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Ներածություն
Հիմնված Ֆրանսիայի մեծության հիմքում գտնվող համընդհանուր և հանրապետական
սկզբունքների վրա՝ Ֆրանսահայերի խորհրդի առաքելությունն է՝ մի կողմից ընդլայնել և
ամրապնդել

Ֆրանսիայում

հայության

գործողությունը,

ազդեցությունն

ու

հաղորդակցությունը, մյուս կողմից` զարգացնել ֆրանս-հայկական հարաբերությունները
բոլոր ոլորտներում՝ մշակույթ, տնտեսություն, հետազոտություն, կրթություն, իրավունք,
առողջություն և այլն: Ֆրանսահայերի խորհուրդը կառուցված է հնարավորինս ներառական
հիմքերի վրա՝ ընդգրկելով ցանկացած բարի կամքի դրսևորում, առանց որևէ տեսակի
տարբերակումների:
Ֆրանսահայերի խորհուրդը ստեղծվել է Ֆրանսիայում և Հայաստանում հայությանը
վերաբերող բազմաշերտ գործոնների կուտակումից.
 Մշակութային վայրերի աստիճանական անհետացում, հատկապես Փարիզում
 Սփյուռքում

լեզվի

տիրապետման

թուլացում

և

արևմտահայերենի

ու

արևելահայերենի մրցակցություն
 Դժվարություններ, որոնց բախվում են Ֆրանսիայում հայկական դպրոցները
 Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև տնտեսական անբավարար փոխանակումներ
 Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ինքնիշխանության կորստի ռիսկ
Այլ կերպ ասած՝ հայությանը վերաբերող բոլոր հարցերը քննարկող, կենտրոնացնող և
խթանող

կազմակերպության

բացակայությունն

է

սփյուռքում,

որ

դրդեց

Ֆրանսահայերի խորհրդի ստեղծմանը և դրա գործունեության կառուցմանը: Հաջորդ
էջերում այս գործունեությունը ներկայացվում է հետևյալ կետերի միջոցով.
•

Ֆրանսահայերի խորհրդի «տունը», որը սխեմատիկ ձևով ընդհանուր ամփոփում է

•

Թեմատիկ հանձնաժողովներ, որոնք մանրամասնում են առաջնահերթ խնդիրները
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Ինչպես ցույց է տալիս ստորև ներկայացված աղյուսակը՝ Ֆրանսահայերի խորհուրդը
նպատակ չունի գործելու այնտեղ, որտեղ արդեն առկա են ուժեր․ այն գալիս է լրացնելու այս
ասոցիատիվ տեսարանը` հաշվի նստելով արդեն գոյություն ունեցողի հետ։
Ստորև

բերված

աղյուսակն

ավելի

լավ

հասկանալու

համար.

կանաչը

համապատասխանում է արդեն գոյություն ունեցողին, իսկ դարչնագույնը՝ Ֆրանսահայերի
խորհրդի գործողություններին:
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Ֆրանսահայերի խորհրդի
«տունը»

Ֆրանսահայերի խորհրդի «տունը» կառուցվել է 2021 թվականի հունվարի 6-ին սփյուռքին
ուղղված կոչից հետո և հանրությանը ներկայացվել է 2021 թվականի փետրվարի 6-ին:
Ծրագիրը հանձնվել է հանձնաժողովների քննարկմանը փետրվարի 6-ից հունիսի 10-ը
ընկած ժամանակահատվածում, այսինքն՝ կատարվել է 4 ամսյա աշխատանք այն
վերջնականացնելու համար:
Հիմնական գաղափարն այն է, որ այս ասոցիացիան պատկանում է Ֆրանսիայի հայկական
սփյուռքին, որն այն կյանքի է կոչում ժամանակակից եղանակով, այն է` ինստիտուցիոնալ
ձևով՝ համատեղելով մասնակցային ժողովրդավարությունը, որոշումներ կայացնող ինչպես
նաև վերահսկիչ մարմինները` ապահովելով վստահություն ու թափանցիկություն,
այսինքն՝ ասոցիացիան ունի էական հատկություններ երիտասարդ սերնդին գրավելու
համար, ովքեր պետք է ապագան վերցնեն իրենց ձեռքը՝ ապրեցնելով համընդհանուր կոչում
ունեցող այս կազմակերպությունը:
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Այսպես է բացատրվում այն կարևորությունը, որը տրվել է ֆրանսահայերի խորհրդի
կազմակերպմանը և կառավարմանը։
Մեկ այլ առանձնահատկություն է մասնագետների թիմ ունենալու անհրաժեշտությունը,
որոնք ձեռնամուխ կլինեն ծառայությունների կենտրոնի աշխատանքին, քանի որ նման
հավակնություն ունեցող կազմակերպությունը չի կարող գործել միայն կամավորների
ջանքերով:

Իրադարձություններին

փորձաքննությունների

գրեթե

տիրապետելու

անհապաղ

(վարչական,

արձագանքելու,
ֆինանսական,

տարբեր

իրավական,

տեխնոլոգիական, լրատվական...) ինչպես ասոցիացիայի ներքին կարիքների, այնպես էլ
դրա անդամներին օժանդակելու համար, որպես կանոն, պահանջվում է որակյալ
մասնագետների թիմ, որը կվճարվի իր կատարած աշխատանքի համար։
Ֆրանսահայերի խորհրդի ծրագրի վերջնարդյունքը նշանակելի է:
4 ամսվա ընթացքում իրականացված աշխատանքների ծավալը և խորությունը ցույց են
տալիս քննարկված բոլոր թեմաների վերաբերյալ սփյուռքի բացահայտ հետաքրքրությունը
և կարող են միայն խթանել այս նախաձեռնության զարգացմանը, կայունությանը և,
հետեւաբար՝ հաջողությանը:

Ֆրանսահայերի
խորհրդի գործադիր
գրասենյակի
հանդիպումները

•14 հանդիպում

Հանձնաժողովների
հանդիպումները

• 48 հանդիպում

Գործադիր գրասենյակի
և հանձնաժողովների
համակարգողների ու • 9 հանդիպում
զեկուցողների
հանդիպումները

Ընդհանուր
1200 ժամից ավել
խմբակային
աշխատանք տարբեր
սերունդների ավելի քան
120 անդամների հետ
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Թեմատիկ
հանձնաժողովները
Հետևյալ հանձնաժողովները նպաստել են ֆրանսահայերի խորհրդի ծրագրի մշակմանը՝
1. Կրթություն
2. Տնտեսություն-ձեռներեցներ
3. Ծրագրեր և հարաբերություններ Հայաստանի հետ
4. Հետազոտական կենտրոն - Think Tank
5. Հարաբերությունները հաստատությունների հետ
6. Իրավական
7. Հաղորդակցություն
8. Կառավարում
9. Ֆինանսավորում
10. Ծառայությունների կենտրոն
Հաջորդ էջերը նվիրված են հանձնաժողովների ծրագրերի ներկայացմանը։ Վերջինս
յուրաքանչյուր հանձնաժողովի համար բաղկացած է տեսլականից, որին հաջորդում են
առաջնային նպատակները:
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Հանձնաժողովների դերը և կարգը

Օպերացիոն
կարգ

• Պարբերական աշխատանքային հանդիպումներ,
որոնք նպատակ ունեն բարելավել կարիքների
դասակարգումը էկոհամակարգի հետ փոխանակման
և ճանապարհային քարտեզ սահմանելու միջոցով:

Կառուցվածք

• 1 համակարգող
• 1 զեկուցող
• Մասնակից անդամներ

Արդյունքը

Այս մեկնարկային
փուլի
տևողությունը

• Մանրամասն ռազմավարական ծրագիր

• 4 ամիս

Հարկ է նշել, որ՝


կամավորագրվել են տարբեր ոլորտների մասնագետներ



քանի որ ակադեմիական ուսումնասիրություններն արդեն չափազանց շատ էին այս
թեմաների վերաբերյալ, հանձնաժողովները նպատակ էին դրել սահմանել հստակ
գործողություններ՝ հիմնվելով իրենց սեփական փորձի վրա

Որոշ գործողություններ կարող են ներկայացվել մեկից ավելի հանձնաժողովների կողմից:
Գործադիր

գրասենյակը

պատասխանատու

կլինի

այդպիսի

ծրագրերը

մեկ

հանձնաժողովին հանձնարարելու կամ շահագրգիռ կոմիտեների միջև արդյունավետ
համագործակցություն ապահովելու համար:
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Կրթություն
Տեսլական
• Ֆրանսիայում հայկական դպրոցներ. Ապահովել, որ երիտասարդ
սերունդներն իսկապես ապրեն երկլեզու միջավայրում և ճանաչեն իրենց
պատմությունն ու ավանդույթները:
• Հայոց լեզվի ուսուցում. Պայքարել, որպեսզի արևմտահայերենը «մահացած
լեզու» չդառնա
• Բարձրագույն կրթություն. Ստեղծել ավելի շատ կամուրջներ և
համագործակցություններ
Հայաստանի
հետ
`Հայաստանի
գիտական մակարդակը բարձրացնելու և Ֆրանսիայում <<փափուկ ուժը>>
խթանելու համար` երկրի և նրա տաղանդների ճանաչման միջոցով:
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Առաջնային նպատակներ

Կատարել Ֆրանսիայի հայկական դպրոցների իրավիճակի գնահատում
• Ուսումնասիրության նպատակի և շրջանակի սահմանում
• Ներկա իրավիճակի քանակական և որակական աուդիտ
• Կատարել այլ համայնքների փորձի բենչմարկ
• Կատարել այլ համայնքների տնտեսական մոդելների բենչմարկ
• Առաջարկությունների զեկույց`գործողությունների ծրագրով
• Գործողությունների ծրագրի կառավարում և դրա իրականացման մեկնարկ հստակ
գործողություններով / պատասխանատուներով / ժամկետներով / մոնիթորինգով

Բարելավել հայկական դպրոցների ֆինանսավորումը
• Կատարել ներկա իրավիճակի գնահատում
• Օգտագործել ֆինանսավորման նոր մեթոդներ. քրաուդֆանդինգ, հովանավորություն և
այլն:
• Օգնել դպրոցներին լավ կառավարել իրենց գործունեությունը մի խումբ արտաքին
փորձագետների միջոցով

Ստեղծել ակադեմիական համագործակցություններ ֆրանսիական և հայկական
արհեստագործական / տեխնիկական դպրոցների միջ
• Արհեստների բացահայտում, որոնք պահանջում են նոր դպրոցների ստեղծում
• Ֆրանսիական դպրոցների նույնականացում, որոնք կարող են ներգրավվել նման
գործընկերության մեջ
• Նախարարությունների ներգրավում ՝ գործընկերային հարաբերություններ ստեղծելու
համար

Օգտագործել
ֆրանսահայ
ակադեմիկոսների
ցանցը՝
ֆրանսահայերի և հայերի կրթական և գիտական մակարդակը

օգնելու

բարձրացնել

• Բացահայտել ֆրանսահայ ակադեմիկոսներին
• Սահմանել գործողությունների ծրագիր
• Նշանակել մեկ պատասխանատուի ըստ համալսարանի կամ ըստ առարկայի, որը
կկարողանա ոգևորել իր շրջապատին

Կազմակերպել առկա կամ հեռակա դասեր / վերապատրաստումներ
• Գնահատել պահանջը
• Նույնացնել կապող օղակները Հայաստանի հետ
• Նույնացնել իրենց փորձագիտության վերաբերյալ հայերենով
դասավանդելու ունակ դասախոսներին կամ մասնագետներին
• Վերապատրաստումների իրականացում

կամ

ֆրանսերենով

Հավաքագրել Հայաստանում գիտահետազոտական աշխատանքի ֆինանսավորման
միջոցներ
• Քննարկել հայկական համալսարանների և դպրոցների հետ՝ հետազոտական
աշխատանքների ֆինասնավորման նրանց կարիքները լավագույնս հասկանալու համար
• Նույնականացնել Եվրոպական ֆինանսավորման աղբյուրները (կրթաթոշակներ և այլն)
• Նույնականացնել այն ընկերություններին, որոնք կֆինանսավորեին ուսումնական
ծրագրեր
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Տնտեսություն-ձեռներեցներ
Տեսլական
• Միավորել սփյուռքի ձեռներեցներին և փորձագետներին՝ Ֆրանսիայում և
Հայաստանում զարգանալու համար
• Հայաստանը դարձնել որևէ ոլորտի առաջատար (ՏՏ, Գյուղատնտեսություն,
Արտապատվիրում, Զբոսաշրջություն)

Խնդիրներ
• Դեպի ծով ելք չունեցող երկիր, քաղաքական անկայունություն,
ինքնավարության բացակայություն (գյուղատնտեսություն, էներգետիկա,
ֆինանսներ և այլն), պատերազմ Արցախում
• Հայաստանում ծրագրերի և ստարտափերի աջակցության և ֆինանսավորման
անհրաժեշտություն և նախագծերի եվրոպական կոչերին բացահայտելու և
պատասխանելու նոու-հաուի պակաս
• Եվրոպական ստանդարտներով ձեռնարկատերերի համար դասընթացների
պակաս՝ ճանապարհային ենթակառուցվածքների և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների (ցանցեր, ամպ, հոսթինգ) մասին
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Առաջնային նպատակներ

• Հայաստանում բացահայտել փորձագետների և ճանաչել ձեռնարկատիրական
կառուցվածքը Հայաստանում
• Նույնականացնել փորձագետների և մասնագետների, անգամ նոու-հաու ունեցող
ընկերություններին: Ստեղծել փորձագետների խումբ Հայաստանում
• Նույնականացնել ձեռներեցներ, ասոցիացիաներ, ինկուբատորներ և ձեռներեցների
տեղական շարժումներ
• Թվարկել Հայաստանում արտադրված նոու-հաուն / արտադրանքը և դրանք
հեռանկարային դարձնել Եվրոպայում առկա կարիքների՝ Հայաստանի
արտահանումն ավելացնելու նպատակով։
• Նպաստել շուկայական այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, որի դեպքում հայկական
արտադրանքն ավելի հեշտ կարտահանվի, դիտարկել համագործակցությունը
Amazon-ի, Alibaba-ի, Allegro-ի, Emag-ի, Wildberries-ի հետ:

Ծրագրերի ֆինանսավորում
• Բացահայտել այն հիմնական նախագծերը, որոնք պետք է հետապնդի հայկական
պետությունը
• Բացահայտել հնարավոր ֆինանսավորում / ներդրումներ՝ տնտեսական օգնություն
տրամադրող կազմակերպություններից ՝ ԲԵՐԴ, ԵՄ, AFD
• Ձեռնարկատիրական ծրագրեր. Հայտնաբերել սկսնակ ծրագրեր, բացահայտել
ձեռնարկատերերի ֆինանսավորման կարիքները
• Միկրոձեռնարկատիրության նախագծեր. Միկրոձեռնարկատիրության ծրագրերի
ֆինանսավորման համար կազմակերպել կուտակային ֆինանսավորում, միկրովարկ
կամ նվիրատվություններ

Զարգացնել «հայկական» ձեռներեցությունը, ստարտափները Ֆրանսիայում և
Հայաստանում
• Ստեղծել VivArmenia-ն՝ Փարիզում մեծ միջոցառում բոլոր ֆրանսիացի և հայ
ձեռնարկատերերի համար` Ֆրանսահայ տնտեսության վերաբերյալ VivaTech
միջազգային ֆորումի շրջանակներում
• F կայանում ստեղծել ֆրանսահայ տարածք
• Ստեղծել վիրտուալ ինկուբատոր Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև

Համատեղ աշխատանքի (քովորքինգ) հայկական տարածք
• Ստեղծել hամատեղ աշխատանքի տարածք / սրճարան-ռեստորան Փարիզում ՝
սփյուռքի ձեռնարկատերերին, ստարտափներին, ուսանողներին համախմբելու
համար (հայկական մթերային խանութով և առցանց ռեստորանով) :
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Հարաբերություններ
հաստատությունների հետ
Տեսլական
• Ֆրանսահայերի համախմբվածություն և հետևողականություն
• Հանրապետությանը ինտեգրման և նպաստման մոդել
• Տեղեկատվություն և բացատրություն
• Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև արժեքների համայնք

Լուծումներ
• Ընտրված պաշտոնատար անձանց հետ հիմնարար աշխատանք.
տեղեկատվության տարածում խորհրդարանական խմբերին և տեղական
ընտրված պաշտոնյաներին: Դասախոսությունների և գիտաժողովների
կազմակերպում
• Ֆրանսահայերին՝ հատկապես երիտասարդներին, խրախուսել ներգրավվել
ֆրանսիական հասարակական կյանքում
• Կազմել Հայաստանին վերաբերող հարցերով զբաղվող պաշտոնյաների և
թեկնածուների ցուցակ
• ՀԿ-ների հետ հիմնարար աշխատանք. Տեղեկատվության տարածում,
կառուցվածքային կապերի զարգացում, գործողությունների կազմակերպում։
Եթե վերջիններս համընդհանուր բնույթ չեն կրում, գոնե կապված են
Հայաստանի հետ։

Առաջնային նպատակներ

Ստեղծել ցուցակ, որը համախմբում է Հայաստանին վերաբերող հարցերով
զբաղվող ընտրված պաշտոնյաներին եւ թեկնածուներին
Ընտրություններ 2021 (դեպարտամենտային և շրջանային)
• Հարցաթերթիկի ուղարկում հիմնական թեկնածուներին և ցուցակներին
• Արդյունքների առցանց հրապարակում
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Հավաքագրել

Վերլուծել

Հրապարակել

• Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք Հայաստանի
և Արցախի հետ կնքել են պայմանագրեր (համագործակցություն,
քույր քաղաքներ և այլն)
• Հայաստանին վերաբերող օրենքներ, որոշումներ,
խորհրդարանական վարույթներ և այլն:
• Հայաստանին, Թուրքիային և Ադրբեջանին վերաբերող խմբեր,
հանձնաժողովներ, խմբավորումներ, լոբբիներ և այլն:

• Հայաստանին վերաբերող հիմնական ձայներն ունեցող
խորհրդարանականների տեղեկատու
• Հիմնական ընտրված պաշտոնատար անձանց տեղեկատու՝
Հայաստանի նկատմամբ ստանձնած պարտավորություններով
• Հիմնական ընտրված պաշտոնատար անձանց
հայտարարությունների տեղեկատու

• Տեղեկատուների առցանց տեղադրում ֆրանսահայերի խորհրդի
կայքում
• Որոնման համակարգ (ըստ ընտրվածի, իշխանության,
կուսակցության և այլնի) և պատասխանների վիճակագրություն
(ընտրվածներ, իշխանություններ, կուսակցություններ և այլն)
• Պարբերաբար թարմացում
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Ծրագրեր և
հարաբերություններ
Հայաստանի հետ
Տեսլական
• Օգնել Հայաստանին և Արցախին հաղթահարել իրենց դժվարությունները՝
առանց քաղաքական միջամտության
• Աջակցել սփյուռքի և Հայաստանի միջև կապերն ամրացնող բոլոր
նախաձեռնություններին
• Կատարել շտապ մարդասիրական միջամտություն
• Առաջարկել
երկարաժամկետ
տնտեսական
գործողություններ
աշխատատեղերի և հարստության ստեղծման համար

Խնդիրներ
• Արտագաղթ Արցախից և Սյունիքից
• Տնտեսական աճի նվազումը` ներդրումների և զբոսաշրջության զուտ
անկմամբ պայմանավորված
• Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիները
• Հայկական ժառանգության պահպանման խնդիրը
• Հայաստանի հայաթափումը
• Սփյուռքի նախարարության և սփյուռքի հետ շարունակական կապի
բացակայությունը
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Առաջնային նպատակներ

Ունենալ ֆրանսահայերի խորհրդի և/կամ ֆրանսիական սփյուռքի անկախ
ներկայացուցչություն Հայաստանում
• Ստեղծել ֆրանսահայերի խորհրդի ներկայացուցչություն Հայաստանում նախագծեր
մշակելու համար
• Ստեղծել հիմնադրամ, որը կդառնա նախագծերին աջակցելու ֆինանսական
կառույցը
• Քարտեզագրել կարիքները Հայաստանում
• Հետևել և համախմբել այլ ՀԿ-ների ջանքերը

Տրամադրել լուծումներ Արցախի և Սյունիքի զարգացման համար
• Համագործակցել Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի և Ֆրանսիայի այլ
հասարակական կազմակերպությունների հետ
• Բուսական ջերմոցների մատակարարում
• Ոռոգում
• Մեղվաբուծություն. Մեղվափեթակների տրամադրում և ուսուցում

Բարելավել նույն ծրագրի շուրջ աշխատող կառույցների համակարգումը
• Ստեղծել ունակությունների ցանկ
• Միավորել ամենամեծ տարբեր սփյուռքերին նույն նախագծերիի շուրջ
• Ստեղծել տվյալների բազա, որը ներառում է նախորդ կետերը

Խելացի գյուղ
• Ստեղծել արհեստանոց, որը կզարգացնի գյուղատնտեսության վրա հիմնված գյուղի
հայեցակարգը `խելացի և ինքնաբավ
• Գտնել ֆինանսավորում կամ ներդրողներ

Կապվել և աջակցել քույր քաղաքների հանձնաժողովներին
• Հավաքագրել բոլոր քաղաքները, որոնք ունեն քույր քաղաքներ
• Առաջարկել նախագծեր քույր քաղաքների հանձնաժողովներին, որոնք կարող են
նրանց հետաքրքրել ֆինանսավորում ստանալու համար
• Ավելի մեծ ծրագրերի համար ֆինանսավորում փնտրել դեպարտամենտներից կամ
մարզերից

Մարդասիրական արտակարգ իրավիճակ, ժառանգություն
• Օգնել փախստականներին Հայաստանում և Արցախում
• Օգնել պատերազմում վիրավորվածներին և հաշմանդամներին
• Իրականացնել ռազմագերիների ազատմանն ուղղված գործողություններ
• Իրականացնել գործողություններ Արցախում հայկական ժառանգության
պահպանման համար
• Համագործակցել այլ ՀԿ-ների հետ ավելի սերտ համագործակցությունների համար
(Ֆրանսիայի հայկական ֆոնդ, Ազնավուր հիմնադրամ, ՀԲԸՄ և այլն)
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Իրավական
Տեսլական
• Համակարգել և տարածել հայկական սփյուռքին վերաբերող իրավական
տեղեկատվություն
• Հետևել Հայաստանի և Սփյուռքի միջազգային ձեռնարկատիրական
իրավունքին
• Աջակցություն այն մարմիններին, որոնք զբաղվում են Հայոց
ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքով / Արցախի
հարցով / փոխհատուցումներով
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Առաջնային նպատակներ

Հայաստանի և Սփյուռքի միջազգային ձեռնարկատիրական իրավունքի մոնիթորինգ
• Կապվել ֆրանսահայ առևտրի պալատներին
• Բացահայտել Հայաստանում ձեռնարկատիրության և ներդրումների հետ կապված
խնդիրները
• Ուսումնասիրել ձեռնարկատիրական գործունեության համար իրավաբանական
օգնություն տրամադրելու հնարավորությունը

Տեղեկատվության համակարգում և տարածում հայկական սփյուռքին վերաբերող
իրավական ենթատեքստերով
• Բացահայտել կապող օղակներ տարբեր հաստատություններում, որոնք կարող են
տեղեկատվություն տարածել
• Համագործակցել շահագրգիռ կազմակերպությունների և ատյանների հետ
• Մասնակցել իրավական գործողություններին (հավաքական գործողություններ)`
համագործակցելով CCAF- ի և AFAJA- ի հետ` հայ համայնքը ներկայացնելու համար
• Հաղորդակցել և տարածել այս տեղեկատվությունը
• Ուսումնասիրել լոբբիստական ընկերությունների դիմելու հնարավորությունը

Հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացում
• Ցուցաբերել աջակցություն CCAF- ին `ցեղասպանության քրեականացման օրինագծի
վերաբերյալ իր ջանքերում
• Իրավական հսկողություն CCAF- ի և AFAJA- ի հետ համատեղ` 2001 թ. օրենքը որևէ
կասկածի տակ դնելու / համայնքին վնասող ցանկացած մերժման գործողության համար
• AFAJA- ի հետ համատեղ պատրաստել և տարածել այս հարցերի վերաբերյալ լեզվական
տարրեր

Արցախի կարգավիճակը և ռազմագերիների ճակատագիրը
• Աջակցել ԱՀ-ում ձերբակալված ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց ազատելու
հարցում Ֆրանսիայի և Եվրոպական իշխանությունների նկատմամբ CCAF- ի
մոտեցումներին:
• Համագործակցելով AFAJA -ի / Արցախի աջակցման ասոցիացիայի և Ֆրանսիա-Արցախ
բարեկամության շրջանակի հետ` շարունակել լոբբիստական աշխատանքները` հանուն
Արցախի Հանրապետության ճանաչման:

Փոխհատուցման հարցը
• Համախմբել հայ և ոչ հայ փորձագետների / իրավաբանների խումբ
• Գնահատել հնարավորը և փոխհատուցման բնույթը
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Հետազոտական կենտրոն Think tank
Տեսլական
• Հայաստանի և հայերի ժառանգությունը հերթական անգամ սպառնալիքի տակ է,
ինչը մեզ կոչ է անում սթափվել, իսկ սփյուռքերը պետք է իրենց դերը ունենան
հաջակցություն հազարամյա մտավոր և մշակութային ազգի:
• Վերլուծական կարողությունները, որոնք պակասում էին Արցախյան վերջին
պատերազմում, ինչպես սփյուռքի ներսում, այնպես էլ Հայաստանում, պետք է
վերականգնվեն:
• Ազդեցության կարողությունը պետք է վերանայել սոցիալական ցանցերի և ուժի նոր
կենտրոնների դարաշրջանում: Փափուկ ուժը պետք է մշակվի և խորացվի. և
դրանից զատ պետք է մշակվեն ազդեցության գործիքներ:
• Մենք պետք է ավելի լավ համոզենք, որ Ֆրանսիայի և Եվրոպայի շահերը
համընկնում են հայերի և Հայաստանի անվտանգության հետ։ Անհրաժեշտ է շտապ
մշակել
այնպիսի
գործիք,
որը
կօգնի
պատրաստել
փորձագիտական ուսումնասիրություններ, որոնք կապում են Ֆրանսիայի
հետաքրքրությունը
Հայաստանի
հետ,
հատկապես
Հայաստանի
կենսունակության,
անվտանգության
և
զարգացման
ռազմավարական
ոլորտներում:
• Մտածելն իմաստ ունի միայն գործելու համար: Մեր գործողությունները իմաստ
ունեն միայն այն դեպքում, եթե դրանք արմատավորված են վերածնված մտավոր
ավանդույթի մեջ:

Առաջնային նպատակներ
Ունենալ կայուն հիմնարկություն՝ հիմնված կառավարման վրա, որը նպաստում է որակապես
լավ գաղափարների ստեղծմանը և տարածմանը
Մասնագետներին և հետազոտողներին առաջարկել նրանց կարիքներին համապատասխանող
շրջանակ (վարձատրություն, կարիերա, հեղինակություն) և նպաստել նոր սերնդի
առաջխաղացմանը:
Տարածել այս վերլուծությունները ՝ օգտագործելով համապատասխան ազդեցություն և
հաղորդակցման համակարգ
Ապահովել ֆինանսավորում

Դիտարկված հիմնական լուծումները
•Ստեղծել ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոն
•Կազմակերպել միջազգային գիտաժողով
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Հաղորդակցություն
Տեսլական
• Հաղորդակցություն հայության և ֆրանսահայերի խորհրդի վերաբերյալ
• Թվայնացնել տեղեկատվությունը
• Քաղաքական հաղորդակցություն. Տեղեկատվության տարածում, որպեսզի
սփյուռքը «մեր կողքին լինի»
• Ռազմավարական հաղորդակցություն բոլոր մակարդակներում (ներքին,
արտաքին, ազգային, միջազգային) ՝ հստակ առաքելություններով և
նպատակներով
• Կատարել հաղորդակցություն՝ մարդկանց ներգրավելու համար նույնիսկ
նրանց, ովքեր Հայաստանի հետ կապ չունեն:
• Դատապարտել մեր թշնամիների այնպիսի գործողությունները, ինչպիսիք
են ժխտողականությունը, պատմական հուշարձանների պղծումը, ռեժիմի
բռնատիրական բնույթը, պանթուրքիզմը և դրա վտանգը Եվրոպայի համար
• Ունենալ արագ արձագանքող լրատվամիջոցներ, որոնք ընդունակ են
լոբբինգ անելու
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Առաջնային նպատակներ

Ստեղծել լրատվամիջոցների համայնք, որոնք ի վիճակի կլինեն փոխանցել
ֆրանսահայերի խորհրդի դիրքորոշումները
• Ֆրանսահայերի խորհրդի անդրանիկ միջոցառում ֆրանսիական ԶԼՄ-ների հետ
• Թեմատիկ հանդիպումներ տարվա ընթացքում լրագրողների փոքր խմբերի հետ

Ստեղծել դաշնակիցների, առաջնորդների և քաղաքական գործիչների համայնք,
որոնք ի վիճակի կլինեն փոխանցել ֆրանսահայերի խորհրդի դիրքորոշումները
• Կազմակերպել հանդիպումներ հիմնական քաղաքական որոշումներ կայացնողների
հետ
• Կատարել քարտեզագրում

Աջակցել ֆրանսահայերի խորհրդի ցանկացած ակտիվ հաղորդակցությանը
• Բացահայտել ցանկացած գործողություն, որն իրականացվում է ֆրանսահայերի
խորհրդի կողմից `այլ հանձնաժողովների միջոցով, որոնք հնարավոր է դրական
հաղորդակցություն տարածեն
• Յուրաքանչյուր գործողության համար սահմանել հաղորդակցության պլան
• Մոբիլիզացնել դաշնակից լրագրողների առաջնորդների ցանցը

Սիստեմատիկորեն հանրային քննարկմանը բերել ֆրանսահայերի խորհրդի
խոսքը
• Ֆրանս-հայկական տեղեկատվական կայքի ստեղծում. Խմբագրականների,
հոդվածների, բովանդակության հրապարակումներ:
• Սահմանել խմբագրական օրացույց `հաղորդագրությունները փոխանցելու համար
• Օգտագործել նորությունները `ֆրանսահայերի խորհրդի դիրքորոշումները
ներկայացնելու համար

Գտնել և ընտրել գործընկերություններ և համագործակցություններ (CRIF, LICRA,
հույներ, քրդեր և այլն)
• Թեմատիկ հանդիպումների կազմակերպում
• Քարտեզագրում

Ստեղծել հաղորդակցման համահունչ և անընդհատ թարմացվող գործիքներ
• Twitter- ի հաշվի վարում` ֆրանսահայերի խորհրդի, ինչպես նաև սփյուռքի և
Հայաստանի իրադարձությունների վերաբերյալ նորությունների և
հաղորդագրությունների տարածման համար
• Սահմանել և փաստարկներ բերել բանավեճերն ու լոբբինգը խթանելու համար
• Ակտիվացնել սոցիալական ցանցերը ՝ Facebook, Twitter և Linkedin
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Ֆինանսավորում
Տեսլական
• Լինել ճանաչված
• Ունենալ կայուն և հաստատուն ֆինանսական պահուստներ
• Ապահովել ֆինանսավորումը
• Ասոցիացիայի գործունեության համար
• Հանձնաժողովների գործունեության համար

Խնդիրներ
• Հեղինակություն և վստահություն, որը պետք է ձեռք բերել ներդրողներից և
հաստատություններից
• Հանձնաժողովների կարիքների բացահայտում, կառավարում և այլն
• Նույն ներդրողների օժանդակությունների բազմապատկում
• Որակյալ կադրերի հավաքագրում
• Բացահայտել 2 կամ 3 խոշոր նվիրատուների՝ հովանավորելու և գործարկումը
հեշտացնելու համար
• Շատացնել անդամների, անհատների և միավորումների քանակը և սահմանել
վճարների տարբեր մակարդակներ
• Ծրագրերի շուրջ աշխատել գործընկեր բանկի հետ
• Ձեռք բերել հանրային օգտակարության պիտակը
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Առաջնային նպատակներ
Սահմանել ժամանակավոր բյուջե ֆրանսահայերի խորհրդի գործունեության և
հանձնաժողովների համար
• Որոշել ծառայությունների կենտրոնը աշխատեցնելու համար մշտական թիմի բյուջեն
• Աշխատանքի ընդունել `աշխատատեղի նկարագրության հիման վրա
• Գործառնական ծախսերի բյուջե (տարածքներ, հիմնական ծախսեր)
• Թվել յուրաքանչյուր հանձնաժողովի ֆինանսական կարիքները

Բացահայտել հնարավոր ներդրողներին
• Գործարկել ACAM-ի կայքը
• Թվել և օգտագործել ֆեյսբուքյան խմբերը
• Բացահայտել և կապվել ֆրանսահայերի խորհրդի հավանական ներդրողների հետ`
անհատներ, ասոցիացիաներ, ընկերություններ
• Ձեռք բերել հանրային ծառայությունների պիտակը

Բացահայտել ֆինանսավորման միջոցները կամ տեսակները և առաջնահերթ
նշանակել ընդունվելիք մեթոդներն ու մոտեցումները
• Անդամակցության արշավ
• Կլորացում / էլեկտրոնային առևտուր
• Քրաուդֆանդինգ
• Ածխածնի նվազեցման ծրագրեր
• Հովանավորություններ, նվիրատվություններ
• Նվիրատվության ֆոնդեր
• Սուբսիդիաների տրամադրում
• Բիզնես ծառայության նախագծեր

Գտնել 2 կամ 3 խոշոր նվիրատուների՝ հովանավորելու և գործարկումը
հեշտացնելու համար
• Ստեղծել «Մեծ հաշիվներ» ենթահանձնաժողով
• Նշել հիմնական թիրախները և կապվել նրանց հետ որոշակի նախագծի միջոցով

Բարձրացնել անդամների թիվը և սահմանել տարբեր վճարների մակարդակներ
• Նոր անդամների ներգրավում լավ հաղորդակցության և մատուցվող
ծառայությունների որակի միջոցով
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Կառավարում
Տեսլական
• Լինել
ժողովրդավար,
քաղաքականապես
ինստիտուցիոնալացված կոմունիտարիզմի ծուղակը:

անկախ՝

չընկնելով

Խնդիրներ
• Ֆրանսիայում հայկական սփյուռքն ունի միությունների առումով մեծ
հարստություն,
որոնք
ընդգրկում
են
հետևյալ
ոլորտները.
Մասնագիտական կարողություններ (օրինակ ՝ առողջապահության ոլորտի
մասնագետների ասոցիացիաներ, իրավաբանական մասնագիտություններ և
այլն), մշակութային, հումանիտար, քաղաքական, սոցիալական, կրթական,
պաշտամունքային և այլն:

Հաշվի առնելով հանգամանքներին հարմարեցված ուժեղ կառավարում ունենալու
կարևորությունը՝ որոշվեց գործել երկու փուլով.
-

Նախ, 2021 թվականի հուլիսին ընդհանուր ժողովի կողմից վավերացված
անցումային կառավարման ժամանակավոր փուլ

-

Հետո, 2022 թվականի աշնանը ընդհանուր ժողովի կողմից վավերացված վերջնական
կառավարում։

Անցումային կառավարման նկարագրություն. Կառավարման խորհուրդ, որը բաղկացած է
շուրջ քսան անդամներից, մասնավորապես 4 հիմնադիր անդամներից, ներկայիս
հանձնաժողովների 10 ներկայացուցիչներից, ներառյալ ծառայությունների կենտրոնը,
մարզային ներկայացուցիչներից, իրենց նշանակմանը համընթաց, և վերջապես, էթիկայի
հանձնակատարից: Կառավարման այս խորհուրդը իր անդամներից կընտրի 4-ից 5
հոգանոց գործադիր գրասենյակ, որոնք պատասխանատու կլինեն Ֆրանսահայերի
խորհուրդը ղեկավարելու համար: Գրասենյակը կհանդիպի ամիսը երկու անգամ:
Նախագահն ամեն ամիս կհանդիպի Հանձնաժողովների նախագահներին և երկու ամիսը
մեկ անգամ մարզերի ներկայացուցիչներին:
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Էթիկայի

հանձնակատարը

նախ

կզբաղվի

անդամակցության,

ֆինանսավորման

աղբյուրների և գործընկերության վերաբերյալ խորհրդատվական կարծիք տալու հարցով:
Նա

կանի

առաջարկություններ

կառուցվածքայնացնելու
դիտարկումների

վրա:

վերաբերյալ`
Նա

Ընդհանուր

ժամանակի

ընթացքում

հիմնվելով

անցումային

ժողովին

կներկայացնի

կառավարումը
շրջանում
զեկույց

իր

(էթիկայի

կանոնագրքի հարգում, թափանցիկություն և այլն) վերոնշյալ կետերի վերաբերյալ:

25
Ֆրանսահայերի խորհրդի ծրագիր

Առաջնային նպատակներ
Բենչմարկ՝ լավագույն փորձը հայտնաբերելու համար
•

•
•
•
•

CRIF. Տեսլականի մեջ ընդգրկվելիք նշանակալի փորձառություն
ANCA. Կայքի վերլուծություն
Սպորտի ֆեդերացիաներ
Ամերիկյան կազմակերպություններ
Հայկական կազմակերպություններ Ռուսաստանում

Հիմք ընդունելով բենչմարկները՝ սահմանել յուրաքանչյուր անդամի
քվեարկության կանոններ + ոչ անդամ միավորումների հետ գործելու կանոններ
• Ինչպիսի՞ անդամներ: Ինչպիսի՞ վերահսկողություն / վավերացման գործընթաց:
• Առաջարկել քվեարկության կանոններ՝ ըստ 3 սցենարի. լիիրավ անդամներ, անդամ
ասոցիացիաներ, անդամ ընկերություններ
• Մշակել ոչ անդամ հայկական ասոցիացիաների հետ գործընկերության
կանոնադրություն
• Ֆրանսահայերի խորհրդի ընկերների դերը և սահմանադրությունը

Սահմանել տեսլականին համահունչ թափանցիկ և ներկայացուցչական
աշխատաոճ
•
•
•
•
•

ԱԸԺ մինչև սեպտեմբեր, այնուհետև ՀԸԺ՝ 2022թ. վերջ
Կառավարման խորհրդի դերը և սահմանադրությունը
Գործադիր գրասենյակի դերը և սահմանադրությունը
Տարածաշրջանային կազմակերպության առաջնորդման սկզբունքները
Վերջնարդյունքը՝ Կանոնադրություն

Մշակել կառավարիչների թափանցիկությունը, հավասարությունը և
օրինակելիությունը երաշխավորող կանոնադրություն / ներքին կանոնակարգ
• Կանոնադրություն պետք է կազմվի բենչմարկի օգնությամբ և տեսլականին
համահունչ
• Դիմել թափանցիկ կառավարման փորձագետի
• Ներքին կանոնակարգի մշակում
• Վերստուգիչ խորհրդի դերը և կազմը

Մշակել Ֆրանսահայերի խորհրդի վճարվող աշխատակիցների թիմի
հավաքագրման քարտեզը
• Գործադիր տնօրենի աշխատանքի նկարագրության կազմում
• Հանձնաժողովների հետադարձ կապին և ֆինանսական հնարավորություններին
համընթաց` այլ աշխատանքների նկարագրությունների կազմում

Լեգիտիմացնել Ֆրանսահայերի խորհուրդը՝ աշխատելով դրա տարբերակիչ /
բացառիկ կողմի վրա
• Կազմել հուշագիր՝ նկարագրելով Ֆրանսահայերի խորհրդի կողմից առաջարկվող
նորարարական կազմակերպությունը
• Դրա մասին տեղեկացնել Հաղորդակցության ենթահանձնաժողովին
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Երկարաժամկետ կառավարման նկարագրություն. մեկ տարվա գործունեությունից մի փոքր
անց, Ընդհանուր ժողովին կառաջարկվի վավերացնել առավել ամուր կառավարում,
մասնավորապես՝


Ներկայացուցիչների

ընտրությունը

ըստ

անդամների

տեսակների

մի

համամասնությամբ, որը դեռևս սահմանված չէ,


Հետևյալ խմբերում խորհրդատվական անդամների նշանակում. հանձնաժողովների
պատասխանատուներ, խոշոր նվիրատուներ, անհատականություններ…



Կառավարման խորհրդից անկախ դիտորդական խորհրդի ստեղծում, որը տարեկան
հաշվետվություն կազմելով` կապահովի կառավարման և էթիկայի կանոնների
լիովին պահպանումը:
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Կառավարման խորհուրդ
Գործարկման այս ժամանակահատվածում Կառավարման խորհուրդը կազմված կլինի 4
հիմնադիր անդամներից, հանձնաժողովների համակարգողներից և երկու ազդեցիկ
անձանցից:

Գործադիր գրասենյակ

Հրավիրված անձինք

• Դանիել Քյուրքջյան - Նախագահ
• Էրիկ Դադյան - Փոխնախագահ,
Տնտեսություն-ձեռներեցություն
հանձնաժողովի նախագահ
• Արման Փինարբասի - Գանձապահ
և Կանն - Նիցցա - Մոնակո շրջանի
ներկայացուցիչ
• Իրինա Հովսեփյան - քարտուղար,
Ծրագրեր և կապեր Հայաստանի
հետ հանձնաժողովի նախագահ

• Միշել Փազումյան
• Ֆրանսուա Դեվեջյան

Հանձնաժողովներ
• Լեւոն Սաքունց - Կրթության
հանձնաժողովի նախագահ
• Ժորիս Վարժապետյան –
Հաստատությունների հետ
հարաբերությունների
հանձնաժողովի նախագահ
• Սամ Նաջարյան –
Ֆինանսավորման
հանձնաժողովի նախագահ
• Ռոյ Առաքելյան Իրավաբանական
հանձնաժողովի նախագահ
• Հիլդա Չոբոյան – Թինք տանկի
հանձնաժողովի նախագահ
• Ժուլիեն Թահմիսյան Հաղորդակցության
հանձնաժողովի նախագահ
• Օրելի Դեյիրմենջյան կառավարման հանձնաժողովի
նախագահ և էթիկայի
հանձնակատար
• Թոմաս Քյուրքջյան Ծառայությունների կենտրոնի
նախագահ

ՖՀԽ մարզեր
• Տիգրան Առաքելյան– Օ դը Ֆրանս
շրջանի ներկայացուցիչ
• Պոլ Աջամիան – Ռոն-Ալպեր-Օվերն
շրջանի ներկայացուցիչ

Կառավարման
խորհուրդ
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Ֆրանսահայերի խորհրդի
ծառայությունների
կենտրոն
Իր ծրագրերն արագացնելու և էկոհամակարգին աջակցելու համար, Ֆրանսահայերի
խորհուրդը որոշում է կայացրել ստեղծել ծառայությունների կենտրոն, որը բաղկացած է.
•

Ֆրանսահայերի խորհրդի հավաքածու. Մի շարք լուծումներ, որոնք կօգնեն իր
անդամներին իրենց կազմակերպման և կառավարման հարցում

•

Ֆրանսահայերի խորհրդի համայնք. ծրագրեր իրականացնելու համար փորձի և
հմտությունների հավաքագրման համար նախատեսված հարթակ

•

Ֆրանսահայերի խորհրդի ֆինանսավորումը՝ քրաուդֆանդինգ պլատֆորմի տեսքով

Սա ստարտափ ստուդիաների մոդելից վերցված գործիք է, որը նախատեսված է նոր
նախագծեր

նախաձեռնելու,

արագացնելու

և

զարգացնելու

համար:

Կենտրոնը

տրամադրում է ռեսուրսներ ասոցիացիաների նախագծերի իրականացման համար:
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Հավաքածու
Ասոցիացիաների, հասարակական կազմակերպությունների և
էկոհամակարգային կազմակերպությունների կարիքները
• Կենտրոնանալ նրանց հիմնական աշխատանքի վրա
• Նվազեցնել դրանց կառավարման ծախսերը

Ֆրանսահայերի խորհրդի լուծումը. Լուծումների ամբողջական փաթեթ

Համայնք
Էկոհամակարգում ասոցիացիաների և կազմակերպությունների
կարիքները
• Կիսվել լավագույն փորձով
• Նախագծերի կառավարումը կատարելագործելու համար դիմել
փորձաքննությունների (իրավաբանական, տեխնիկական, ծրագրերի
ֆինանսավորում

Ֆրանսահայերի խորհրդի լուծումը- Փորձագիտական հարթակ
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Ֆինանսավորում
Ասոցիացիաների, հասարակական կազմակերպությունների և
էկոհամակարգային կազմակերպությունների կարիքները
• Ունենալ ծրագրեր ֆինանսավորելու պատրաստ մեծ համայնք
• Նվազեցնել ծախսերը
• Ապահովել տվյալների անվտանգությունը

Ֆրանսահայերի խորհրդի լուծումը - քրաուդֆանդինգի հարթակ, որը
հիմնված է մեծ համայնքի վրա
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Միացեք Ֆրանսահայերի
խորհրդին
Որո՞նք են ձեր առավելությունները:


Անհատական
անդամակցություն











Մասնակցել կառավարմանը և Ֆրանսահայերի խորհրդի
ուղղվածության վերաբերյալ որոշումների կայացմանը
Հավատարիմ մնալ հայությանը կոնկրետ նախագծերի
շուրջ
Ձեր փորձը ներդնել ծրագրերի մեջ
Մասնակցել Ֆրանսահայերի խորհրդի նախագծին, որը
նախաձեռնվել է ծրագրերի կենտրոնի շրջանակներում

Օգտվել ծառայությունների
կենտրոնից, որը նախատեսված է
միայն անդամ
կազմակերպությունների համար
Մասնակցել կառավարմանը և
որոշում կայացնել Ֆրանսահայերի
խորհրդի ուղղվածության
վերաբերյալ
Ուղղորդել համակարգումը
Օգտվել Ֆրանսահայերի խորհրդի
շրջանակներում մոբիլիզացված
փորձից և տաղանդներից



Անդամակցություն
որպես ընկերություն

Անդամակցություն
որպես ասոցիացիա

Մասնակցել կառավարմանը և որոշում կայացնել
Ֆրանսահայերի խորհրդի կողմնորոշումների վերաբերյալ
Մասնակցել Ֆրանսահայերի խորհրդի միջոցառումներին
արտոնյալ ձևով
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Հետևեք մեր գործունեությանը մեր կայքում և սոցիալական
ցանցերում

Francais-armeniens.com
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