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      Հարգելի գործընկերներ,

 Սիրով Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայկական սահմանադրական

իրավապաշտպան կենտրոնի (ՀՍԻԿ) 2018թ․ տարեկան զեկույցը։

  Չեմ կարող նախ չողջունել 2018թ․ ապրիլին Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա,

հաղթական հեղափոխությունը։

  Կազմակերպությունը ոչինչ չի խնայելու՝ աջակցելու համար նոր, ժողովրդի իրական
ներկայացուցիչը հանդիսացող իշխանությանը։
   2018թ․ ընթացքում կազմակերպությունը շարունակելով իր հիմնական գործառույթները՝
ընդլայնել է համագործակցությունը խաղաղության ոլորտում Խաղաղության և գլոբալ
փիլիսոփայության միջազգային հետազոտական ինստիտուտի (International Institute of
Peace Studies and Global Philosophy), Խաղաղության միջազգային ֆորումի, Անուվրատ
համաշխարհային կազմակերպության (Anuvrat Global Organization), «Երկնային մշակույթ,
համընդհանուր խաղաղություն և լույսի վերհառնում» կազմակերպության (Heavenly
Culture, World Peace, Restoration of Light), Կանանց միջազգային խաղաղության խումբ
(International Women's Peace Group (IWPG))  կազմակերպությունների հետ։

   Երկարատև քննարկումներից հետո Մարդու իրավունքների հայկական դպրոցը (ՄԻՀԴ)
2018թ․անվանափոխվեց Մարդու իրավունքների և խաղաղության միջազգային դպրոցի
(ՄԻԽՄԴ)։

    Հարգանոք՝

    Գևորգ Մանուկյան
    ՀՍԻԿ ՀԿ նախագահ

     «Ինչին չհասանք 1988-ից հետո, պարտավոր ենք հասնել 2018-ից հետո․․․
      1988-ի մեր շարժումը շատերին ոգևորեց։ Համոզված եմ, որ այս անգամ էլ բաց
ձեռքերով ցանցային պայքարի մարտավարությունը շատերն են ընդօրինակելու և
առաջին հերթին՝ մոտակա մեծ ու փոքր կայսրություններում» 
                                                                           ֆեյսբուքյան գրառում, 2018թ․ մայիս 08 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2018

1․ ՈւՂԵՐՁ

       6



1․ FOREWORD
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"What we did not achieve after 1988 is to be achieved after 2018...

Our movement of 1988 inspired many people. I'm convinced that this time also many will follow the network fighting through

open arms tactics and first of all, in the nearest big and small empires."

Facebook note, May 08, 2018

Dear Collegues,

I am pleased to present the Annual Report 2018 of the Armenian Constitutional Right-Protective Centre

(ACRPC) to your attention.

First, I can`t but greet the April 2018 velvet, victorious revolution that took place in Armenia. 

The organization will not spare anything, to support the new government, which is the true

representative of the people.

During the 2018, the organization, continuing its core functions, has expanded its cooperation in the

field of peace with the International Institute of Peace Studies and Global Philosophy, the Anuvrat

Global Organization, the Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light), International Women's

Peace Group.

In 2018, after the long lasting discussions, the Armenian Human Rights School (AHRS) was renamed

into Human Rights and Peace International School (HRPIS).

Respectfully,

Gevork Manoukian

ACRPC NGO President
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 1995թ. սեպտեմբերին խումբը ՀՀ

արդարադատության նախարարությունում

գրանցվեց որպես իրավապաշտպան,

հասարակական կազմակերպություն`

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ

ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ՀՍԻԿ) անվամբ:

    1995թ-ից 2019թ․ 24 տարիների ընթացքում

կազմակերպությունը հազարավոր այլ

հասարակական կազմակերպությունների

հետ միասին հարկադրված է եղել 4 անգամ

վերագրանցվել, ինչն այդ տարիների

օրենսդիր և գործադիր մարմինների

ապաշնորհության ցայտուն վկայություններից

է:

 ՀՍԻԿ-ը ղեկավարվում է Մարդու

իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի,

իրավունքի ու արդարության ի Վերուստ

տրված սկզբունքներով, ինչպես նաև ՀՀ

Սահմանադրությամբ, ՀՀ գործող օրենքներով

և ՀՍԻԿ Կանոնադրությամբ։

      2003թ․ ՀՍԻԿ-ը հավատարմագրվել է ՄԱԿ-

ի Գլոբալ հաղորդակցության վարչությանը

(ՄԱԿ ԳՀՎ), ունի  ՄԱԿ-ի Տնտեսական և

սոցիալական հարցերով խորհրդի (ՄԱԿ ՏՍԽ)

հատուկ խորհրդատվական կարգավիճակ և

համակարգում է ՀԿՀՔ միջազգային շարժման

հայաստանյան դաշինքի գործունեությունը։

       ՀՍԻԿ ստեղծումը ուղղակիորեն առնչվում

է 1988թ ազգային-ժողովրդավարական

շարժմանը։ Քաղաքացիական բազմաթիվ

ազատ կազմավորումների շարքում

Հայաստանի Վանաձոր (նախկին

Կիրովական) քաղաքում 1988թ․ ամռանը

ստեղծվեց Կիրովականի

սահմանադրական խումբը, որը Երևանում

գործող Սահմանադրական խմբերի

միության ակտիվ մաս էր կազմում:

Սահմանադրական` որովհետև համազգային

այդ շարժման նպատակը Հայաստանում

ժողովրդավարական սահմանադրությամբ

ժողովրդավարական կարգերի

հաստատումն էր և Արցախյան խնդրի

արդարացի լուծումը: 

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2018

2․ ՀԱԿԻՐՃ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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During the 24 years period 1995-2018, together

with thousands of other NGOs, the organization,

had to be re-registered four times, which is one of

the bright evidence of that years legislative and

executive bodies' incompetence.

ACRPC is guided by the Universal Declaration of

Human Rights, the principles of law and justice,

given from Above, as well as by the RA

Constitution, the current laws of RA and ACRPC

Charter.

In 2003, ACRPC is associated with the UN

Department of Global Communications (UNDGC),

has a special consultative status with the UN

Economic and Social Council (ECOSOC), and

coordinates the activities of the Global Campaign

for Education (GCE) Armenian Coalition.

The creation of ACRPC is directly related to

the National-Democratic Movement of

1988. Among many civil informal formations in

Vanadzor city, Armenia, the Kirovakan

Constitutional Group was established, which

became an active troop of the Union of

Armenian Constitutional Groups in Yerevan.

“Constitutional”, because the Union’s final

goal was to establish democracy in Armenia

and to reach a fair solution of the Artsakh

problem through a democratic constitution.

In September 1995, the Group was registered

in the Ministry of Justice as a right-protective,

non-governmental organisation: the

ARMENIAN CONSTITUTIONAL RIGHT-

PROTECTIVE CENTRE (ACRPC).

2․ HISTORY IN BRIEF

ANNUAL REPORT 2018
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    Հեռանկար
    Սիրով և հանդուրժողականությամբ ապրող աշխարհ, ուր տիրում են ի Վերուստ տրված
իրավունքն ու արդարությունը։

   Առաքելություն
    ՀՍԻԿ-ը         նպաստում    է    աշխարհում           իրավական              մշակույթի զարգացմանը՝
գիտա-կրթական  գործունեության, տեղեկատվության և քարոզչության միջոցով:

   Ներքին հեռանկար
   ՀՍԻԿ-ը կառավարման արդյունավետ համակարգ և ներքին ուրույն մշակույթ ունեցող,
անկախ, սկզբունքային և հետևողական կազմակերպություն  է, որը ճանաչված է Հայաստանում
և միջազգային հանրության շրջանում:

   Նպատակ
     ՀՍԻԿ 2019-2022թթ. ռազմավարական պլանը նպաստել է Հայաստանում և այլ երկրներում
Մարդու իրավունքների և խաղաղության մշակույթի զարգացմանը:

3.  ՀՍԻԿ 2019-22ԹԹ․
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2018

Աշխատանք խմբերում

Խմբային աշխատանքների ներկայացում
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Vision
A World Living with Love and Tolerance where Law and Justice given from Above Reign.

Mission
ACRPC contributes to the Development of Legal Culture in the World through Scientific-Educational
Activity, Information and Advocacy.

Internal Vision
ACRPC is an Independent Organization of Consistent Principles, with an Effective Management
System and Unique Internal Culture, which is recognized in Armenia and in the International
Community.

Goal
ACRPC 2019-2022 Strategic Plan has contributed to the Development of Human Rights and Peace
Culture in Armenia and in other Countries.

3.ACRPC STRATEGIC PLAN
FOR 2019-2022

ANNUAL REPORT 2018
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   Գրքային ֆոնդը հիմնականում բաղկացած
է Մարդու իրավունքների, իրավունքի
տարբեր ճյուղերի, խաղաղության,
միջազգային մարդասիրական իրավունքի և
հարակից թեմաներով գրականությունից։

    ՄԻԳՑ-ն այսօր ունի մոտ 2450 անուն, 12000
կտոր գիրք ու ամսագիր՝ հիմնականում
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով,
այդ թվում՝ հանրագիտարաններ,
բառարաններ, տեղեկատուներ,
ուղեցույցներ, քարտեզներ, որոնցից օգտվում
են մոտ 1000 մշտական ընթերցողներ․
դասախոսներ, ուսուցիչներ, ՔՀԿ անդամներ,
ուսանողներ, աշակերտներ։  

 Ընթերցողների թիվն, այնուամենայնիվ,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
զարգացմանը զուգահեռ զգալիորեն նվազել
է։ Գրադարանների վիճակը վերջին
տարիներին դժվարացել է։ Դրանք, բացի
Վանաձորի Մարդու իրավունքների
գրադարանից, չեն ջեռուցվում, իսկ
գրադարանավարներն աշխատում են
կամավոր հիմունքներով:

 Գրադարաններն արդիականացման,
աջակցության և վերահզորացման կարիք
ունեն։ Մարդու իրավունքների վիրտուալ
գրադարանի ստեղծումը օրախնդիր է։

   Բոլոր՝ վեց գրադարանները գործում են
մարզերում և որպես ռեսուրս կենտրոններ
կարող են էապես նպաստել նոր Հայաստանի
տնտեսության հավասարաչափ
զարգացմանը։

ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2018

4.ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 2018-ԻՆ
4․1 ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑ

   Մարդու իրավունքների գրադարանային
ցանցի (ՄԻԳՑ) առաջին գրադարանը,
որպես Մարդու իրավունքների և
խաղաղության կրթության ռեսուրս 
կենտրոն, հիմնվել է 1996թ․ սեպտեմբերի 1-
ին  Վանաձորում։ 1998 թվականից
գրադարաններ են հիմնվել նաև Հրազդան,
Դիլիջան քաղաքներում, իսկ ավելի ուշ՝
Արտաշատ, Գավառ և Սևան քաղաքներում։

  Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան, ՄԱԿ-
ի Զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի Գլոբալ
հաղորդակցության վարչության, ՄԱԿ-ի
Մանկական հիմադրամի և ՄԱԿ-ի
Փախստականների հարցերով գերագույն
հանձնակատարի հայաստանյան
գրասենյակների կողմից գրադարանները
տարբեր տարիների աջակցություն են
ստացել և հարուստ գրադարանային ֆոնդ 
ձևավորել։
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Today HRLN contains around 12000 pieces of
literature under 2450 titles, mainly  in Armenian,
Russian and English including encyclopedias,
dictionaries, reference books and maps. Around
1000 permanent readers, including professors,
teachers, CSO members, students and school
pupils make use of the libraries across Armenia.

However, in parallel to the development of
information technologies, the number of readers
has dropped significantly. The libraries have
been facing difficulties in recent years. Except of
Vanadzor Human Rights Library, the other five
libraries are not heated, and the librarians work
voluntarily.

Currently the libraries need modernization and
support. The creation of a Virtual Human Rights
Library is an critical issue.

All six libraries operate in the regions and as
resource centers can substantially contribute to
the equal development of the economy of new
Armenia.

The first library of the Human Rights Library
Network (HRLN), as a resourse centre for
human rights and peace education, was founded
in Vanadzor on September 01, 1996. Since
1998, libraries have also been established in the
towns of Hrazdan and Dilijan, and later in
Artashat, Gavar and Sevan. 

Over the years the libraries have been supported
by the US Embassy in Armenia, the UN
Development Program (UNDP), the UN
Department of Global Communications
(UNDGC), the UN High Commissioner for
Refugees (UNHCR) and the UN Children's Fund
(UNICEF) Armenian offices and thus created a
rich library fund.
 
The book fund mainly consists of a literature on
different branches of Law, Human Rights and
Peace, International Humanitarian Law and
related topics.

4. ACTIVITIES IN 2018
4.1 HUMAN RIGHTS LIBRARY NETWORK 

ANNUAL REPORT 2018
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  Մարդու իրավունքների գրադարաններն ունեն հետևյալ բաժինները․

   Մարդու իրավունքներ, Մարդու իրավունքների կրթություն, Միջազգային մարդասիրական
իրավունք, Պետություն և իրավունք, Սահմանադրական իրավունք, Քաղաքացիական իրավունք,
Քրեական իրավունք, Աշխատանքային իրավունք, Հարկային իրավունք, Բնապահպանական
իրավունք, Երեխաների իրավունքներ, Կանանց իրավունքներ, Հաշմանդամների իրավունքներ,
Փախստականների իրավունքներ, Հեղինակային իրավունք, Առողջության իրավունք,
Կրթություն, մեթոդոլոգիա և սոցիոլոգիա, Փաստաբանություն, Արդարադատություն,
Դատախազություն, Կրիմինալիստիկա, Մարդու իրավունքների պաշտպան, Միջազգային
կազմակերպություններ, Միջազգային փաստաթղթեր, Ազգային փոքրամասնություններ, Ոչ
պետական կազմակերպություններ, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, Կրոն,
Քրիստոնեություն, Լրագրություն, Կոռուպցիա,   Ժողովրդավարություն, Փիլիսոփայություն,
Հոգեբանություն, Ցեղասպանություն, Տնտեսագիտություն, Զինվորական ծառայություն։
 
   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

         - ընթերցասրահների ծառայություն,
         - բաժանորդային ծառայություն (գրականությունը դուրս է տրվում 10-օրյա ժամկետով),
         - պարբերական մամուլի ծառայություն,
         - պատճենահանման ծառայություն (3 էջ անվճար)։
 
   ՄԻԳՑ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԸ
 
Վանաձորի Մարդու իրավունքների գրադարան
Հասցե: ք. Վանաձոր, Շիրակացու 1-ին նրբ., թիվ 2
Հեռ. (+374 322) 22967
Էլ-փոստ` acprchrlibrary@gmail.com
 
Դիլիջանի Մարդու իրավունքների գրադարան
Հասցե։ Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 59,  Կենտրոնական գրադարանի շենք,
Հեռ (+374 268) 27337

Մասիսի Մարդու իրավունքների գրադարան
Հասցե։ Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Շիրազի 9 
Հեռ. (+374 236) 40410
Էլ-փոստ` susannaa57@mail.ru
 
Սևանի Մարդու իրավունքների գրադարան
Հասցե։ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Սևանեցու 4, 
Հեռ (+374 261) 22235 
 
Հրազդանի Մարդու իրավունքների գրադարան
Հասցե։ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Կենտրոն, 4-րդ մասնաշենք, 401 
Հեռ․ (+374 93) 894 276
Էլ-փոստ` childfund@mail.ru
 
Գավառի Մարդու իրավունքների գրադարան
Հասցե։  Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Ազատության 1 
Հեռ. (+374 264) 22466
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   Human Rights Libraries have the following sections:

Human rights, Human Rights Education, International Humanitarian Law, State and Law, Constitutional
Rights, Civil Rights, Criminal law, Labour Rights, Tax law, Environmental law, Children's Rights, Women's
Rights, Human Rights of persons with disabilities, Refugee's Rights, Copyrights, Health Rights, Education,
Methodology and Sociology, Advocacy, Judiciary, Prosecution, Criminalistics, Human Rights Defender,
International Organizations, International Documents, National Minorities, Non-governmental
Organizations, Local Self-Governmental Bodies, Religion, Christianity, Journalism, Corruption, Democracy,
Philosophy, Psychology, Genocide, Economics, Military Service.
 
   Provision of services

         - Reading rooms
         - Subscription (render of books for a ten-day period)
         - Periodical press
         - Copying of three pages free-of charge

   HRLN LIBRARIES

Vanadzor Human Rights Library
Address: 1 Shirakatsi Lane, Building 2, Vanadzor, RA 
Tel: (+374 322) 22967
E-mail: acrpchrlibrary@gmail.com
 
Dilijan Human Rights Library
Address: 59 Myasnikyan,  Dilijan, Tavoush Region, RA, Central Library Building 
Tel: (+374 268) 27337

Masis Human Rights Library
Address: 09 Shiraz,  Masis, Ararat Region, RA 
Tel: (+374 236) 40410
Email: susannaa57@mail.ru
 
Sevan Human Rights Libray
Address: 4 Sevanetsi,  Sevan Gegharkunik Region, RA
Tel: (+374 261) 22235
 
Hrazdan Human Rights Library
Address: Center, Wing 4, 401 Hrazdan, Kotayk Region, RA
Tel: (+374 93) 894 276
Email: childfund@mail.ru
 
Gavar Human Rights Library
Address: 16 Buniatyan,  Gavar Gegharkunik Region, RA
Tel: (+374 264) 22466
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     Մասնակիցները վեր հանեցին կրթության ոլորտի հետևյալ խնդիրները։
1․Կրթության ոլորտին հատկացվող միջոցների նախատեսված կրճատման

անթույլատրելիությունը,
2․ ՀՆԱ-ի 6%-ը և բյուջեի 20%-ը կրթության ոլորտին հատկացնելու անհրաժեշտությունը,
3․ Ոլորտին հատկացված գումարների արդյունավետ տնօրինումը:
4․ Հավասար պայմանների ստեղծումը մարզերի դպրոցների համար,
5․ Իրավունք առարկայաշարի վերականգնումը,
6․Ուսուցչի աշխատանքի չհիմնավորված սահմանափակումների վերանայման
անհրաժեշտությունը:
   Դասընթացի ավարտին ՀՍԻԿ նախագահության անդամ Հակոբ Հակոբյանի առաջարկով
մասնակիցները որոշեցին ստեղծել առցանց հարթակ՝ տարբեր դասընթացների

շրջանավարտներին հուզող հարցերը առցանց քննարկելու համար, իսկ նմանատիպ

հանդիպումները դարձնել պարբերական:

 ՄԱԿ-ի Գլոբալ հաղորդակցության վարչության

հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Արմինե

Հալաջյանը ներկայացրեց Մարդու իրավունքների

համընդհանուր հռչակագրի 70-ամյակին նվիրված

քարոզարշավը աշխարհում և Հայաստանում: ՀՍԻԿ
փոխնախագահ, փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը
խոսեց «Հասարակագիտություն» առարկայի Մարդու
իրավունքների և իրավական մյուս բաղադրիչների
դասավանդումը հանրակրթական դպրոցներում»
թեմայով։ Տեղի ունեցավ առարկայի դասավանդման
փորձի փոխանակում, խմբային քննարկումներ:
Արմինե Հալաջյանը և ՄԱԿ-ի մշտական

համակարգողի գրասենյակի ղեկավար Հովհաննես
Ղազարյանը ներկայացրեցին նաև ՄԱԿ-ի Կայուն

զարգացման 17 նպատակները, դրանց

ազգայնացումը և իրականացման ընթացքը

Հայաստանում: ՀՍԻԿ նախագահ Գևորգ Մանուկյանն
անդրադարձավ ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման 4-րդ
Նպատակին՝ որակյալ կրթությանը և Հանուն

կրթության համընդհանուր քարոզարշավի

«Կատարե՛ք ձեր խոստումները» նշանաբանով ՀԿՀՔ
հայաստանյան դաշինքի պահանջներին:

ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2018

4․2 ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԴՊՐՈՑԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ ՄԱԿ-Ի ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ

   2018թ. հունիսի 22-ին ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում
կայացավ Մարդու իրավունքների և խաղաղության միջազգային
դպրոցի շրջանավարտների մեկօրյա դասընթաց, որը նվիրված էր
Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 70 – ամյա
տարելիցին։ Դասընթացին  մասնակցեցին ՄԻԽՄԴ տարբեր

տարիների շուրջ 50 շրջանավարտներ,  ՀՀ բոլոր մարզերից:
Մասնակիցներին ողջունեց և ապա՝ նրանց հարցերին

պատասխանեց ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի մշտական

համակարգող և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի

ներկայացուցիչ Շոմբի Շարփը:
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Participants identified the following problems in the field of education:
1. Inadmissibility of planned reduction of funds for education,
2. The neccesity to allocate 6% of GDP and 20% of budget to the education sector,
3. Effective management of funds allocated to the sector.
4. Creating equal conditions for regional schools,
5. Restoration of “Law” subjects,
6. The need to revise baseless restrictions of the teachers work.

At the end of the course, by the suggestion of Mr. Hakob Hakobyan, ACRPC Presidium  member, the
participants decided to create an online platform to discuss issues that are of interest to various course
graduates and to make similar meetings periodically.

Mr. Shombi Sharp, the UN Resident Coordinator, UNDP
Resident Representative in Armenia, welcomed the
participants and answered to their questions. Ms. Armine
Haladjian, Officer-in-Charge of the UNDGC, presented the
Campaign, dedicated to the 70th anniversary of the
Universal Declaration of Human Rights in the world and in
Armenia. Mr. Arayik Papikyan, ACRPC Vice Chairman,
advocate, spoke about the teaching of human rights and
other legal components of "Social Sciences" in Public
Schools. There was an exchange of teaching experiences,
group discussions. Ms. Armine Haladjian, Mr. Hovhannes
Ghazaryan, the Head of the UN Resident Coordinator’s
office, presented the UN Sustainable Development 17
Goals, their nationalization and implementation process in
Armenia.
Mr. Gevork Manoukian, ACRPC Chairman, touched upon
the UN Sustainable Development Goal 4 (Quality
Education) the Global Campaign for Education under the
slogan “Keep Your Promises!” and the GCE Armenian
coalition’s demands.

4․2 HUMAN RIGHTS COURSE FOR HUMAN RIGHTS AND PEACE
INTERNATIONAL SCHOOL GRADUATES AT THE UN ARMENIAN

OFFICE

On June 22, 2018, a one-day course was held for Human
Rights and Peace International School graduates
dedicated to the 70th anniversary of the Universal
Declaration of Human Rights.
About 50 graduates of the HRPIS from all Armenian
regions participated in the course.
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   ՀՍԻԿ նախագահ Գևորգ Մանուկյանի մասնակցությամբ ծավալվեց զրույց-քննարկում մարդու

իրավունքների և պարտականությունների թեմաներով։ Քննարկվեցին նաև պատերազմական

իրավիճակներում միջազգային մարդասիրական իրավունքի կիրառման հարցեր։    

 Այնուհետև, երեխաները քննարկեցին կանանց պարտադիր զինվորական ծառայության

հարցը և հիմնավորեցին դրա կարևորությունը Հայաստանի համար։

  Քննարկվեցին նաև Ցեղասպանության և պատերազմական հանցագործությունների,

պատերազմների ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումների հարցերը և

մարդասիրության դրսևորումները պատերազմների ժամանակ։

   Վերջում երեխաները որպես նվեր ստացան երկու գրքեր՝ ՄԱԿ-ի   հրատարակած

«Մարդու իրավունքների փաստաթղթեր» ժողովածուն, ներառյալ Մարդու

իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը և ՀՍԻԿ հրատարակած «Մարդու

իրավունքներ» ձեռնարկը։

  2018թ. հոկտեմբեր 09-ին Վանաձորի թիվ 2
հիմնական դպրոցի աշակերտները դպրոցի

փոխտնօրեն Գայանե Ղարագյոզյանի

գլխավորությամբ Մարդու իրավունքների

համընդհանուր Հռչակագրի 70-ամյա հոբելյանի
միջոցառումների շրջանակներում այցելեցին ՀՍԻԿ
Մարդու իրավունքների գրադարան։
 ՀՍԻԿ գործավար-գրադարանավար Մոնիկա

Դարբինյանը ներկայացրեց Մարդու

իրավունքների գրադարանային ցանցի

պատմությունը, հարուստ գրականությունը,
գրադարանում մատուցվող ծառայությունները և
ընթերցողների գրանցման ընթացակարգը։
 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2018

4.3 ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ
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A conversation-discussion on human rights and obligations and on application of international
humanitarian law took place with the participation of ACRPC President Gevork Manoukian. 
Then, the children discussed the issue of compulsory military service for women and justified its
importance for Armenia.
The issues of genocide and war crimes, human rights violations during wars and civil conflicts were also
discussed.

In the end, all pupils, were donated a collection of "Human Rights Documents" published by the UN DGC
Armenian Office, including the Universal Declaration of Human Rights and “Human Rights” manual,
published by ACRPC.

On October 09, 2018, within the framework of the 70th
Anniversary of the Universal Declaration of Human
Rights, a seminar-discussion was organized for the
pupils of Vanadzor public school N 2 (school principal
Ms. Gayane Gharagyozyan) at the Vanadzor Human
Rights Library Resource Centre.

Ms. Monika Darbinyan, ACRPC clerk-librarian 
presented the history of the Human Rights Library, its
literature fund, services and rules for readers
registration.

4.3 SEMINAR-DISCUSSION AT THE HUMAN RIGHTS LIBRARY
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   Ցուցահանդեսի բացմանը նախորդեց Լոռու մարզի տարբեր համայնքներից թվով 120
աշակերտների մասնակցությամբ ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակների թեմայով

սեմինար-քննարկումը։ ՄԱԿ-ի ԳՀՎ հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Արմինե Հալաջյանը
երեխաներին ներկայացրեց ՄԱԿ-ի ստեղծման պատմությունը, կառուցվածքը,
գործունեությունը, ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի հիմնական ձեռքբերումները։

Ցուցադրվեցին թեմատիկ երկու ֆիլմեր՝ նվիրված Կայուն զարգացման տարբեր նպատակների։
ՄԱԿ-ի ԳՀՎ աշխատակից Օֆելյա Սուքիասյանը երեխաների հետ անցկացրեց խաղ-մրցույթ,
նվիրված Կայուն զարգացման նպատակներին։ Բոլոր երեխաներին սեմինարի վերջում

հանձնվեցին նվերներ՝ պայուսակներ և գրքեր։
   Ցուցահանդեսի բացման սկզբում Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Գուգարաց թեմի
Առաջնորդ, Գերաշնորհ Տեր Սեպուհ Արքեպիսկոպոս Չուլջյանն օրհնության և խաղաղության
խոսք հղեց ներկաներին և խնդրեց մեկ րոպե լռությամբ հարգել նախօրեին վախճանված
պոլսահայ աշխարհահռչակ լուսանկարիչ-լրագրող Արա Գյուրերի հիշատակը և հոգեհանգստի
աղոթք արտասանեց նրա հիշատակին։ 
     Ողջույնի և շնորհավորանքի խոսքեր ասացին նաև ՄԱԿ-ի ԳՀՎ հայաստանյան գրասենյակի
ղեկավար տիկին Հալաջյանը, ՀՀ Լոռու մարզպետի տեղակալ Սերգեյ Սարուխանյանը, Վանաձորի
փոխքաղաքապետ Արման Բերներցյանը և գեղանկարիչ Արամ Նազարյանը։
    Խոսքը փոխանցվեց Սամվել Սևադային, ով շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին և
կազմակերպիչներին, ներկայացրեց իր ուսանողներին և նրանց արվեստը։
    Վերջում Սրբազան Հայրը օրհնագրեր հանձնեց ՄԱԿ-ի ԳՀՎ հայաստանյան գրասենյակի
ղեկավար Արմինե Հալաջյանին, Սամվել Սևադային և նրա ուսանողներին, իսկ Սամվել Սևադան
իր Սաղմոսավանքի պատկերով աշխատանքը նվիրեց Սբ․ Գր․ Նարեկացի եկեղեցուն։

  2018թ. հոկտեմբերի 19-ին Վանաձորի

առաջնորդանիստ Սբ․ Գր․ Նարեկացի եկեղեցու
դահլիճում ՄԱԿ-ի օրվան (հոկտեմբերի 24)
ընդառաջ բացվեց ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման

նպատակներին նվիրված ՀՀ արվեստի

վաստակավոր գործիչ, գեղանկարիչ-լուսանկարիչ
Սամվել Սևադայի և նրա ուսանողների

լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը։
Ցուցահանդեսը կազմակերպել էր ՄԱԿ-ի Գլոբալ
հաղորդակցության վարչության (ՄԱԿ ԳՀՎ)
հայաստանյան գրասենյակը ՀՍԻԿ-ի և ՀԿ

Կենտրոնի Ինֆոտուն ծրագրի հետ

համագործակցությամբ:
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4.4 «ԻՄ ՍԵՐ, ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ
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 Prior to the opening of the exhibition, a seminar-discussion on the UN SDGs was held with the participation

of 120 students from different communities of Lori region. Ms. Armineh Haladjian, the Officer-in-Charge of

the UN DGC presented the history, structure, activities of the UN, the main achievements of the UN House.

Two thematic films, dedicated to various SDGs, were screened. Ms. Ofelya Suqiasyan, employee of UN

DGC, provided a game-contest with the children devoted to the SDGs. At the end of the seminar all children

were given gifts: bags and books.

4.4 THE PHOTO EXHIBITION “MY LOVE, MY ARMENIA”

 Օn October 19, 2018 in the hall of St. Gr. Narekatsi

Church, Vanadzor, Armenia, օn the eve of the UN

Day (October 24), the photo exhibition of RA

Honored Artist, painter-photographer Samvel

Sevada and his students, dedicated to the UN

Sustainable Development Goals, was opened.

The photo exhibition was organized by the

Department of Global Communications Office in

Yerevan, in cooperation with ACRPC NGO and

NGO Center, Info Tun Project.
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At the beginning of the exhibition opening the Primate

of the Gougark Diocese of the Armenian Apostolic

Church Archbishop Sepuh Chuldjian, said his words of

blessing and peace to participants and asked for a

minute of silence in the memory of the world famous

Armenian-Turkish photojurnalist Ara Güler,  and

pronounced funeral prayer to his memory.

Greetings and congratulation words were also said by

Ms. Armineh Haladjian, Mr. Sergey Sarukhanyan,

Deputy Governor of Lori Region, Mr. Arman

Bernetsyan, Deputy Mayor of Vanadzor City and the

painter Mr. Aram Nazaryan.

 The word was passed to Samvel Sevada, who thanked the attendees and organizers, presented his

students and their art.

At the end of the event the Sacred Father gave blessing certificates to Armineh Haladjian, Samvel Sevada

and his students. Samvel Sevada devoted one of his art-work of "Saghmosavank" to the St. Gr. Narekatsi

Church.



  2018թ․ ընթացքում ՀՍԻԿ-ը, շարունակելով իր հիմնական գործառույթները, ընդլայնել է

համագործակցությունը խաղաղության ոլորտում մի շարք միջազգային

կազմակերպությունների հետ՝ Խաղաղության և գլոբալ փիլիսոփայության միջազգային

հետազոտական ինստիտուտի, Խաղաղության միջազգային ֆորումի, Անուվրատ

համաշխարհային կազմակերպության, «Երկնային մշակույթ, համընդհանուր խաղաղություն և

լույսի վերհառնում» կազմակերպության, Կանանց միջազգային խաղաղության խումբ

կազմակերպությունների հետ։

    2003թ-ից ՀՍԻԿ-ը համակարգում է Հանուն կրթության համընդհանուր քարոզարշավի (ՀԿՀՔ)

հայաստանյան դաշինքի աշխատանքները։ 2018թ․ նոյեմբերի 13-ից 18-ը Նեպալի մայրաքաղաք

Կատմանդույում տեղի ունեցավ Հանուն կրթության համըդհանուր քարոզարշավի (ՀԿՀՔ) 6-րդ

Համաշխարհային վեհաժողովը՝ «Հանրային կրթության համակարգի վերափոխում՝

հավասարության, ներառականության և արդարության համար» թեմայով։ ՀԿՀՔ հայաստանյան

դաշինքի գործունեությունը վեհաժողովում ներկայացրեց ՀՍԻԿ նախագահ Գևորգ Մանուկյանը։
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4.5 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Համաժողովին զուգահեռ, Նեպալի նախկին
թագավորական պալատի սրահներում

ներկայացվում էին ՀԿՀՔ անդամ երկրների
կատարած աշխատանքները։ Հայկական

տաղավարում, բազմաթիվ

հրատարակությունների, պաստառների,
լուսանկարների հետ շարունակաբար

ցուցադրվում էր Հայաստանի թավշյա

հեղափոխության մասին չորս րոպեանոց

ֆիլմ։

   

  Վեհաժողովն առաջիկա չորս տարիների համար ընդունեց շարժման 2019-2022թթ․
ռազմավարական պլանը և փոփոխություններ կատարեց շարժման քաղաքական

ուղղություններում (Policy motions)։

 ՀԿՀՔ հայաստանյան դաշինքի առաջարկով
նորընտիր Տնօրենների խորհուրդը առաջիկա
նիստում կքննարկի «Մարդու Իրավունքների
Կրթություն» ռազմավարական ուղղությունը

«Մարդու իրավունքների և Խաղաղության

Կրթություն» վերափոխման հարցը։* 

 
*2019թ․ մարտի 17-20 կայացած նիստում ՀԿՀՔ Տնօրենների խորհուրդը
միաձայն ընդունեց Հայաստանյան դաշինքի առաջարկը։

       24



In parallel with the Assembly, the activities of the GCE

member coalitions were presented in the Nepal former

Royal Palace.  Besides of the numerous publications,

posters and photos, a 4-minute film about the recent

Armenian Velvet Revolution has been continuously

shown at the Armenian pavilion.

The Assembly adopted the new Strategic Plan of the

movement  for the next four years 2019-2022 and

made changes in the GCE Policy Motions.

The new elected Board of Directors in its first meeting

will discuss the suggestion of the Armenian Coalition to

change the policy “Human Rights Education” into

“Human Rights and Peace Education”.*

*On 17-20 March, 2019, the GCE Board adopted the Armenian Coalition`s
suggestion.

During the 2018, the ACRPC, continuing its core functions, expanded cooperation in the field of peace

with the International Institute of Peace Studies and Global Philosophy, Anuvrat Global Organization,

the Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light, International Women's Peace Group.

The Sixth World Assembly of the Global Campaign for Education (GCE) took place under the theme

“Transforming Public Education Systems for Equality, Inclusion and Justice” in Kathmandu, Nepal, from

13-18 November 2018. Mr. Gevork Manoukian, the President of ACRPC, presented the activities of the

GCE Armenian Coalition in the Assembly.

4.5 INTERNATIONAL COOPERATION
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    Ֆրանսիական Խաղաղության և գլոբալ փիլիսոփայության միջազգային հետազոտական

ինստիտուտի տնօրեն Դոկտոր Թոմաս Դաֆֆերնի խոսքերով՝ խաղաղությունը չափազանց

կարևոր խնդիր է, որպեսզի այն թողնվի միայն պետությունների հայեցողությանը։

     Հրավիրված լինելով ֆորումում ներկայացնել խաղաղությաՆ և խաղաղության կրթության

վերաբերյալ հայկական տեսանկյունը` ՀՍԻԿ նախագահ Գևորգ Մանուկյանը ֆորումում նախ

համառոտ ներկայացրեց Հայաստանը, խաղաղության ոլորտում իրականացվող ծրագրերը։

Այնուհետև, նա ներկայացրեց իր մոտեցումները պատերազմների պատճառների վերաբերյալ և

վերջում կատարեց մի շարք առաջարկություններ ֆորումի հետագա գործունեության

արդյունավետության վերաբերյալ, պատասխանեց մասնակիցների հարցերին։ Մասնակիցների

շատ հարցեր վերաբերում էին թավշյա հեղափոխությանը, Հայաստանին և Լեռնային

Ղարաբաղի հանրապետությանը։

   Հաջորդ օրը ֆորումի մասնակիցները քննարկեցին ֆորումի հետագա գործունեության

խնդիրները, միջազգային գործակալությունների և այլ երկրների հետ համագործակցության

հարցերը։

   2018թ․ սեպտեմբերի 27-29-ը Փարիզում,

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում, այնուհետև

Ֆրանսիայի Բիթեթե բնակավայրի Խաղաղության

եվրոպական թանգարանում, տեղի ունեցավ

Աշխարհի մտավորականների ֆորումի

եվրոպական թևի հանդիպումը, որի նպատակն էր

քննարկել, թե ինչ դերակատարում կարող են

ունենալ մտավորականները պատերազմների

կանխարգելման, Եվրոպայում և աշխարհում

առկա հակամարտությունների կարգավորման

գործում։
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ԱՇԽԱՐՀԻ ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖՈՐՈՒՄ
 (Բիթեթե, Ֆրանսիա, եվրոպական թև

2018թ, սեպտեմբերի 27-29)



On September 27-29, 2018 the European Wing of the World Intellectual Forum took place at the UNESCO

Headquarters, then in the European Peace Museum, in Betete, France. The Forum aimed to investigate

what role intellectuals can play in preventing wars and solving current world conflicts in Europe and in the

world.

According to Dr. Thomas Daffern, the President of the International Institute of Peace Studies and Global

Philosophy, peace is so important problem to leave it alone with the discretion of states.

Мr. Gevork Manoukian, the President of ACRPC, was invited to present the Armenian view on peace and

peace education in the Forum. He briefly presented Armenia and the projects, that have been

 implemented in the sphere of peace in Armenia. Then he presented his approaches on the causes of

wars and at the end he made a number of recommendations for the WIF future activities, answered to the

questions of the participants. Many questions of the participants refered to the Armenian velvet revolution

and the Republic of Nagorno-Karabagh.

On the next day, the participants discussed the issues of future activities of the Forum and its possible

cooperation with international agencies and with other countries.

On September 27-29, 2018 the European Wing of

the World Intellectual Forum took place at the

UNESCO Headquarters, then in the European

Peace Museum, in Betete, France. The Forum

aimed to investigate what role intellectuals can

play in preventing wars and solving current world

conflicts in Europe and in the world.
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բազմաթիվ երկրներում և նպատակ ուներ աշխարհի բոլոր մարդկանց հաղորդել Կորեական
թերակղզում խաղաղության կարևորությունն աշխարհի համար, նպաստել Պատերազմների

դադարեցման և խաղաղության Հռչակագրի ընդունմանը ՄԱԿ-ի Գլխավոր

Վեհաժողովում:Հարավ-կորեական «Կանանց միջազգային խաղաղության խումբ» ոչ

պետական կազմակերպության (http://iwpg.org) հետ համագործակցությամբ ՀՍԻԿ-ը 2018թ.
փետրվարի 02-ին Վանաձորի Հայքի հրապարակում կազմակերպել է «Հանուն Կորեական
թերակղզում խաղաղության 10 միլիոն ստորագրահավաք» միջազգային քարոզարշավի
հայաստանյան մեկնարկը:
   Քարոզարշավի մեկնարկը տրվել է 2017թ․ տարեվերջին՝ Սեուլում, ծավալվել աշխարհի
բազմաթիվ երկրներում և նպատակ ուներ աշխարհի բոլոր մարդկանց հաղորդել Կորեական
թերակղզում խաղաղության կարևորությունն աշխարհի համար, նպաստել Պատերազմների
դադարեցման և խաղաղության Հռչակագրի ընդունմանը ՄԱԿ-ի Գլխավոր Վեհաժողովում:
  Հայաստանյան մեկնարկի ժամանակ հարյուրավոր մասնակիցներին օրհնության և
խաղաղության խոսք հղեց Վանաձորի Սբ․ Գր. Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան
քահանա Ազարյանը: Վանաձորի քաղաքապետի տեղակալ Արման Բերնեցյանն իր ողջույնի
խոսքում ընդգծեց Կորեական թերակղզում խաղաղության կարևորությունը։ ՀՍԻԿ նախագահ
Գևորգ Մանուկյանը նշեց, որ քարոզարշավը համապատասխանում է ՄԱԿ-ի Կայուն
զարգացման 16-րդ՝ «Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ» նպատակին
և հորդորեց ներկաներին իրենց ստորագրություններով նպաստել Կորեական թերակղզում և
դրանով իսկ ամբողջ աշխարհում, այդ թվում՝ Հայաստանի ու Արցախի սահմաններին
խաղաղության հաստատման գործին:
    «Կանանց միջազգային խաղաղության խմբի» տնօրեն տիկին Հյուն Սուկ Յուն Հարավային
Կորեայից տեսաուղերձով իր երախտիքը հայտնեց ներկաներին Կորեական թերակղզու
խաղաղությանը աջակցելու համար:
  Պարույր Սևակի և Կորեացի բանաստեղծ Քո Իանի խաղաղությանը նվիրված
բանաստեղծությունների ասմունքով հանդես եկան սիրված դերասան Ջիվան Սարգսյանն ու իր
սանուհիները, որոնք կապույտ երկինք արձակեցին խաղաղության խորհրդանշական յոթ
աղավնիներ:
      Ավելի քան 1000 մարդ միացավ քարոզարշավին։

ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2018

4․5․1 ՀԱՆՈՒՆ ԿՈՐԵԱԿԱՆ ԹԵՐԱԿՂԶՈՒՄ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ
10 ՄԻԼԻՈՆ ՍՏՈՐԱԳՐԱՀԱՎԱՔԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

  Հարավ-կորեական «Կանանց միջազգային

խաղաղության խումբ» ոչ պետական

կազմակերպության (http://iwpg.org) հետ

համագործակցությամբ ՀՍԻԿ-ը 2018թ.
փետրվարի 02-ին Վանաձորի Հայքի

հրապարակում կազմակերպել է «Հանուն
Կորեական թերակղզում խաղաղության 10
միլիոն ստորագրահավաք» միջազգային

քարոզարշավի հայաստանյան մեկնարկը:
   Քարոզարշավի մեկնարկը տրվել է 2017թ․
տարեվերջին՝ Սեուլում, ծավալվել աշխարհի 
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Ms. Hyun Sook Yoon, the Director of the International Women’s Peace
Group, from South Korea expressed her video thankfulness to the
Armenian peace activists. Then a short film about IWPG activities for
peace was shown.

Mr. Jivan Sargsian, the famous actor and his students, recited poems,
dedicated to peace, by Korean poet Ko Un and Armenian poet Parouyr
Sevak. 
The children released seven symbolic doves of peace to the blue sky.
More than 1000 people joined the campaign.

The international campaign has been launched at the end of 2017, in
Seoul and was expanded in more than 100 countries around the world (in
the USA, the United Kingdom, Japan, China, Canada, Egypt, Iraq, etc.)
and aimed to convey the importance of peace in Korean Peninsula for the
planet.

4․5․1  TEN MILLION SIGNING UP CAMPAIGN
FOR THE PEACE ON THE KOREAN PENINSULA LAUNCHING EVENT IN ARMENIA

The campaign in Armenia was organized by the ACRPC in
partnership with South Korean International Women’s Peace
Group (IWPG) NGO http://iwpg.org from January 15 - April
30, 2018. The main event was organized on February 02,
2018 in the Hayk Square of Vanadzor City, Armenia.

Fr. Vahan prist Azaryan, the spiritual pastor of St. Grigor
Narekatsi Church, conveyed a word of blessings and peace
to the hundreds of participants. Mr. Arman Bernetsyan, the
Deputy Mayor of Vanadzor greeted the participants and
emphasized the high importance of peace in Korean
Peninsula. Mr. Gevork Manoukian, the ACRPC 

ANNUAL REPORT 2018

President, noted that the campaign corresponds with the UN  Sustainable Development Goal 16th: “Peace,
Justice and Strong Institutions” and encouraged everyone to contribute to the establishment of peace in the
Korean Peninsula and thus, throughout the world, including the borders of Armenia and Artsakh.
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4․5․2 «ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՁԵՐ ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐԸ». ՀԱՆՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՐՈԶԱՐՇԱՎԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԴԱՇԻՆՔԻ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

   Հանուն կրթության համընդհանուր քարոզարշավը (ՀԿՀՔ) http://www.campaignforeducation.org/
«Հաշվետվողականություն և քաղաքացիական մասնակցություն հանուն կայուն զարգացման 4-
րդ նպատակի» թեմայով ընթացել է աշխարհի ավելի քան 100 երկրներում՝ ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ՁԵՐ
ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐԸ  նշանաբանով:
   Քարոզարշավը սևեռված էր 2015թ․ սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովում ՄԱԿ-ի
անդամ երկրների ստանձնած պարտավորությունների վրա և պայքարում է, որպեսզի մինչև
2030թ․լիովին ապահովվեն Կայուն զարգացման 17 նպատակները, այդ թվում՝ 4-րդ նպատակը
(որակյալ կրթություն) և հորդորում է նրանց կատարել տրված խոստումները:

    ՀԿՀՔ հայաստանյան Ազգային Դաշինքը ՀՀ Կառավարությանը, ՀՀ Կրթության և գիտության և
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություններին հորդորում է.

1.Մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների մասնակցությունը և
մշտադիտարկումը ԿԶ նպատակների, այդ թվում՝ 4-րդ նպատակի իրականացման բոլոր
մակարդակներում՝ հաշվետվողականության և թափանցիկության հստակ մեխանիզմներով:
2.Ապահովել 12-ամյա անվճար, որակյալ կրթությունը` բացառելով խտրականությունը

մայրաքաղաքի, մարզկենտրոնների և գյուղական համայնքների միջև:
3.Մշակել կրթության պատշաճ ֆինանսավորման իրատեսական պլան՝ հիմնված արդարացի
հարկային քաղաքականության և բյուջեի ողջամիտ բաշխման վրա:
4.Ապահովել կրթության պատշաճ ֆինանսավորումը՝ ոլորտում ներդրումները մինչև 2030թ.
հասցնելով երկրի համախառն ներքին արդյունքի 4-6%-ի և պետական բյուջեի 15-20%-ի:
5.Անհապաղ չեղարկել ՀՀ նախկին կառավարության՝ կրթությանը հատկացվող միջոցների
շարունակական նվազեցման մասին 2017թ. ընդունված անհիմն, անհեռատես որոշումը։
6.Մինչև 2019թ. սեպտեմբեր՝ Հայաստանում հանրակրթության մեջ դպրոցահասակ

երեխաների ներգրավվածությունը հասցնել մինչև 99 – 100 %-ի։
7.Մշակել որակի համընդգրկուն հայեցակարգ՝ կասեցնելով այն միտումը, երբ որակը շփոթվում
է ստանդարտ թեսթերի պատասխանների վրա հիմնված ձեռքբերումի հետ:
8.Վերականգնել «Իրավունք» առարկայաշարի՝ «Մարդու իրավունքներ», «Պետություն և

իրավունք» և «Քաղաքացիական կրթություն» առարկաների դասավանդումը հանրակրթական
դպրոցներում, հատկացնելով բավարար ժամաքանակներ և դրանց դասավանդումը վստահել
առաջին հերթին Մարդու իրավունքների և խաղաղության միջազգային դպրոցի (ՄԻԽՄԴ)
խորացված դասընթացն ավարտած ուսուցիչներին:
9.Բարեփոխել հանրակրթական դպրոցը՝ ապահովելով արդարացի, արդյունավետ

կառավարում նորարարական տեխնոլոգիաների, գնահատման արդյունավետ չափանիշների
ներդրումով և նոր առարկաների, նոր դասագրքերի մասնակցային ներմուծման նոր

մեթոդաբանություններով:
10.Միանալ աշխարհի լավագույն ուսուցչի ամենամյա մրցանակաբաշխությունը կազմակերպող
միջազգային կրթական ծրագրին՝ կարևորելով ուսուցչի դերը և բարձրացնելով ուսուցչի
մասնագիտական հեղինակությունը:
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1.Increase the participation and monitoring of CSOs at all levels of SDGs, including SDG 4, with clear

mechanisms of accountability and transparency.

2.Provide 12-year free education, excluding discrimination between the capital, provincial centers and rural

communities.

3.Develop a realistic education financing plan based on a fair tax policy and a reasonable budget allocation.

4.Ensure proper funding for education bringing investments in the sector from 4-6% of the country's gross

domestic product and 15-20% of the state budget until 2030.

5.Immediately cancel the decision of the previous government of 2017 on continuing reductions of education

expenditures.

6.Increase the involvement of school-aged children in public education from 99 to 100% in Armenia until 2019,

September.

7.Develop a comprehensive concept of quality, suspending the trend when the quality is confused with the

standard test-based answer.

8.Restore the trainings of legal subjects: “Human Rights”, “State and Law” and “Civic Education” in public

education schools, allocating enough hours and trusting their teaching first of all  to the Human Rights and Peace

International School (HRPIS) graduates.

9.Reform the public school, ensuring fair, efficient management with introduction of innovative technologies,

effective evaluation and new methodologies for the introduction of new subjects and new textbooks.

10.Join the International Education Program, organizing The Global Teacher Prize

(https://www.globalteacherprize.org/) in the world, highlighting the role of the teacher and raising the teacher's

professional reputation.

4.5.2 KEEP YOUR PROMISES! THE GLOBAL CAMPAIGN FOR
EDUCATION ARMENIAN COALITION’S ACTIVITY

The Global Campaign for Education

http://www.campaignforeducation.org/ on the theme

“Accountability and Citizen Participation for Sustainable

Development Goal 4” had been held in more than 100

countries around the world under the slogan: KEEP YOUR

PROMISES !

The Campaign was focused on the UN member states

commitments taken at the UN General Assembly in

September 2015 and was fighting to ensure Sustainable

Development 17 Goals, including SDG 4: quality education.

GCE Armenian Coalition urged the Government, the Ministry

of Education and Science and the Ministry of Finance:

ANNUAL REPORT 2018
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5. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ 2018Թ․ ԱՊՐԻԼԻ 22-Ի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՀ-ՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ժողովրդական արդարացի, հարաճուն, ահագնացող ընդվզումի չափերը,
շարժման խաղաղ բնույթը և այն, որ ցուցարարները որևէ բռնություն չեն գործադրում և
անգամ բռնությանը բռնությամբ չեն պատասխանում, 
2018թ. ապրիլի 22-ի առավոտյան ՀՀ վարչապետ Ս. Սարգսյանի և ժողովրդական
շարժման առաջնորդ Ն. Փաշինյանի հանդիպման ձախողումը և լարվածության կտրուկ
մեծացումը,
դրան հաջորդած ԱԺ պատգամավորներ Ն. Փաշինյանի, Ա. Միրզոյանի և Ս. Միքայելյանի
ձերբակալումը և դրանով բազմահազարանոց հավաքների՝ իրենց առաջնորդներից
զրկումը, ինչը սադրանքների ու անկարգությունների մեծ վտանգ է առաջացրել,

  Շուրջ 150 հասարակական կազմակերպություններ ներառող Հանրային ցանցը

մտահոգված ամբողջ երկրում և մայրաքաղաքում ստեղծված ծայրահեղ լարված

իրադրության համար և հաշվի առնելով՝

        Հորդորում է` ՀՀ վարչապետին, ՀՀ նախագահին և իրավապահ մարմիններին.

1․Անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալված ԱԺ պատգամավորներին՝ կանխելով

բազմահազարանոց ցույցերի անկառավարելիությունն ու դրա հնարավոր հետևանքները,
սադրանքներն ու անկարգությունները։
2․Անհապաղ ազատ արձակել բերման ենթարկված, ձերբակալված ու կալանավորված
ցուցարարներին, երիտասարդներին, ուսանողներին։
3․Դադարեցնել լրագրողների նկատմամբ գործադրվող բռնությունները։
4․Որոնել խաղաղ ելքեր երկրում ստեղծված ծանր կացությունից՝ բացառելով որևէ հատուկ
միջոցի, այլ բռնությունների կիրառումը խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ և

քաղաքացիների անվտանգությունը ճանաչել որպես անձեռնմխելի ու գերակա ցանկացած՝
այդ թվում պետական բարձրագույն պաշտոնների ու իշխանության համեմատ։
 
 
Հանրային ցանցի մարդու իրավունքների պաշտպանության      
Հանձնախմբի պատասխանատու  Գ.Մանուկյան
2018թ․04․22

       32



5. PUBLIC NETWORK'S STATEMENT OF APRIL 22, 2018 ON THE
SITUATION IN ARMENIA

the sizes of the national, fair, increasing rebellion,

the peaceful nature of the movement and the fact that the demonstrators do not violate and even do

not respond violently to violence,

the failure of the meeting of Prime Minister S. Sargsyan and the leader of Peoples movement N.

Pashinyan in the morning of April 22, 2018, and a sharp deterioration of situation,

following that, the subsuequent arrest of the National Assembly deputies N. Pashinyan, A. Mirzoyan

and S. Mikaelyan and by that, the deprivation of their leaders for thousands of rallies,, which has

caused great danger for provocations and disorders. 

The Public Network, which includes more than 150 non-governmental organizations, is being

concerned about the extreme tension in the entire country and in the capital and taking into

consideration:

Urges the Prime Minister, the RA President and law enforcement bodies:

1.Immediately set free the NA deputies, preventing the uncontrollability of thousands of rallies and its

possible consequences, provocations and disorders.

2.Immediately set free detained, arrested and  imprisoned demonstrators, youth, students.

3.Stop violences against the journalists.

4.Search for a peaceful way out of a difficult situation in the country, excluding any special violent

means, but recognize the security of the citizens as an inviolable and dominant one, compared to any,

including the highest state positions and power.

Responsible for 

The Human Rights Protection Commission of the Public Network

Gevork Manoukian

04.22.2018
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ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2018

6․ ՆԵՐՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

       ՀՍԻԿ գործունեությունը կարգավորվում է ՀՍԻԿ Կանոնադրությամբ և Կանոնակարգով։

     Կանոնադրության մեջ ներկայացված են ՀՍԻԿ հեռանկարը, առաքելությունը, նպատակը,

խնդիրները, ՀՍԻԿ կառուցվածքը, իսկ Կանոնակարգում՝ աշխատակազմի անդամների

աշխատանքային նկարագրությունները, պարտականությունները և այլն։

   Ներքին կառավարման  և վերահսկման հիմնական գործիք են ծառայում շաբաթական,

եռամսյակային և կիսամյակային պլան-հաշվետվությունները։

   Կազմակերպության կառուցվածքի մեջ մտնում են՝ ՀՍԻԿ Հավաքը (Ընդհանուր ժողով),

Նախագահությունը, նախագահը և փոխնախագահը։

    Բարձրագույն, ղեկավար մարմինը ՀՍԻԿ Հավաքը (Ընդհանուր ժողովն) է` բաղկացած ՀՍԻԿ

բոլոր անդամներից և համակիր անդամներից։

   ՀՍԻԿ Հավաքը, Նախագահությունը և Նախագահը իրականացնում են ՀՍԻԿ գործունեության

ընդհանուր վերահսկողություն և վերահսկողական համապատասխան այլ գործառույթներ։
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6․ INTERNAL MONITORING AND EVALUATION

ACRPC activity is regulated by the ACRPC Charter and the Manual.

The Organization`s vision, mission, goal, structure, the staff job descriptions and their responsibilities

are presented in the Charter and more in the Manual

The key tool of the internal monitoring and evaluation are weekly, quarterly and semi-annual plan-

reports.

The organization's structure includes: ACRPC General Assembly, Presidium, President and Vice

President.

The highest, governing body is the ACRPC General Assembly, consisting of ACRPC all members

and like-minded members.

ACRPC General Assembly, Presidium and President carry out general control over the activities of

ACRPC.

ANNUAL REPORT 2018
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ (ՄԻԽՄԴ)

Human Rights and Peace International
School (HRPIS)

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ      
 ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ՀՍԻԿ)

   ARMENIAN CONSTITUTIONAL 
RIGHT-PROTECTIVE CENTRE (ACRPC)

Էլ․փոստ՝ 
gmanoukianacrpc@gmail.com

acrpcngo@gmail.com
 Էլ․ կայք՝ http://acrpc.am/

http://www.vasnardaroutean.am/

Հասցե՝ ք․ Վանաձոր,
Շիրակացու 1-ին նրբ․ թիվ 2 

Հեռ։ +374 322 2 29 67 
Բջջ․ +374 91 200 965

E-mail:   
gmanoukianacrpc@gmail.com

acrpcngo@gmail.com
 URL: http://acrpc.am/

http://www.vasnardaroutean.am/

Address: 1 Shirakatsi Lane, 
Building 2 Vanadzor, Armenia 

Tel: +374 322 2 29 67 
Cell: +374 91 200 965


