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———————————————————————————————————— 
Հայաստանի Քաղաքացիական Հասարակության 
Զարգացման «Հաջորդ քայլը»  

 

Սույն հետազոտությունը բխում է այն հիմնական նախապայմանից, որ քաղաքացիական հասարակության 
դերակատարները կազմակերպվում են ընդհանուր գաղափարների ու հանձնառության շուրջ: Վերլուծության հիմնական 
երկու բաղադրիչներն են քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ (Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված 
իրավաբանական սուբյեկտները՝ հասարակական կազմակերպություններ (ՀԿ)) և ոչ-ֆորմալ (քաղաքացիական 
ակտիվիստներ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ) դերակատարները:  
Հետազոտության նպատակն է դիտարկել քաղաքացիական հասարակության երկու հիմնական դերակատարների 
փոխազդեցությունը՝ նպատակ ունենալով նորովի սահմանել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը: 
Հետազոտության հիմնական խնդիրներն են բացահայտել երկրի ներսում հասարակության ակտիվ խմբերը, դրանց 
տարբերությունները, փոխադարձ ընկալումները, համագործակցության ուղիները, և ազդեցությունն՝ իբրև երկուսի 
համագործակցության արդյունք: Օգտագործելով մասնագիտացած փորձագետների հարցազրույցների հիմնական 
որակական տվյալները, 2015թ-ին հեղինակի կողմից հավաքագրված առաջնային և երկրորդական տվյալների 
վերլուծությունը՝ հետազոտությունը հաստատում է խմբերի միասնական օրակարգի և համակարգման կարևորությունը: 
 

Հիմնական Արդյունքներ 
 

 Հայաստանն անցել է քաղաքացիական հասարակության զարգացման տարբեր աստիճաններով՝ 

հայտնվելով այնպիսի ճգնաժամում, որը բնորոշվում է ներքին համախմբվածության բացակայությամբ և 

ազդեցության ցածր մակարդակով: Թեև ինստիտուցիոնալացված, սակայն Հայաստանի քաղաքացիական 
հասարակությունը մասնատված է՝ ունենալով միայն մի քանի, այսպես կոչված, շահերի-պաշտպան, 

խնդիրները ճանաչելի դարձնելու ունակությամբ ՀԿ-ներ, որոնք գործում են որևէ ազդեցության հասնելու 
նպատակով: Ֆորմալ քաղաքացիական հասարակության հատվածը բնութագրվում է հանրային 

խեղաթյուրված ընկալումներով և հասարակությունից կտրվածությամբ: Պատճառները ներառում են 

հաշվետվողականության բացակայություն, կազմակերպությունների առաքելության ոչ բավարար 
հստակություն, կազմակերպությունների նպատակների անճշտություն և ներկազմակերպական 

համերաշխության բացակայություն: Ֆորմալ քաղաքացիական հասարակության հատվածն իրեն չի 
ասոցացնում մարգինալ խմբերի հրատապ խնդիրներին, ունի թույլ կապեր ԶԼՄ-ների հետ և ձախողում է 

հանրային ուշադրությունը գրավելու առաքելությունը: 
 

 Ֆորմալ դերակատարների ներգրավվածությունը ոչ-ֆորմալ դերակատարների հետ բարելավման ուղիներից 
մեկն է, քանզի քաղաքացիական ակտիվիստներն առավել մեծ վստահություն են վայելում հասարակության 

կողմից: Այնուամենայնիվ, կա փոխադարձ ընդունման խնդիր ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարների միջև: 

Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարների միջև հիմնական տարբերությունը գործողությունների 
իրականացման ոճն է՝ կյանքի փորձը, շահերի պաշտպանության պատճառները (պարտադիրն ի 

հակադրության կամավոր ներգրավվածության) և խնդիրների արդարությունը (ոչ-ֆորմալ 
դերակատարները կապ են հաստատում հասարակության հետ՝ուշադրություն գրավելով խնդիրների 

նկատմամբ, որին հաջորդում է դրանց հասցեագրման համար ռեսուրսների հայթայթումը): Ֆորմալ 
դերակատարները սովորաբար բացահայտ ամբարտավան վերաբերմունք են ցուցաբերում ոչ-ֆորմալ 

դերակատարների նկատմամբ, և երկուսի միջև համագործակցությունը սովորաբար սահմանափակվում է 

այն դեպքերով, երբ քաղաքացիական ակտիվիստը միաժամանակ հանդիսանում է նաև ՀԿ-ի անձնակազմի 
անդամ:  
 

 Քաղաքացիական խմբերի միջև համագործակցության պահանջը հասունացել է: Հասարակության մեջ կա 

անվստահության թաքնված միջավայր, ինչը բերում է մասնակցության ցածր մակարդակի, և որպեսզի այս 
իրավիճակը փոփոխվի, անհրաժեշտ է շարժ հասարակական հարաբերություններում: Երկու խմբերը չպետք 

է գործեն միմյանց դեմ, քանի որ օրակարգի առաջխաղացումն առանձին-առանձին կդառնա սպառնալիք 
երկու խմբերի համար էլ՝ ի վերջո տանելով նրանց առճակատման. սցենար, որից կշահեն բացառապես 

պետական մարմինները, այլ ոչ թե քաղաքացիական տիրույթը: Առանց նոր մեթոդների ներմուծման, երկու 

դերակատարներն էլ կհայտնվեն լճացման մեջ:  
 

 Հասարակության հետ խոսելու համար ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարները պետք է միավորեն իրենց 

ուժերը և գտնեն համընդհանուր մտահոգության առարկա: Երկու դերակատարներն էլ պետք է մշակեն 

իրենց օրակարգը, որը կանդրադառնա մարգինալացված խմբերի սոցիալական խնդիրներին: Երկու 
դերակատարներն էլ պետք է սահմանափակեն ընդհանուր վերացական քաղաքական ժողովրդավարական 

կոչերը և կենտրոնանան սոցիալական արդարության խնդիրների վրա՝ուղղորդելով իրենց ներուժը դրանց 
ճանաչելի դարձնելու և քաղաքականության մաս դառնալու համար:  



 

Առաջարկություններ
 

 ՀԿ-ներին անդամների քանակի ավելացում 
 

Սոցիալական կապիտալի մակարդակը Հայաստանում 
չափազանց ցածր է: ՀԿ-ները պետք է փնտրեն 
հասարակական աջակցություն անդամակցման 
ձևաչափով՝ ներդնելով ինքնագնահատման 
մեխանիզմներ, վերանայելով իրենց առաքելություններն 
ու ստեղծելով հրավիրյալ տարածքներ իրենց 
համայնքների համար: ՀԿ-ները պետք է նպատակ 
ունենան բացահայտել բնակչության թաքնված, մարգինալ 
խմբերի ներուժը: ՀԿ-ները պետք է համախմբվեն 
քաղաքացիական ակտիվիստների հետ: ՀԿ-ները պետք է 
ստեղծեն անդամակցության հիմքեր՝ պահպանելով 
բազմազանությունն ու բազմակարծությունը: 
 
 Ցանցերի ստեղծում 

 

Հայաստանյան կազմակերպությունները կարիք ունեն նոր 
ֆունկցիոնալ միտումների: Ցանցային միջոցառումները 
կարող են ստեղծել որոշակի համայնքային նորմեր և 
զարգացնել կազմակերպական մշակույթ, ինչն էլ իր 
հերթին կբարձրացնի սոցիալական կապիտալի 
մակարդակը: Հայ հասարակության ֆորմալ 
դերակատարները պետք է ստանձնեն պարբերական 
ցանցային միջոցառումներ կազմակերպելու 
պատասխանատվությունը: Մարդկային ռեսուրսների 
ավելացման համար ՀԿ-ները պետք է բացահայտեն և 
մշակեն համանման առաքելություն ունեցող սուբյեկտների 
ցանկ: Պետք է մշտական տեղեկատվության փոխանակում 
լինի միևնույն ոլորտում աշխատող ՀԿ-ների մեջ, ինչպես 
նաև հասանելի ոչ-ֆորմալ խմբերի միջև: Կապերի 
ընդլայնումը արտասահմանում, միջազգային ՀԿ-ների և 

տարածաշրջանային նմանատիպ գործունեություն 
ծավալող այլ խմբերի հետ նույնպես էական 
նշանակություն ունի: 
 
 Մեդիա-թիրախավորված աշխատանքներ 

 

Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները 
կարիք ունեն դաշնակցի կարգավիճակում ունենալ ԶԼՄ-
ների ներկայացուցիչներին՝ իրենց կարգավիճակը 
բարելավելու համար: Երկու դերակատարներն էլ պետք է 
առաջ տանեն իրենց օրակարգը ԶԼՄ-ների հետ 
ծրագրավորված համագործակցությամբ:  Թեև 
լրատվամիջոցների կենտրոնացված վերահսկման 
հիմնական նպատակն իշխող ռեժիմի ինքնապահպանումն 
է, սակայն այն նաև վնասում է ռեժիմին, քանզի այն 
օգնում է կառավարական ուժերին անտարբեր մնալ 
մարգինալ խմբերի իրականությունից և իրական 
դինամիկայից: Այդ կերպ սահմանափակ 
տեղեկատվությունը խոչընդոտում է որոշում 
կայացնողներին մեկնաբանել իրականությունը: Այդ իսկ 
պատճառով, ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակակտարները 
պետք է թիրախավորեն զանգվածային լրատվամիջոցները 
և միևնույն ժամակակ տեղեկատվական կապ ապահովեն 
կառավարության և մարգինալ խմբերի միջև: 
 
 
 
 
 
 

 «Հովանոց» ՀԿ-ների ստեղծում 
 

Հայաստանը կարիք ունի «հովանոց» հասարակական 
կազմակերպությունների, որոնք խնդիրները կլուծեն 
հավաքական մակարդակում: Առաջատար, անկախ, 
փորձառու և վստահելի ՀԿ-ները պետք է ստանձնեն 
«հովանոց» կազմակերպությունների ստեղծման 
ղեկավարությունը, որոնք պետք է վերածվեն 
համապարփակ ինստիտուցիոնալ կառույցների՝ 
ներառելով մարգինալ խմբերի զգալի հատվածներին՝ 
ներառյալ այլ հասարակական կազմակերպություններին 
ու գյուղական համայնքների բնակչությանը: «Հովանոց» 
կազմակերպությունների հիմնական բնորոշիչը ցանցի 
համակարգման ղեկավարման գործընթացն է ՝ 
չսահմանափակելով ցանցի որևէ բաղադրիչի 
ինքնիշխանությունը: Հայ քաղաքացիական 

հասարակությունը պետք է սկսի հավաքագրել 
անդամների մեկ հովանոցի ներքո, որն էլ կներկայացնի 
կառավարությանը և միջազգային դոնորներին 
խնդիրները հավաքական կերպով:  
 
 Սոցիալական ուղերձները որպես 

հաղորդակցության ալիքներ 
 

Հաշվետվողականությունը բնակչությանը պետք է դառնա 
ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարների համար 
առաջնահերթություն և մարգինալ խմբերին թիրախավորի 
սոցիալական ուղերձների միջոցով: Երկու խմբերի 
առաքելությունները, ռազմավարությունը, նպատակներն 
ու խնդիրները պետք է առաջնահերթ կերպով արտացոլեն 
բնակչության մարգինալ խմբերի խնդիրները: Խմբերը 
պետք է իրականացնեն միացյալ մարզային 

այցելություններ, լսեն մարգինալ խմբերին, և ըստ 
սոցիալական մտահոգությունների՝ մշակեն շահերի 
պաշտպանության նարատիվներ: Սոցիալական 
ուղերձների բովանդակությունը պետք է ուղղված լինի 
դեպի բացատրություններ, թե ինչպես կարող են տարբեր 
խնդիրներ (օր.՝ սահմանադրական իրավունք, 
գենդերային հավասարություն, ազնիվ ընտրություններ, և 
այլն) կապված լինել սոցիալական բարեկեցության հետ: 
Բոլոր թվացյալ վերացական հանրային խնդիրները, 
որոնք քարոզվում են ՀԿ-ների կողմից, պետք է 
խորությամբ բացատրել, թե ինչպես են կապված 
սոցիալական արդարության խնդիրների հետ: 
 
 Կրթության այլընտրանքային ալիքներ 

 

Պետք է մշակվեն նոր և այլընտրանքային կրթական 
աղբյուրներ մարգինալ, մեկուսացված խմբերի համար: 
Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ խմբերը պետք է ուղղորդեն իրենց 
ռեսուրսները այլընտրանքային կրթության հարթակի 
մշակմանը , օրինակ՝ քննարկման և բանավեճի 
ակումբներ, առցանց ֆորումներ և այլն:  Կրթական 
հաստատությունները հասարակայնացման կարևոր 
գործոններ են, մինչդեռ Հայաստանի կրթական 
համակարգը խորապես գտնվում է պետական 
վերահսկողության ներքո, և բնութագրվում է 
քաղաքականացման փորձերով: Այլընտրանքային 
կրթական աղբյուրները կնպաստեն բնակչության սոցիալ-
տնտեսական իրազեկվածության զարգացմանը:  
 



 Աշխատավորների իրավունքների 
պաշտպանություն 
 

Քաղաքացիական հասարակության գործունեության 
տարածքը չափազանց սահմանափակ է ինչպես 
քաղաքական, այնպես էլ իրավական խոչընդոտների 
պատճառով: Քաղաքացիական հասարակության 
արդյունավետ մասնակցությունը կախված է 
արդյունավետ մեխանիզմների առկայությունից, որոնք էլ 
կարգավորում են մասնակցությունը: Աշխատավորների 
իրավունքների չպաշտպանվածությունը խնդրահարույց է 
դարձնում կամավորական մասնակցությունը: 
Քաղաքացիական մասնակցության բացակայության 
արմատային խնդիրներից մեկը ուժեղ մեխանիզմների 
բացակայությունն է, որը կպաշտպանի աշխատավորների 
իրավունքները: Հայաստանը կարիք ունի 
աշխատավորների իրավունքները պաշտպանող 
բարելավված մեխանիզմներ: Հզոր և անկախ 
կառույցները, որոնք բավականաչափ ուժեղ են 
խնդիրներին հակադրվելու համար, և չեն ենթարկվում 
պետական վերահսկողության, պետք է օգնեն լուծել այս 
խնդիրը: Այս դեպքում արդյունավետ կլինի նախաձեռնել 
արհմիությունների զարգացման ծրագիր: 
 

 Քաղաքական կամք 
 
 

Ներկայումս առկա է քաղաքացիական հասարակության 
ներկայացուցիչների հետ իմաստալի (ոչ արհեստական) 
երկխոսության մեջ մտնելու քաղաքական կամքի 
բացակայություն: Հայաստանյան իշխանությունները և 
պետական կառույցները կարիք ունեն վերագնահատման, 
որպեսզի դիտարկեն քաղաքացիական հասարակությանը 
որպես լուրջ և հավասար գործընկեր քաղաքականության 
մշակման գործընթացում: Որպես արդյունք, 
քաղաքացիական հասարակության խորհրդատվական 
ներգրավվածությունը կառավարության հետ, նրանց 
առաջարկությունները սովորաբար անտեսվում են, երբ 
գալիս է վերջնական որոշումներ կայացնելու 
գործընթացը: Հայաստանի կառավարությունը պետք է 
ստանա քաղաքացիական հասարակության 
առաջարկությունները և ստեղծի հրավիրյալ տարածքներ 
ՀԿ-ների և ակտիվիստների համար՝ լսելու նրանց և 
մարգինալ խմբերի մտահոգություններն ու խնդիրները: 
Քաղաքացիական հասարակության դերակատարներն 
իրենց հերթին պետք է հասկանան, որ 
համագործակցությունը կառավարության կողմից 
հնարավոր է կոնկրետ անհատների միջոցով, այլ ոչ թե 
ամբողջ կառավության կողմից: ՀԿ-ները պետք է 
հայտնաբերեն կառավարական մարմիններում մտահոգ 
անհատներին, ում միջոցով կկարողանան առաջ տանել 
իրենց օրակարգը: Կառավարությունը մեծ կառույց է, 
բաղկացած՝ բազմաթիվ ճյուղերից, մարդկանցից և 
օրակարգերից: Անհատների հայտնաբերումը, ում հետ 
կարելի է աշխատել, կարող է հանգեցնել էական 
ազդեցության: 

 
 Պետական մարմինների գործունեության 

(կատարողականի) համակարգված 

վերահսկում 
 

Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները 
պետք է դառնան կառավարության կատարողականի 
արդյունավետ վերահսկողները: Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ 
դերակատարները պետք է համախմբվեն փաստերի 
դիտարկման և հավաքագրման գործընթացներում 
պարբերական վերահսկմամբ: Ֆորմալ 
(կազմակերպություններ) և ոչ-ֆորմալ (անհատ 
հետազոտողներ) դերակատարների ներկայիս 
նախաձեռնած վերահսկման գործընթացներում առկա են 
մի շարք բացթողումներ, մինչդեռ կառավարության 
գործունեությունը միանշանակ բարելավման կարիք ունի:  

 
 Փաստերի վրա հիմնված հետազոտություններ 

 
 

 

Հասարակության վարած քաղաքականությանն 
անհրաժեշտ են օբյեկտիվ հետազոտություններ և 
վերլուծություն: Հայ քաղաքացիական հասարակության 
դերակատարները պետք է գործնականում կիրառեն 
փաստերի վրա հիմնված հետազոտությունները: 
Ակադեմիական իստիտուտները, վերլուծական 
կենտրոնները և անհատ հետազոտողները պետք է 
առավելագույնի հասցնեն իրենց հետազոտությունների 
ազդեցությունը, ինչը հնարավոր է մարգինալ խմբերի 
հետ հաղորդակցության միջոցով, և ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ 
մարմինների քաղաքականությանը ու որոշումների 
կայացմանը մասնակցության միջոցով:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հեղինակ՝ Valentina Gevorgyan vgevorgyan@aua.am 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թուրփանջյան 
հասարակական ուսումնասիրությունների կենտրոնի  
գիտաշխատող 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Սույն հետազոտությունն իրականացվել է Open Society Foundations 
Armenia-ի Policy Fellowship Program նախաձեռնության աջակցությամբ: 
Սույն աշխատանքում ներկայացված գաղափարներն ու փաստարկները 
արտահայտում են միայն հեղինակի տեսակետը և կարող են 
չհամապատասխանել Open Society Assistance Foundations – 
Armenia-ի տեսակետներին:  
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