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Միջազգային լրահոս

ՏԵՄՊՈւՍ IV. «Հատուկ կարիքներով
մարդկանց հասանելիությունը
հասարակությանը» (ASPIRE)
ծրագրի մշտադիտարկում
2013 թվականի հոկտեմբերի 12-ին տե
ղի ունեցավ ՏԵՄՊՈւՍ IV. «Հատուկ կա
րիքներով մարդկանց հասանել իությու
նը հասարակությանը» (ASPIRE) ծրագրի
մշտադիտարկումը: Քննարկվեցին ծրագ
րի իրականացման առաջին տարվա ըն
թացքում կատարված աշխատանքները
կոնսորցիումի անդամ հաստատություն
ների՝ Եվ րասիա միջազգային համալ
սարանի, ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի, Խ.Աբով յանի անվան պե
տական մանկավարժական համալսարա
նի, Գորիսի պետական համալսարանի,
«Հույսի կամուրջ» հասարակական կազ
մակերպության կողմից:]Մշտադիտարկ
ման աշխատանքները ղեկավարում էր
ՏԵՄՊՈւՍ ծրագրի հայաստանյան գրա
սենյակի ղեկավար տկն Լանա Կարլո
վան:
Կոնսորցիումի անդամ
ն երը ներկա
յացրին կատարված աշխատանքները,
դրանց համահունչությունը ծրագրի աշ
խատանքային պլանին և ժամանակա
ցույցին, անդրադարձան նաև առաջիկա
խնդիրներին և գործ ողություններին:
ՀՀ պետական կառավարման ակա
դեմիայի մասնագետները մասնակցել են
ն երին
ծրագրի մեկնարկային քննարկում
(կազմակերպվել էր Կոշիցեի տեխնիկա

կան համալսարանում), «Անգլերեն հա
տուկ կարիքների համար» երկշաբաթյա
դասընթացին (կազմակերպվել էր Եվրա
սիա միջազգային համալսարանում), ինչ
պես նաև ութ ուսում
ն ական մոդուլների
մշակման աշխատանքներին (կազմա
կերպվել էր Լիմերիկի տեխնոլոգիական
ինստիտուտում), որոնք վարում էին եվրո
պական գործ ընկեր հաստատություն
ների փորձագետները Էդջ Հիլ լ համալ
սարանից (ՄԹ), Կոշիցեի տեխնիկական
համալսարանից (Սլովակիա), Լիմերիկի
տեխնոլոգիական ինստիտուտից (Իռլան
դիա), Պիրամիդ խմբից (Գերմանիա):
Նոյեմբեր ամսին պլանավորված է ան
ցկացնել պիլոտային ծրագիր մշակված
4 մոդուլների մատուցմամբ, որոնցից մե
կը «Գրադարանի օգտագործ ումը (Use of
Library)» կիրականացնի ՀՀ պետական
կառավարման ակադեմիան: Մոդուլ ին
կհրավ իրվեն մասնակցելու կոնսորցիու
մի անդամ հաստատությունների գրադա
րանավարները:

Ակադեմիայի շրջանավարտները
կարող են մասնակցել
Գերմանիայի Բունդեսթագի
կողմից իրականացվող ծրագրին
Սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ պետական կա
ռավարման ակադեմիան հյուրընկալել
էր Գերմանիայի Բունդեսթագի պատ
գամավոր, Քրիստոնյա-դեմոկրատական
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ՀՀպկա

կուսակցության անդամ Վոլֆգանգ Բյոր
զենին և Հայաստանում Գերմանիայի
փոխդեսպան Քրիստոֆ Բրյոյնինգին:
Վոլֆգանգ Բյորզենն արդեն չորրորդ
անգամ է Հայաստանում և, ինչպես ինքը
խոստովանեց, այստեղ միշտ հանդիպել է
լավ կրթություն ստացած մարդկանց:
«Հայաստանի հանդեպ իմ համակ
րանքը հասցրեց նրան, որ հայտնվեցի
Ադրբեջանի համար անցանկալ ի մա
րդկանց «սև ցուցակում»,- Ակադեմիա
 յի
սովորողների և աշխատակիցների հետ
հանդիպման ընթացքում ասաց պարոն
Բյորզենը:- Նախորդ տարի ինձ բախտ
վիճակվեց լինել Արցախի հանրապետու
թյունում, ինչը դուր չեկավ Ադրբեջանի
ղեկավարությանը»:
Հերթական անգամ Հայաստան այցե
լելու նպատակը Գերմանիայի Բունդես
թագի կողմից իրականացվող Միջազ
գայի խորհրդարանական կրթաթոշակ
ծրագրի հերթական փուլ ը ներկայացնելն
է: Բունդեսթագը երիտասարդ, քաղաքա
կանությամբ հետաքրքրվող համալսա
րանական շրջանավարտներին 5 ամսով
հրավ իրում է Բեռլ ին՝ մասնակցելու վե
րոնշ յալ ծրագրին (կայք՝http://bundestag.
de/ips): Շուրջ 15 շաբաթների ընթացքում
մասնակիցները հնարավորություն կունե
նան ծանոթանալու գերմանական խորհր
դարանական համակարգին և այդտեղ

ստեղծված ավան
դույթներին: Ծրագ
րի նպատակը մաս
նակից
երկրների
հար աբ եր ութ յուն
ները Գերմանիայի
հետ խթանելն ու
ամրացնելն է:
Ծրագիրը տևում
է 2014թ. մար
տի
1-ից մինչև հուլ իսի
31-ը:
Ծրագրում ընդգրկվելու կարևոր նա
խապայմաններն են` գերմաներենի շատ
լավ իմացություն, հաջողությամբ ավա
րտված համալսարանական կրթություն
(բակալավ ր, մագիստրոս, ասպիրանտու
րա), մասնագիտական նպատակներ` պե
տական ծառայություն կամ այլ գործ ունե
ություն սեփական երկրի հասարակական
ոլորտում:
Ի դեպ, Գերմանիան միակ երկիրն է
տարածաշրջանում, որ նման ծրագիր է
իրականացնում: Ծրագրի կրթաթոշակա
ռու կարող է դառնալ նաև ՀՀ պետական
կառավարման ակադեմիայի շրջանա
վարտը, եթե բավարարում է մյուս նախա
պայմաններին:
Պատվ իրակության հետ հանդիպման
ընթացքում ցուցադրվեց նաև ծրագրի
մասին պատմող տեսաֆիլմ:

Մասնակցություն Հարավային
Կովկասում հանրային
կառավարման հարցերի շուրջ
տարածաշրջանային գիտաժողովին
ՀՀ պետական կառավարման ակա
դեմիա
 յի պրոռեկտոր Թ. Խեչոյանը հան
րային ծառայողների ուսուցման, վե
րապատրաստման
և որակավորման
բարձրացման հիմ
ն ախնդիրների շուրջ
հանդես եկավ զեկույցով Թբիլ իսիում
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կայացած «Հանրային կառավարման ձևա
փոխում
ն երը Հարավային Կովկասում.
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հավասարակշռում և հեռանկարներ» խո
րագրով տարածաշրջանային գիտաժո
ղովում, որը կազմակերպվել էր Թբիլ իսիի
պետական համալսարանի կառավարման
ինստիտուտի և Շպայերի (Գերմանիա)
կառավարման համալսարանի կողմից:
Գիտաժողովն անցավ Գերմանիայի Դաշ

նային Հանրապետության և Հարավային
Կովկասի երեք հանրապետությունների
հանրային կառավարման ոլորտի վերա
բերյալ հետաքրքիր հարցադրում
ն երի
ներկայացմամբ և լուսաբանմամբ: Գիտա
ժողով ը հիմք կծառայի հետագա համա
գործակցության խորացման համար:

Գործընկերություն` հանուն
հանրային ծառայողների
կարողությունների հզորացման
 ր
Ա
դեն 12 տա
րի է, ինչ Ժն
ևի մի
ջազ
գային և զարգացման հետազոտություն
ների ինստիտուտը մեր երկրում իրա
կանացնում է«Միջազգային կապերի
կարողությունների հզորացում» (CABIR)
ծրագիրը Շվեյցարիայի զարգացման և
համագործակցության գործակալության
աջակցությամբ: Սեպտեմբերի 24-ին ՀՀ
պետական կառավարման ակադեմի
այում մեկնարկեց ծրագրի հերթական
փուլ ը` «Անվտանգության քաղաքակա
նություններ» թեմայով դասընթացը: Չոր
սօրյա դասընթացների մասնակիցները
պետական այն մարմինների ներկայա
ցուցիչներն են, որտեղ խնդիրն առավել
արդիական է:
Ող ջունելով ծրագրի մասնակիցնե
րին` ՀՀ քաղաքացիական ծառայության
խորհրդի նախագահ Մանվել Բադա
լ յանը համոզմունք հայտնեց, որ ինչպես
ծրագրի նախորդ փուլերը, այս փուլ ը ևս
արդ յունավետ է լինելու մասնակիցների
համար:
«Հանրային ծառայողներին ներկայաց
վող պահանջներն այսօր շատացել են,
նրանց առջև նոր խնդիրներ են դրվում,
և նման ծրագրերը հնարավորություն են
ընձեռում հաղորդակցվելու միմյանց հետ,
մտքեր փոխանակելու, սովորելու միմյան
ցից: Մեր բոլորիս խնդիրն է` Հայաստանի
Հանրապետությունում ունենալ որակ յալ
հանրային ծառայության համակարգ:
Դրա համար մի շարք գործ ոններ են ան

հրաժեշտ, որոնցից մեկը հանրային ծա
ռայության ոլորտի բարձրորակ մասնա
գետներ ունենալն է: Այսինքն` մարդիկ,
ովքեր և´ իրենց գիտել իքներով, և´ տե
սակով, և´ կրած արժեհամակարգով իրե
նց տեղում են: Կարծ ում եմ` այս դասըն
թացները կնպաստեն, որ մեր հանրային
ծառայողներն ավել ի հիմ
ն ավոր մոտե
նան իրենց խնդիրների լուծմանը և կա
րողանան կյանքի կոչել դրանք»:
Ծրագրի մասնակիցներին ող ջունեց
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմի
այի ռեկտոր Արսեն Լոք յանը:
«Ժնևի միջազգային և զարգացման
3
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հետազոտությունների
ինստիտուտի,
ինչպես նաև Շվեյցարիայի զարգացման
և համագործակցության գործակալու
թյան հետ մեր hամագործակցությունը
կայուն փուլում է. սա արդեն մեր համա
տեղ գործ ունեության շրջանակներում
իրականացվող 6–րդ սեմինարն է,- ասաց
նա:- Հիշեցնեմ, որ նախորդ տարի նաև
տարածաշրջանային սեմինար անցկաց
վեց, որին հայ պետական ծառայողնե
րի հետ միասին մասնակցում էին նաև
Վրաստանից
ժամանած
պետական
պաշտոնյաներ: Միշտ էլ հետաքրքիր քն
նարկում
ն եր, դրական արձագանքներ են
եղել մասնակիցների կողմից սեմինար
ների կազմակերպման, դասախոսների
պրոֆեսիոնալ իզմի վերաբերյալ:
Վստահ եմ` սեմին
 արի ընթացքում ձե
ռք բերված գիտել իքներն ու հմտություն
ներն օգտակար կլինեն Ձեր հետագա
մասնագիտական գործ ունեության ըն
թացքում»:
Սեմինարի մասնակիցներին ող ջունեց
և արդ յունավետ ընթացք մաղթեց Շվեյ

ցարիայի զարգացման և համագործակ
ցության գործակալության ծրագրերի
համանախագահ Լուկաս Լյուշերը:
«Միջազգային կապերի կարողություննե
րի հզորացում» (CABIR) ծրագրի շրջանա
վարտների միության նախագահ Գայանե
Հովակիմյանը նշեց, որ այս ծրագիրը հնա
րավորություն է տալիս մասնակիցներին
գործընկերությունը շարունակելու նաև հե
տագայում` ողջ աշխատանքային գործունե
ության ընթացքում: Այստեղ ստացած գիտե
լիքները շրջանավարտները հետագայում
փոխանցում են մյուս պետական ծառայող
ներին:
«Հայաստանում արդեն ծրագրի 150
շրջանավարտ կա, որոնք իրենք են կազ
մակերպում սեմինարներ, սոցիալական
հանդիպում
ն եր, դասախոսություններ են
կարդում: Եվ մենք մեկ հիմ
ն ական նպա
տակ ունենք` հզորացնել հանրային ծա
ռայողների կարողությունները` ի նպաստ
մեր երկրի պետական կառավարման հա
մակարգի»:

Հատուկ կարիքներով մարդկանց
համար ուսումնական մոդուլների
պատրաստման աշխատանքներ
Լիմերիկի տեխնոլոգիակ
 ան
ինստիտուտում (Իռլանդիա)
ՀՀ պետական կառավարման ակա
դեմիա
 ն Եվրամիության Տեմպուս IV
ծրագրի շրջանակներում իրականաց
վող «Հատուկ կարիքներով մարդկանց
հասանել իությունը հասարակությանը»
(ASPIRE) ծրագրի կոնսորցիումի անդամ
է, որի շրջանակներում 2013 թ. հուլ իսի
28-ից օգոստոսի 14-ին Լիմերիկի տեխ
նոլոգիական ինստիտուտում (Իռլան
դիա) կայացած ուսում
ն ական մոդուլների
մշակման աշխատանքներին մասնակ
ցեցին Ակադեմիայի արտաքին կապերի
գծով պրոռեկտոր Թ. Խեչոյանը և միջազ
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գային համագործակցության և արտա
քին կապերի բաժնի գլ խավոր մասնա
գետ Տ. Դանիել յանը:
Աշխատանքներին մասնակցում էին
Հայաստանից և Վրաստանից ծրագրի
կոնսորցիումի անդամ 4-ական բարձրա
գույն ուսում
ն ական հաստատությունների

Միջազգային լրահոս

և մեկական հասարակական կազմակեր
պության ներկայացուցիչներ:
Աշխատանքներն իրականացվում էին
Լիմերիկի տեխնոլոգիական ինստիտու
տի (Իռլանդիա), էդջ Հիլ լ համալսարա

նի (ՄԹ), Պիրամիդ խմբի (Գերմանիա),
Կոշիցեի տեխնիկական համալսարանի
(Սլովակիա) փորձառու մասնագետնե
րի ղեկավարությամբ և խորհրդատվու
թյամբ:

ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի կազմում հիմնվե
լու է Էքս-ան-Պրովանսի «Սիանս
Պո» ինստիտուտի մասնաճյուղ
Ս.թ. հուլ իսի 15-19-ը ՀՀ պետական
կառավարման ակադեմիան հյուրընկա
լել էր Էքս-ան-Պրովանսի «Սիան
 ս Պո»
պատվ իրակությանը (պատվ իրակության
ն եր՝ Զարգացման գծով տնօրեն
անդամ
Ստեֆան Բուդրանդի, «Հայաստան» նա
խագծի իրագործման պատասխանատու
Ժիլբեր Դերդերյան և տնօրեն Քրիստի
ան Դյուվալ)՝ տնօրեն Քրիստիան Դյուվա
լի գլ խավորությամբ:
Այցի նպատակն էր Ակադեմիայի կազ
մում հիմ
ն ել «Սիանս Պո»-ի մասնաճյուղ:
 ս Պո» ինստի
Էքս-ան-Պրովանսի «Սիան
տուտը հիմնվել է 1872 թվականին: Ինս
տիտուտի առաքելությունը ի սկզ բանե
եղել և մնում է առաջատար ղեկավարնե
րի պատրաստումը: Էքս-ան-Պրովանսի
«Սիանս Պո» ինստիտուտի նախագա
հը Արժույթի միջազգային հիմ
ն ադրա
մի գործադիր տնօրեն տիկին Քրիստին
Լագարդն է: «Սիանս Պո»-ն իրականաց
նում է դասընթացներ սոցիոլ ոգիայի, հա
սարակագիտության, ընդհանուր մշա
կութաբանության, քաղաքագիտության,
իրավագիտության, միջազգային հարա
բերությունների, պատմության, մեթոդա
բանության, օտար լեզուների և այլ ոլորտ
ներում:
Էքս-ան-Պրովանսի «Սիանս Պո» ինս
տիտուտը իրականացնում է նաև մագի
ստրոսական և շարունակական վերա
պատրաստման, գիտահետազոտական,
միջազգային և կրկնակի դիպլոմ շնորհող

ն ական ծրագրեր:
մի շարք ուսում
Հիմնվելով արդեն իսկ ձևավոր
ված  համագործակցության վրա՝ ս.թ.
հուլ իսի 18-ին ՀՀ պետական կառավար
ման ակադեմիա
 յի ռեկտոր Արսեն Լոք յա
նը և «Սիան
 ս Պո» ինստիտուտի տնօրեն
Քրիստիան Դյուվալ ը  հանդիսավոր պայ
մաններում համաձայնագիր ստորագրե
ցին Ակադեմիա
 յի կազմում «Սիան
 ս Պո»-ի
մասնաճյուղ ի բացման վերաբերյալ: Հա
մաձայնագրի ստորագրման արարողու
թյան ժամանակ գոհունակություն հայտ
նելով համագործակցության և «Սիան
 ս
Պո Արմենիա»-ի ստեղծման կապակցու
թյամբ՝ ինստիտուտի տնօրեն Քրիստիան
Դյուվալ ը համոզմունք հայտնեց, որ այս
հաստատությունում պատրաստվելու է
կառավարման ոլորտի էլ իտան:
Այս նախաձեռնությունը կկրի «Սիան
 ս
Պո Արմեն
 իա» անվանումը: Այն նախա
տեսում է Հայաստանում իրականացնել
քաղաքագիտության բարձրագույն դա
սընթացների ցիկլ, ինչը մեծ հնչեղություն
կունենա ամբող ջ Կովկասում: Համա
գործակցության նպատակը ներկայիս և
ապագայի ղեկավարներին հետազոտա
կան ոլորտի լայն և բարենպաստ դաշտ
5
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առաջարկել ը և ասպիրանտական, բարձ
րագույն կրթության և ցկյանս (մշտական)
վերապատրաստման ծրագրերի իրակա
նացումն է: Այս ցիկլ ը, որը կիրականացվ ի
փորձագետների կողմից, ինն ամիս առա

նց բացակայության հաճախած ուսանող
ներին հնարավորություն կտա ստանալ
Էքս-ան-Պրովանսի «Սիանս Պո» ինստի
տուտի կողմից կնքված քաղաքագիտու
թյան բարձրագույն դասընթացի դիպլոմ:

Հանրային կառավարման 1-ին
կուրսի երկու ուսանողներ իրե
նց պրակտիկան անցան Մարսել
քաղաքի 13/14 համայնքների
թաղապետարանում
 ույն թվականի հունիսի 20-ից 30-ը
Ս
ՀՀ պետական կառավարման ակադե
միայի Հանրային կառավարման առկա
1-ին կուրսի երկու ուսանողներ Մանիկ
Սիմոնյանը և Մարիամ Մնացականյա
նն իրենց կառավարչական պրակտի
կան անցկացրեցին Ֆրանսիայի Հան
րապետության Մարսել քաղաքի 13/14
թաղապետարանում:
համայնքների
13/14 համայնքների թաղապետ Գարօ
Հօվսեփյանի անմիջական ղեկավարու
թյան ներքո Ակադեմիայի ուսանողները
ծանոթացան թաղապետարանի կառուց
վածքի առանձին ստորաբաժանում
ն երի
գործունեությանը, ինչպես նաև՝ կառա
վարման համակարգին: Հունիսի 17-ից
23-ը «Հայկական գերազանցության շա
բաթ» միջոցառման շրջանակներում
Ակադեմիայի ուսանողներն իրենց մաս
նակցությունը ցուցաբերեցին Սփյուռ
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քի նախարարության կողմից Մարսելում
կազմակերպված մի շարք միջոցառում
ների, մասնավորապես՝
• Սփյուռքի
նախարարության
և
Ֆրանս-հայկական
առևտրաար
դյունաբերական պալատի կողմից
կազմակերպված բիզնես համաժո
ղով ին,
• աշխարհահռչակ հայ կինոբեմադ
րիչ Անրի Վեռնոյի գործ ունեությա
նը նվիրված ցուցահանդեսին,
• մասնակցություն «Գարեգին Նժ
դեհ»  ֆիլմի ցուցադրությանը:
Նշենք, որ 2011թ.-ին Ակադեմիայի ու
սանողների՝ Մարսելում գտնվելու կե
ցության ծախսերը հոգացել է Ֆրանսհայկական առևտրաարդյունաբերական
պալատը:
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Համագործակցության
համաձայնագիր ՀՀ պետական
կառավարման ակադեմիայի ԵՎ
Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական
ինստիտուտի միջԵՎ
2013 թ. հուլիս ի 12-ին ՀՀ պետ ակ ան
կառ ավ արմ ան ակ ադ եմ իա յի ռեկտ որ
պրն Արս են Լոք յան ը և Վ. Սար գս յան ի
անվ ան ռազմ ակ ան ինստ իտ ուտ ի պետ,
գեն եր ալ-լեյտ են ան տ Մարտ ին Կար ա
պետ յան ը համ ագ ործ ակց ութ յան հա
մաձ այն ագ իր ստոր ագր եց ին երկ ու ու
սում ն ակ ան հաստ ատ ութ յունն եր ի միջ և
փորձ ի փոխ ան ակմ ան, կրթ ակ ան և գի
տակ ան ոլ որ տն եր ում համ ապ ատ աս
խան աշխ ատ ան քն եր ի իր ակ ան ացմ ան՝
համ ատ եղ սեմ ին արն եր ի և գիտ աժ ո
ղովն եր ի կազմ ակ երպմ ան, ուս ան ող
ներ ի շարժ ուն ութ յան իր ակ ան ացմ ան,
սոց իալ ակ ան, մշակ ութ ային և սպոր
տային միջ ոց առ ում ն եր ի կազմ ակ երպ

ման, ուսում ն ակ ան պլանն եր ի մշակ
ման և կրթ ակ ան գործ ընթ աց ում դրան ց
ներդրմ ան փորձ ի փոխ ան ակմ ան, հա
մատ եղ գիտ ակ ան հոդվ ածն եր ի, դա
սագ րք եր ի, ձեռն արկն եր ի հրատ ար ակ
ման, ուս ում ն ամ եթ ոդ ակ ան նյութ եր ի,
գիտ ակ ան հրատ ար ակ ութ յունն եր ի փո
խան ակմ ան, ինչպ ես նաև գիտ ակ ան
նախ ագծ եր ի մշակմ ան և իր ակ ան աց
ման վեր աբ եր յալ:
Համաձայնագրի գործ ողության ժամ
կետը 5 տարի է:

Համագործակցության
շրջանակներն ընդլայնվում են
Ս.թ. մայի
սի 26-29-ը ՀՀ պե
տա
կան
կառավարման ակադեմիայի պատվ իրա
կությունը Ակադեմիայի ռեկտոր Արսեն
Լոք յանի գլխավորությամբ գտնվում էր
Փարիզում, որտեղ նախատեսված էին մի
շարք հանդիպում
ն եր Կառավարման ազ
գային դպրոցի (l’ENA, Ֆրանսիա), Տա
րածքային քաղծառայության ազգային
կենտրոնի (CNFPT) և Փարիզ ի Դոֆին
համալսարանի (Université Paris Dauphine)
ղեկավարության հետ:
Մայիսի 27-ի առ ավոտյան Ակադ եմի
այի պատվ իրակութ յունը Ֆրանսիայի
Հանրապետութ յունում Ակադ եմիայի լի
ազոր ներկայացուցիչ Ժաք Բահրիի և
Միջմասնագ իտական միջազգ ային հայ
կական խմբավորման անդ ամ Սասուն
Սոժ իի հետ միասին հանդ իպեց Տարած
քային քաղծ առ այութ յան ազգ ային կե

նտրոնի (CNFPT) ղեկավարութ յան հետ:
Հանդ իպման ընթ ացքում քննարկվեցին
երկու հաստատութ յունների միջև հա
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ՀՀպկա

մագ ործ ակցութ յան
հեռ անկարները,
պատվ իրակութ յունը ծանոթ ացավ տա
րածքային քաղծ առ այութ յան ֆրանսիա 
կան փորձին: Հանդ իպման արդ յունքում
համագ ործ ակցելու պայմանավորված ու
թյուն ձեռ ք բերվեց հետև յալ ուղղութ յուն
ներով՝ տարածքային քաղծ առ այութ յան
կազմակերպման և իրականացման մե
խանիզմ
ն երի վերաբերյալ փորձի փո
խանակում, Ակադ եմիայի համապա
տասխան ոլորտի աշխատակիցների
ճանաչողական այցերի կազմակերպում,
որոնց ընթ ացքում Ակադ եմիայի աշ
խատակիցները և վերապատրաստում
իրականացնողները տեղում հնարավո
րութ յուն կունենան ծանոթ անալու տա
րածքային քաղծ առ այութ յան իրակա
նացման սկզ բունքներին:
Հանդիպման վերջում երկկողմ հետա
քրքրություն ներկայացնող հետագա հա
մագործակցության այլ ուղղություններ
ևս մշակելու որոշում կայացվեց:
Նույն օ
րը՝ ժա
մը 15:00-ին, ՀՀ ՊԿԱ
պատվ իրակութ յանն
ընդ ունեց
Կա
ռավարման ազգ ային դպրոցի (l’ENA,
Ֆրանսիա) տնօրեն Նատալ ի Լուազոն:
Հանդ իպմանը ներկա էին նաև դպրո
ցի Միջազգ ային հարաբերութ յունների
վարչութ յան պետ Պիե ռ Թենարդ ը, Մի
ջազգ ային հարաբերութ յունների եվ
րոպական հարցերի գծով բաժնի պետ
Կլաուդ ին Ժուստաֆրեն, Բազմակողմ
հարաբերութ յունների և մրցույթների
վարչութ յան ղեկավարի տեղակալ Քրիս
տինա Մենդ եսը: Տիկին Լուազոն, ող ջու
նելով Ակադ եմիայի պատվ իրակութ յանը,
ներկայացրեց Կառ ավարման ազգ ային
դպրոցի գործ ունեութ յան հիմ
ն ական ուղ
ղութ յունները, որին հաջորդ եց երկկող
մանի համագ ործ ակցութ յան հեռ անկար
ների շուրջ քննարկումը. շեշտը դրվեց
ճանաչողական այցերի, փորձագ ետնե
րի փոխանակման, մեթ ոդ ական և այլ
խորհրդ ատվութ յունների
իրականաց
ման, l’ENA-ում Ակադ եմիայի ուսանող
ների պրակտիկայի կազմակերպմանն
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առնչվող հարցերի վրա: Քննարկումից
հետո կողմերը համաձայնեցին ստորագ
րել համագ ործ ակցութ յան հուշագ իր,
որը հնարավորութ յուն կընձեռ ի համա
գոր
ծ ակ
ցել ոչ մի
այն նշ
ված, այլև երկ
կողմանի հետաքրքրութ յուն ներկայաց
նող այլ ոլորտներում ևս: Հանդ իպման
ավարտին Ակադ եմիայի պատվ իրակու
թյունը շրջայց կատարեց Կառ ավար
ման ազգ ային դպրոցում՝ ծանոթ անալով
դպրոցի առ անձին ստորաբաժ անում
ն ե
րի գործ ունեութ յանը, դպրոցի հարուստ
գրադ արանին:
Մայիսի 28-ին նախատեսված էր
պատվ իրակության հանդիպումը Փա
րիզ ի Դոֆին համալսարանի (Université
Paris Dauphine) ղեկավարության հետ: ՀՀ
պետական կառավարման ակադեմիան
հետաքրքրված էր հատկապես համալ
սարանի մագիստրոսական ծրագրերով,
ուստի կողմերը, չշտապելով կնքել հա
մագործակցության պայմանագիր, առա
ջիկայում փոխանակման ծրագրեր իրա
կանացնելու, Ակադեմիայի ուսանողների
պրակտիկան համալսարանում կազմա
կերպելու և Ակադեմիայի համապատաս
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խան աշխատակիցների ճանաչողական
այցերն իրականացնելու պայմանավոր
վածություն ձեռք բերեցին:
Հետ աք րքրվ ած լին ել ով հեռ ահ ար
և էլ եկ տր ոն ային ուս ուցմ ան ֆրանս ի
ակ ան փորձ ով՝ Ակ ադ եմ իա յի պատ
վիր ակ ութ յուն ը Ժաք Բահր իի հետ
պայմ ան ավ որվ ած ութ յուն ձեռ ք բեր եց
ֆրանս իակ ան փորձ ը ՀՀ պետ ակ ան
կառ ավ արմ ան ակ ադ եմ իա յում կիր ա
ռել ու վեր աբ եր յալ:
Մայիսի 30-ին Ակադեմիայի պատ
վիրակությունը ժամանեց Կիև, որտեղ
նրանց դիմավորեց Ուկրաինայի Նա
խագահին կից պետական կառավար
ման ազգային ակադեմիայի նախագահ
Յուրի Կով բասյուկը: Երկու հաստատու
թյունների միջև համագործակցությունը
հաստատվել է դեռևս 1999 թվականից, և
արդեն հասունացել էր համագործակցու
թյունն իրավական փաստաթղ թով ամ
րապնդելու պահը: Ուստի նույն օրը՝ մայի
սի 30-ին, ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի և Ուկրաինայի Նախագա
հին կից պետական կառավարման ազ

գային ակադեմիա
 յի միջև ստորագրվեց
համագործակցության համաձայնագիր,
որի նպատակն է կողմեր
 ի միջև համա
գործակցության հաստատումը՝ ուղղված
երկու երկրների կրթական ոլորտներում
համապատասխան
աշխատանքների
իրականացմանը, քաղաքացիական ծա
ռայողների և տարածքային կառավար
ման մարմինների պաշտոնատար ան
ձանց ուսուցման և վերապատրաստման
բնագավառում միջազգային փորձի ու
սում
ն ասիրմանը, ինչպես նաև այս ոլոր
տում համագործակցության հետագա
զարգացմանը:
Հանդիպման ավարտին Ակադեմիայի
պատվ իրակությունը շրջայց կատարեց
Ուկրաինայի պետական կառավարման
ազգային ակադեմիայում` ծանոթանա
լով գրադարանին, հեռահար և էլեկտրո
նային ուսուցման լսարաններին, դասա
վանդման կառուցակարգերին:
ն երն այցե
Պատվ իրակության անդամ
լեցին նաև Կիևի պատմամշակութային
հուշարձաններ:

Պետական կառավարման
մարմինների աշխատակիցները
մասնակցում են Եվրոպական
հարԵՎանության
քաղաքականության
շրջանակներում ԹԱՅԵՔՍ (TAIEX)
գործիքի ներքո անցկացվող
աշխատաժողովին
ՀՀ պետ ական կառ ավարմ ան ակ ա
դեմիա յի նախ աձեռն ութ յամ բ մայիս ի
16-ին և 17-ին «Արմենիա Մարիո թ» հյու
րան ոց ում կազմ ակերպվել էր աշխ ա
տաժ ողով պետ ակ ան կառ ավարմ ան
մարմինների աշխ ատ ակիցների հա
մար: Աշխ ատ աժ ողով ին մասն ակց ելու
հրավեր էին ստաց ել ՀՀ կառ ավար ու
թյան, ՀՀ նախ ար ար ութ յունների, մա

րզպ ետ ար անների, Կառ ավար ութ յանն
առ ընթ եր մարմինների 65 քաղաք աց ի
ական ծառ այողներ: Աշխ ատ աժ ողով ի
նպատ ակ ը քաղաք աց իական ծառ այող
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ների վեր ապ ատր աս տմ ան կարիքների
գնահ ատ ումն է, ինչպ ես նաև այդ ոլոր
տի եվ ր ոպ ակ ան փորձին մեր երկրի
պետ ական կառ ավարմ ան համ ակ արգ ի
ներկայաց ուց իչներին
ծան ոթ ացնել ը:

Աշխ ատ աժ ողով ը վար ում էին ԵՄ փոր
ձագ ետներ Ռեյո Լինդ ը (Ֆինլանդ իա),
Փիթ եր Վանդ են բրյուեն ը (Բելգ իա) և
Էմ ան ուել Վերն ը (Ֆր անս իա):

Դասախոսություն
«Եվրամիության
քաղաքականությունը
Բալկաններում ԵՎ Կովկասում»
թեմայով

թե Բալկանների`
Ե վ ր ամ իո ւթ յ ա 
նն անդամակցե
լու
գործ ընթա
ցը կհաջող ի՞, թե
կձախող ի,- ասաց
Սերջու Չելակը:Որովհետև ավել ի
լավ է սովորել ու
րիշների սխալնե
րի վրա, քան` սե
փական»:
Նկար ագր ել ով
Բալկանյան երկրների այժմյան կարգա
վիճակը Եվ րամիությանն անդամակցելու
առումով` բանախոսը նշեց, որ Հայաս
տանը որոշ հարցերում դրանցից շատե
րից առաջ է անցել: Նաև խոսեց այն պայ
մանների և սկզբունքների մասին, որոնց
առկայությունը ԵՄ-ին անդամակցելու
գործ ընթացում պարտադիր է Արևել յան
գործ ընկերության երկրների համար:
Դրանք հաշվ ի առնելով` Ռումինիայի Մի
ջազգային հետազոտությունների ինստի
տուտի նախագահ և գործադիր տնօրեն
Սերջու Չելակը կարծ ում է, որ եթե անգամ
Հայաստանի` ԵՄ-ին լիով ին անդամակցե
լն առայժմ ոչ մոտ հեռանկարում է, ապա
սերտ համագործակցությունը հնարավոր
է ավելի շուտ: Եվս մեկ կարևոր հանգա
մանք. Եվ րամիությանն անդամակցելու
գործ ընթացում կարևորագույն նախա
պայման է քաղաքացիական հասարա
կության ձևավորումը:
Դասախոսության ավարտին Սերջու
Չելակը պատասխանեց ունկնդիրներին
հետաքրքրող հարցերին:

2013թ. մարտի 25-ին Ռումին
 իայի Մի
ջազգային հետազոտությունների ինստի
տուտի նախագահ և գործադիր տնօրեն
Սերջու Չելակը ՀՀ պետական կառա
վարման ակադեմիայի ուսանողների և
աշխատակիցների առջև հանդես եկավ
«Եվ րամիության
քաղաքականությունը
Բալկաններում և Կովկասում» թեմայով
դասախոսությամբ: Երկար տարիներ Եվ
րամիության ներկայացուցիչը լինելով մի
շարք թեժ կետերում և որոշ չափով ծա
նոթ լինելով նաև Կովկասի խնդիրներին`
բանախոսը համեմատություն անցկաց
րեց այդ երկու տարածաշրջաններում
տիրող իրավ իճակների միջև: Նշեց, որ
դեռևս 1999 թվականին էր Եվրամիու
թյունն առաջարկել «Կայունության պակտ
Բալկաններում» նախագիծ ը, ինչը հետա
գայում ԵՄ քաղաքականության հիմքը
դարձավ: Նույն թվականին նմանատիպ
նախագիծ ստեղծվեց նաև Կովկասի հա
մար: Պարոն Չելակը խոստովանեց, որ եր
կու դեպքում էլ դրանք թեև բարյացակա
մությամբ են ընդունվել, սակայն այդպես
էլ իրականություն չեն դարձել, որովհետև
դրանցով չափազանց կատարյալ հարա
բերությունների մոդել էր առաջարկվում:
Փոխարենը` փոխվեց Եվ րամիության
վերաբերմունքը Բալկանների հանդեպ և
նրանց առաջարկվեց անդամակցել ԵՄ-ին:
«Անդրկովկասի համար շատ կարևոր է,
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Ակադեմիան հյուրընկալել էր
Հայաստանում Ֆրանսիայի ԵՎ
Գերմանիայի արտակարգ ԵՎ
լիազոր դեսպաններին
2013 թվականի մարտի 13-ին ՀՀ պե
տական կառ ավարման ակադ եմիայում
տեղ ի ունեցավ քննարկում «Ֆրանսի
ան, Գերմանիան և Եվ րամիութ յունը»
թեմայով: Ակադ եմիան հյուրընկալել էր
Հայաստանի
Հանրապետութ յունում
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետու
թյան արտակարգ և լիազոր դեսպան
Ռայներ Մորել ին և Ֆրանսիայի Հան
րապետութ յան արտակարգ և լիազոր
դեսպան Անրի Ռենոյին: Ակադ եմիայի
մագ իստրանտների և պրոֆեսորադ ա
սախոսական կազմի հետ երկու երկր
ների դեսպանների հանդ իպման առ ի
թը ֆրանս-գերմանական հաշտեցման
և Ել իսեյան համաձայնագրի 50-ամյա
կն էր: Համաձայնագ իր, որը հայտնի է
նաև «Ֆրանս-գերմանական բարեկա
մութ յան դաշնագ իր» անունով և ստորա
գրվել է 1963 թվականի հունվարի 22-ին
Փարիզում Ֆրանսիայի նախագ ահ Շառ լ
դը Գոլ ի և Գերմանիայի կանցլեր Կոն
րադ Ադ ենաուերի միջև:
Ող ջ ունելով հյուր երին` ՀՀ պետ ա
կան կառ ավարմ ան ակ ադ եմիա յի ռեկ
տոր Արս են Լոք յան ը մասն ավոր ապ ես
աս աց.
«Հայաստանի
Հանրապետութ յան
պետական կառ ավարման ակադ եմիայի
հա
մար մեծ պա
տիվ է ըն
դ ու
նել Ֆրան
սիայի և Գերմանիայի արտակարգ և լի
ազոր դեսպաններին: Մենք չափազանց
բարձր ենք գնահատում Ֆրանսիայի և
Գերմանիայի հետ Հայաստանի Հանրա
պետութ յան, ինչպես նաև Ֆրանսիայի և
Գերմանիայի դեսպանութ յունների հետ
Պետական կառ ավարման ակադ եմիայի
փոխհարաբերութ յունները:
Ել իսեյան համաձայնագ իրը իրավա
մբ համարվում է Ֆրանսիայի և Գերմա
նիայի բարեկամութ յան խորհրդ անիշը:

Այն կարև որագ ույն իրադ արձութ յուննե
րից մեկն է Եվ րամիութ յան ստեղծման
ճանապարհին: Եվ րոպայում խաղաղու
թյան ջատագ ով ը լինելով` Ֆրանսիան
և Գերմանիան դարձան Եվ րոպական
տնտեսական
համագ ործ ակցութ յան,
ապա` Եվ րամիութ յան ստեղծման շար
ժիչ ուժը»:
Ֆրանսիայի դեսպանը ներկաներին
նախ ողջունեց հայերեն, ապա խոսեց
Ել իսեյան դաշնագրի մասին: Անրի Ռե
նոյի խոս
քով` այն օ
րը, երբ Ֆրան
սի
ան
բարեկամության ձեռք մեկնեց Գերմանի
ային, այդ օրը կարել ի է համարել Եվրո
պայի նոր ծննդ յան օր: Այն լիով ին փոխեց
Եվ րոպայի ուղղված ությունը: Ֆրանսիան
առաջարկեց մինչ այդ երկու երկրների
համար վիճահարույց խնդիրը լուծել բա
րեկամաբար` համատեղ կազմակերպել
պղնձի և ածխի հանքերի արդ յունահա
նումը` կառավարումը հանձնելով մեկ բա
րձրագույն մարմ
ն ի:
«Սա իսկապես հեղափոխություն էր,ասաց դեսպանը:- Այն, ինչը նախկինում
հակամարտության մեջ էր պահում Գեր
մանիային և Ֆրանսիային, արդեն պիտի
մերձեցներ նրանց, և հնարավորություն
տար երկու երկրներին լծվելու խաղաղու
թյան կերտման գործին»:
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Եվ րոպայի պատմության այսպիսի
շրջադ արձն իր հետքը թողեց ոչ միայն
Եվ րոպայի, այլև ամբող ջ միջազգ ային
հանրութ յան վրա: Դրանով Ֆրանսի
ան ու Գերմանիան ստանձնեցին Եվ րո
պայի ճարտարապետութ յան շարժ իչ ու
ժի դերը:
Հաստատելով իր ֆրանսիացի գոր
ծընկերոջ ասածները` Ռայներ Մորել ը ու
շադրություն հրավ իրեց երկու երկրների
միջև հարաբերությունների ձևավորման
պատմությանը: Նա ասաց, որ Ել իսեյան
դաշնագրի ստեղծ ումը երջանիկ պատե
հություն էր և դրա համար բարենպաստ
պայման էր նաև այն, որ ինչպես տվ յալ
պահին այդ երկրների քաղաքականու
թյունը վարողները, այնպես էլ ժողովուր
դը ունեին նույն ձգտում
ն երը և նայում էին
նույն ուղղությամբ:
«Եթ ե մի հետ ադ ար ձ հայաց ք նետ են ք
այն ժամ ան ակվա իր ադ արձութ յուննե
րին, ապ ա կտեսնեն ք, որ Գերմ անիա յի
բարեկամ ութ յուն ը Ֆրանս իա յի հետ,
ինչպ ես նաև Եվ ր ամիութ յան այսպ իս ի
ընթ ացք ը բար եբ ախտ ութ յուն էր: Եվ ր ա
միութ յուն ը ձևավորվել է իր ավահ ավա
սար պետ ութ յուններից` անկ ախ նրան ց
մեծ կամ փոք ր լինելուց: Իհ արկե, ըն
թացք ը դանդ աղ է եղել, բայց միշ տ եղել
է կամ ք, և յուր աք անչ յուր հաջ որդ քայլ

կատ արվել է համ ատ եղ քննարկ ում
ն ե
րից հետ ո»:
ՀՀ պետ ական կառ ավարմ ան ակ ա
դեմիա յի մագ իս տր անտներն ու դա
սախ ոսները բազում հարց եր ուղղեց ին
Հայաստ անի
Հանր ապ ետ ութ յուն ում
Գերմ անիա յի և Ֆրանս իա յի արտ ակ ա
րգ և լիազոր դեսպ աններին: Նրան ց
հե
տ ա
ք րք
ր ում էր, թե ին
չու Մեծ Բրի
տանիան հրաժ արվեց Եվ ր ոգ ոտ ու մաս
կազմելուց, արդյոք վերջ ին տարինե
րի ֆինանս ատնտ ես ական ճգն աժ ա
մը չխախտ եց Ֆրանս իա յի և Գերմ ա
նիա յի հար աբ եր ութ յունների հիմք երը,
ինչ խոչ ընդ ոտներ կար ող են խանգ ա
րել Հայաստ անի` Եվ ր ամիութ յանն ան
դամ ակց ելու խնդրին, և ինչ գործ ոններ
կար ող են նպաստ ել այդ գործ ընթ աց ի
ար ագ ացմ ան ը, ինչպ իս ի բնապ ահպ ա
նական խնդ իրներ կան Գերմ անիա յում
և Ֆրան
ս ի
ա յում և այլ հար
ց եր: Եր
կ ու
դեսպ անները սիր ով և հանգ ամ ան որ են
պատ ասխ անեց ին բար ձր ացված հար
ցերին, իսկ Ֆրանս իա յի արտ ակար գ և
լիազոր դեսպ ան Անրի Ռեն ոն հավելեց,
որ շատ հարց երի պատ ասխ աններ իր ե
նք` այս օրվա երիտ աս արդներն են տա
լու, և որ Ել իս եյան դաշնագ իրը հիմնված
է հեն ց երիտ աս արդ ութ յան վրա:

ՀՀ պետական կառավարման ակա
դեմիայի և Լիբանանի Հայկազեան
համալսարանի միջև կնքվեց
համագործակցության
պայմանագիր

միա կ հայկական համ ալս ար ան ում`այն
տեղ մասնակց ելով ամ առ ային դաս ըն
թաց ի և գոր ծնական աշխ ատ ան քների:
Իսկ այս տարվա փետ րվարի 14-21-ը
փորձի փոխ անակմ ան նպատ ակ ով Լի
բանանի Հայկազեան համ ալս ար ան այ
ցելեց ին ՀՀ պետ ական կառ ավարմ ան
ակադ եմիա յի աշխ ատ ակիցները: Այդ
համ ագ ործ ակց ութ յան հիմք ի վրա մար
տի 15-ին Լիբ անանի Հայկազեան հա
մալս ար անի նախ ագ ահ վեր ապ ատվե
լի Փօլ Հայտ օսթ եան ը և ՀՀ պետ ակ ան
կառ ավարմ ան ակադ եմիա յի ռեկտ որ

ՀՀ պետ ակ ան կառ ավարմ ան ակա
դեմիա յի և Լիբ ան անի Հայկ ազեան
համ ալս ար անի միջ և համ ագ ործ ակց ու
թյուն ը սկսվել է նախ որդ տարվանից,
երբ Ակ ադ եմիա յի եր եք ուս ան ողներ
կառ ավարչակ ան պրակտ իկ ան ան
ցկացրեց ին Լիբ ան ան ում` Սփյուռք ում
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Արս են Լոք յան ը կնք եց ին պայմ ան ագ իր, գիրը համարում է մեկ քայլ առաջ` հետա
ինչ ը ենթ ադր ում է երկ ու ուս ում
ն ական գայում ևս ուսանողների և դասախոսների
հաստ ատ ութ յունների միջ և արդ են իսկ փոխայցելությունների և փորձի փոխա
ձևավորված հար աբ եր ութ յունների զար նակման առումով:
գաց ում ու ամր ապ նդ ում:
Պայմանագրով ամրագրված հարաբե
ՀՀ պետական կառավարման ակա րությունների զարգացման կապակցու
դեմիայի ռեկտոր Արսեն Լոք յանը չա թյամբ գոհունակություն հայտնեց նաև
փազանց կարևորում է Հայկազեան հա Լիբանանի Հայկազեան համալսարանի
մալսարանի հետ Ակադեմիա
 յի հետագա նախագահ վերապատվել ի Փօլ Հայտօս
համագործակցությունը, իսկ պայմանա թեան
 ը:

Երկօրյա սեմինար`
հանրային ծառայության
օրենսդրական կարգավորման
թեմայով
2013թ. մայիսի 22-ին ՀՀ պետական կա
ռավարման ակադեմիայում մեկնարկեց
«Հանրային ծառայության օրենսդրական
կարգավորումը և դրա առանձնահատ
կությունները եվ րոպական իրավական
համակարգում» խորագրով երկօրյա սե
մինար։ Սեմինարի կազմակերպիչը Մի
ջազգային իրավական համագործակ
ցության գերմանական հիմ
ն ադրամն է
(ՄԻՀ/IRZ), որի գործ ընկերը ՀՀ պետա
կան կառավարման ակադեմիան է։
Ող ջունելով սեմինարի մասնակիցնե
րին` ՀՀ պետական կառավարման ակա
դեմիա
 յի ռեկտոր Արսեն Լոք յանը համոզ
մունք հայտնեց, որ այս համաժողովն իր

ներդրումն է ունենալու Հայաստանում
հանրային ծառայության համակարգի
զարգացման գործ ում:
«Համաժողով ի անցկացումը կօգնի կո
ղք կողքի դնելու Հայաստանի հանրային
ծառայության համակարգը և այն սկզ
բունքներն ու արժեհամակարգերը, որոն
ցով առաջնորդվում են ԵՄ անդամ երկր
ների համանման համակարգերը, ինչպես
նաև համեմատել, պարզել հայաստա
նյան համակարգի ուժեղ ու թույլ կողմե 
րը, զարգացման ուղղությունները` ելնելով
ազգային ավանդույթներից, կառավար
ման առանձնահատկություններից, աշ
մտած ողությունից»,–
խարհայացքից,
ասաց ՀՀ ՊԿԱ ռեկտորը:
ՀՀ-ում Գերմանիայի Դաշնային Հան
րապետության արտակարգ և լիազ
 որ
դեսպան Ռայներ Մորել ը իր ողջույնի
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խոսքում Հայաստանի` ԵՄ անդամ դառ
նալու ցանկությունը քաջ քայլ համարեց
և ասաց, որ գործ ընթացը հաջողությամբ
շարունակելու համար Հայաստանին ան
հրաժեշտ է ունենալ լավ պատրաստված
հանրային ծառայություն:
ՀՀ քաղաքացիակ
 ան ծառայության
խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալ յա
նը օգտակար և անհրաժեշտ համարեց
սեմին
 արը, քանի որ հանրային ծառայու
թյան համակարգը մեր երկրում դեռ նոր է
ձևավորվում և այն հասարակության գի
տակցության մեջ արմատավորելու ան
հրաժեշտություն կա:
Սեմինարի մասնակիցներին ող ջունեց
նաև Միջազգային իրավական համագոր
ծակցության գերմանական հիմ
ն ադրամի
(ՄԻՀ) ներկայացուցիչ, ծրագրի մենեջեր
Ֆրանցիսկա Զիմոնը:
Այնուհետև ՀՀ ՊԿԱ իրավագ իտու
թյան ամբիոնի վարիչ Արմեն Եզեկ յանը
ներկայացրեց «Հայկական հանրային
ծառ այութ յան իրավական հիմքերը և
արդ ի վիճակը Հայաստանի Հանրապե
տութ յունում» զեկուցումը, խոսեց այն
մա
սին, թե ինչ է ի
րե
նից ներ
կայաց
նում հանրային ծառ այութ յունը, որոնք
են հանրային ծառ այութ յան հիմ
ն ական
սկզ բունքները, նպատակները, դրանց

Ռուբեն Սաֆրաստյանը հանդես
եկավ դասախոսությամբ ՀՀ
պետական կառավարման
ակադեմիայի ուսանողների
համար
Մարտ ի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ արև ելա
ինստ իտ ուտ ի
տնօրեն,
գիտ ութ յան
պատմ ական
գիտ ութ յունների
դոկ
տոր, պրոֆ ես որ Ռուբ են Սաֆր աստ յա
նը զեկ ուց ում ով հանդ ես եկ ավ ՀՀ պե
տական կառ ավարմ ան ակ ադ եմիա յի
մագ իս տր ան տների առջև: Զեկ ուց ում ը
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հասնելու պահանջները, հանրային ծա
ռայութ յան բնութ ագրիչ հատկութ յուննե
րը, հանրային ծառ այութ յան բարելավ
ման գործ ոնները: Զեկուցող ը կարև որեց
հասարակութ յան վստահութ յունը հան
րային ծառ այութ յան համակարգ ի նկատ
մամբ:
Գերմանացի փորձագետ, պրոֆե
սոր, դոկտոր Դանիելա Հայդի զեկույցից
ունկնդիրները ծանոթացան Գերմանի
այի հանրային ծառայության իրավական
հիմքերին:
Երկօրյա սեմինարի մասնակիցները
կծանոթանան նաև Գերմանիայի Դաշ
նային Հանրապետությունում և Հայաս
տանի Հանրապետությունում հանրային
ծառայության ուղղություններին և տե
սակներին, հանրային ծառայող դառնա
լու նախապայմաններին, հանրային ծա
ռայող ի սոցիալական իրավունքներին և
այլն: Զեկույցներով հանդես կգան ՀՀ նա
խագահի աշխատակազմի կադրերի վար
չության պետ Մարգարիտ Ազարյանը, ՀՀ
պետական կառավարման ակադեմիայի
պրոռեկտոր Խաչատուր Բեզ իրջ յանը,
ՀՊՄՀ իրավունքի և նրա դասավանդման
մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, իրա
վաբանական գիտությունների թեկնած ու
Սահակ Մանուկ յանը:
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նվիրված էր վերջ ին երկ ու տարիներին
Մերձավոր Արև ել ք ում տեղ ի ունեց ող
իր ադ արձութ յունների հանդ եպ Թուր
քիա յի մոտ եց ում
ն երին և վերջ ինիս քա
ղաք ական ութ յան ը: Բան ախ ոս ը նախ
անդ րադ արձավ Թուրք իա յի աշխ արհ ա
քաղաք ակ ան մտք ին. ներկ այացր եց այդ
երկրի նպատ ակները, վար ած քաղաք ա
կան ութ յունն ընդհ անր ապ ես, պատկե
րաց ում
ն երը տար ած աշ րջ ան ում ուժ ե
րի հար աբ եր ակց ութ յան վեր աբ երյալ:
Խոսվեց արտ աք ին քաղաք ակ ան ութ յան
ոլորտ ում որ ոշ ում
ն եր ընդ ունելու այն մե
խանիզմ
ն երի մաս ին, որ ոն ք մշակվել են
Թուրք իա յում և նշվեց, թե վերջ ին տա
րիներին դրան ք ինչ փոփ ոխ ութ յուններ

են կրել: Արև ելագ ետն անդ րադ արձավ
այն գործ իչներին, որ ոն ք մշակ ում և
իր ականացն ում են Թուրք իա յի արտ ա
քին քաղաք ական ութ յուն ը, ներկայաց
րեց նրան ց մոտ եց ում
ն երը:
Զեկ ուցմ ան երկր որդ մաս ում Ռուբ են
Սաֆր աստ յանն անդ րադ արձավ Մեր
ձավոր Արև ել ք ում վերջ ին շրջ ան ում
Թուրք իա յի վար ած քաղաք ական ութ յան
տարբ եր դրսև որ ում
ն երին: Նա տար ա
ծաշ րջ անային քաղաք ական ութ յան շր
ջանակներ ում դիտ արկեց Թուրք իա յի
մերձավոր արև ել յան
քաղաք ական ու
թյուն ը, կատ արեց որ ոշ ակի կանխ ատ ե
սում
ն
ե ր:

Հ
 անդիպում Գերմանիայի
կրթական փոխանակման
ծառայության (DAAD)
տեղեկատվական կենտրոնի
տնօրեն Թինե Լաուֆերի հետ
2013 թվականի մարտի 12-ին ՀՀ պե
տական կառավարման ակադեմիայում
հանդիպում էր կազմակերպվել Գերմա
նիայի կրթական փոխանակման ծա
ռայության (DAAD) տեղեկատվական կե
նտրոնի տնօրեն Թինե Լաուֆերի հետ:
DAAD-ն տարեկան օժանդակում է
ավել ի քան 100 հայ ուսանողների, գիտ
նականների և բուհական վարչական
աշխատողների: Ընդհանուր առմամբ
Գերմանիայի կրթական փոխանակման
ծառայությունը ֆինանսական աջակ
ցու
թյուն է տրա
մադ
րել 1800 հայ գիտ
նականների և ուսանողների: DAAD-ի
ներկայացուցիչները
Հայաստանում
տեղեկատվություն
են
տրամադրում
հայ ուսանողներին, բուհերի շրջանա
վարտներին, գիտնականներին Գեր
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ՀՀպկա

մանիայում ուսման և հետազոտման
հնարավորությունների, տարբեր կրթա
թոշակային ծրագրերի և ֆինանսական
օժանդակության վերաբերյալ, օժան
դակում են հայկական բուհերին նոր
համագործակցություն սկսելու գերմանա
կան բուհերի հետ: Հանդիպմանը, որին
մասնակցում էին Ակադեմիայի դասա
խոսները, ասպիրանտները, մագիստրա

նտները և աշխատակիցները, Թ. Լաուֆե
րը ներկայացրեց Գերմանիայի կրթական
ծրագրերը և դրանց մասնակցության
հնարավորություններն ինչպես դասա
խոսների ու հետազոտողների, այնպես
էլ ուսանողների համար: Վերջում տիկին
Լաու ֆերը պատասխանեց ներկաներին
հետաքրքրող հարցերին:

Սեմինար` «Ռիսկերի
կառավարումը տեղեկատվական
տեխնոլոգիան
 երի
նախագծերում»թ եմայով
Մարտի 11-ին ՀՀ պետական կառա
վարման ակադեմիայում մեկնարկվեց
«Ռիսկերի կառավարումը տեղեկատվա
կան տեխնոլոգիաների նախագծերում»
թեմայով սեմինարը, որին մասնակցում
էին ՀՀ պետական կառավարման համա
կարգի ավել ի քան երեք տասնյակ աշ
խատակիցներ:
ՀՀ պետ ակ ան կառ ավարմ ան ակա
դեմիա յի և Միջմ ասն ագ իտ ակ ան մի
ջազգ ային հայկ ակ ան խմբ ավորմ ան
(G2iA) նախ աձեռն ութ յամ բ համ ատ եղ
կազմ ակերպված սեմին արի նպատ ա
կը մասնակիցներին տեղեկ ատվական
տեխն ոլոգ իաներին առնչվող նախ ագ
ծերի ռիսկերի կառ ավարմ ան ը ծան ո
թացնելն էր: Դաս ընթ ացն ամփ ոփ ում
էր ռիսկերի կառ ավարմ ան գործ ընթ աց
ները, գործ իքները և տեխնիկ ան, ինչ ը
թույլ է տալ իս կառ ավար ել նախ ագծ երի
ընթ աց ք ը:
Մասնակիցներին
նախ
ողջունեց
(G2iA)-ի հայաստանյան ներկայացուց
չության ղեկավար Արմեն Վալ յանը: Նա
ասաց, որ իրենց կազմակերպությունը
տարեկան մի քանի նման սեմինարներ է
կազմակերպում` մասնակիցներին նոր
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գիտել իքներ հաղորդելու հետ մեկտեղ
նաև իրենց փորձը միմյանց հետ կիսելու
հնարավորություն տալով: Նա ներկայաց
րեց սեմինարավարին` տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կառավարման ոլոր
տում տասնամյակների փորձ ունեցող
Հարություն Խաչատուրյանին: Վերջի
նիս խոսքով` սեմինարի ընթացքում քն
նարկվեցին տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների նախագծերում հաճախակի
հանդիպող ռիսկերի ցանկը, նախագծե
րի ֆինանսական գնահատման հարցեր,
ինչպես նաև հաղորդվեց այնպիսի գիտե
լիքներ, որոնց շնորհիվ մասնակիցները
կկարողանան բացահայտել ռիսկերը և
տալ դրանց ֆինանսական գնահատա
կանը:
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Նոր խնդիրները հնարավոր է լու
ծել երկխոսության ու համագոր
ծակցության շնորհիվ
Հունվարի 30-ին ՀՀ պետական կա
ռավարման ակադեմիայում անցկացվեց
սեմինար Հայաստանում Ղազախստանի
դեսպանատան և «Եվ րոպական ինտեգ
րացիա» հասարական կազմակերպու
թյան նախաձեռնությամբ: Կլոր սեղանի
շուրջ ծավալվեց զրույց` «Ղազախստան
2050» ռազմավարություն. կայացած պե
տության նոր քաղաքական ուղ ին» թե
մայով:
Ող ջունելով սեմինարի մասնակիցնե
րին և հյուրերին ՀՀ պետական կառա
վարման ակադեմիայի ռեկտոր Արսեն
Լոք յանը մասնավորապես ասաց.
«Ղազախստանն ու Հայաստանը մի
մյանց հետկապված են գիտական, մշա
կութային և տնտեսական կապերով:
Լրացել է երկու երկրների դիվանագիտա
կան հարաբերությունների 20-ամյակը:
Անկախության տարիներին Ղազախս
տանի և Հայաստանի միջև ձևավորվել են
փոխըմբռնման և վստահության վրա հի
մնված բարեկամական հարաբերություն
ներ: Այդ երկկողմ հարաբերությունները
դինամիկ զարգացման միտում ունեն և
օր օրի դառնում են ավելի կարևոր ու բո
վանդակալ ից:
Հայաստանի Հանրապետության պե
տական կառավարման ակադեմիան հե
տաքրքրված է Ղազախստանի կրթական
համակարգի կառուցվածքով, մասնա
վորապես Ղազախստանի պետական
կառավարման ակադեմիայի հետ կա
պերի ընդլայնմամբ և համատեղ գիտա
կրթական ծրագրերի իրականացմամբ:
Մենք խրախուսում ենք համատեղ գի
տաժողովն երի, սեմինարների, կլոր սե
ղանների, գիտական հետազոտություն
ների անցկացումը, ինչպես նաև դրանց
արդ յունքների հրապարակումը Ակադե
միայի գիտական հանդեսում»:
Պարոն Լոք յանը բարձր գնահատեց
նման հանդիպում
ն երը և հույս հայտնեց,

որ երկու երկրների պետական կառա
վարման ակադեմիաների միջև ամուր
գործ ընկերային հարաբերություններ կձ
ևավորվեն:
Կլոր սեղան-սեմինարի մասնակիցնե
րին ողջունեց Հայաստանում Ղազախս
տանի արտակարգ և լիազոր դեսպան
Այիմդոս Բոզժիգիտով ը: Նա խոսեց Ղա
զախստանի Հանրապետության նոր քա
ղաքական ուղու մասին, որը հանգամա
նորեն ներկայացված է Նախագահ Ն.
Նազարբաևի` ղազախ ժողով րդին ուղղ
ված «Ղազախստան 2050» ռազմավա
րություն. կայացած պետության նոր քա
ղաքական ուղ ին» ուղերձում: Վերջինս
արդեն պետական ծրագիր է, որը շարու
նակությունն է 1997 թվականին ընդուն
ված Ղազախստանի զարգացման մինչև
2030 թվականի ռազմավարության:
«Ղազախստանն ինքնուրույն պետու
թյուն է և ընտրել է զարգացման իր մոդե
լը: Իսկ զարգացման առաջին պայմանը
կայունությունն է»,- ասաց Ա. Բոզժիգի
տով ը:
Դեսպանը նշեց, որ Ղազախստանը
այլ ազգերի ու ժողովուրդների հանդեպ
հանդուրժողականություն
ցուցաբերող
երկիր է. այսօր երկրում հարյուրից ավել ի
ազգություն է ապրում: Ըստ պաշտոնա
կան տվ յալների` միայն հայկական հա
մայնքի անդամ
ն երի թիվ ը 25 հազարի է
հասնում:
Ղազախստանը յուրահատուկ կա
մուրջ է Ար
ևել
քի և Արև
մուտ
քի, Հյու
սիսի և Հարավ ի միջև: Պայմանավոր
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ված ազգային բազմազանությամբ և
աշխարհագրական դիրքով` այն այսօր
Եվրասիական միութ
 յուն ստեղծելու գա
ղափարի ջատագով է և միաժ
 ամանակ
մշակում է «Ուղ ի դեպի Եվրոպա» քա
ղաքականության
ռազմավարությունը:
Դեսպանի խոսքով` աշխարհում ընթացող
գլոբալացման գործ ընթացը նոր խնդիր
ներ է առաջադրում, որոնք հնարավոր է
լուծել միայն պետությունների երկխոսու
թյան ու համագործակցության շնորհիվ:
Ուստի ինտեգրման գործ ընթացն այսօր
հրատապ է: Սակայն այն պետք է ընթա
նա բացառապես տնտեսական հետա
քրքրությունների հիմքի վրա` առանց լո
զունգների կամ ռազմավարական ինչ-ինչ
նպատակների:
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Ղազախստանի
Հանրապետության
զարգացման միտում
ն երի, հավակնոտ
ռազմավարական ծրագրերի, երկրի սո
ցիալ-տնտեսական իրավ իճակի, համաշ
խարհային տնտեսությանը ինտեգրվելու,
անկախությունից հետո երկրում իրա
կանացված քաղաքականությանը վերա
բերող հարցեր էին ներառված Հայաս
տանում Ղազախստանի դեսպանատան
նախարար-խորհրդական Կանատ Խա
սենով ի, «Այլ ընտրանք» հետազոտական
կենտրոնի տնօրեն, տնտեսական գի
տությունների դոկտոր Թաթուլ Մանա
սերյանի, «Եվրոպական ինտեգրացիա»
հասարակական կազմակերպության նա
խագահ Կարեն Բեքարյանի ներկայաց
րած զեկուցում
ն երում:

