
 
 
 

  

               



 
 
 

 

 

Մեր առաքելությունն է բարձրացնել հասարակության տեղեկացվածությունը պետական և հանրային 

նշանակության ոլորտներում: Մենք սա համարում ենք ցանկացած ժողովրդավարական հասարակության 

էական և անբաժանելի բաղադրիչ:  

Մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում Հայաստանում մեդիա դաշտի կարողությունների զարգացման 

ուղղությամբ: Ավելին, մենք ինքներս իրականացնում ենք լրատվական գործունեություն ArmRusInfo 

ռուսալեզու լրատվական կայքի միջոցով: 

ԻՔՄ-ն իր գործընկերների հետ միասին պայքարում է Հայաստանում ընտրությունների որակի 

բարձրացման համար՝ ինչպես մասնակցելով ընտրությունների օրը դիտորդական առաքելություններին, 

այնպես էլ ազդելով դրանց նախորդող գործընթացների վրա: 

Բոլոր տեսակի նյութեր պատրաստելու ընթացքում մենք առաջնորդվում ենք ժողովրդավարական 

արժեքների առաջխաղացմամբ: Մենք ոչ մի պարագայում չենք արդարացնի ագրեսիվ պատերազմները, 

մարդու իրավունքների ոտնահարումը, ինչպես նաև մարդկության կամ բնության դեմ ուղղված 

հանցագործությունները:  

 

 



 
 
 

Անձնակազմ 

Գործընկերներ և դաշինքներ  

Գործունեության ոլորտներ 

Ֆինանսավորում 

  



 
 
 

    
               Դանիել Իոաննիսյան  Տաթևիկ Քերոբյան   Վահե Ղուկասյան       Կարեն Վարդանյան    Գևորգ Ղահրամանյան 

               Ծրագրերի տնօրեն          Նախագահ          Գլխավոր խմբագիր   Առաջատար մասնագետ   Սոց. Մեդիայի օգնական 
 

                               
                Հրայր Մանուկյան    Վահրամ Թոքմաջյան  Աննա Փամբուխչյան  Քրիստինե Գորոյա   Զարուհի Պողոսյան 

                  Տնտեսագետ                   Պատմաբան                Քաղաքագետ                  Թարգմանիչ               Թարգմանիչ 



 
 
 

 

ԻՔՄ-ն ԵՄ Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի անդամ է, որի 

հայկական ազգային պլատֆորմն ունի ավելի քան 200 անդամ կազմակերպություն: Արևելյան 

գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումը (ԱլԳ ՔՀՖ) նպատակ ունի հզորացնել 

քաղաքացիական հասարակությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում, ինչպես նաև խթանել 

համագործակցությունը և փորձի փոխանակումը գործընկեր երկրների և ԵՄ-ի քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների միջև: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

• Հետազոտություններ և վերլուծություններ  

• Օգտակար նյութերի հրապարակում  

• Տեսանյութերի հրապարակում 

• Դասընթացներ լրագրողների համար 

• Մարզային սեմինարներ 

• Ընտրությունների դիտարկում և ընտրողների ուսուցում 

• Ռուսալեզու նորություններ ArmRusInfo լրատվական կայքի միջոցով 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Հետազոտություններ և վերլուծություններ  

Տարվա ընթացքում մեր թիմի կողմից իրականացված հետազոտությունները եղել են հետևյալ թեմաներով՝  

• Զենքի գնման հայ-ռուսական գործարքին առնչվող խնդիրներ  

• Մարդու իրավունքների խախտումներ Հայաստանում 

• Ժողովրդավարության մակարդակը Հայաստանում 

• Միջազգային հանրության վերաբերմունքը մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի նկատմամբ  

• Կոռուպցիային և դրա դեմ պայքարին առնչվող վիճակը Հայաստանում 

• Պրոկրեմլյան քարոզչությունը Հայաստանում  

• Հայաստանի ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միություն  

• Ռուս-թուրքական հարաբերությունները և դրանց ազդեցությունը Հայաստանի վրա  

• Էներգետիկ ոլորտ՝ էլեկտրականության, բենզինի և բնական գազի գնագոյացումը  

• Հայաստանի պետական մարմինների կողմից այլ երկրներից ստացված դրամաշնորհները 

• Հայ-իրանական հարաբերությունները  

• ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունները 

• Ռուսական անվտանգության մարմինների գործունեությունը Հայաստանում  

• Հայաստանի արտաքին գործերի պատմությունը  

 

Մեկ տարվա ընթացքում մենք իրականացրել ենք հետազոտական աշխատանքներ, և մեր 

բացահայտումների հիման վրա հրապարակել ենք 97 հոդված: Այս հոդվածները վերահրապարակվել են այլ 

առցանց լրատվամիջոցներում առնվազն 1450 անգամ:  

 

  



 
 
 

Օգտակար նյութերի հրապարակում 

2015թ. մենք հրապարակել ենք 14 օգտակար նյութեր, որոնք նախատեսված են լրագրողների և այլ 

հետազոտողների համար: Դրանք ներառում են միջազգային համաձայնագրեր, զեկույցներ և իրավական 

ակտերի պարզաբանումներ, որոնք հնարավոր չէ գտնել որևէ այլ աղբյուրներում: 

 

Տեսանյութերի հրապարակում 

Մեր մասնագետների կարևորագույն հետազոտական աշխատանքների հիման վրա ստեղծվում են 

անիմացիոն վիդեո նյութեր: 2015 թվականի ընթացքում պատրաստվել և հրապարակվել են 23 տեսանյութեր: 

Այդ տեսանյութերից 6-ը հրապարակվել են նաև ռուսերեն, իսկ 1-ը`անգլերեն: 

Մեր տեսանյութերը YouTube-ում ունեցել են ավելի քան 239.000 դիտում: Միայն YouTube-ում տեսանյութերի 

դիտման ընդհանուր տևողությունը եղել է 0,65 միլիոն րոպե:  

 
 



 
 
 

Լրագրողների դասընթացներ 

2016 թվականի ընթացքում Ծաղկաձորում կազմակերպել ենք «Արտաքին քաղաքականությունը և դրա 

լուսաբանումը» առաջին սեմինար-դասընթացը: Դասընթացին մասնակցել են հայկական առաջատար 

լրատվամիջոցների 18 լրագրողներ: Դասընթացի ընթացքում ոլորտի լավագույն մասնագետները հանդես են 

եկել ելույթներով և պատասխանել են մասնակիցների հարցերին`արտաքին քաղաքականության 

լուսաբանման վերաբերյալ: 

Մարզային սեմինարներ 

2015 թվականի ընթացքում մենք կազմակերպել ենք 9 սեմինար Հայաստանի 7 մարզերում ՝ «ԵՏՄ-ում 

Հայաստանի անդամակցության առաջին պտուղները և ռիսկերը» խորագրով: Մեր սեմինարներին 

մասնակցել են ավելի քան 100 հասարակական-քաղաքական ակտիվիստներ և ՀԿ ներկայացուցիչներ, 10 

լրագրողներ, պատգամավորի օգնականներ: 

 



 
 
 

Ընտրությունների դիտարկում և ընտրողների ուսուցում  

2015-ի դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանում անցկացվեց Սահմանադրական հանրաքվեն: Նախքան 

հանրաքվեն, մենք պատրաստել և հրապարակել ենք 

տեսանյութեր՝ կապված սահմանադրական փոփոխությունների 

բովանդակության հետ: Քվեարկությունից առաջ մենք 

հրապարակել ենք սոցիալական գովազդ՝ ընտրակաշառք 

վերցնելու դեմ: 

Քվեարկության օրը «Իրազեկ քաղաքացիների միավորման» 

թիմը «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության շրջանակներում 

իրականացրել է դիտորդական առաքելություն Երևանում: 

 

Ռուսալեզու լրատվություն ArmRusInfo կայքում 

2015թ. դեկտեմբերին մենք ստեղծեցինք ռուսալեզու ArmRus.info լրատվական կայքը: Կայքը օբյեկտիվորեն 

լուսաբանել է ընթացիկ նորությունները Հայաստանում ռուսալեզու ընթերցողների համար, ինչպես նաև 

Հայաստանում տեղի ունեցող կարևոր զարգացումները օտարերկրացիների համար: 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամ (European Endowment for 

Democracy), Բրյուսել 2,233,000.00 

Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամ (National Endowment for 

Democracy), Վաշինգտոն   15,793,000.00 

Ընդհանուր եկամուտ 18,026,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

Սահմանադրական հանրաքվեի գործընթացի 

ժողովրդավարացում  2,233,000.00 

Արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ հանրային 

քննարկումներ 15,785,000.00 

Ընդհանուր ծախսեր 18,018,000.00 


