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Ներածություն
2013 թվականին
շարունակվեց
«Հանդուրժողականության և
քաղաքացիական
ինտեգրման
ազգային
հայեցակարգի և
2009-2014 թթ. Գործնական պլանի»
իրականացումը, որը հաստատվեց Վրաստանի կառավարության 2009 թվականի
մայիսի 8-ի №348 կարգադրությամբ: Այս ակտի համաձայն, Վերինտեգրման հարցերով
Վրաստանի պետական նախարարի աշխատակազմին1 հանձնարարվեց մշակել և
համակարգել ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ քաղաքականությունը,
ինչպես նաև Վրաստանի կառավարության և Վրաստանի նախագահին առընթեր
գործող
խորհրդին
ներկայացնել
հաշվետվություն:
Այս
գործընթացները
համակարգված իրականացնելու նպատակով, վերինտեգրման հարցերով պետական
նախարարի 2009 թվականի հուլիսի 3-ի №14 հրամանի հիման վրա ստեղծվեց
Պետական միջգերատեսչական հանձնաժողով:
Հանձնաժողովի կազմի մեջ մտան ինչպես վերինտեգրման հարցերով պետական
նախարարի
աշխատակազմի
ղեկավարությունը
և
պատասխանատու
աշխատակիցները, այնպես էլ պետական հիմնարկությունների, նախարարությունների,
գերատեսչությունների և կազմակերպությունների, ք.Թբիլիսիի Սակրեբուլոյի և
ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված
տարածաշրջանների երեք
երկրամասային վարչությունների ներկայացուցիչները:
Հանձնաժողովի կազմը ներկայացնում են.













Հաշտության և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով
պետական նախարարի աշխատակազմը,
Վրաստանի Մշակույթի և հուշարձանների պահպանության
նախարարությունը,
Վրաստանի Աշխատանքի, առողջության և սոցիալական
պաշտպանության նախարարությունը,
Վրաստանի Տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառույցի
նախարարությունը,
Վրաստանի Արդարադատության նախարարությունը,
Վրաստանի Կրթության և գիտության նախարարությունը,
Ազգային ուսումնական պլանների և գնահատման կենտրոնը,
Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման կենտրոնը,
Քննությունների ազգային կենտրոնը,
Վրաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը,
Վրաստանի Ժողովրդական պաշտպանի աշխատակազմը,
Վրաստանի Հանրային հեռարձակումը,
--------4
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1. 2014 թվականի հունվարի 1-ից Վերինտեգրման հարցերով Վրաստանի պետական
նախարարի աշխատակազմը անվանումը փոխեց և կառավարության որոշմամբ
ստացավ նոր անվանում՝ Հաշտության և քաղաքացիական իրավահավասարության
հարցերով Վրաստանի պետական նախարարի աշխատակազմ:
 Ք.Թբիլիսիի Սակրեբուլոն,
 Քվեմո-Քարթլիի երկրամասում պետական լիազոր-նահանգապետի
վարչությունը,
 Սամցխե-Ջավախեթի երկրամասում պետական լիազոր-նահանգապետի
վարչությունը,
 Կախեթի երկրամասում պետական լիազոր-նահանգապետի
վարչությունը,
 Վրաստանի նախագահի վարչությունը,
 Ազգային Անվտանգության խորհրդի աշխատակազմը,
 Վրաստանի խորհրդարանի ազգային գրադարանը,
 Սպորտի և երիտասարդության գործերով նախարարությունը,
 Վրաստանի Ներքին գործերի նախարարությունը:

Միջգերատեսչական հանձնաժողովը համագործակցում է Վրաստանի խորհրդարանի
համապատասխան կոմիտեի, տեղական ինքնակառավարման
մարմինների,
ժողովրդական պաշտպանի աշխատակազմի, քաղաքացիական հասարակության
ներկայացուցիչների և միջազգային կազմակերպությունների հետ: Հանձնաժողովը
սիստեմատիկաբար
վարում է նիստեր և կազմակերպում
աշխատանքային
հանդիպումներ:
2013 թվականին կատարած գործունեությունն արտացոլող համապարփակ
հաշվետվությունը մշակվել է պետական միջգերատեսչական հանձնաժողովի
անդամների և Հաշտության և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով
պետական նախարարի աշխատակազմի միասնական աշխատանքային խմբի
ինտենսիվ աշխատանքի արդյունքում:
Հատկանշական է, որ սույն հաշվետվոթյունը արտացոլում է Վրաստանի գործադիր և
օրենսդիր իշխանության կողմից իրականացված գործունեությունը Հայեցակարգով
սահմանված վեց ռազմավարական ուղղություններով. օրենքի գերակայություն,
կրթություն և պետական լեզու, մեդիա և տեղեկատվության մատչելիություն,
քաղաքական ինտեգրում և քաղաքացիական մասնակցություն, սոցիալական և
տարածաշրջանային ինտեգրում, մշակույթ և ինքնագոյի պահպանում:

1. Օրենքի գերակայություն
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Օրենքի գերակայությունը «Հանդուրժողականության և քաղաքացիական ինտեգրման
ազգային հայեցակարգի և Գործնական պլանի» կարևորագույն ուղղություններից մեկն
է: Նշված ուղղությամբ գործունեությունը իրականացնում է ինչպես Վրաստանի
Արդարադատության, այնպես Ներքին գործերի նախարարությունները և ազգային
փոքրամասնություններով բնակեցված երկրամասային վարչությունները: Տարվա
ընթացքում
միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամները պատրաստել և
իրականացել են տարբեր տեսակ միջոցառումներ, որոնք եղել են ուղղված նշված
խնդիրների լուծմանը: Այդ թվում պատրաստվել է խտրականության բոլոր ձևերը
արմատախիլ անելու մասին օրինագիծը, ընթանում էր գնչուների գրանցում, անց են
կացվել վարժանք-սեմինարներ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների
և հանրային աստիճանավորների համար:

Իրավահավասարության մասին բազմակողմանի օրինագծի պատրաստում
2012 թվականին Վրաստանի Արդարադատության նախարարությունում ստեղծվեց
աշխատանքային խումբ, որին հանձնարարվեց պատրաստել խտրականության բոլոր
ձևերը արմատախիլ անելու մասին օրինագիծ: Օրինագծի մշակման նպատակն էր
պատրաստել խտրականության բոլոր ձևերը արմատախիլ անելու ինստիտուցիոն
մեխանիզմ, ինչպես նաև հակախտրականության դրույթների կանոնակարգում և դրանց
միջազգային չափանիշներին
համապատասխանեցում: Օրինագծի համաձայն,
արգելվում է ցանկացած
հիմքով
կատարված խտրականություն: Օրինագծով
նախատեսված արգելքները տարածվոմ են ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր
սեկտորի և ֆիզիկական անձանց վրա: Այն բանի համար, որպեսզի խտրականության
դեմ պայքարը արդյունավետ իրականացվի, օրենքի նախագիծը նախատեսում է
համապատասխան ինստիտուցիոն մեխանիզմների ստեղծում:
Հատկանշական է, որ օրինագծի մշակման գործում ակտիվորեն ընդգրկված էին
ինչպես կառավարական գերատեսչությունները, այնպես էլ տեղական և միջազգային
ոչկառավարական
կազմակերպությունները
և
Վրաստանում
լիազորագրված
դիվանագիտական կորպուսը:Օրինագծի քննարկման նպատակով հանդիպումներ
կայացան մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով
աշխատող
ոչկառավարական
կազմակերպությունների,
կրոնական
և
ազգային
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների, կանանց իրավունքների և գենդերային
հավասարության, սահմանափակ կարողություններով անձանց հարցերով աշխատող
ոչկառավարական կազմակերպությունների հետ: Օրինագիծը նաև ուղարկվել է
միջազգային հետաքննության ՄԱԿ-ում (OHCHR), ԵԱՀԿ-ի (ODIHR) և Եվրոպայի
խորհրդում (ECRI): Օրինագիծը ենթարկվեց նաև միջազգային հետաքննության յոթ
փորձագետի
կողմից,
որոնք հրավիրվել
էին
Թոմաս Համերբերգի
երաշխավորությամբ: Միջազգային կազմակերպությունների և
փորձագետների
դիտողությունները, առաջարկությունները և երաշխավորությունները արտացոլվեցին
օրինագծում: 2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Վրաստանի Արդարադատության
նախարարությունը օրինագծի
վերջնական
տարբերակը
ներկայացրեց
ոչկառավարական կազմակերպություններին:
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Գնչուների գրանցում
2013 թվականի ընթացքում Վրաստանի արդարադատության նախարարության
պետական սերվիսների զարգացման գործակալությունը, «Նորարարությունների և
բարեփոխումների
կենտրոն»
ոչկառավարական
կազմակերպության
և
փոքրամասնության հարցերով
եվրոպական
կենտրոնի (ECMI)-ի
հետ
համագործակցությամբ աշխատում էր գնչուների գրանցման հարցի վրա: Գնչուների
հաշվառման գործընթացը սկսվել է 2012 թվականին: Անցկացված գործունեության
արդյունքում հաստատվեց, որ փաստաթղթավորման հետ կապված հիմնախնդիր
ուներ 81 գնչու: Կարգավորվեց 18 գնչուի գրանցման և Ինքնության վկայական
չունենալու խնդիրը: 13 գնչուի նկատմամբ սահմանվեց ծննդյան իրավաբանական
նշանակություն ունեցող փաստը, իսկ 2 գնչուի շնորհվեց քաղաքացիություն չունեցող
անձի կարգավիճակ:
2013 թվականին «Նորարարությունների և
բարեփոխումների
կենտրոն»
ոչկառավարական
կազմակերպությունը
իրականացրեց
5
գնչուի
Գործի
ուսումնասիրում և տվյալների որոնում: Նաև որոշվեց, որ ծննդյան իրավաբանական
արժեք ունեցող փաստը
սահմանելու նպատակով
Պետական
սերվիսների
զարգացման գործակալությունում կատարվեր գործերի մտցնում:

2013 թվականի վիճակագրական տվյալներ գնչուների գրանցման մասին
Գործի
վարույթի Ընդհանուր
կատեգորիա
գումար

Ավարտվեց
վարույթը

Քաղաքացիության
սահմանում

11

11

Քաղաքացիություն
չունեցող
անձի
կարգավիճակ

10

8

Ծննդյան փաստ

2

Ընդհանուր գումար

23

Գործի Գործի
վարույթը
ընթացքի մեջ է

2

2
19

4

Վրաստանում ներքին գործերի նախարարության (ՆԳՆ) գործունեությունը
Հատկանշական է, որ հաստատվեց Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության
համակարգի
զարգացման
2013
թվականի
ռազմավարությունը,
որտեղ
առանձնահատուկ ուշադրություն
հատկացվեց ազգային փոքրամասնություննեի
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իրավունքների հարցին: Նշված թեման
թվականի ռազմավարությունում:

պատշաճ կերպով կարտացոլվի նաև 2014

Հանդիպում Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանի հետ
2010 թվականի փետրվարի 4-ին Ժողովրդական պաշտպանի և ՆԳ նախարարության
միջև կնքված փոխհամագործակցության Մեմորանդումի շրջանակներում կայացավ
ամենամյա հանդիպում ՆԳՆ ակադեմիայում: Ժողովրդական պաշտպանը
ՆԳՆ
ունկնդիրների
համար
կարդաց
տեսության
բնույթի
դասախոսություն
փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության հարցերով: Հանդիպմանը
մասնակցեցին ակադեմիայի դասախոսները և ղեկավար անձինք:

ՆԳՆ ակադեմիայի վերապատրաստման հատուկ կրթական ծրագրեր

Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը անցկացրեց ամբողջ շարք կրթական
միջոցառումներ, այդ թվում ակադեմիայի ուսումնական պլանում առանձնահատուկ
ուշադրություն և ժամեր հատկացվեցին մարդու իրավունքների պաշտպանության
ուսումնական ծրագրերին:
2013 թվականին ՆԳՆ ակադեմիայում էականորեն ավելացավ բազիսային ուսուցման
տևողությունը, ինչը համապատասխանաբար արտացոլվեց այնպիսի դիսցիպլինների
վրա, ինչպիսիք են մարդու իրավունքները: Մասնավորապես, մարդկանց
իրավահավասարության խախտումը և ռասսայական խտրականությունը, ինչպես նաև
խտրականության անթուլատրելիության հարցերը:Մեծ ուշադրություն է հատկացվում
ինչպես թաղամասի
տեսուչների, այնպես էլ պարեկային ոստիկանների
պատրաստման և վերապատրաստման հատուկ կրթական դասընթացներին: Ընթանում
է նաև սահմանապահ ոստիկանների վերապատրաստում: Պատրաստման հատուկ
կրթական ծրագրում նախատեսված է այնպիսի թեմա, ինչպիսին է «Ոստիկանությունը
բազմազգ հասարակությունում»:

Վարժանք
հարցերով

փոքրամասնությունների

իրավունքների և խտրականության արգելման

2013 թվականի սեպտեմբերին «Վրաստանի ժողովրդավարական նախաձեռնություն»
ոչկառավարական կազմակերպության կողմից
սկսվեց «Իրավահավասարության
աջակցություն կրթության միջոցով» նախագծի
իրականացումը: Տվյալ նախագծի
շրջանակներում, 2013 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ներքին գործերի
նախարարության ակադեմիայում անցկացվեց վարժանք փոքրամասնությունների
իրավունքների և խտրականության արգելման հարցերով, որին մասնակցեցին 60
գործող ոստիկաններ:
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Ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված տարածաշրջանների (ՍամցխեՋավախեթի,
Քվեմո-Քարթլիի,
Կախեթի)
երկրամասային
վարչության
գործունեությունը
Սամցխե-Ջավախեթի
պետական լիազոր-նահանգապետի վարչության կողմից
ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների դիմումներին արձագանքը
կատարվում էր օրենքով սահմանված ընթացակարգերի պահպանությամբ:
Փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար չեն ստեղծվել լեզվական
պատնեշի հիմնախնդիրներ, նրանց համապատասխան բանավոր պարզաբանումներ
տրվում էին մայրենի կամ նրանց համար հասկանալի լեզուներով, իսկ գրավոր
պատասխանները
տրվում էին պետական լեզվով: Մունիցիպալիտետային
վարչություններում գործում է «Մեկ պատուհանի» սկզբունքը, ինչը քաղաքացիներին
հնարավորություն է տալիս նվազ ժամանակ կորցնել, ցանկացած դեպքում նրանց
հանդիպում
են
համապատասխան
ծառայությունները:
Երկրամասային
վարչությունների ծառայությունները
օրենքով սահմանված ժամկետներում
արձագանքում են քաղաքացիների բանավոր և գրավոր դիմումներին:
Քվեմո Քարթլիի պետական լիազոր-նահանգապետի վարչությունում անցկացվեցին
որոշակի աշխատանքներ օրենքի գերակայության պաշտպանության տեսանկյունից:
Մունիցիպալիտետների հանրային աստիճանավորների իրավական գիտելիքների
մակարդակի հետագա բարձրացման համար ամիսը մեկ անգամ կանոնավոր կերպով
անց էին կացվում տեղեկատվական հանդիպումներ և վարժանքներ Վրաստանի
օրենսդրությունում գոյություն ունեցոող և նորամուտ նորույթները սովորելու համար:
Հաջողությամբ
շարունակում էր
աշխատանքը քաղաք
Մառնեուլի
արդարադատության տունը, որը հնարավորություն էր տալիս քաղաքացիներին
սպասարկում ստանալ արագացված կարգով: Առանձնահատուկ ուշադրություն էր
հատկացվում
երիտասարդության
դաստիարակությանը-զարգացմանը, նրանց
գիտակցության բարձրացմանը: Նրանց համար Սահմանադրությամբ շնորհված
իրավունքների պարզաբանման նպատակով կազմակերպվում էին սեմինարներ:
Կախեթի
պետական լիազոր-նահանգապետի
վարչությունը տեղական
իշխանության
միջոցով,
ազգային փոքրամասնություններին խտրականության
հարձակումներից արդյունավետ պաշտպանությունը ապահովագրելու նպատակով
իրականացնում էր
ազգային և կրոնական
անհանդուրժողականության և
քսենոֆոբիական
վերաբերմունքի հնարավոր
դրսևորումների
սիստեմատիկ
մոնիտորինգ:

II.Կրթություն և պետական լեզու
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2013 թվականի տվյալներով, Վրաստանում 213 հանրային ոչվրացալեզու դպրոց և 77
ոչվրացալեզու սեկտոր է գործում: .

«Սովորեցնենք վրացերենը, որպես երկրորդ լեզու» ծրագիր
Ծրագիրը նախատեսում է վրաց լեզվի և գրականության որակյալ ուսուցիչների
գործուղում
Սամցխե-Ջավախեթի,
Քվեմո
Քարթլիի
և
Կախեթի
ազգային
փոքրամասնություններով բնակեցված գյուղերի այն ոչվրացական դպրոցներ, որտեղ
առանձնապես սուր է դրված վրաց լեզվի իմացության և ուսուցման հարցը:
2009-2013 թվականների ընթցքում մրցույթին լրիվությամբ մասնակցեց 1000-ից ավելի
մարդ, նրանցից թեստավորումը և հարցազրույցը հաջողությամբ անցավ միայն 92
մարզիչ-ուսուցիչ, որի
արդյունքում աշխատանքով զբաղված է 75 մանկավարժ:
Նորընտիր մարզիչ-ուսուցիչները անցնում են հետևյալ վարժանքները. «Վրացերենը
որպես երկրորդ լեզու ուսուցանելու մեթոդիկա» (50 ժամ), «Ազգային և կրոնական
հանդուրժողականություն» (5 ժամ), ադրբեջաներեն կամ հայոց լեզվի ուսուցման արագ
դասընթաց (50 ժամ): Այս վարժանքը անցնելուց հետո մանկավարժները բաշխվում են
Սամցխե-Ջավախեթի, Քվեմո Քարթլիի և Կախեթի ազգային փոքրամասնություններով
բնակեցված գյուղեր: Ծրագրին ընդգրկված
ուսուցիչները, ժամավճարից բացի,
պետական ծրագրից ստանում են աշխատավարձ 1000 լարիի չափով: Ծրագիրն
իրականացվում է հետևյալ մունիցիպալիտետներում. Ախալքալաքի, Նինոծմինդա,
Ծալկա, Բոլնիսի, Դմանիսի, Գարդաբանի, Մառնեուլի, Սագարեջո:
2013 թվականին ընտրվեց 10 ուսուցիչ, դրանցից 8 սերտիֆիկացված մանկավարժ
աշխատանքի ընդունվեց: Ծրագրի մասնակից ուսուցիչները դպրոցներում վրաց
լեզվի ուսուցման հետ զուգընթաց անց են կացնում վարժանքներ ուսուցիչների
համար, կազմակերպում են
տարբեր միջոցառումներ (ամանորյա, ամառային,
աշնանային միջոցառումներ, պոետներին և գրողներին նվիրված օրեր, կրոնականազգային տոներ, ցուցահանդեսներ, մրցույթներ, ներկայացումներ և այլն), որոնց
նպատակն է տեղական համայնքում աշխուժացնել
վրաց լեզվի
ուսուցման
մոտիվացումը և պետական ծրագրին ընդգրկվածության աճը:
Նոր մանկավարժի ժամանումից հետո գյուղերում ստեղծվեց վրաց
լեզուն
սովորողների խումբ՝ «Վրաց լեզվի ակումբ», որտեղ հավաքվում են դիմորդներ,
ուսուցիչներ, ծնողներ և համայնքի այլ ներկայացուցիչներ:, որոնք խոսում են
վրացերեն, միասին կազմում են տեքստեր, զարգացնում են հաղորդակցական լեզուն:
Որոշ գյուղերում ցանկացողների թվաքանակը այնքան էր, որ ուսուցչին հարկ է լինում
մի քանի խմբեր ստեղծել: Ծրագրին ընդգրկված ուսուցչի պարտականությունն է նաև
անցկացնել վարժանքներ տեղական վրաց լեզվի ուսուցիչների համար և հոգալ նրանց
մասնագիտական զարգացման մասին: Ակումբների սարքավորման և ուսումնական
գործընթացի արդյունավետ
վարման համար ուսուցիչների մասնագիտական
զարգացման ազգային կենտրոնը ծրագրին ընդգրկված նոր դպրոցներին փոխանցեց
գունավոր և բարձր պոլիգրաֆիայով կատարված մեծ բաներներ:
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Ամառային դպրոց
2013 թվականի
հուլիսի 15-ից
մինչև օգոստոսի 5-ը Բակուրիանում (երկու
հերթափոխով) կայացավ ամառային դպրոց, որին ընդգրկված էր 216 մասնակից (36
ուսուցիչ, 180 ադրբեջանցի և հայ աշակերտ): Ծրագիրը նախատեսում էր ինտերակտիվ
մեթոդով (մարզա-առողջական վարժություններով, խաղերով, ուրախ մեկնարկներով)
վրաց լեզվի
ուսուցում: Ամառային դպրոցում հաղորդակցության միակ լեզուն
վրացերենն է, ինչը ակտիվացնում է պետական լեզվի տիրապետումը:

Վրաց լեզվի տներ
2012 թվականից ընթանում է «Սովորեցնենք վրացերենը, որպես երկրորդ լեզու»
ծրագրով ուսուցիչների աշխատանքի տեղավորում
լեզվի տներում: Ծրագրին
մասնակցող մարզիչ-ուսուցիչները ինտենսիվորեն վարժանքներ են անցկացնում և
սովորեցնում են վրացերեն տեղական բնակչությանը:
2013 թվականին Իորմուղանլոյի և
Մառնեուլի լեզվի
տներում
աշխատանքի
տեղավորվեցին վերը նշված ծրագրի մարզիչ-ուսուցիթներ: Նրանք շարունակում են
տեղի ուսուցիչներին և համայնքի ներկայացուցիչներին սովորեցներլ վրաց լեզու:

Փոխանակման և բարեկամական նախագծեր
«Սորեցնենք վրացերենը, որպես երկրորդ լեզու» ծրագրի մասնակիցների 53%
ընդգրկված էր փոխանակման ծրագրերի պլանավորման և իրականացման մեջ:
Հայկական
և
ադրբեջանական
դպրոցները
բարեկամացան
տարբեր
տարածաշրջանների վրացական դպրոցների հետ: Մարզիչ-ուսուցիչներ գտան
գործընկեր դպրոցներ
Վրաստանի տարբեր տարածաշրջաններում (Թբիլիսի,
Գուրջաանի, Գորի, Գարդաբանի, Սագարեջո, Չաքվի, Զեստափոնի, Խաշուրի և այլն) և
կազմակերպեցին փոխանակման միջոցառումներ՝ միմյանց մոտ այցելություն և
միասին բնակություն 1 շաբաթվա ընթացքում, դասերին ներկա գտնվել, ընդհանուր
համերգ/ներկայացումների
պատրաստում,
տարբեր
կերակրատեսակների
ծանոթացում, վրաց ուղղափառ, հայ առաքելական եկեղեցիների, մզկիթների և այլ
մշակությային հուշարձանների դիտում: 2013 թվականին նշված ծրագրի բյուջեն
կազմեց 1 435 803 լարի:

Ծրագիր «Վրաց լեզուն ապագա հաջողության համար»
Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության ՀԻԻԱ
Ուսուցիչների
մասնագիտական զարգացման ազգային կենտրոնը իրականացնում է «Վրաց լեզուն
ապագա հաջողության
համար» ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է օժանդակել
Վրաստանում
բնակվող
ազգային
փոքրամասնությունների
ինտեգրմանը
և
ոչվրացալեզու դպրոցներում վրաց լեզվի
ուսումնառության/ուսուցման
որակի
բարելամանը: Նշված նպատակին հասնելու համար ծրագրի շրջանակներում երկու
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հիմնական ուղղություն է. մանկավարժների գործողում ոչվրացալեզու դպրոցներ և
ուսումնական ռեսուրսների ստեղծում:
Նշված ծրագրի շրջանակներում, ընթացիկ տարում օժանդակող մանկավարժների
գործուղումը ոչվրացալեզու դպրոցներ կատարվեց երեք փուլով.

1. 2012 թվականի վերջին մրցույթի արդյունքում ընտրվեց 56 մասնակից, որոնց
2013 թվականի հունվար ամսին անցկացվեց ինտենսիվ վարժանք մասնագիտական
ունակություններից,
մշակութային
բազմազանությունից,
մուլտիլինգային
մեթոդոլոգիայից և վրաց լեզվի
ուսուցման ժամանակակից
մեթոդներից:
Վարժանքներից հետո ընտրված մանկավարժները բաշխվեցին Սամցխե-Ջավախեթի,
Քվեմո-Քարթլիի և Կախեթի տարածաշրջանների ոչվրացալեզու դպրոցներ:
2. 2013 թվականի հունիսին ծրագրի շրջանակներում հայտարարվեց մրցույթ, որի
շրջանակներում ընտրվեց 128 մասնակից:
3. Ծրագրի կարիքներից ելնելով, հոկտեմբեր ամսին կրկին հայտարարվեց
մասնակիցների ընտրության մրցույթ. Ընտրված մասնակիցների մեկ հերթափոխ
նոյեմբեր ամսին ուղևորվեց տարածաշրջաններ:
Մինչև տարածաշրջան ուղևորվելը բոլոր մասնակիցների համար
տասնօրյա նախապատրաստություն հետևյալ թեմաներից.







անցկացվեց

Վրացերենի որպես երկրորդ լեզվի ուսուցման մեթոդոլոգիա,
Դասարանի վարում և մասնագիտական ունակություններ,
Մշակութային բազմազանություն և համակեցություն,
Ինկլյուզիվ ուսուցում,
Ուսումնական ռեսուրսների կիրառում ուսուցման գործընթացում,
Թիմային աշխատանք և լիդերություն դպրոցական նախաձեռնությունների
արմատավորման գործընթացում:՝

Այս փուլում ծրագրի շրջանակներում աշխատանքով զբաղված է 274 մարդ: Նրանք
օգնում են տեղական ուսուցիչներին դասը վարելու և վրաց լեզվի դասեր անցկացնելու
մեջ: Դա նպաստում է մի կողմից, աշակերտների և մանկավարժների՝ վրաց լեզվի
իմացության մակարդակի բարելավմանը և
մյուս կողմից,
նշանակալիորեն
բարելավում է տեղական բնակչության՝ վրացերենի իմացության մակարդակը:
Սխեմա 1. Ծրագրին ընդգրկված ոչվրացալեզու դպրոցների քանակը (%)
Սխեմա 2. Ծրագրում ընդգրկված դպրոցները ըստ տարածաշրջանների
Տարածաշրջաններում
ներկայացնում է.

ծրագրի

մասնակիցների

հիմնական

գործունեությունը
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Տեղական մանկավարժի հետ միասին վրաց լեզվի դասի
վարում,
Արտադասարանական ակտիվությունների իրականացում,
Վրաց լեզվի խմբակների/ակումբների ստեղծում,
Հյուրընկալ ընտանիքների համար վրաց լեզվի ուսուցում,

պլանավորում և

Վրացերենի, որպես երկրորդ լեզվի, ուսումնական նյութերի պատրաստում
2013 թվականին ստեղծվեց միջնակարգ աստիճանի X-XII մակարդակի վրաց լեզվի
դասագիրք ոչվրացալեզու աշակերտների համար: Ձեռնարկի հավաքածուն կազմված է
աշակերտի գրքից, աշակերտի տետրից և
ուսուցչի ձեռնարկից: Պատրաստվեց
թեմատիկ
աուդիոնյութ դասարանային աշխատանքի համար:
Օժանդակ
ուսումնական նյութերի ձևով ստեղծվեցին հատուկ համակարգչային խաղեր, որոնք
հատկացված են ոչվրացալեզու աշակերտներին և համապատասխանում են վրաց լեզվի
նոր դասագրքի թեմատիկային:
Ձեռնարկի նշված մակարդակների աշակերտի
դասագիրք և աշակերտի տետր
տպագրվեց 20 000 տպաքանակով, իսկ ուսուցչի գիրքը աուդիո նյութերի հետ միասին՝
2000 տպաքանակով:
2013 թվականին լրացուցիչ տպագրվեց «Վրաց լեզվի» I-IV մակարդակի ձեռնարկներ: I
մակարակի աշակերտի
գիրք 4 000 տպաքանակով, աշակերտի տետր՝ 4 500
տպաքանակով: II-IV մակարդակների աշակերտի դասաքիրք 3 000 տպաքանակով,
աշակերտի տետր՝ 4 500 տպաքանակով:
2013 թվականին ձեռնարկի I-IX մակարդակները բաժանվեցին բոլոր ոչվրացալեզու
դպրոցներին նրանց կողմից ուղարկված պահանջներին համապատասխան:
Մուլտիլինգվային կրթության պիլոտային ծրագրին ընդգրկված է չորս դպրոց.
Վախտանգիսի № 1, Թազաքենդի, Աքթաքլիի և Ղարաջալի դպրոցները: Բոլոր նշված
դպրոցներում բաժանվեցին «Սովորեցնենք վրացերենը, որպես երկրորդ լեզու»
ձեռնարկները (ըստ մակարդակների, ընդամենը 9 մակարդակ) կրթական ռեսուրսկենտրոններում բիլինգային ուսուցման համակարգողը փուլ առ փուլ անց էր կացնում
վարժանքներ և հանդիպումներ, որոնք վերաբերում են բիլինգային ուսուցման նոր
մեթոդներին և մոտեցումներին («Լեզվական իրավասության գնահատում և
թեստավորում», »Ընթերցանության իրավասությունների զարգացում «Ընթերցանության
սանդղակի միջոցով», «Լեզվի և առարկայի ինտեգրված ուսուցման մեթոդները»):

Ազգային ուսումնական օլիմպիադայի անցկացում
Ազգային ուսումնական օլիմպիադաների անցկացումը սկսվեց 2009 թվականից, որի
նպատակը ուսումնական գործընթացի խթանումն է՝ կատարելության, ուսման
նկատմամբ
հետաքրքրության
աշխուժացում,
ընդունակ
աշակերտների
հայտնաբերում և խրախուսում, ինչպես նաև
միջազգային ուսումնական
օլիմպիադաների համար Վրաստանի հավաքականի թեկնածուների բացահայտում:
13

შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2013 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

2012-2013 ուսումնական տարում նույնպես ազգային ուսումնական օլիմպիադաներ
անցկացվեցին Վրաստանում գործող բոլոր հանրակրթական հիմնարկություններում,
այդ թվում ոչվրացալեզու դպրոցներում: Նշված դպրոցներում ազգային ուսումնական
օլիմպիադա անցկացվեց հայերեն, ադրբեջաներեն և ռուսերեն լեզուներով, իսկ
ոչվրացալեզու դպրոցների
աշակերտները
մասնակցեցին նաև վրաց լեզվի
օլիմպիադային:
Վրաց լեզու ոչվրացալեզու

1749

Դպրոցների համար
Առարկաներ ադրբեջ.

2110

Առարկաներ հայեր.

3177

Առարկաներ ռուս.

1296

Երրորդ փուլի հիման վրա բացահայտվեցին հաղթող աշակերտները, այդ թվում
ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները: Մասնավորապես, վրաց լեզվից
հաղթողների շրջանում հինգ հայալեզու և մեկ ադրբեջանալեզու աշակերտ, օտար
լեզվից հաղթողների շրջանում էին երեք հայալեզու աշակերտներ:

Դպրոցի ավարտական քննություններ
Հատկանշական է, որ 2012-2013 ուսումնական տարում դպրոցների ավարտական
քննությունները
կենտրոնացված ձևով
չանցկացվեցին: Քննությունները
անմիջականորեն
դպրոցները
անցկացրեցին: 2012-2013 ուսումնական տարվա
դպրոցների ավարտական քննությունների հիման վրա, լրիվ ընդհանուր կրթությունը
հաստատող փաստաթուղթ ստացավ
 Հայալեզու աշակերտ - 1257
 Ադբեջանալեզու աշակերտ – 2151
 Ռուսալեզու աշակերտ - 1209

Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների
կրթության մատչելիության բարելավում

համար

բարձրագույն

Բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններում
վրաց
լեզվի
նախապատրաստության ծրագրով հանձնել կարող է
Վրաստանի
ցանկացած
քաղաքացի, եթե նա ընդհանուր ունակությունները կհանձնի հայերեն և ադրբեջաներեն
լեզուներով): Լեզվի մեկամյա նախապատրաստական դասընթաց անցնելուց և 60
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կրեդիտ հավաքելուց հետո ուսանողները ուսումը շարունակում են իրենց կողմից
ընտրված կրթական ծրագրով (եթե ուսանողը դրամաշնորհ ձեռք կբերի վրաց լեզվի
նախապատրաստության ծրագրով, բակալավրիատում ուսումը շարունակելու դեպքում
նա ֆինանսավորվում է 2250 լարիով մինչև ուսումը ավարտելը):
2013 թվականին համազգային քննություններին ընդհանուր
ունակություններից
ադրբեջանալեզու և հայալեզու թեստերի արդյունքների հիման վրա, Վրաստանի
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումը շարունակելու իրավունք
ձեռք բերեց.



Ընդհանուր ունակությունների ադրբեջանալեզու թեստի հիման վրա՝ 704
դիմորդ,
Ընդհանուր ունակությունների հայալեզու թեստի հիման վրա՝ 186 դիմորդ:

Պետական կրթական դրամաշնորհով 2013 թվականի համազգային քննություններից
ընդհանուր ունակություններից միայն ադրբեջանալեզու և հայալեզու թեստերի
արդյունքների հիման վրա ֆինանսավորվեց.



Ընդհանուր ունակությունների ադրբեջանալեզու թեստի հիման վրա՝ 97 դիմորդ,
Ընդհանուր ունակությունների հայալեզու թեստի հիման վրա՝ 91 դիմորդ:

Հանդուրժողականության և միջմշակութային երկխոսության զարգացում
Հանդուրժողականության և միջմշակութային երկխոսության զարգացման ուղղությամբ
իրականացվել են տարբեր նախագծեր և ծրագրեր: Այդ թվում հատկանշական է
սպորտի և երիտասարդության գործերով նախարարության կողմից իրականացված
«Բարեկամ դպրոցներ» նախագիծը, ինչը նպատակաուղղված է Վրաստանի տարբեր
տարաաշրջաններում գոյություն ունեցող դպրոցների բարեկամությանը և նրանց միջև
երկարաժամկետ կապերի ձևավորմանը: Նախագծում ընդգրկված էին Թբիլիսիի
հանրային դպրոցները և տարածաշրջանում գոյություն ունեցող՝ Մառնեուլի շրջանի
Ալգեթի գյուղի, Ծալկայի շրջանի Խաչկով գյուղի, Ախմետայի շրջանի Դուիսի գյուղի,
Սագարեջոյի շրջանի Լամբալո գյուղի և Ախալքալաքի շրջանի Կարտիկամի հանրային
դպրոցները:
2011-2013 ա(ա)իպ «Բոլնիսի լեզվի տուն» ոչկառավարական կազմակերպությունը
«Խաղաղության, ժողովրդավարության և զարգացման կովկասյան ինստիտուտի» հետ
միասին
«Քվեմո Քարթլիի և Սամցխե-Ջավախեթի երիտասարդների ինտեգրում
կրթական և մշակութային նախաձեռնությունների
ճանապարհով» ծրագրի
շրջանակներում
իրականացրեց
միջոցառումների շարք Բոլնիսում և
Նոինոծմինդայում: Ստեղծվեց «Բոլնիսի սովորող-երիտասարդության միջմշակութային
կենտրոնը», որտեղ երկու տարվա ընթացքում շուրջ 120 ադրբեջանցի երիտասարդ
անցավ վրաց լեզվի դասընթաց: Նախագծի շրջանակներում անցկացվեցին մրցույթներ
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«Իմ սիրելի վրացական պատմվածքը» և «Իմ սիրելի ադրբեջանական խոսքը»,
հաղթողները պարգևատրվեցին դրամական պարգևներով, վկայագրերով և ամառային
ճամբարների ուղեգրերով: Բոլնիսի ադրբեջանցի և վրացի երիտասարդները, ինչպես
նաև
Նինոծմինդայի հայալեզու
երիտասարդները
մասնակցեցին ամառային
ճամբարին Անակլիայում
(2012 թ.) և Լոպոտայում (2013 թ.): Երիտասարդները
հանգստյան հետ միասին մասնակցում էին վարժանքների հետևյալ թեմաներով.
«Հանդուրժողականություն», «Ինչ է նշանակում լինել քաղաքացի», «Պետական լեզու և
փոքրամասնությունների
իրավունքները» »CV և մոտիվացման նամակ գրել»,
«Հակամարտությունների կարգավորման այլընտրական ուղիներ»:
Բոլնիսի սովորող-երիտասարդության միջմշակութային կենտրոնի երիտասարդները
մասնակցում էին «SOS – CULTURAL» նախագծին, , որը շարունակվեց մեկուկես տարի
(2012-2013) և
միաժամանակ ընթանում էր Հայաստանում և
Վրաստանում:
Վարժանքների
շարքում
(հանուրժողականություն,
թիմային
աշխատանք,
բազմազանություն, էկոլոգիա, հաղորդակցություն) մասնակցում էին բոլնիսեցի
վրացիներ, Քվեմո Բոլնիսի ադրբեջանցի և Բոլնիս գյուղի հայ երիտասարդներ:
Նախագիծը իրականացնում էր «DVV international» նախագիծը:

III. Մեդիա և տեղեկատվության մատչելիություն

Վրաստանի հանրային հեռարձակում
Վրաստանի հանրային հեռարձակումը, որը օրենսդրությամբ
ստանձնել է
պարտավորություն
պատրաստելու
հաղորդումներ
փոքրամասնությունների
լեզուներով, 2013 թվականին հեռուստադիտողին առաջրկեց մի քանի նորացված
հեռուստանախագիծ: Նույնպես հատկանշական է, որ ամենօրյա աբխազերեն, օսերեն,
հայերեն և ադրբեջաներեն լեզուներով հաղորդումներին 2013 թ. հունիսի 1-ից
ավելացավ նաև ռուսերեն լրատվական թողարկումը: Այստեղից ելնելով, հանրային
հեռարձակումը ամեն օր լուսաբանում է երկրում ընթացող գործընթացները և
աշխարհի նորությունները 5 լեզուներով, արդեն ուղիղ (կենդանի) եթերով 2-րդ Ալիքի
վրա, լավագույն: 20:00-21:00 ժամին:
Ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով հեռարձակման խմբագրությունների
տեխնիկական ռեսուրսը մեծացավ, ավելացան խմբագիրները և վարողները: Բացի
դրանից,
շարունակվեց
համագործակցությունը
տարածաշրջանային
հեռուստաընկերությունների հետ, որոնք տարածում են հանրային հեռարձակման
տեղեկատվական թողարկումները տարբեր լեզուներով:
2012-2013 թ.թ. Հանրային հեռարձակման կողմից ձեռք բերվեց հեռուստատեսային
սեզոնի համար տեղական հեռուստաընկերության լավագույն եթերային ժամանակը
(այսպես կոչված «Պրայմ թայմ» 20:00-ից մինչև 23:00 ժամը):
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Քվեմո Քարթլիի հեռուստա-ռադիո ընկերություն՝ Ռուսթավի 4-րդ ալիքի և Բոլնիսի
«Բոլնել» եթերում հաղորդվում է ադրբեջանալեզու «Մոամբեն»: Զուգդիդի »Օդիշ»-ով»
հաղորդվում է «Մոամբե» աբխազերեն լեզվով, իսկ Նինոծմինդայի ՏՎ «Փարվանայով»
«Ախալցիխե 9-րդ ալիքով» և Ախալքալաքի «ATV 12»-ով հաղորդվում է «Մոամբե»
հայերեն լեզվով: Այս արտադրանքը տարածաշրջանային հեռուստատեսություններին
փոխանցվում է հատուկ համացանցային սերվիսի միջոցով:
Ամեն օր պատրաստվում է լրատվական բլոկ, որը պարունակում է 10 – 15 լրատվական
նորություն. յուրաքանչյուր սյուժեի տևողությունը միջին հաշվով 1 րոպե է: Մեկ լեզվով
թողարկումը միջինը 9-10 րոպե է շարունակվում: Տեղական կայաններն իրավունք
ունեն հավելյալ կրկնել հաղորդումները առավոտյան և երեկոյան ժամերին: Բացի
դրանից, ազգային փոքրամասնությունների
խմբագրությունները
իրենք ունեն
հնարավորություն պատրաստել ռեպորտաժ իրենց հետաքրքող թեմաներով, ինչը
նրանք 2013 թվականին բազմիցս են իրականացրել:
Ռադիոհաղորդում
Ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով հաղորդում ընթանում է «Առաջին
Ռադիոյի» եթերով: Ներկայումս Վրաստանի հանրային հեռարձակման ռադիոեթերով
հաղորդվում
է
«Ազգային
«Մոամբե»-ի
նորությունների
լրահավաքի
աուդիոտարբերակը ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով:Աբխազական,
օսական, ադրբեջանական և հայկական լեզուներով լրատվական թողարկումների հետ
մեկտեղ շաբաթական մեկ անգամ պատրաստվում է նաև ռադիոծրագիր քրդական
լեզվով:
Թոք-շոու «Մեր բակը»
«Դիտողի հետաքրքրությունների հաշվառոմով «Մեր բակը» թոք-շոուն հոկտեմբերի 1ից փոխեց ձևաչափը: Ներկայումս այն եթեր է դուրս բերվում ամսեկան 4-անգամ,
որպես լիարժեք ֆիլմերի շարք տարբեր ազգային, կրոնական խմբերի մասին, որոնք
բնակվում են
Վրաստանում: Հաղորդումն ունի երկու վարող: 2013 թվականին
ստեղծագործական խումբը պատրաստեց
ֆիլմեր, որոնցում արտացոլված է
Վրաստանում բնակվող քրդերի, ասորիների և հրեաների պատմությունը և առօրյան,
ինչպես նաև ֆոտո-արվեստագետների, ժողովրդական նվագարանների և ազգային
տարազի պատմությունը և բազմաթիվ այլ հետաքրքրական թեմաներ առաջարկվեցին
«Մեր բակի» կողմից:

Ընտրությունները և Հանրային հեռարձակումը
Ընտրողի համար հավասար պայմանների ապահովման նպատակով նախագահական
ընտրությունների
ժամանակաշրջանում
ազգային
փոքրամասնությունների
խմբագրությունը ակտիվորեն համագործակցում էր Կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովի հետ: Թարգմանվեցին ԿԸՀ-ի նախընտրական տեղեկատվական
կլիպները հայերեն և ադրբեջաներեն լեզուներով, իրականացվեց ոչ մեկ կարևոր
բանավեճի
սուրդոթարգմանություն,
դրանց
բաժանումը
տեղական
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հեռուստաընկերություններին
Քվեմո Քարթլիում և Սամցխե-Ջավախեթիում:
Իրականացրած
գործունեության համար
Ազգային
փոքրամասնությունների
խմբագրությունը
պաշտոնական
գրավոր շնորհակալագիր
ստացավ ԿԸՀ-ի
նախագահից:
Ընդհանուր
առմամբ
Հանրային
հեռարձակման
փոքրամասնություններին հատկացված ժամանակը – 2013
Հաղորդումների
ձևաչափը

կողմից

ազգային

Անվանումը

Տևողությունը
րոպեներով

Գումարը,
թվաքանակը ժամերով

Հեռուստատեսային
լրատվական

Ազգային «Մոամբե»

55

255

233

Ռադիո լրատվական

Ազգային «Մոամբե»

55

255

233

Հեռուստատեսային թոքշոու

«Մեր բակը»

40

50

33

Ռադիո լրատվական

Քրդական

30

52

26

Ընդհանուր առմամբ, տարեկան, ժամ

525

Տարածաշրջանային հեռուստաալիքներ
ՍՍ «Քվեմո Քարթլիի հեռուստաընկերությունը» տիրապետում է
երեք
հաճախականություն. Ռուսթավի, Մառնեուլիի և Բոլնիսի: Հեռուստաընկերության
լրատվական ծառայության
խումբը ամենօրյա ուղիղ եթերում լուսաբանում է
տարածաշրջանի
կարևոր
հասարակական-քաղաքական
երևույթները:
Հեռուստաընկերության լրատվական, ճանաչողական, վերլուծական, զվարճալի,
երաժշտական, կրոնական, մանկական և այլ
ծրագրեր
հատկացված են
հասարակության տարբեր նպատակային սեգմենտի համար:
Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում վերջին տարիներին բարելավվեց ազգային
փոքրամասնությունների համար
մայրենի լեզվով
լրատվության
հաղորդումը:
Ախալցիխեում գործում է «Իմպերիա» հեռուստաընկերությունը, որը հեռարձակվում է
ամեն օր::Հեռուստաընկերության տարածման գոտու մեջ չեն մտնում Ջավախեթի
շրջանները, սակայն շաբաթը մեկ անգամ կատարվում է «Իմպերիայի» հաղորդումների
տիտրերով ցուցադրում Ախալքալաքի և
Նինոծմինդայի »Փարվանա» և «ՏՎ-12»
հեռուստաընկերությունների միջոցով, իսկ այս վերջինները
հեռարձակվում են
շաբաթվա 5 օրվա ընթացքում և տեղական թղթակիցների կողմից պատրաստված
նյութերից բացի, հաղորդում են կենտրոնական ալիքների լրատվական ծրագրերը
սինխրոն
թարգմանությամբ:
Լրատվական-վերլուծական
թոք-շոուի
միջոցով
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հասարակությունը հնարավորություն ունի անձամբ մասնակցելու բանավեճերին
հասարակության և
իշխանության առաջին
անձանց հետ միասին:
Հեռուստաընկերությունը աշխատում է 24-ժամյա հեռարձակմամբ, որը դիտողին
առաջարկում է
տարբեր տեսակի և թեմայով
հեռուստատեսային նախագծեր.
հասարակական-քաղաքական,
զվարճալի,
ճանաչողական
և
գովազդային
արտադրանք:
Տպագիր մեդիայի աջակցություն Վրաստանի
պահպանության նախարարության կողմից

մշակույթի

և

հուշարձանների

2013 թվականին «Ազգային փոքրամասնությունների մշակույթի աջակցության ծրագրի
շրջանակներում որպես գերակայող ուղղություն մնաց »Վրաստան» և «Գյուրջիստան»
թերթերին աջակցությունը: Դրա հետ միասին հայերեն և ադրբեջաներեն լեզուներով
թերթերի հրատարակությանը ավելացավ ռուսալեզու «Սվոբոդնայա Գրուզիա» և
«Վեչերնի Տբիլիս» թերթերի հրատարակությունը, որոնք նպաստում են Վրաստանում
ազգային փոքրամասնությունների իրազեկվածության բարձրացմանը և ինտեգրմանը:
Նշված տպագիր մամուլը պարունակում է լրատվություն՝ քաղաքական, սոցիալմշակութային և տնտեսական ոլորտների մասին և տարածվում է Վրաստանի ազգային
փոքրամասնություններով բնակեցված տարածաշրջաններում:
2013 թվականին հրատարակվեց հայերեն, ադրբեջաներեն և ռուսալեզու «Վրաստան»,
«Գյուրջիստան» և «Սվաբոդնայա Գրուզիա» լրագրերի 40-40 և 29 համար, իսկ «Վեչերնի
Տբիլիսիի» հոբելյանական համարը (առաջին համարի լույսընծայումից 90 տարի):
Նմանապես հոլտեմբեր-դեկտեմբեր համարներին ավելացավ հավելված. «Վրացական
մշակույթ. Երեկ, այսօր, վաղը»: Լրագիրը տարավում է ողջ Վրաստանում և նաև
Հունաստանում:

Տարածաշրջանային մամուլ
Մառնեուլիի
մունիցիպալիտետի
շրջանային
վարչության
աջակցությամբ
ադրբեջանական գյուղերում ամբողջ տարվա ընթացքում
տարածվում էին
ադրբեջանալեզու լրագրեր. «Ռեգիոն պրեսս», «Զիա», »Կոնգրես», «Օզան»,
«Թեթրիծղարոյի մացնե»:
Ռուսթավի քաղաքում ամեն ամիս լույս է տեսնում ադրբեջանական «Լույսի խոսքը«
լրագիրը, որը տարածվում է քաղաքում բնակվող ադրբեջանալեզու բնակչության
շրջանում:
Կախեթի շրջանի մունիցիպալիտետներում լույս են տեսնում հետևյալ տպագիր և
էլեկտրոնային լրատվական միջոցները. «Գարեջի մացնե», «Ղվարելի», «Շիրաք»
լրագրերը և ինտերթերթ «Քիզիղի» (Դեդոփլիսծղարոյի մունիցիպալիտետ), «Սպեկտ«
լրագիրը (Գուրջաանի մունիցիպալիտետ), ինտեր-էջ. ,,www.signage.com.ge“, սթ դրանց
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միջոցով
լուսաբանվում
են
տեղական
ազգային
փոքրամասնությունների
հիմնախնդիրները և նաև նրանց իրազեկվում է տարբեր նախագծերի կամ երկրում
ընթացող գործընթացների մասին:
IV.Քաղաքական ինտեգրում և քաղաքացիական մասնակցություն
Վրաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ակտիվորեն աշխատում է
ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ ընտրողների համար
իրավահավասար ընտրական միջավայր ստեղծելու ուղղությամբ: 2012 թվականին
ԿԸՀ-ում ազգային փոքրամասնություններ ներկայացնող ընտրողների համար
ընտրական գործընթացների պարզեցման և աջակցության նպատակով ստեղծվեց
աշխատանքային խումբ, որը մշակեց 2012-2014 թվականների Գործնական պլանը:
Աշխատանքային խմբի կազմում են վարչության աշխատակիցները, Ժողովրդական
պաշտպանի գրասենյակի, միջազգային և ոչկառավարական կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներ:

Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը
Ազգային փոքրամասնություններ ներկայացնող ընտրողների՝ ընտրություններին
լիակատար մասնակցության և նրանց համար հավասար ընտրական միջավայր
ստեղծելու նպատակով, պլանավորվեցին հետևյալ միջոցառումները.

Ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ ընտրողների կրթությունը
Ընտրական համակարգերի զարգացման, բարեփոխման և

ուսուցման կենտրոնը

(Ուսումնական կենտրոն) դրամաշնորհային մրցույթի շրջանակներում, ֆինանսավորեց
5 ոչկառավարական կազմակերպություն:.
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (UNDP) ֆինանսական աջակցությամբ, Ուսումնական
կենտրոնը դրամաշնորհային մրցույթի միջոցով, ֆինանսավորեց 6 ոչկառավարական
կազմակերպություն: Հատկանշական է, որ այս տարի առաջին անգամ իրականացվեց
գնչուների

համայնքի

իրազեկման

ընթացակարգ

ընտրական

հարցերի

կապակցությամբ:
ԿԸՀ-ի

հետ

համագործակցությամբ,

ընտրական

համակարգերի

միջազգային

հիմնադրամը (IFES) ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ ընտրողներին
իրազեկելու նպատակով, ֆինանսավորեց երկու ոչկառավարական կազմակերպություն:

Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ ընտրողների իրազեկում
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Ազգային

փոքրամասնությունների

ներկայացուցիչ

ընտրողների

իրազեկման

նպատակով, հայերեն և ադրբեջաներեն լեզուներով թարգմանվեց ԿԸՀ-ի 11 գովազդային
հոլովակ,

որոնք

տեղադրվեցին

Սամցխե-Ջավախեթի

և

Քվեմո-Քարթլիի

տարածաշրջանային հեռուստատեսությունների եթերում:
Ընտրողների իրազեկման նպատակով, Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի
կայք-էջում (www.cesko.ge) «Ազգային փոքրամասնություններ» բաներում տեղադրվեցին
2013 թվականի նախագահական ընտրությունների համար հայերեն և ադրբեջաներեն
լեզուներով թարգմանված ընտրական նյութերը: Նշված տեղեկատվությունը, լրացուցիչ
տեղադրվեց սոցիալական ցանցում, ԿԸՀ-ի պաշտոնական Facebook էջում: .
Ինչպես նաև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայք-էջին
(www.cesko.ge), Համընդհանուր ընտրացուցակում գոյություն ունեցող տվյալները
մատչելի դարձան հոծ բնակեցված տարածաշրջաններում բնակվող ազգային
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար նրանց հասկանալի լեզուներով՝
հայերեն և ադրբեջաներեն:
Նախագահական ընտրությունների համար, հոծ բնակեցված տարածաշրջաններում
բնակվող ազգայի փոքրամասնությունների

ներկայացուցիչ ընտրողներին ըստ

անձնական տվյալների, երկու փուլով բաժանվեցին ընտրողների տվյալների քարտեր,
որոնց նպատակն էր ընտրողի իրազեկում քվեարկության օրը ձայն տալու ընտրական
տարածքի և տեղամասի տեղադրության վայրի մասին: Այն դեպքում, եթե ընտրողի
տվյալները սխալ կամ ճիշտ չէին լինի, հետաքրքրվող անձինք հավելյալ տեղեկություն
կարող էին ստանալ ԿԸՀ-ի կոնտակտ-կենտրոնի օպերատորների օգնությամբ, հայերեն
և ադրբեջաներեն լեզուներով: Ինչպես նաև ընտրողների քարտերի հետ միասին 2-րդ
փուլում բնակչությանը բաժանվեց ընտրողի հուշաթերթիկ (հայերեն և ադրբեջաներեն),
որտեղ նկարագրված էին քվեարկության օրվա ընթացակարգերը:

Ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով թարգմանված ընտրական
փաստաթղթեր
Վրաստանի նախագահի ընտրությունների համար 73 ընտրատարածքային
հանձնաժողովում ստեղծվեց 3655 ընտրական տեղամաս, այդ թվում 338 տեղամաս
ազգային փոքրամասնություններով հոծ բնակեցված շրջաններում: Ազգային
փոքրամասնությունների համար հավասար ընտրական միջավայր ստեղծելու
նպատակով, հանձնաժողովի 1502 հայ և 966 ադրբեջանցի անդամների համար
թարգմանվեցին և տպագրվեցին ընտրական փաստաթղթերը: Ազգային
փոքրամասնությունների ընտրողների համար հոծ բնակեցված շրջաններում
թարգմանվեցին և տպագրվեցին տարբեր տեսակ ընտրական փաստաթղթեր:
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Ընտրական փաստաթղթերը թարգմանվեց ԿԸՀ-ի և ընտրական համակարգերի
միջազգային հիմնադրամի (IFES) ֆինանսական աջակցությամբ, Վրաստանի ՄԱԿ-ի
ասոցիացիայի հետ (UNAG) համագործակցությամբ և տպագրվեց ՄԱԿ-ի
զարգացման ծրագրի (UNDP) ֆինանսական աջակցությամբ:

Հանդիպումներ
տարածաշրջաններում
ներկայացուցիչ ընտրողների հետ

ազգային

փոքրամասնությունների

Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների քաղաքացիական, քաղաքական
և սոցիալական ինտեգրման ապահովման նպատակով, տեղի ունեցան հանդիպումներ
տեղական բնակչության հետ ազգային փոքրամասնություններով հոծ բնակեցված
շրջաններում. Ք. Մառնեուլի (գյուղ Սադախլո), Ծալկա (գյուղ Այազմա), Բոլնիսի (գյուղ
Ֆարիզի, Ցուրտավի և Նախիդուրի), Գարդաբանի (գյուղ Քիսալո) և քաղաք Ախալցիխե:
Ադրբեջանցի և հայ ծագումով ընտրողները ստացան տեղեկատվություն ԿԸՀ-ի կողմից
2013 թվականի նախագահական ընտրություններին ազգային փոքրամասնություններին
ընտրական

գործընթացներին

միջոցառումների և

ընդգրկելու

նպատակով,

պլանավորված

իրականացվելիք ակտիվությունների, ինչպես նաև

ընտրական

ընթացակարգերին և ընտրություններին նրանց մասնակցության նշանակության
մասին:
Հանդիպումներ

կայացան

նաև

Վրաստանում

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ օս, չեչեն, քիստ և
հետ:Վրաստանում բնակվող գնչուների

քաղաքացիական

բնակվող
գնչու

ազգային
ընտրողների

ինքնագիտակցության

բարձրացման նպատակով, Գարդաբանի շրջանի Գաչիանի գյուղում տեղի ունեցավ
տեղեկատվական բնույթի հանդիպում: Նշված հանդիպման նպատակն էր գնչուների
համայնքի

մոտիվացման բարձրացումը և

ընտրական գործընթացներին

նրանց

ակտիվացումը:
Չեչեն և քիստ բնակչության համար Դուիսի գյուղում (Պանկիսի կիրճ) անցկացվեց
տեղեկատվական

քարոզարշավ,

որտեղ

հանդիպման

տեղեկատվություն ստացան քվեարկության օրվա և

մասնակիցները

ընտրական ընթացակարգերի

մասին:
Ղվարելի շրջանի Մթիսձիրի գյուղում կայացավ հանդիպում ազգությամբ օս և խառը
(վրաց-օսական) ընտանիքների ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպման մասնակիցները
ծանոթացան

ընտրական միջավայրի, ընտրությունների, ձայն տալու կանոնների և

ընթացակարգերի մասին տեղեկատվությանը:
V.Սոցիալական և տարածաշրջանային ինտեգրում
22

შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2013 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

Առողջություն և սոցիալական պաշտպանություն
Վրաստանի աշխատանքի, առողջության և
սոցիալական պաշտպանության
նախարարության առողջապահության և սոցիալական
պետական ծրագրերը
միատեսակ ընդգրկում են Վրաստանի բոլոր քաղաքացիներին, անկախ նրանց
ազգային, սոցիալ-տնտեսական կամ կրոնական ծագման: Թերևս
պետական
երաշխիքներից
օգտվելու
մատչելիությունը
կախված
է
քաղաքացիների
տեղեկացվածության աստիճանից, ինչը նշանակալից գործոն է սերվիս-կենտրոնների
հետ հրատապ հաղորդակցություն հաստատելու և հասանելիք ծառայություն
ստանալու համար: Այդ կապակցությամբ պետք է նշել, որ Վրաստանում բնակվող
ազգային փոքրամասնությունների որոշակի մասի պետական լեզվի չիմացությունը
տեղեկացվածության և պետական երաշխիքներից օգտվելու լուրջ պատնեշ է
առաջացնում, ինչը դեռևս գոյություն ունի հոծ բնակեցված տարածաշրջաններումձ
Այդ նպատակով, Վրաստանի աշխատանքի, առողջապահության և սոցիալական
պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացված նախագծերի հիմնական
նպատակը ներկայացնում է ոչվրացալեզու բնակչության համար տեղեկատվական
գործընթացի վարումը և կապված է պետական ծրագրերում պլանավորված և
իրականացվելիք նորությունների մասին իրազեկումը:

Ազգային փոքրամասնությունների
իրազեկում 2013 թվականի
առողջապահության պետական ծրագրի մասին

համընդհանուր

Քաղաքացիների
համընդհանուր
ապահովագրության ծրագրի շրջանակներում
նախատեսված բժշկական
ծառայությունների սերվիսների և ծավալի մասին
բնակչության իրազեկման նպատակով պլանավորվեց տեղեկատվական բուկլետների
մշակում վրացերեն, ռուսերեն, ադրբեջաներեն և հայերեն լեզուներով: Տպագրված
բուկլետների ընդհանուր քանակը կազմեց 10 000 հատ: Բուկլետները առաքվեցին
ադրբեջանալեզու և հայալեզու բնակչությամբ հոծ բնակեցված տարածաշրջանների
սոցիալական
ծառայության
գործակալության մասնաճյուղեր և բաժանվեցին
բնակչությանը: Տարբեր լեզուներով մշակված տեքստը վրացալեզու տեքստի հետ
միասին տեղադրվեց
Վրաստանի աշխատանքի, առողջության և
սոցիալական
պաշտպանության նախարարության
էջին http://www.moh.gov.ge: Տպագրված
բուկլետները տեղադրվեցին նաև նախարարության քաղաքացիների ընդունարանում:
Նախագծի շրջանակներում պլանավորվեցին և անցկացվեցին տեղեկատվական
հանդիպումներ
Քվեմո
Քարթլիի
և
Սամցխե-Ջավախեթի
բժշկական
հիմնարկությունների աշխատակիցների, ինքնակառավարման և բնակչության հետ:
Մառնեուլիում, Դմանիսիում, Բոլնիսում, Ծալկայում և Ախալցիխեում հանդիպումներ
կայացան բժշկական անձնակազմի և բնակչության հետ:

Ազգային փոքրամասնությունների իրազեկում 2013 թվականին սոցիալական ոլորտում
պլանավորված բարեփոխումների մասին՝ պետական կենսաթոշակ և սոցիալական
նպաստ
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Նախագծի շրջանակներում պատրաստվեցին և անցկացվեցին նախարարության
ներկայացուցիչների արտագնա տեղեկատվական հանդիպումներ ոչվրացալեզու
քաղաքացիներով հոծ բնակեցված տարածաշրջաններում (Քվեմո Քարթլի, Կախեթի,
Սամցխե-Ջավախեթի): Նշված հանդիպումները նպատակաուղղված են
ազգային
փոքրամասնությունների իրազեկմանը այն կարևոր փոփոխությունների մասին, որոնց
իրականացումը պլանավորվել էր 2013 թվականին պետական կենսաթոշակների և այլ
սոցիալական օգնությունների ուղղությամբ:
Դմանիսի առողջության կենտրոնի վերակառուցման նախագծի շրջանակներում,
Ճապոնիայի կառավարության և „ACTS GEORGIA“ միջազգային կազմակերպության
համատեղ ջանքերով վերանորոգվեց և բացվեց բժշկական կենտրոն: ունը բժշկական
հիմնարկության աշխատակիցների, ինքնակառավարության և

Քաղցկեղի
սկրինինգի բժշկական
տարածաշրջաններում

տեղեկատվական

ծրագրերի

շնորհանդես

Քաղցկեղի սկրինինգի պետական ծրագիրը Վրաստանում գործում է 2008 թվականից և
նախատեսում է անվճար հետազոտություններ Վրաստանի ցանկացած քաղաքացու
համար: Ազգային փոքրամասնություններով հոծ բնակեցված տարածաշրջաններում
ազգային սկրինինգ կենտրոնի ներկայացուցիչները
վերինտեգրման հարցերով
Վրաստանի պետական նախարարի աշխատակազմի կազմակերպմամբ անցկացրեցին
տեղեկատվական հանդիպումներ: Բժշկական ծրագրերի շնորհանդես անցկացվեց
Լագոդեխի մունիցիպալիտետի Կաբալա գյուղում, Նինոծմինդայի մունիցիպալիտետի
Փոկա գյուղում և քաղաք Բոլնիսում: Նշված ծրագրում բնակչության ընդգրկվածության
աճի նպատակով բաժանվեց տեղեկատվական նյութ:

Ենթակառույցի վերականգնում
Հաշտեցման և քաղաքացիական ինտեգրման ազվային հայեցակարգի և Գործնական
պլանի
Վրաստանի
տարածաշրջանային
զարգացման և
ենթակառույցի
նախարարության կողմից 2013 թվականի գործունեությունում հատկանշական է.
1. Ազգային փոքրամասնություններով

հոծ բնակեցված տարածաշրջանների և

մունիցիպալիտետների զարգացման ռազմավարության մշակումը և դրանում
բնակչության առավելագույնս ընդգրկվածության ապահովումը,
2. Ենթակառույցի

վերականգնման ներդրումային նախագծերի

մշակումը և

աջակցությունը դրանց իրականացմանը,
3. Գյուղին աջակցության ծրագրի մշակումը և իրականացման մոնիթորինգը:
4. Տրանս-սահմանային համագործակցության զարգացման աջակցությունը:
Վերը
նշված
նախարարության
կողմից
պատրաստվեցին
ազգային
փոքրամասնություններով հոծ բնակեցված տարածաշրջանների
զարգացման
ռազմավարություններ:
Այս
ռազմավարություններով
սահմանված
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գործողություններով
հիմք դրվեց
տվյալ տարածաշրջաններում ենթակառույցի
վերականգնման լայն ծրագրի մշակմանը և իրականացմանը: «Տես՝ աղյուսակները՝
Հավելվածներ 1 և 2-ում): Ռազմավարությունների մշակման գործում ակտիվորեն
ընդգրկված էր
տեղական բնակչւթյունը: Բնակչության սոցիալական և
տարածաշրջանային
ինտեգրման նպատակով Սանցխե-Ջավախեթիում, Քվեմո
Քարթլիում և Կախեթիում 2013 թվականին շարունակվեց ենթակառույցի
վերականգնման ներդրումային նախագծերի իրականացումը տեղական և պետական
բյուջեների ֆինանսավորմամբ:
Քվեմո Քարթլիի տարածաշրջանի Դմանիսի մունիցիպալիտետում իրականացվեց 19
նախագիծ 4 518 400 լարի ընդհանուր արժողությամբ: Կախեթի տարածաշրջանի 8
մունիցիպալիտետներում իրականացվեց 119 նախագիծ 29 037 251 լարի ընդհանուր
արժողությամբ: Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանի 6 մունիցիպալիտետներում
իրականացվեց 51 նախագիծ 19 442 120 լարի ընդհանուր արժողությամբ:
Նախագծերը
նախատեսում էին
տեղական
նշանակության
ավտոմոբիլային
ճանապարհների վերականգնում, խմելու ջրի համակարգերի կարգավորում, դրսի
լուսավորման վերականգնում, կամուրջների կարգավորում: Իրականացվեցին բնակելի
շինությունների ճակատների նորոգում, ծածկվեցին բնակելի տների տանիքները:
Քվեմո Քարթլիի և Կախեթի մունիցիպալիտետներում 47 հանրային դպրոցներում և 4
մանկապարտեզներում անցկացվեցին վերականգնողական աշխատանքներ: ՍամցխեՋավախեթիում կատարվեց 23 հանրային դպրոցի և 4 մանկապարտեզի շենքերի
վերակառուցում:
Վրաստանի մասշտաբով, այդ թվում
բնակեցված

տարածաշրջաններում,

ազգային փոքրամասնություններով հոծ
2013

թվականին

իրականացվեց

«Գյուղի

աջակցության ծրագիր», որի նպատակն է ծրագրով նախատեսված գումարի իրացում
գյուղի առաջին հերթի սոցիալ-տնտեսական կարիքների ֆինանսավորման (տեղական
ենթակառույցի

օբյեկտների, բարեկարգման, գյուղատնտեսական աշխատանքների և

այլն)համար: Ծրագիրը

նախատեսում է

բնակչության ակտիվ ընդգրկվածություն:

Ծրագրի իրականացման համար Վրաստանի 2013 թվականի
հատկացվեց 50 մլն. լարի: Նշված գումարը
բնակչության թվաքանակի: Կոնկրետ գյուղի
նպատակային լինելը

որոշվում է

պետական բյուջեից

բաշխվեց ըստ գյուղում հաշվառված
նկատմամբ

միայն բնակչության հետ

գումարի

կիրառման

խորհրդատվությունից

հետո (Գյուղի ժողով, հանրային քննարկումներ, հարցումներ և այլն):
Ծրագրի շրջանակներում լրիվությամբ Վրաստանում անցկացվեց 3500 գյուղի ժողով:
Գյուղի աջակցության ծրագրի շրջանակներում իրականացված նախագծերի արժեքը
կազմեց 50 մլն. լարի:
Քվեմո Քարթլիի տարածաշրջանում իրականացվեց 445 նախագիծ 6 876 958 լարի
ընդհանուր արժողությամբ: Կախեթի տարածաշրջանում իրականացվեց 550-ից ավելի
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նախագիծ, 6 631 499 լարի ընդհանուր արժողությամբ, իսկ Սամցխե-Ջավախեթիում՝
430-ից ավելի նախագիծ 3 605 112 լարի ընդհանուր արժողույամբ:
Գյուղատնտեսության
ճյուղում,
մասնավորապես,
մանր
ֆերմերային
տնտեսությունների և ասոցիացիաների ստեղծման և զարգացման գործում ազգային
փոքրամասնությունների մասնակցության նպատակով,
տարածաշրջանային
զարգացման գործակալությունները ինտենսիվորեն կազմակերպում են թեմատիկ
հանդիպումներ, վարժանքներ և սեմինարներ տեղական ձեռներեցների, այդ թվում
ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար:
Ազգային փոքրամասնությունների
տնտեսական և
սոցիալական
ինտեգրման
ամրապնդման նպատակով, Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և
ենթակառույցի նախարարությունը առանձնահատուկ նշանակություն է շնորհում
միջազգային (տրանս-սահմանային) համագործակցության զարգացմանը (առաջին
հերթին Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ): Երկրի ռազմավարական նպատակ է
ներկայացնում աջակցությունը՝ Քվեմո Քարթլիի, Սամցխե-Ջավախեթի, Կախեթի
մերձսահմանային համագործակցության, տարածաշրջանների կայուն զարգացման,
դրանց մրցունակության բարձրացմանը:
VI. Մշակույթ և ինքնագոյի պահպանում
Անցած տարիների նման, 2013 թվականն էլ աչքի է ընկնում մշակույթի աջակցության
նպատակով անցկացված բազմազան միջոցառումներով, որոնք ծառայում էին ինչպես
ազգային փոքրամասնությունների
ինքնագոյի, այնպես էլ
նրանց մշակութային
ժառանգության պահպանմանը և զարգացմանը: Վերը հիշատակվածի աջակցության
նպատակով իրականացվեցին տարբեր տեսակի
միջոցառումներ. փառատոներ,
մրցույթներ, ցուցահանդեսներ, հիշատակի
երեկոներ,
միջմշակութային
երկխոսություններ, գրական-ճանաչողական շնորհանդեսներ և այլն:

Վրաստանի ազգային փոքրամասնությունների մշակույթի պահպանման-զարգացման,
հանրաճանաչության, վրացական մշակութային տարածքում ինտեգրման տեսակետից
Վրաստանի մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նախարարությունը 2013
թվականին օժանդակեց մի շարք նախագծերի իրականացմանը.




Իրականացվեց «Վրաց-հայկական և վրաց-ադրբեջանական տեղեկատվական
«Միասնական Վրաստան»,
համակարգչային մեգա-խաղը, որի նպատակն է
ազգային
փոքրամասնություններով
հոծ
բնակեցված
Վրաստանի
տարածաշրջաններում և մայրաքաղաքում հայ և ադրբեջանալեզու բնակչությանը
ծանոթացնել Վրաստանի մշակույթի բազմազանությանը, սովորեցնի վրաց լեզուն և
նպաստի նրանց ինտեգրմանը վրացական մշակութային տարածքում:
ՀԻԻԱ
Միրզա Ֆաթալի Ախունդովի
անվան ադրբեջանական մշակույթի
թանգարանը իրականացրեց նախագիծ, որի նպատակն էր Քվեմո Քարթլիի
տարածաշրջանում, ադրբեջանցիներով հոծ բնակեցված գյուղերում, պահպանել
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ադրբեջանական՝ ձեռքի աշխատանքով գորգեր գործելու
ավադույթների
վերականգնումը: Թանգարանին կից ստեղծվեցին գորգեր գործելու խմբակներ,
որտեղ երիտասարդ սերունդը տիրապետում է ձեռքով գոբելեններ և գորգեր
գորելու տեխնոլոգիան: Նրանց կողմից ստեղծված աշխատանքների ցուցահանդես
կազմակերպվեց 2013 թվականի դեկտեմբերին:
Հրատարակվեց
օս գրող և հասարակական
գործիչ Գիորգի Ձուգաևի
բանաստեղծությունների
երկլեզու (վրացերեն-օսերեն)
ժողովածուն՝«Օսական
ռոմանս» վերագրով: Նախագծի հեղինակն է ա(ա)իպ «Կովկասյան խճանկար»ը:
Ժողովածուի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ գրողի տանը:
Վրացերեն
հրատարակվեց
հայտնի
հայ
գրող
Գագիկ
Դավթյանի
ստեղծագործությունների ժողովածուն: Նշված հրատարակության շնորհանդեսը
կայացավ նախարարությունում, որին ներկա էին անձամբ Գագիկ Դավթյանը,
Հայաստանի և Վրաստանի գրողների միության ներկայացուցիչներ:
Վրաստանի թատրոնի, երաժշտության, կինոյի և
պարարվեստի պետական
թանգարանում
կազմակերպվեց
վրաց-հրեական
մշակութային
հարաբերություններն արտացոլող ցուցահանդես:
Վրաստանում բնակվող լեհ կանանց »Բարեկամություն» ասոցիացիան՝ մայիս
ամսին
նշեց Լեհաստանի օրերը: Այդ կապակցությամբ
Վրաստանում
հյուրընկալվեց Հյուսիսային Կովկասի լեհական համայնքի ղեկավարը՝ 30
հոգիանոց պատվիրակության հետ միասին:
Դ.Շևարդնաձեի անվան ազգային պատկերասրահում կազմակերպվեց վրացի
հրեաների մշակութային ժառանգությունը արտացոլող ցուցահանդես:
Վերինտեգրման
հարցերով
պետական
նախարարի
աշխատակազմի
նախաձեռնությամբ և
մշակույթի և
հուշարձանների պահպանության
նախարարության աջակցությամբ, տեղի ունեցավ փառատոն «Մեկ երկնքի տակ»,
որին մասնակցեցին ազգային փոքրամասնությունների երեխաները՝ երաժշտական
դպրոցների սաներ և ազգագրական համույթներ:

Քաղաք Թբիլիսիի
նախագծեր.

քաղաքապետարանի կողմից

իրականացված մշակութային

Ք.Թբիլիսիի
քաղաքապետի կազմակերպմամբ, Երևան քաղաքից Վրաստանում
հյուրընկալվեց հայ նկարիչը և անցկացրեց հանդիպում Թբիլիսիի քաղաքապետարանի
թիվ 1 նկարչական դպրոցի աշակերտների հետ: Այս նույն ծրագրի շրջանակներում
Թբիլիսիի թիվ 98 հանրային դպրոցի աշակերտները նույնպես հյուրընկալվեցին
Երևանի ամենահայտնի կրթական համալիրներից մեկում, որտեղ արդեն մի քանի
տարի է, իրականացվում է վրաց լեզվի ուսուցում:
Թբիլիսիի քաղաքապետարանի արվեստի դպրոցներում իրականացվում են մի քանի
կրթական-ճանաչողական նախագիծ և վարպետության դաս, որի որոշակի մասը
հատկացվում է ազգային փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչ
թբիլիսեցի
արվեստագետի ստեղծագործություններին ծանաթոցմանը և հանրաճանաչությանը:
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Այս սեգմենտում ակտիվորեն
ներկայացուցիչ աշակերտներ:

ընդգրկվեցին

ազգային

փոքրամասնությունների

Տարվա ընթացքում անցկացված նախագծերին և միջոցառումներին ակտիվորեն
ընդգրկված էին ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները:

Վրաստանի խորհրդարանի
միջոցառումներ

ազգային

գրադարանի

կողմից

անցկացված

Վրաստանի խորհրդարանի Ազգային գրադարանը ակտիվորեն համագործակցում է
տարբեր
պետական
հիմնարկությունների,
ժողովրդական
պաշտպանի
աշխատակազմին կից գործող հանդուրժողականության կենտրոնի, Վրաստանում
բնակվող ազգային փոքրամասնությունների համայնքների հետ:
Գործընկեր կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցության արդյունքում
2013 թվականին Ազգային գրադարանում անցկացվեց 14 միջոցառում: Այդ թվում
գեղանկարչական և ֆոտո-ցուցահանդեսներ, համերգներ, գրքերի շնորհանդեսներ:
Միջոցառումներին բազմիցս ցուցադրվեցին ազգային փոքրամասնությունների մասին
Ազգային գրադարանի ֆոնդերում պահպանվող հազվագյուտ նյութեր:
Վերինտեգրման
հարցերով
պետական
նախարարի
աշխատակազմի
նախաձեռնությամբ և
Վրաստանի խորհրդարանի Ազգային
գրադարանի
աջակցությամբ, տարվա
ընթացքում անցկացվեցին Հյուսիսային Կովկասյան
ժողովուրդների պատմության, բանահյուսությանը և մշակույթին նվիրված երեկոներ և
շնորհանդեսներ: Այդ թվում, հատկանշական է չեչեն և ինգուշ ժողովուրդի վտարման 69րդ ամյակին նվիրված հիշատակի երեկոն, քիստ գրողներ
Խ.Խանգոշվիլիի և
Դ.Պանկելիի «Աբրագներ» գրքի վրացերենից ռուսերեն թարգմանության շնորհանդեսը:

2013 թվականին Վրաստանի սպորտի և
երիտասարդության հարցերի
նախարարությունը
ազգային
փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչ
երիտասարդության
աջակցության և
հասարակությանը նրանց ինտեգրման
նպատակով բազմաթիվ ծրագիր և միջոցառում իրականացրեց: Այդ թվում.


Ադրբեջաներեն,
աբխազերեն,
օսերեն,
ռուսերեն
լեզուներով
ռադիո
բեմադրությունների տեսքով
ներկայացվեցին Վաժա-Փշավելայի
«Հյուրհյուրընկալը», որը ձայնագրվեց DVD երիզի վրա (պատրաստվեց 5 000 հատ) և
բաժանվեց սովորող-երիտասարդությանը:

Անցյալ տարվա հունիսի 21-ին Թբիլիսիում հյուրընկալվեցին Շահումյան գյուղում
բնակվող վրացի տարհանվածները և հայ երիտասարդները:
Հունիսի 1-ին Ախմետայի շրջանի գյուղերից ժամանած աշակերտները էքսկուրսիա
կատարեցին Թբիլիսիում: Աշակերտները դիտեցին ազգագրական թանգարանը,
ներկա գտնվեցին Խրիդոլի մարտական արվեստի ներկայացմանը և մասնակցեցին
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տարբեր խաղարկությունների: Ախմետայի շրջանում
բնակվող երիտասարդները
ներկա գտնվեցին Թբիլիսիի Սպորտի պալատում ընթացող Եվրոպայի չեմպիոնատին:
Հունիսի 8-ին Վանի մունիցիպալիտետի Ճղվիշի գյուղում տեղի ունեցավ մրցույթ
«Գալաքտիոնոբա 2013», որին մասնակցեցին Գարդաբանի և Մառնեուլի ազգային
փոքրամասնությունների
ոչվրացալեզու
ուսումնական
հաստատությունների
ներկայացուցիչներ:

Մուլտիէթնիկական փառատոն
Հոկտեմբեր ամսին Լագոդեխի արգելանոցի տարածքում «Երիտասարդական
քաղաքականության
զարգացման
ծրագրի»
շրջանակներում
անցկացվեց
մուլտիէթնիկական մշակութային փառատոն «Կախեթի 2013», որի շրջանակներում
յուրաքանչյուր մունիցիպալիտետ ներկայացրեց իր տարածքում բնակվող ազգային
փոքրամասնությունների և վրացական ժողովրդական մշակույթը: Կազմակերպվեց
ժողովրդական մանածագործության նմուշների ցուցահանդես-վաճառք, ներկայացվեց
նաև Կախեթի շրջանում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների խոհանոցների
ցուցահանդես-մրցույթ: Կայացավ համերգ տեղական ազգագրական պարի և
երաժշտության համույթների մասնակցությամբ:
Լագոդեխի մունիցիպալիտետի աջակցությամբ Բոլնիսում
կազմակերպվեց
երիտասարդական փառատոն, որին մասնակցեցին 600 երիտասարդներ: Փառատոնի
շրջանակներում կազմակերպվեց
արվեստի
նմուշների ցուցահանդես-վաճառք,
մարզական ակտիվություններ տարբեր ձևերից և փառատոնն ավարտվեց ազգային
փոքրամասնությունների մասնակցությամբ տարբեր ազգագրական և երաժշտական
համույթների համերգով:
VII. Հաշտեցման և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով
պետական նախարարի աշխատակազմի կողմից իրականացված գործունեություն
Վերինտեգրման հարցերով Վրաստանի պետական նախարարի աշխատակազմը,
որպես միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ և համակարգող գերատեսչություն,
ակտիվորեն ընտգրկված էր «Հանդուրժողականության և քաղաքացիական ինտեգրման
հայեցակարգի և գործնական պլանի» ձևավորման և կատարման գործընթացին:
Պետական նախարարի աշխատակազմը ղեկավարում էր միջգերատեսչական
հանձնաժողովի աշխատանքը: Վարում էր հանձնաժողովի
նիստերը և
հանդիպումները, անց էր կացնում թեմատիկ բանավեճեր և խորհրդատվություններ:
Ինչպես նաև իրականացնում էր տարբեր տեսակի միջոցառումներ ըստ հայեցակարգի
ռազմավարական ուղղությունների:
Գործնական պլանի իմպլեմենտացիայի գործընթացը ընթանում էր բնակչության,
տեղական ինքնակառավարումների, համայնքի
լիդերների և
ոչկառավարական
կազմակերպությունների հետ սերտ հարաբերությունների ֆոնի վրա: Պետական
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նախարարի աշխատակազմը տարբեր
հարցերի
միջնորդում էր կենտրոնական իշխանության հետ:

կարգավորման

նպատակով

Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստեր և աշխատանքային հանդիպումներ
2013 թվականի ընթացքում անց են կացվել միջգերատեսչական հանձնաժողովի
նիստեր և աշխատանքային հանդիպումներ:
Հունիսի 8-ին անցկացված նիստում ժողովրդական պաշտպանի և ժողովրդական
պաշտպանի
աշխատակազմին կից
գործող ազգային փոքրամասնությունների
խորհրդի ներկայացուցիչներին ներկայացվեց 2012 թվականի Գործնական պլանի
կատարման
զեկույցը: Հանդիպմանը քննարկվեց, թե
ինչ հաջողություններ և
բարդություններ էին ուղեկցում Գործնական պլանի իրականացման գործընթացին և
ինչպիսի արդյունքներ ձեռք բերվեցին:
Վերը նշված զեկույցը Նախարարների կաբինետին ներկայացվեց հունիսի 20-ին
կայացած կառավարության նիստում: Հանդուրժողականության և քաղաքացիական
ինտեգրման 2012 թվականի Գործնական պլանի զեկույցը թարգմանվեց հայերեն,
ադրբեջաներեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով և տեղադրվեց պետական նախարարի
աշխատակազմի կայք-էջին:

Հանձնաժողովի թեմատիկ աշխատանքային հանդիպումներ
Սեպտեմբերի 20-ին կայացավ պետական միջգերատեսչական հանձնաժողովի
աշխատանքային նիստը պետական լեզվի և կրթության ուղղությամբ: Քննարկվեցին
ձեռք բերված դրական արդյունքները, ինչպես նաև
բարդությունները և
մարտահրավերները: Հանձնաժողովի անդամները դատողություններ արեցին այլ
երկրների փորձի և Վրաստանի ենթատեքստում դրա ռելեվենտարության/կիրառման
մասին: Մասնակիցները համաձայնեցին ուղղությունների շրջանակներում թեմատիկ
խմբերի ձևավորումների և լրացուցիչ աայս ձևաչափով աշխատանքը շարունակելու
մասին:
Հոկտեմբերի 4-ին անցկացվեց միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքային
նիստ մեդիայի և տեղեկատվության մատչելիության ուղղությամբ: Քննարկվեցին
ընթացիկ նախագծերը և ապագայի պլանները: Հանդիպման մասնակիցներին
հաղորդվեց տեղեկատվություն հանրային հաղորդիչի կողմից «Չվենի էզո» (Մեր բակը)
հաղորդումը և ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով «Մոամբե»-ի ձևաչափը
փոխելու մասին: Նիստին հրավիրված էին ոչվրացալեզու տպագիր մեդիայի
ներկայացուցիչները: Պետությունը
աջակցում է
3 ոչվրացալեզու լրագրերի
հրատարակությանը: Դրանք են
հայալեզու «Վրաստանը»,ադրբեջանալեզու
«Գուրջիստանը» և ռուսալեզու «Սվոբոդնայա Գրուզիան»: Հատկանշական է, որ
օրակարգում է այս հրատարակությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը և կարիք
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է զգացվում ոչվրացալեզու բնակչության շրջանում ավելացնելու հարցը: Նիստի
մասնակիցները համաձայնեցին, որ շարունակվի աշխատանքը այս ուղղությամբ:

Փոխանակման/ուսումնական այց
Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամները մասնակցեցին նաև միջազգային
փորձի փոխանակման միջոցառումներին: Էստոնիայի արևելյան գործընկերության
կենտրոնի հրավերով և Էստոնիայի դիվանագիտական դպրոցի աջակցությամբ,
միջգերատեսչական հանձնաժողովի
անդամները, վերինտեգրման հարցերով
պետական նախարարի առաջին տեղակալի ղեկավարությամբ, սեպտեմբերի 2-4-ին
այցով գտնվում էին Էստոնիայում: Այցի նպատակն էր Էստոնիայի
փորձի
փոխանակումը քաղաքացիական
ինտեգրման
տեսանկյունից: Հանդիպումներ
կայացան երկրի մշակույթի և կրթության նախարարությունների ներկայացուցիչների,
ինչպես նաև քաղաքացիական ինտեգրման հարցերով աշխատող մասնագետների
հետ:

Քաղաքացիական մասնակցություն
Հանդուրժողականության և քաղաքացիական ինտեգրման ազգային հայեցակարգի և
Գործնական պլանի շրջանակներում անցկացված գործունեությանը ծանոթանալու
նպատակով հաշվետու տարվա հունիս-հուլիս ամիսներին կայացան արտագնա
հանդիպումներ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված Քվեմո Քարթլիի
տարածաշրջանում: Քննարկվեց
պետական քաղաքականությունը
ազգային
փոքրամասնությունների
ինտեգրման
ուղղությամբ: Մառնեուլի բնակչությունը,
տեղական
ինքնակառավարման և հասարակական կազմակերպությունների
ներկայացուցիչները, խորհրդարանի տեղական պատգամավորները, երիտասարդ
ակտիվիստները, ուսանողները և համայնքի լիդերները ծանոթացան ընթացիկ
նախագծերին և ապագայի պլաններին: Հանդիպումներից մեկը կայացավ կրթության
և գիտության նախարարության ներկայացուցիչների հետ և նվիրվեց կրթությանը և
պետական լեզուն սովորելու հարցին, այս ուղղությամբ ընթացող ծրագրերի
քննարկմանը:
Ապրիլի 12-ին վերինտեգրման հարցերով պետական նախարարի աշխատակազմի
աշխատակիցներըը գործուղմամբ գտնվում էին Պանկիսի կիրճում՝ տեղում գոյություն
ունեցող իրավիճակին և բնակչության հիմնախնդիրներին ծանոթանալու համար:
Հաշվետու
ժամանակաշրջանում
անցկացվեցին հանդիպումներ
մեդիայի,
ոչկառավարական կազմակերպությունների նեկայացուցիչների հետ: Քննարկվեցին
ռազմավարության տարբեր
ուղղություններով
ձեռք բերված արդյունքները և
բարդությունները, ինչպես նաև
հետագա
ռազմավարության
խնդիրները և
գերակայությունները:

Պետական նախարարի և առաջին տեղակալի այցերը և հանդիպումները
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Վերինտեգրման հարցերով Վրաստանի պետական նախարարը և նրա առաջին
տեղակալը
տարվա ընթացքում վարում էին աշխատանքային հանդիպումներ
Վրաստանի տարբեր տարածաշրջաններում (Սամցխե-Ջավախեթի, Քվեմո Քարթլի,
Աջարիա և Կախեթի) և մայրաքաղաքում: Հանդիպումների գլխավոր նպատակը
քաղաքացիների գիտակցության բարձրացումը, նրանց ընդգրկվածության, տեղում
գոյություն ունեցող հիմնախնդիրների ուսումնասիրման և դրանց կարգավորման
աջակցությունն է:
Անցած տարվա ընթացքում վերինտեգրման հարցերով պետական նախարարը և
նախարարի առաջին տեղակալը շնորհավորեցին Վրաստանում բնակվող ազգային և
կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև
երկրում
լիազորագրված դիվանագիտական կորպուսին՝ նրանց ազգային և կրոնական տոների
կապակցությամբ և մասնակցեցին տոնական միջոցառումներին:
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