը  ծնելիության վրա 

7. Միջազգային միգրացիա` վերջին ժամանակների քաղաքականությունների 

ուղղությունները 

8. Առողջապահական (ներառյալ վերարտադրողական առողջության) 

ծառայությունների հասանելիությունը միգրանտների շրջանում 

9. Միգրացիա և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

10. Ներգաղթողների ինտեգրում 

11. Բարձր որակավորում ունեցող անձանց միգրացիայի միտումները` 

պատճառները և հետևանքները 

12. Միջազգային միգրացիա և ընտանիքների շարժը 

13. Միգրացիայի և դրամական փոխանցումների ազդեցությունները Հայաստանի 

վրա 

14. Ներքին միգրացիա և ուրբանիզացիա 

15. Բնակչության ծերացում և միջսերնդային հարաբերություններ  

16. Բնակչության դինամիկան և դրա կապը շրջակա միջավայրի հետ 

17. Բնակչություն և զարգացում (զբաղվածություն կանանց և տղամարդկանց 

շրջանում, երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները, սոցիալական 

ծառայությունների հասանելիությունը և մատչելիությունը) 

18. Տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ժողովրդագրության վրա 

19. Բնակչություն և աղքատություն (կանանց զբաղվածությունը և դրա 

ազդեցությունը աղքատության վրա) 

20. Բնակչության կանխատեսումներ 

21. ՄԻԱՎ համաճարակի սոցիալական և ժողովրդագրական ազդեցությունները 

Հայաստանում  

Հետաքրքրված անձինք կարող են ընտրել նաև այս թեմաներին սերտորեն 

առնչվող ավելի նեղ մասնագիտական թեմաներ: Ողջունելի են թե՛ էմպիրիկ 

աշխատանքները և թե՛ տեսական հայեցակարգային հոդվածները:  

«Ժողովրդագրական մարտահրավերները ՀՀ-ում» համաժողովը կծառայի որպես 

քննարկումների, բանավեճերի և նոր գաղափարների ձևավորման հարթակ: Այն նաև 

կլինի շփումների և ցանցերի ստեղծման հնարավորություն ընձեռող 

իրադարձություն՝ ժողովրդագրությանն ու զարգացմանն առնչվող գաղափարների 

խթանման, քարոզման և տարածման հստակ ուղղվածությամբ: 

3. Մասնակցության պայմանները և մասնակիցների ընտրության չափանիշները 

«Ժողովրդագրական մարտահրավերները ՀՀ-ում» համաժողովը կհյուրընկալի 

ժողովրդագիրների, հասարակագետ հետազոտողների, վերլուծական կենտրոնների և 

հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, բուհերի 

դասախոսների և ասպիրանտների, պետական հիմնարկների աշխատողների, 

միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների՝ բոլոր նրանց, ովքեր 

գիտական և մասնագիտական հետաքրքրություն կցուցաբերեն վերոնշյալ թեմաների 

և հարակից ոլորտների հանդեպ: Հետաքրքրված հետազոտողները պետք է 

ներկայացնեն իրենց առաջարկած աշխատանքի համառոտագրերը (ոչ ավելի, քան 

300 բառ): Համառոտագրերը կարելի է ներկայացնել հայերեն կամ անգլերեն: 
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Համառոտագրերը պետք է ներկայացնել մինչև 2013 թվականի հուլիսի 15-ը, 

hovhannisyan@unfpa.org հասցեով: 

Համաժողովի կազմկոմիտեն զեկուցողներին ընտրելու է մրցութային 

հիմունքներով: Ամբողջական աշխատանքը ներկայացնելու առաջարկով 

կազմկոմիտեն կդիմի այն անհատներին, ում համառոտագրերը կընտրվեն: 

Կազմկոմիտեն ընդունված համառոտագրերի հեղինակներին 

համապատասխան ծանուցում կուղարկի մինչև 2013 թ. օգոստոսի 15-ը: 

Ներկայացված համառոտագրերի գնահատման համար կօգտագործվեն հետևյալ 

չափանիշները. 

1. Համառոտագրերը պետք է պարունակեն ոչ ավելի, քան 300 բառ, ներառյալ 

հետևյալ տեղեկությունները՝ վերնագիրը, հեղինակ(ներ)ի անուն(ներ)ը, 

կոնտակտային տվյալները և իր(ենց) ներկայացրած հաստատության 

(հաստատությունների) անվանում(ներ)ը: 

2. Համառոտագրերը պետք է առնչվեն «Բաժին 2. Համաժողովի ձևաչափը» 

բաժնում նկարագրված թեմաներին: 

3. Համառոտագրերը պետք է տրամաբանական կապ ունենան աշխատանքի հետ 

և ճշգրտորեն արտահայտեն աշխատանքի նպատակը, կառուցվածքը, 

փաստարկները և եզրակացությունները: 

4. Մեջբերումները պետք է ուղեկցվեն աղբյուրներին ճշգրիտ հղումներով: 

Ամբողջական աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներն անհատապես 

կներկայացվեն ընտրված համառոտագրերի հեղինակներին: 

Աշխատանքը ՉՊԵՏՔ Է պարունակի այնպիսի նյութեր, որոնք կարող են 

մեկնաբանվել որպես որևէ անհատի, քաղաքական կուսակցության, պետական կամ 

միջազգային կազմակերպության գովազդ և/կամ քարոզչություն: 

Լավագույն աշխատանքները և ելույթները կհրապարակվեն «Ժողովրդագրական 

մարտահրավերները ՀՀ-ում» համաժողովից հետո՝ երկու ամսվա ընթացքում: 

4. Կոնտակտային տեղեկություններ 

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք դիմել՝ 

Աննա Հովհաննիսյանին 

ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի <<Բնակչություն և զարգացում>> ծրագրի 

համակարգող 

ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմադրամի հայաստանյան գրասենյակ 

Պ. Ադամյան 14, Երևան, Հայաստան 

(37410) 54 16 89, 54 34 16 

Էլ. Հասցե`hovhannisyan@unfpa.org 


