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Հապավումներ

ՄԿԶՀ «Մեծահասակների կրթություն և զարգացում» համաժողով

ՄՈՒԿ Մեծահասակների ուսումնառություն և կրթություն

ՀԿԿԽ Օրակարգ 2030-ի վերաբերյալ ՀԿ-ների կոլեկտիվ 

խորհրդատվություն

ՀՈւԿ Համայնքային ուսուցման կենտրոն

ԱՌԿ Աղետների ռիսկերի կրճատում

ՄԿԵԱ Մեծահասակների կրթության եվրոպական ասոցիացիա

ԿԿԶ Կրթություն հանուն կայուն զարգացման

ԳԿՀ Գլոբալ կրթական համաժողով

ԿՀՄ զեկույց  Կրթության վերաբերյալ համաշխարհային մոնիթորինգային 

զեկույց

ՄԿՈՒՀԶ  Մեծահասակների կրթության և ուսումնառության վերաբերյալ 

համաշխարհային մոնիթորինգային զեկույց

ՄԶՀ Մարդկային զարգացման համաթիվ

ԲՔՖ ՄԱԿ-ի՝ Կայուն զարգացման հարցերով բարձրաստիճան 

քաղաքական ֆորում

ՄՀԿՀ Մեծահասակների համալիր կրթություն համայնքներում

ԳՄԽ Գիտության միջազգային խորհուրդ

ՏՀՏ Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ

ԱՄԶՀ Անհավասարությունները հաշվի առնելով ճշգրտված ՄԶՀ

ԱՄԿ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն

ՌԵՖԼԵԿՏ Ֆրեյերյան վերածնված գրագիտություն՝ հանրության 

վստահության և հնարավորությունների ընդլայնման մեթոդներով

ԽԱՂՈՒՄ Խաղաղարարությանն ուղղված մտածելակերպ

ԶՓԿՊ Զարգացող փոքր կղզի-պետություններ

ԿԶՆ Կայուն զարգացման նպատակներ

ԿԶՆ-Կրթություն 2030 ՂԿ ԿԶՆ-Կրթություն 2030 հարցերով ղեկավար կոմիտե

ՍՀՏ Սոցիալական և համերաշխության տնտեսություն

ՅուՎԻ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Վիճակագրության ինստիտուտ

ՄԱԿ Միավորված ազգերի կազմակերպություն
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

Օ րա կարգ 2030-ը և Կա յուն զար գաց ման նպա տակ ներն (ԿԶՆ) ուղղ ված են բո լո րի 
հա մար ա ռա վել լավ ու կա յուն ա պա գա յի ա պա հով մա նը։ Դ րանք վե րա բե րում են այն մար-
տահ րա վեր նե րին, ո րոնց մենք բախ վում ենք թե՛ գլո բալ, և թե՛ տե ղա կան մա կար դա կով, 
ինչ պի սիք են, ի թիվս այլ նի՝ աղ քա տութ յու նը, ան հա վա սա րութ յու նը, կլի մա յի և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի վի ճա կի վատ թա րա ցու մը, բար գա վաճ ման և խա ղա ղութ յան ու ար դա րութ յան 
հետ կապ ված խնդիր նե րը։ Կր թութ յու նը էա կան նշա նա կութ յուն ու նի այս նպա տակ նե րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծում, հատ կա պես որ ԿԶՆ 4-ը («ա պա հո վել նե րա ռա կան ու հա մա-
հա վա սար ո րակ յալ կրթութ յուն և ցկ յանս ու սում նա ռութ յան հնա րա վո րութ յուն ներ բո լո րի 
հա մար») բա վա կա նին կար ևոր դեր ու նի ընդ հա նուր օ րա կար գում։ Չ նա յած առաջին 
անգամ է հստակ անդրադարձ կատարվում ցկյանս ու սում նա ռութ յանը, այ դու հան դերձ 
քա ղա քա կան ուղղ վա ծութ յու նը և  ու շադ րութ յունն ա ռայժմ կենտ րո նա ցած են ֆոր մալ 
կրթութ յան վրա, և շատ քիչ է հաշ վի առն վում  ե րի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի 
ու սում նա ռութ յան նե րու ժը։ Սա հատ կա պես  մտա հո գիչ է այն ա ռու մով, որ բազ մա թիվ 
երկր նե րում ֆոր մալ կրթա կան հա մա կար գի հա սա նե լիութ յու նը դեռևս սահ մա նա փակ 
բնույթ է կրում, իսկ ե րե խա ներն էլ տար բեր պատ ճառ նե րով թող նում են կրթութ յու նը։ 
Ա վե լին, Կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րից շա տե րը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են 
կրթութ յան հետ և կա րող են կյան քի կոչ վել միայն այն դեպ քում, երբ ցկյանս ու սում նա-
ռութ յունն ու ոչ ֆոր մալ կրթութ յու նը դի տարկ վեն որ պես ար ժե քա վոր ռե սուրս, քա նի որ 
ֆոր մալ կրթութ յան սահ մա նա փա կում նե րը չեն կա րող ա պա հո վել ցան կա լի հա ջո ղութ յու-
նը։  

Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լը ող ջու նում է, որ ներ կա յաց ված՝ «Ե րի տա սարդ նե րի և մե ծա-
հա սակ նե րի կրթութ յու նը  Օ րա կարգ 2030-ում և կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րում. 
Ն շա նա կութ յու նը, հնա րա վո րութ յուն նե րը և  ազ դե ցութ յու նը» վեր նագ րով ու սում նա սի-
րութ յամբ շեշտադրվում է Կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հար ցում 
ե րի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յան կար ևոր դե րա կա տար ումը։ 
Չա փա զանց կար ևոր է նկա տել, որ ե րի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա-
ռութ յու նը պետք է ոչ միայն կրթութ յան ո լոր տի հան րութ յան ա վե լի լայն ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում լի նի, այլ նաև այն, որ  մի շարք ԿԶՆ-ե րին հաս նե լուն խնդիր նե րի ուղղ ված 
հա մա պար փակ մո տե ցում կա րող է լի նել։ Աղ քա տութ յան վե րա ցու մը, սո վի վե րա ցու մը, 
ա մուր ա ռող ջութ յու նը և բա րե կե ցութ յու նը, գեն դե րա յին հա վա սա րութ յու նը, պա տաս-
խա նա տու սպա ռու մը և  ար տադ րութ յու նը, ինչ պես նաև կլի մա յի փո փո խութ յան դեմ 
ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն ներն ու բազ մա թիվ այլ նպա տակ ներ սեր տո րեն փոխ կա պակց-
ված են ցկյանս ու սում նա ռութ յան և կր թութ յան հետ և հա ջո ղութ յամբ կա րող են ի րա-
գործ վել միայն այն դեպ քում, երբ ե րի տա սարդ ներն ու մե ծա հա սակ նե րը, ո րոնք պետք 
է օգտ վեն ԿԶՆ-նե րի ի րա գոր ծու մից, սո վո րեն, թե ինչ պես պետք է դրսևո րել հա մա պա-
տաս խան վար քա գիծ և  ինչ պես գոր ծել։

Նախաբան
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Ներածություն. վերլուծության նպատակը, կառուցվածքը և մեթոդաբանությունը

Youth and Adult Education in the Agenda 2030

Այս ու սում նա սի րութ յան նպա տա կը ԿԶՆ 4-ի հա մա տեքս տում ե րի տա սարդ նե րի 
և մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան կար ևո րութ յան հետ ևո ղա կան վեր լու ծութ յունն է, 
ինչ պես նաև Օ րա կարգ 2030-ի մի շարք այլ նպա տակ նե րի հետ փոխ կա պակց վա-
ծութ յան դի տար կու մը՝ վեր հա նե լով դրանց ի րա գործ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը  ու 
կարևորությունը։ Բա ցի դրա նից, ու սում նա սի րութ յան մեջ բազ մա թիվ օ րի նակ ներ են 
բեր վում, ո րոնք ցույց են տա լիս ե րի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան արդ-
յունք նե րը գործ նա կա նում և ն կա րագ րում վեր ջի նիս ներդ րու մը Կա յուն զար գաց ման 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում։ Այս ու սում նա սի րութ յա նը ծա նո թա նա լուց հե-
տո ակն հայտ կդառ նա, որ Կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րը հնա րա վոր չէ հա ջո ղութ-
յամբ ի րա գոր ծել ա ռանց ե րի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան պատ շաճ 
նե րառ մա ն։

Բոնն, հունվար, 2019թ

Թոմաս Լիխտենբերգ
Ուսումնասիրության համակարգող, 

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Քրիստոֆ Յոսթ
Տնօրեն, Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ 

Նախաբան

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

Գործադիր ամփոփում

i.   Համատեքստ և 
ներածություն

Միա վոր ված Ազ գե րի Կազ մա կեր պութ յան կող մից 
2015 թվա կա նին ըն դուն վել է  Օ րա կարգ 2030-ը՝ իր 
17 կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րով (ԿԶՆ-ներ), 
ո րոնք պետք է ի րա գործ վեն մինչև 2030 թվա կա նը։ 
2030 թվա կա նի օ րա կար գը հա մընդգր կուն բնույթ է 
կրում և ն պա տա կաուղղ ված է մար դու ի րա վունք նե-
րի ի րաց մա նը բո լո րի հա մար։ Այն ընդգր կում է այն-
պի սի հար ցե րի լայն շրջա նակ, ինչ պի սիք են՝ սո վը, 
աղ քա տութ յու նը, ա ռող ջութ յան հետ կապ ված խնդիր-
նե րը, կրթութ յու նը և  ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քը, 
կա յուն տնտե սութ յան և կեն սա կեր պի հետ կապ-
ված հար ցե րը։ Բա ցի դրա նից, վեր հան վում են նաև 
այն պի սի փոխ կա պակց ված հար ցեր, ինչ պի սիք են 
խա ղա ղութ յան և  ար դա րութ յան հար ցե րը, հաշ վետ-
վո ղա կա նութ յա նը, ֆի նան սա վոր մա նը և կո ռուպ ցիա-
յին առնչ վող կա ռա վար ման հար ցե րը։ Կր թութ յու նը 
կար ևոր վում է որ պես ա ռան ձին նպա տակ (ԿԶՆ 4)։ 
Միև նույն ժա մա նակ, կրթութ յան հետ կապ ված թի-
րախ ներն ու ցու ցա նիշ նե րը ընդգրկ ված են նաև այլ 
ԿԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում։ 

ՄԱԿ-ի՝ Կա յուն զար գաց ման հար ցե րով բարձ րաս-
տի ճան քա ղա քա կան ֆո րու մը (ԲՔՖ) կենտ րո նա կան 
հար թակ է ա պա հո վում Օ րա կարգ 2030-ի հե տա գա 
հետ ևո ղա կան ի րա կա նաց ման և վե րա նայ ման հա մար։ 
Ֆո րու մի 2019 թվա կա նի նիս տը նվիր ված է լի նե լու 
« Մարդ կանց ի րա վունք նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի 
ընդ լայ նում ու նե րա ռա կա նութ յան և հա վա սա րութ յան 
ա պա հո վում» ընդ հա նուր թե մա յին, և դ րա ըն թաց քում 
ման րա մասն ու սում նա սի րութ յան կեն թարկ վեն ԿԶՆ 
4-ի (Ո րակ յալ կրթութ յուն), ԿԶՆ 8-ի (Ար ժա նա պա տիվ 
աշ խա տանք և տն տե սա կան աճ), ԿԶՆ 10-ի (Ան հա վա-
սա րութ յան կրճա տում), ԿԶՆ 13-ի (Կ լի մա յի փո փո-
խութ յան դեմ ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն ներ), ԿԶՆ 16-ի 
( Խա ղա ղութ յուն, ար դա րութ յուն և  ա մուր հաս տա տութ-
յուն ներ) և ԿԶՆ 17-ի ( Գոր ծըն կե րութ յուն հա նուն նպա-
տակ նե րի) ի րա կա նաց ման ա ռա ջըն թացն ու դրանց 
հետ կապ ված մար տահ րա վեր նե րը։

Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լը, լի նե լով մե ծա հա սակ նե-
րի կրթութ յան և զար գաց ման ո լոր տի ա ռա ջա տար 
կազ մա կեր պութ յուն նե րից մե կը, պատ վի րել է այս 
ու սում նա սի րութ յու նը՝ ընդգ ծե լու մե ծա հա սակ նե րի 
ու սում նա ռութ յան և կր թութ յան (ՄՈՒԿ) կար ևո րութ-
յու նը, ինչ պես նաև վեր հա նե լու ցկյանս ու սում նա-
ռութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի շրջա նա կը՝ վե րը 
նշված ԿԶՆ-նե րի հա մա տեքս տում։ 

Ու սում նա սի րութ յան  նպա տակն է շեշ տադ րել 
այն գա ղա փա րը, որ մե ծա հա սակ նե րի կրթու-
թյու նը և  ու սում նա ռութ յու նը հա մընդգր կուն 
բնույթ ու նե ցող օ ժան դակ գոր ծոն են ԿԶՆ 
4-ի, ինչ պես նաև այլ ԿԶՆ-նե րի ի րա գործ ման 
գոր ծում։ Դ րա նում ներ կա յաց ված են մե ծա-
հա սակ նե րի կրթութ յան և  ու սում նա ռութ յան 
կար ևո րութ յան հիմ նա վո րում նե րը, փոխ կա-
պակց վա ծութ յու նը բո լոր ԿԶՆ-նե րի հետ, ինչ պես 
նաև դրա օ գուտ նե րի ու շա հա վե տու թյան ա պա-
ցույց նե րը։ 

Օ գուտ նե րը ներ կա յաց վում են հետև յալ ո լորտ նե րու մ. 

ii.   Մեծահասակների 
ուսումնառությունը 
և կրթությունը 
համընդգրկուն 
օժանդակող գործոն է 

Սույն ու սում նա սի րութ յու նը հիմ նա վո րում է, որ 
ՄՈՒԿ-ի և ԿԶՆ-նե րի միջև փոխ կա պակց վա ծութ յուն-
նե րը խարսխ ված են մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան և  
ու սում նա ռութ յան մե թո դա բա նա կան մո տեց ման վրա։

ՄՈՒԿ-ը դի տարկ վում է որ պես մոբ լի զա ցիա յի,  
հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն ման և վե րա-
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փոխ ման գոր ծըն թաց։ Այս գոր ծըն թա ցի արդ յուն-
քը մի կող մից նոր գի տե լիք նե րի, հմտութ յուն նե րի և 
կա րո ղութ յուն նե րի ձեռք բե րումն է, իսկ մյուս կող մից՝ 
կա րող է նպաս տել քա ղա քա կան և  ո րո շում նե րի կա-
յաց ման գոր ծըն թաց նե րում ներգ րավ մա նը, կամ քի և 
գոր ծե լու կա րո ղութ յան ձևա վոր մա նը։ ՄՈՒԿ-ը սո վո-
րո ղա կենտ րոն է և կա րող է մո բի լի զաց նել սո վո րող-
նե րին ոչ միայն որ պես գի տե լիք ներ ստա ցող նե րի, 
այլ նաև որ պես սե փա կան կյան քում և  ի րենց հա-
մայնք նե րում փո փո խութ յուն ներ նա խա ձեռ նող նե րի։ 
Ա պա ցուց ված է, որ ՄՈՒԿ-ը հան գեց նում է սե փա կան 
կյան քի կա ռա վա րե լիութ յան մե ծաց մա նը (անձ նա յին 
զար գա ցում), ա վե լաց նում է դրա կան վե րա բեր մուն քը 
և սո ցիա լա կան կա պի տա լը (փա փուկ հմտութ յուն ներ) 
և խո րաց նում է գի տե լիք ներն ու կա րո ղութ յուն ներն 
այն պի սի կար ևո րա գույն ո լորտ նե րում, ինչ պի սիք են 
ա ռող ջութ յու նը, ըն տա նի քը և  աշ խա տան քը։

Այս ներ հա տուկ մե թո դա բա նութ յու նը ՄՈՒԿ-ի ու ժեղ 
կող մե րից մե կը լի նե լուն զու գա հեռ վեր ջի նիս ա ռանց-
քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յունն է և, որ պես այդ պի սին, 
չա փե լի օ գուտ ներ է ա պա հո վում ու սում նա ռու նե րի և 
լայն հա սա րա կութ յան հա մար։ 

  

iii.   Մե ծա հա սակ նե րի     
ու սում նա ռութ յու նը և 
կր թութ յու նը նպաս-
տում է ԿԶՆ 4-ի (ո րակ-
յալ կրթութ յան ա պա-
հո վում) ի րա գործ մա նը

Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յու նը և ցկ յանս ու-
սում նա ռութ յու նը Օ րա կարգ 2030-ի և ԿԶՆ 4-ի 
ան բա ժա նե լի մասն են կազ մում։ Դա ըն դուն ված 
փաստ է, որն այ նու հետև հիմ նա վոր վել է «ԿԶՆ 4. 
Կր թութ յուն 2030 գոր ծո ղութ յուն նե րի շրջա նա կա-
յին ծրագ րով», որն ըն դուն վել է ՄԱԿ-ի ան դամ 184 
պե տութ յուն նե րի և կր թա կան հա մայն քի կող մից։ 
ՄՈՒԿ-ը նպաս տում է 
ԿԶՆ 4-ի ի րա գործ մա նը բազ մա թիվ այն պի սի 
թի րախ նե րի մա սով, ինչ պի սիք են՝ գրա գի տութ-
յունն ու տար րա կան թվա բա նա կան գի տե լիք-

նե րը, կրթութ յան հա վա սար մատ չե լիութ յու նը, 
աշ խա տան քի կամ ե կա մուտ ստա նա լու հա մար 
անհ րա ժեշտ հմտութ յուն նե րը, հա նուն կա յուն 
զար գաց ման ու սում նա ռութ յու նը և  ու սու ցիչ նե րի 
վե րա պատ րաս տու մը։

Այ սօր վա դրութ յամբ կար դա լու և գ րե լու բա զա յին 
հմտութ յուն ներ դեռևս չու նի 750 մի լիոն մե ծա հա-
սակ, ո րոնց եր կու եր րոր դը կա նայք են: ՄՈՒԿ-ը 
մաս նա վո րա պես կար ևոր է մե ծա հա սակ նե րի 
գրա գի տութ յան և տար րա կան թվա բա նա կան 
գի տե լիք նե րի ա պա հով ման հա մար (թի րախ 4.6)։ 

Մե ծա հա սակ նե րի հա մար գրա գի տութ յան և տար-
րա կան թվա բա նա կան գի տե լիք նե րի ա ռա ջարկ վող 
ծրագ րե րով նա խա պայ ման ներ են ստեղծ վում աղ-
քա տութ յան հաղ թա հար ման հա մար, քա նի որ բազ-
մա թիվ երկր նե րում հենց ֆունկ ցիո նալ գրա գի տութ-
յունն է աշ խա տան քա յին շու կա մուտք գոր ծե լու կամ 
աշ խա տան քի հա մար հմտութ յուն ներ ձեռք բե րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ նա խա պայ մա նը։ Ի լրումն, նման 
ծրագ րե րը նպաս տում են, որ ե րե խա նե րը չմե ծա նան 
ոչ գրա գետ մի ջա վայ րում։ Գ րա գի տութ յան տնա-
յին մի ջա վայ րը նպաս տում է հա ջորդ սե րունդ նե րի 
մոտ գրա գի տութ յան հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը, 
ինչ պես նաև երկ րի զար գաց մանն ընդ հան րա պես 
(ա նուղ ղա կի ներդ րում թի րախ 4.1-ում)։ Գ րա գի տութ-
յու նը նե րառ վում է նաև մե ծա հա սակ նե րի կրթութ-
յան ո լոր տա յին այն պի սի հա ջող ված ծրագ րե րում, 
ինչ պի սիք են  գյու ղատն տե սութ յու նը, փոքր բիզ նե սի 
կա ռա վա րու մը, մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րի 
ձևա վո րու մը՝ դրա նով իսկ նպաս տե լով թի րախ 4.6-ի 
ի րա գործ մա նը՝ գրա գի տութ յան մա սով և թի րախ 
4.4-ի ի րա գործ մա նը՝ աշ խա տան քի հա մար անհ րա-
ժեշտ հմտու թյուն նե րի մա սով։ Քա նի որ սո վո րող ներն 
ի րենք են ո րո շում ի րենց ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե-
րը և պա տաս խա նատ վու թյամբ մո տե նում ուս ման 
գոր ծըն թա ցին, ու սում նա կան արդ յունք նե րը լիո վին 
հա մա պա տաս խա նում են մարդ կանց կա րիք նե րին, 
իսկ դա սըն թաց նե րից դուրս մնա լու կամ հրա ժար վե լու 
դեպ քե րը ծայ րա հեղ քիչ են։

«Կր թութ յուն ի նպաստ 2-րդ հ նա րա վո րութ յան»-ը 
ի րե նից ներ կա յաց նում է մեկ այլ կար ևոր գոր ծիք, որն 
ա պա հո վում է կրթութ յան հա վա սար հա սա նե լիութ-
յուն (ին չով նաև նպաս տում է թի րախ 4.5-ի ի րա գործ-
մա նը), քա նի որ նախ կի նում ու սու մը թո ղած սո վո րող-

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

նե րին հնա րա վո րութ յուն է տրվում հետ վե րա դառ նալ 
և ֆոր մալ կրթութ յուն ստա նալ։ Բազ մա թիվ փաս տեր 
կան այն մա սին, որ ու սու մը թող նե լու հա վա նա-
կա նութ յու նը մեծ է սո ցիա լա պես մար գի նա լաց ված 
մարդ կանց մոտ։ ՄՈՒԿ-ը ա մեն ինչ նո րից սկսե լու 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս և  օգ նում հաղ թա հա-
րել մար գի նա լաց ման ա րա տա վոր շրջանն ու ցածր 
կրթա կան մա կար դա կը։ Եվ նո րից հարկ է նշել, որ 
դա իր դրա կան ազ դե ցութ յունն է ու նե նում հե տա գա 
սե րունդ նե րի վրա։ Ա վե լին, 56 երկր նե րում անց կաց-
ված հար ցում նե րը ցույց են տա լիս, որ ըն տա նի քի 
մոր ստա ցած յու րա քանչ յուր լրա ցու ցիչ մեկ տար վա 
կրթութ յան դի մաց մի ջին վի ճա կագ րա կան ե րե խան 
ստա նում է լրա ցու ցիչ 0.32 տար վա կրթութ յուն։ 

ՄՈՒԿ-ը նաև մե ծա պես նպաս տում է թի րախ 4.7-ի 
ի րա գործ մա նը, այն է՝ կրթութ յուն հա նուն կա-
յուն զար գաց ման։ «Կր թութ յուն հա նուն կա յուն 
զար գաց ման տաս նամ յա կի» (2005-2014) արդ յունք-
նե րի ամ փոփ ման ժա մա նակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կող մից 
ընդգծ վել է, որ այն վճռո րոշ նշա նա կութ յուն ու նի 
ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ և  ին ֆոր մալ կրթա կան գոր-
ծըն թաց նե րում, որ պես զի բո լոր քա ղա քա ցի նե րը՝ 
ե րի տա սարդ նե րը և մե ծա հա սակ նե րը ի մա նան, թե 
ինչ պես կա րող են ի րենց ներդ րումն ու նե նալ ա վե լի 
հա վա սար, է կո լո գիա պես կա յուն ու խա ղաղ աշ-
խարհ կա ռու ցե լու գոր ծում։ ՄՈՒԿ-ի ներդ րու մը այս 
հար ցում բազ մաբ նույթ է. այն կա րող է դրսևոր վել 
թե՛ հան րա յին ջա տա գով ման, թե՛ ցու ցա հան դես նե-
րի և հան րութ յան ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կի 
բարձ րաց ման այլ մի ջո ցա ռում նե րի, թե՛ հա մայն քա-
յին կրթա կան  մի ջո ցա ռում նե րի և թե՛ փո ղո ցա յին 
ար վես տի տես քով։  ՄՈՒԿ-ը շո շա փում է կա յուն 
զար գաց ման բո լոր աս պեկտ նե րը, ո րոնք կա րող 
են լի նել ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում։ Ու սում նա սի-
րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ լի բե րալ կրթա կան 
ծրագ րե րից բա ցի նաև գրա գի տութ յան դա սըն թաց-
ներն են օգ նում ձևա վո րել ժո ղովր դա վա րա կան ար-
ժեք ներ, նպաս տում են խա ղաղ հա մա գո յութ յանն 
ու հա մայն քա յին միաս նա կա նութ յա նը՝ միև նույն 
ժա մա նակ նպաս տե լով  թի րախ ներ 4.6-ի և 4.7-ի 
ի րա գործ մա նը։ 

Ա վե լին, ՄՈՒԿ-ը մե ծա պես նպաս տում է նաև ԿԶՆ 
4-ի ի րա գործ ման կար ևոր մի ջոց նե րից մե կին, այն է՝ 
ո րա կա վոր ված ու սու ցիչ նե րի թվի ա վե լաց մա նը 
կրթա կան գոր ծըն թաց նե րի բո լոր մա կար դակ նե րում 

(ի րա կա նաց ման մի ջոց 4.գ)։ ՄՈՒԿ-ը ու սու ցիչ նե րին 
ա ռա ջարկ վում է ֆոր մալ և  ոչ ֆոր մալ ու սուց ման 
հնա րա վո րութ յուն՝ այս պի սով կրթութ յան ո րա կի բա-
րե լավ ման եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րի հիմք դնե լով։ 

iv.  Մե ծա հա սակ նե րի     
ու սում նա ռութ յու նը և 
կր թութ յու նը նպաս-
տում է ԿԶՆ 8-ի (ար-
ժա նա պա տիվ աշ խա-
տանք և տն տե սա կան 
աճ) ի րա գործ մա նը 

Բազ մա թիվ փաս տեր կան այն մա սին, որ ՄՈՒԿ-ը 
նպաս տում է  ար տադ րո ղա կա նութ յա նը և զ բաղ-
վա ծութ յան ա պա հով մա նը (այդ պի սով նպաս տե-
լով թի րախ ներ 8.1-ի, 8.5-ի և 8.6-ի ի րա գործ մա նը): 
Միկ րոտն տե սա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ վե րա պատ րաս տում նե րը բարձ րաց նում 
են  ար տադ րո ղա կա նութ յան ցու ցա նիշ նե րը և  ար-
տադ րան քի ար ժե քը ըն կե րութ յան մա կար դա կում, իսկ 
մակ րոտն տե սա կան վեր լու ծութ յուն նե րը փաս տում են 
վե րա պատ րաս տում նե րի և կր թութ յան հետ ար տադ-
րո ղա կա նութ յան ու տնտե սա կան ա ճի փոխ կա պակց-
վա ծութ յու նը։ Ըստ Մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ-
ման զար գաց ման եվ րո պա կան կենտ րո նի՝ ՄՈՒԿ-ը 
սեր տո րեն փոխ կա պակց ված է նո րա րա րութ յուն նե րի 
հետ, իսկ ՄՈՒԿ-ում ա ռա վել ակ տիվ ներգ րավ ված 
երկր ներն ա մե նա նո րա րար երկր նե րի շար քում են 
գտնվում։ Ամ բողջ աշ խար հում տար բեր երկր ներ ար ձա-
նագ րում են, որ ՄՈՒԿ-ը դրա կան ազ դե ցութ յուն ու նի 
ըն կե րութ յուն նե րի հա ջո ղութ յուն նե րի վրա (շա հու թա-
բե րութ յան, արդ յու նա վե տութ յան և ծա ռա յութ յուն նե րի 
ո րա կի մա սով), նո րա րա րա կան նե րու ժի զար գաց ման, 
փո փո խութ յուն նե րին հար մար վե լու ու նա կութ յան կամ 
խո ցե լի խմբե րի ներգ րավ ման ա ռու մով։

ՄՈՒԿ-ի ազ դե ցութ յունն ակն հայտ է նաև այն 
դեպ քում, երբ վե րա պատ րաս տում նե րը բնույ-
թով ին ֆոր մալ են։ Սա հա րա յից հա րավ ըն կած 
մի շարք աֆ րիկ յան երկր նե րում ի րա կա նաց ված 
ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ին ֆոր-
մալ ար տադ րա կան պրակ տի կան մարդ կանց օգ նել 
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է ա վե լի հեշ տութ յամբ աշ խա տանք գտնել ( Մա լա վի), 
կրթութ յուն ստա ցած նե րին օգ նել է աս տի ճա նա բար 
ա վե լաց նել ի րենց ե կա մուտ նե րը ( Տան զա նիա), ին ֆոր-
մալ գործ նա կան պրակ տի կան հե տա գա յում օգ նել է 
նաև ֆոր մալ կրթութ յուն ստա նա լու հա սա նե լիութ յան 
հար ցում ( Տան զա նիա) և ն պաս տել ար տադ րո ղա կա-
նութ յան ա վե լաց մա նը ( Զամ բիա)։   Հմ տութ յուն նե րի 
ձեռք բեր ման ոչ ֆոր մալ դա սըն թաց նե րը միտ ված են 
տե ղա կան աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րի բա վա-
րար մա նը, բա ցի դրա նից դրանք մե ծա պես նպաս տում 
են օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յա նը՝ բարձ րաց նե-
լով ար տադ րո ղա կա նութ յունն ու արդ յու նա վե տութ յու-
նը՝ այդ պի սով օգ նե լով կա յու նաց նել ցածր ե կա մուտ 
ու նե ցող խմբե րի ե կա մուտ նե րի մա կար դա կը։ Ար-
ձա նագր վել է, որ ար տադ րա կան պրակ տի կան և  ոչ 
ֆոր մալ ձևա չա փով գործ նա կան պա րապ մունք նե րը 
տե ղում աշ խա տան քա յին փորձ ձեռք բե րե լու հնա րա-
վո րութ յուն են տվել նույ նիսկ այն ե րի տա սարդ նե րին, 
ով քեր բարձ րա գույն կրթութ յուն են ստա ցել, սա կայն 
չեն կա րո ղա ցել աշ խա տա շու կա մուտք գոր ծել ո րա-
կա վո րում նե րի կամ հմտութ յուն նե րի ան հա մա պա-
տաս խա նութ յան պատ ճա ռով։ Հետ ևա բար, ոչ ֆոր մալ 
մաս նա գի տա կան ու սու ցու մը կա րող է նույն կերպ օգ-
տա կար լի նել թե՛ ո րա կա վո րում չու նե ցող աշ խա տող-
նե րի, և թե՛ բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող աշ խա տող-
նե րի հա մար։ Ոչ ֆոր մալ ե ղա նա կով հմտութ յուն նե րի 
կա տա րե լա գոր ծումն ու հե տա գա զար գա ցումն իր 
օ գուտ ներն է բե րում միկ րո և փոքր ձեռ նար կութ յուն-
նե րին և հան գեց նում է ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը։ 
ՄՈՒԿ-ը նպաս տում է տնտե սա կան ա ճին, տնտե սա-
կան արդ յու նա վե տութ յան ա ռա վել բարձր ցու ցա-
նիշ նե րի ա պա հով մա նը, փոքր ձեռ նար կութ յուն նե րի 
գրանց ման դյու րաց մա նը, լիար ժեք և  արդ յու նա վետ 
զբաղ վա ծութ յան ա պա հով մանն ու աշ խա տանք չու նե-
ցող ե րի տա սարդ նե րի թվի կրճատ մա նը (թի րախ ներ 
8.1, 8.3, 8.5 և 8.6)։ 

Միև նույն ժա մա նակ, ՄՈՒԿ-ը նպաս տում է ար ժա նա-
պա տիվ աշ խա տան քի ա պա հով մա նը, աշ խա տան քա-
յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը և խ թան մա նը 
(թի րախ 8.8)։ ՄՈՒԿ-ի մի ջո ցով տրա մադր վում են 
հմտութ յուն ներ և գի տե լիք ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ են 
աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի հա մար պայ քա րե լու, 
ա պա հով և  անվ տանգ աշ խա տան քա յին մի ջա վայր 
ու նե նա լու, ինչ պես նաև ար հես տակ ցա կան միութ-
յուն ներ և  ար տադ րա կան այ լընտ րան քա յին այն պի սի 
կա ռույց ներ ստեղ ծե լու հա մար, ինչ պի սին են օ րի նակ 

կոո պե րա տիվ նե րը։ ՄՈՒԿ-ի ա ռանձ նա հա տուկ ու ժեղ 
կող մե րից է հա սա րա կութ յան ա ռա վել խո ցե լի խմբե-
րի ներգ րա վումն ու մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ-
յան (այդ թվում վե րա պատ րաս տում նե րի)՝ ոչ ֆոր մալ 
ձևա չա փե րի ա ռա ջար կը, ո րոնք հա մադր վում են 
ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի, աշ խա տան քա յին 
ի րա վունք նե րի և հա մա տեղ գոր ծո ղութ յուն նե րի վե-
րա բեր յալ դա սըն թաց նե րի հետ։

Ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք գտնե լու գոր ծըն թա-
ցի ան քակ տե լի մասն են կազ մում մաս նա գի տա կան 
հմտութ յուն ներն ու աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի և 
հ նա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայ նու մը։ 

v.  Մե ծա հա սակ նե րի 
կրթութ յու նը և  ու սում-
նա ռութ յու նը նպաս-
տում է ԿԶՆ 10-ի (ան-
հա վա սա րութ յուն նե րի 
կրճա տում) ի րա գործ-
մա նը

Օ րա կարգ 2030-ում ան հա վա սա րութ յու նը դի-
տարկ վում է եր կու տար բեր ձևե րով։ ԿԶՆ 10-ն  
ուղղ ված է ան հա վա սա րութ յուն նե րի, այդ թվում՝ 
գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յան կրճատ մա նը 
երկր նե րի ներ սում և դ րանց միջև (ո րը հա վել յալ 
հիմ նա վոր վում է ԿԶՆ 5-ում)։ Ա վե լին, Օ րա կարգ 
2030-ը վստա հեց նում է, որ «ոչ ոք չի ան տես վե-
լու», և  ա մեն ջանք գոր ծադր վե լու է «մեկ նար կա-
յին կե տում ա մե նա հետ մնա ցած նե րին օգ նութ յան 
հաս նե լու հա մար»՝ որ դեգ րե լով այս մո տե ցում նե րը 
որ պես ա ռանց քա յին սկզբունք ներ։

ՄՈՒԿ-ն  իր ազ դե ցութ յունն ու նի Մարդ կա յին 
զար գաց ման հա մաթ վի (ՄԶՀ) բո լոր ուղ-
ղութ յուն նե րի վրա։  ՄՈՒԿ-ն  ա վե լաց նում է 
մի ջին վի ճա կագ րա կան նվա ճում նե րը կրթութ յան 
բնա գա վա ռում, նպաս տում է ա ռող ջութ յանն ու 
բա րե կե ցութ յա նը և  օգ նում է ա պա հո վել ար ժա նա-
պա տիվ կեն սա մա կար դակ (տե՛ս ԿԶՆ 3-ի գլուխ 
2-ը, ԿԶՆ 4-ի գլուխ 3-ը և ԿԶՆ 8-ի գլուխ 4-ը)։ 
Ինչ պես ցույց են տա լիս Մարդ կա յին զար գաց ման 

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

հա մաթ վի տվյալ նե րը, Մարդ կա յին զար գաց ման 
հա մա թիվն ու ղիղ հա մե մա տա կան է հա վա սա-
րութ յան բարձր ցու ցա նիշ նե րին։ Հետ ևա բար, 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ՄՈՒԿ-ը իր դրա կան 
ազ դե ցութ յունն ու նի երկր նե րի ներ սում՝ այդ-
պի սով նպաս տե լով թի րախ 10.2-ի ի րա գործ մա նը 
(բո լո րի սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, քա ղա քա կան 
նե րա ռում)։ ՄՈՒԿ-ը հատ կա պես հար մա րեց ված է 
ա մե նա խո ցե լի խմբե րին ներգ րա վե լուն և  ա ռանց-
քա յին դե րա կա տա րում ու նի Օ րա կարգ 2030-
ի՝ «ոչ մե կին չան տե սե լու» սկզբուն քը կյան քի 
կո չե լու հա մար։

Բա ցի դրա նից, ոչ ֆոր մալ քա ղա քա ցիա կան և գ լո բալ 
կրթութ յան մաս կազ մե լով՝ ՄՈՒԿ-ն  ար ձա գան քում 
է երկր նե րի միջև ան հա վա սա րութ յուն նե րին առնչ-
վող բազ մա թիվ հար ցե րի, ինչ պի սիք են՝ մար դու 
ի րա վունք նե րը, խտրա կա նութ յան դեմ պայ քա րը, 
գեն դե րա յին հա վա սա րութ յու նը, հա մաշ խար հա յին 
առև տու րը, կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րը և (պար-
տադր ված) միգ րա ցիան: Ս րանք ըն դա մե նը մի քա նի 
ար դիա կան հար ցերն են, իսկ ՄՈՒԿ-ը մեծ նե րուժ 
ու նի՝ բարձ րաց նե լու գլո բալ հար ցե րի վե րա բեր-
յալ ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կը և խ թա նե-
լու հա մախմբ վա ծութ յան մշա կույ թը։ 

vi.  Մե ծա հա սակ նե-
րի կրթութ յու նը և           
ու սում նա ռութ յու նը 
նպաս տում է ԿԶՆ 13-ի 
(կլի մա յի փո փո խութ-
յուն նե րի դեմ ուղղ ված 
գոր ծո ղութ յուն ներ) 
ի րա գործ մա նը

ԿԶՆ 13-ում կրթութ յու նը, ի րա զեկ վա ծութ յան մա-
կար դա կի բարձ րա ցու մը և մարդ կա յին կա րո ղու-
թյուն նե րի հզո րա ցու մը միան շա նա կո րեն նշվում 
են որ պես այդ նպա տա կի թի րախ ներ և  ի րա գործ-
ման մի ջոց ներ (թի րախ ներ 13.1, 13.2 և 13բ -ի 
ի րա կա նաց ման մի ջոց)։ 

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ա ղետ-
ներն ա վե լա նում են թե՛ ի րենց հա ճա խա կա նութ-
յամբ, և թե՛ ուժգ նութ յամբ, ա ղետ նե րի ռիս կե րի 
կրճատ ման (ԱՌԿ) մար դա կենտ րոն կան խար-
գե լիչ մո տե ցում նե րը ըն կած  են բո լոր առնչ վող  
քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հիմ քում, սա կայն մինչ 
այժմ քիչ  ու շադ րութ յան են ար ժա նա ցել։ Ինչ պես 
նշված է Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման Սեն դա յի 
2015-2030թթ. գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րում, դա 
նշա նա կում է հան րութ յան ու սու ցում ա ղետ նե-
րի ռիս կե րի վե րա բեր յալ, այդ թվում՝ ա ղետ նե րի 
կանխ ման, հետ ևանք նե րի մեղ մաց ման, պատ-
րաստ վա ծութ յան, ար ձա գան քե լու, հետ ևանք նե րի 
վե րաց ման և վե րա կանգն ման վե րա բեր յալ գի տե-
լիք նե րի փո խան ցում ոչ ֆոր մալ և ֆոր մալ կրթութ-
յան, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան կրթութ յան 
մի ջո ցով՝ բո լոր մա կար դակ նե րում և մաս նա գի տա-
կան ու սուց ման ու կրթութ յան շրջա նակ նե րում։ 
Ա ղետ նե րի ռիս կե րի նկատ մամբ կան խար գե լիչ 
մար դա կենտ րոն մո տե ցում ներն արդ յու նա վետ 
են մարդ կանց հետ և հա նուն մարդ կանց գոր ծե-
լու տե սանկ յու նից։ Մի ջի նում տա րե կան 83,000 
մարդ է զոհ վում բնա կան ա ղետ նե րի հետ ևան-
քով։ Ա ղետ նե րի ռիս կե րի կրճատ ման մա սով 
մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան և  ու սուց ման 
մի ջո ցով կա րող են գոր ծո ղութ յան մեջ դրվել 
մար դա կենտ րոն մո տե ցում ներ, ին չի շնոր հիվ 
հնա րա վոր կլի նի կյան քեր փրկել։ 

Փա րիզ յան հա մա ձայ նագ րում սահ ման վում է, որ 
կլի մա յի փո փո խութ յու նը մարդ կութ յան հա մընդ-
հա նուր խնդիրն է, և փորձ է ար վում հան րութ յա նը 
հնա րա վո րութ յուն տալ մաս նա կից լի նե լու լու ծում-
նե րի ո րոն ման հար ցում։ Շա հագր գիռ կող մե րի մեծ 
մա սը գի տակ ցում է, որ կլի մա յի փո փո խութ յուն-
նե րը հնա րա վոր չէ ա րագ տեմ պե րով կանգ նեց նել, 
դրանք ա վե լի շուտ պետք է կա ռա վա րել, հետ ևա-
բար դրանց հետ ևանք նե րի մեղ մա ցումն ու դրանց 
դի մա կա յելն ա վե լի ար դիա կան են դառ նում, ին չը 
հան գեց նում է  մի շարք ամ բող ջո վին նոր  հմտութ-
յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յան: Գ յու ղաբ նակ նե րը 
կի րա ռում կամ կրկին թար մաց նում են ե րաշ տա-
դի մաց կուն մշա կա բույ սե րի սեր մե րի վե րա բեր յալ 
ի րենց գի տե լիք նե րը, հու մա նի տար ա ջակ ցութ յամբ 
զբաղ վող նե րը սկսում են ու սում նա սի րել, թե ինչ-
պես կա րե լի է «ա վե լի լավ կա ռու ցել», քա ղա քա-
ցիա կան ին ժե ներ նե րը սկսում են ա վե լի շատ 
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ու շադ րութ յուն դար ձել վե րա կանգն վող է ներ գիա յի 
աղբ յուր նե րին, կա ռա վա րիչ նե րը փոր ձի փո խա նա-
կում են ա նում, թե ինչ պես կա րե լի է պլա նա վո րել 
բո լոր տե սա կի ապ րանք նե րի ար տադ րութ յունն՝ 
հաշ վի առ նե լով հնա րա վոր փո փո խա կան ե ղա նա-
կա յին եր ևույթ նե րը։ Քա նի որ մեր մի ջա վայ րը 
փո փո խութ յան է են թարկ վում, ա վե լա նում է 
նաև ա վան դա կան հմտութ յուն նե րի վե րա-
կանգն ման և նո րե րի ձեռք բեր ման անհ րա ժեշ-
տու թյու նը։ Այդ ա մե նի ի րա գործ ման հա մար 
հա մա պա տաս խան հնա րա վո րութ յուն ներ 
կա րող է տրա մադ րել մե ծա հա սակ նե րի  ու-
սում նա ռութ յու նը և կր թութ յու նը։ 

Միև նույն ժա մա նակ ա վե լա նում է նաև կլի մա յի 
փո փո խութ յուն նե րի դեմ ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն-
նե րի նոր քա ղա քա կա նութ յուն նե րի անհ րա ժեշ-
տութ յու նը։  119 երկր նե րում անց կաց ված հարց-
ման հի ման վրա կազմ ված ու սում նա սի րութ յու նը 
ցույց է տա լիս, որ կլի մա յի վե րա բեր յալ գի տե լիք-
նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը և հան րութ յան կող մից 
կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րի տե ղա յին նշա նա-
կութ յան ազ դե ցութ յուն նե րի գի տակ ցու մը կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ու նեն կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րի 
դեմ ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րում հան րութ յան 
ներգ րավ ման և  օ ժան դա կութ յան հա մար։ ՄՈՒԿ-ը 
կա րող է ա ռանց քա յին դե րա կա տա րում 
ու նե նալ կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րի դեմ 
ուղղված գոր ծո ղութ յուն նե րում քա ղա քա ցի-
նե րի ներգ րավ ման գոր ծում։

vii.  Մե ծա հա սակ նե-
րի կրթու թյու նը և           
ու սում նա ռութ յու նը 
նպաս տում է ԿԶՆ 16-ի 
(խա ղա ղու թյուն, ար-
դա րութ յուն և  ա մուր 
հաս տա տութ յուն ներ) 
ի րա գործ մա նը

Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յու նը կար ևոր դեր 
ու նի հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման, 
կա յուն խա ղա ղութ յան խթան ման և հաս տա-
տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան ու հաշ վետ-
վո ղա կա նութ յան նկատ մամբ մո նի թո րին գի 
նպա տակ նե րով հա մայնք նե րը մո բի լի զաց-
նե լու և կր թե լու գոր ծում։ Մե ծա հա սակ նե րի ոչ 
ֆոր մալ կրթութ յու նը, օ րի նակ՝ հա մայն քա յին ու-
սուց ման կենտ րոն նե րում կամ ե րի տա սար դա կան  
կենտ րոն նե րում կազ մա կերպ վող մի ջո ցա ռում-
նե րի տես քով, կա րող է էա պես թու լաց նել տվյալ 
տա րած քում բնակ չութ յան տար բեր խմբե րի միջև 
գո յութ յուն ու նե ցող լար վա ծութ յուն նե րը՝ ան կախ 
նրա նից՝ դրանք մի ջէթ նիկ բնույթ են կրում, թե 
միգ րանտ նե րի ու տե ղի բնակ չութ յան միջև ե ղած 
լար վա ծութ յուն ներ են։ ՄՈՒԿ-ի մի ջո ցով հնա րա-
վոր է հաս նել հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա-
վոր մանն ու լուծ մա նը: Ա վե լին, մե ծա հա սակ նե րի 
կրթութ յու նը օգ նում է զար գաց նել այն պի սի կա րո-
ղութ յուն ներ, ո րոնք  հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 
պա հան ջել հաս տա տութ յուն նե րին և քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րին հաշ վե տու լի նե լը։ Դա  հան գեց նում 
է նրան, որ պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րը 
դառ նում են ա վե լի վստա հե լի, ինչն էլ իր հեր թին 
բե րում է սո ցիա լա կան կա պի տա լի ա վե լաց մա նը։ 
Ե թե փո խա դարձ հզո րաց ման այս գոր ծըն թա-
ցը պատ շաճ աշ խա տի, ա պա կա րե լի է փաս տել, 
որ մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յունն ի րե նից միայն 
օ ժան դակ գոր ծիք չի ներ կա յաց նում։  Հաշ վե տու և 
մաս նակ ցա յին հաս տա տութ յուն նե րի կա յա ցու մը և  
ի րա զեկ ու ակ տիվ քա ղա քա ցիա կան բնակ չութ յան 
ձևա վո րու մը ի րեն ցից ներ կա յաց նում են  եր կու 
ան քակ տե լի գոր ծըն թացներ:
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Բազ մա թիվ փաս տեր վկա յում են այն մա սին, որ մե-
ծա հա սակ նե րի կրթութ յան ծրագ րե րը կա րող են ան-
մի ջա կա նո րեն նպաս տել բռնութ յուն նե րի կրճատ մա-
նը՝ հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման մի ջո ցով 
(թի րախ 16.1), դա ժան վե րա բեր մուն քի, ե րե խա նե րի 
շա հա գործ ման և թ րա ֆի քին գի նվա զեց մա նը (թի-
րախ 16.2), օ րեն քի գե րա կա յութ յան ա պա հով մա նը 
(թի րախ 16.3), կո ռուպ ցիա յի կրճատ մա նը (թի րախ 
16.5), արդ յու նա վետ գոր ծող հաս տա տութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը (թի րախ 16.6), ո րո շում նե րի կա յաց ման 
գոր ծըն թա ցում հան րութ յան ներգ րավ ման (թի րախ 
16.7) և հան րութ յան հա մար տե ղե կատ վութ յան հա-
սա նե լիութ յան ա պա հով ման մի ջո ցով (թի րախ 16.10)։ 

viii. Եզ րա փա կիչ 
դի տար կում ներ

Մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յու նը և 
կրթութ յու նը էա կան ներդ րում ու նի Կա յուն 
զար գաց ման բո լոր նպա տակ նե րի ի րա գործ-
ման հար ցում։ Դ րա սո վո րո ղա կենտ րոն մո տե ցու-
մը հատ կա պես արդ յու նա վետ է մար գի նա լաց ված 
խմբե րին ներգ րա վե լու հար ցում, և բա ցի դրա նից՝ 
լիո վին հա մա պա տաս խա նում է Օ րա կարգ 2030-ի «ոչ 
մե կին չան տե սե լու և հետ չթող նե լու» սկզբուն քին։ 
Ժա մա նա կա կից փո փոխ վող աշ խար հում շա տերն 
են վա խե նում շրջա կա մի ջա վայ րի դեգ րա դաց ման, 
գլո բալ միգ րա ցիա յի և  ան հա վա սա րութ յուն նե րի 
ա վե լաց ման հետ կապ ված մար տահ րա վեր նե րից։ Իր 
էութ յամբ, մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յու նը և 
կր թութ յու նը նպա տա կաուղղ ված է մարդ կանց  այն 
հնա րա վո րութ յուն նե րի  ա վե լաց մա նը, ո րոնց մի ջո ցով  
կկա րո ղա նան գտնել կամ վե րագտ նել ի րենց կյան քի 
նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յու նը և հ նա րա վո րութ յուն 
կու նե նան ներգ րավ վե լու ո րո շում նե րի կա յաց ման 
գոր ծըն թաց նե րում։ Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յու նը 
սո վո րող նե րին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ի րենց ներդ-
րումն ու նե նալ ի րենց հա մայն քի զար գաց ման գոր ծում։ 
Հետ ևա բար, մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յու նը և 
կր թութ յու նը յու րա քանչ յուր ԿԶՆ-ի ան բա ժա նե լի մասն 
է կազ մում և հան դի սա նում է խիստ անհ րա ժեշտ գոր-
ծիք։ Հին գե րորդ գլխում ներ կա յաց ված ա ռա ջար կութ-
յուն նե րով նա խանշ վում է, թե ինչ պես կա րե լի է ա վե լի 
օպ տի մա լաց նել ՄՈՒԿ-ը։ Դ րա նից ա ռա վե լա գույնս օ գուտ 
քա ղե լու հա մար անհ րա ժեշտ է, օ րի նակ, ա պա հո վել հե-

տա գա մի ջո լոր տա յին հա մա գոր ծակ ցութ յուն, վստա հել 
մարդ կանց կա րո ղութ յուն նե րին, հա մա պա տաս խան 
ազ գա յին մա կար դա կում մշա կել լոբ բին գի և քա րոզ-
չութ յան ռազ մա վա րութ յուն ներ, ա պա հո վել ա վե լի շատ 
տե սա նե լիութ յուն և, վեր ջա պես, ա վե լի շատ ֆի նան-
սա կան մի ջոց ներ տրա մադ րել կրթութ յան նե րա ռա կան 
և  ին տե րակ տիվ գոր ծըն թաց նե րի խթան ման հա մար։  
Մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յան և կր թութ յան գոր-
ծըն թա ցի հզո րա ցու մը կար ևոր ու ա ռանց քա յին քայլ է 
հա նուն մարդ կութ յան և մո լո րա կի «մեր աշ խար հը վե րա-
փո խե լու» գոր ծում։ 
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Ներածություն.
վերլուծության 
նպատակը, 
կառուցվածքը և 
մեթոդաբանությունը

ԿԱՅՈՒՆ

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
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րե րը և դ րա մա սին նշված է Զար գաց ման ի րա վուն քի 
մա սին հռչա կագրում։1 Չ նա յած որ ԿԶՆ-նե րը կա մա-
վոր բնույթ են կրում, այ դու հան դերձ յու րա քանչ յուր 
ԿԶՆ-ի բո վան դա կութ յունն ար դեն իսկ ամ րագր ված է 
մի ջազ գայ նո րեն պար տա դիր՝ մար դու ի րա վունք նե րի 
վե րա բեր յալ պայ մա նագ րե րից որ ևէ մե կում։2

Ինչ պես նշում է ՄԱԿ-ի Սո ցիա լա կան և տն տե սա կան 
խոր հուր դը. «Կր թութ յունն ինք նին թե՛ մար դու ի րա-
վունք է, և թե՛ մար դու այլ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց-
ման ան փո խա րի նե լի մի ջոց։ Որ պես վստա հութ յան և 
հ նա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն ման մի ջոց՝ կրթութ-
յու նը այն ա մե նա հիմ նա կան մի ջոցն է, ո րի օգ նութ-
յամբ տնտե սա պես և սո ցիա լա պես մար գի նա լաց ված 
մե ծա հա սակ նե րը և  ե րե խա նե րը կա րող են դուրս գալ 
աղ քա տութ յու նից և հ նա րա վո րութ յուն ներ ձեռք բե րել 
ի րենց հա մայնք նե րի կյան քում լիար ժեք մաս նակ ցութ-
յուն ու նե նա լու հա մար»։

3
 

1 UN General Assembly: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sus-
tainable Development, 2015, paragraph 10.
2 Մանրամասների համար, տե՛ս http://sdg.humanrights.dk/en. Կայքում 
նկարագրվում է, որ Կայուն զարգացման 17 նպատակները խարսխված 
են մարդու իրավունքների վրա, և կոնկրետ փոխկապակացվածություն 
են ապահովում 169 թիրախների և միջազգային ու տարաշածրջանային՝ 
մարդու իրավունքներին, շրջակա միջավայրին առնչվող բազմաթիվ 
գործիքների հետ։ 
3 UN Economic and Social Council: Implementation of the international cove-
nant on economic, social and cultural rights. General Comment No. 13, 1999, 
paragraph 1. 

1.1  Ուսումնասիրության 
հիմքը և նպատակը 

Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յու նը 2015 
թվա կա նին ըն դու նեց Օ րա կարգ 2030-ը՝ իր 17 
կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րով (ԿԶՆ-ներ), 
ո րոնք պետք է ի րա գործ վեն մինչև 2030 թվա կա-
նը։ Օ րա կարգ 2030-ը հա մա պար փակ բնույթ ու նի 
և  ընդգր կում է հար ցե րի այն պի սի լայն շրջա նակ, 
ինչ պի սիք են՝ սո վը, աղ քա տութ յու նը, ա ռող ջութ յան 
հետ կապ ված խնդիր նե րը, կրթութ յու նը և  ար ժա նա-
պա տիվ աշ խա տան քը, կա յուն տնտե սութ յան և կեն-
սա կեր պի հետ կապ ված հար ցե րը։ Բա ցի դրա նից, 
վեր հան վում են նաև այն պի սի փոխ կա պակց ված 
հար ցեր, ինչ պի սիք են խա ղա ղութ յան և  ար դա րութ-
յան հետ կապ ված հար ցե րը, հաշ վետ վո ղա կա նութ-
յան, ֆի նան սա վոր ման և կո ռուպ ցիա յին առնչ վող 
կա ռա վար ման հար ցե րը։ Կր թութ յու նը կար ևոր վում 
է որ պես ա ռան ձին նպա տակ (ԿԶՆ 4), միև նույն ժա-
մա նակ, (մե ծա հա սակ նե րի) կրթութ յան հետ կապ ված 
թի րախ ներն ու ցու ցա նիշ նե րը ընդգրկ ված են նաև 
այլ ԿԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում։ 

Եվ դա բո լո րո վին էլ պա տա հա կան չէ, քա նի որ 
Օ րա կարգ 2030-ի հիմ քում ըն կած են Մար դու ի րա-
վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կա գի րը և մար դու 
ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին պայ մա նագ-

Վերափոխելով մեր աշխարհը. 
Մենք պար տա վոր վում ենք նե րա ռա կան և հա մա հա վա սար ո րակ յալ կրթութ-
յուն ա պա հո վել բո լոր մա կար դակ նե րում՝ նա խադպ րո ցա կան, տար րա կան, 
միջ նա կարգ, բարձ րա գույն և մաս նա գի տա կան ու սուց ման փու լե րում: Բոլոր 
մարդկանց՝ անկախ սեռից, տարիքից, ռասայից կամ էթնիկ ծագումից, ինչ-
պես նաև հաշմանդամություն ունեցողներին, միգրանտներին, տեղաբնիկ 
ժողովուրդներին, երեխաներին և հատկապես խոցելի իրավիճակում 
գտնվողներին պետք է հասանելի լինեն ցկյանս ուսումնառության հնարավո-
րությունները, ո րոնք կօգ նեն նրանց ձեռք բե րե լու այն պի սի գի տե լիք ներ ու 
հմտութ յուն ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ են հնա րա վո րութ յուն նե րի բա ցա հայտ-
ման և  օգ տա գործ ման ու հա սա րա կութ յան կյան քում լիար ժեք մաս նակ ցութ-
յան հա մար: (ՕՐԱԿԱՐԳ 2030)

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Ներածություն. վերլուծության նպատակը, կառուցվածքը և մեթոդաբանությունը

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

•  ԿԶՆ 10. Կր ճա տել ան հա վա սա րութ յու նը երկր նե րի 
ներ սում և դ րանց միջև

•  ԿԶՆ 13. Ձեռ նար կել ան հե տաձ գե լի գոր ծո ղու թյուն-
ներ՝ կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րի և դ րանց ազ դե-
ցութ յուն նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար

•  ԿԶՆ 16. Խ թա նել խա ղաղ և նե րա ռա կան հա սա-
րա կութ յան կա յա ցու մը՝ հա նուն կա յուն զար գաց-
ման, ա պա հո վել ար դա րա դա տութ յան հա սա նե-
լիութ յու նը բո լո րի հա մար, ստեղ ծել արդ յու նա վետ, 
հաշ վե տու և նե րա ռա կան հաս տա տութ յուն ներ 
բո լոր մա կար դակ նե րում

•  ԿԶՆ 17. Հ զո րաց նել ի րա գործ ման մի ջոց նե րը և  
ակ տի վաց նել գլո բալ գոր ծըն կե րութ յու նը հա նուն 
կա յուն զար գաց ման։

4
  

Լի նե լով ԲՔՖ ա վան գար դում՝ Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ-
նա լը կկազ մա կեր պի « Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յուն 
և զար գա ցում» իր հեր թա կան հա մա ժո ղո վը (ՄԿԶՀ), 
ո րի ըն թաց քում նույն պես կդի տարկ վեն ՄՈՒԿ-ի դերն 
ու հնա րա վո րութ յուն նե րը ԿԶՆ-նե րի ի րա գործ ման 
հար ցում։ Այս պի սով, ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե րը 
կօգ տա գործ վեն մի շարք ա ռանց քա յին մի ջո ցա ռում նե-
րի հա մար, ո րոնք տե ղի են ու նե նա լու 2019 թվա կա նին 
ու նաև՝ հնա րա վոր է,  դրա նից հե տո։ 

1.2  Վերլուծության 
կառուցվածքը 

Այս վեր լու ծութ յան նե րա ծութ յա նը հա ջոր դող 2-րդ 
գլխում խոս քը գնում է ՄՈՒԿ-ի հա մընդգր կուն բնույ-
թի մա սին՝ կար ևո րե լով, որ այն  կա՛մ հնա րա վո րութ-
յուն ներ է  ըն ձե ռում բո լոր ԿԶՆ-նե րի ի րա գործ ման 
հա մար, կա՛մ էլ ամ րապն դում  է դրանց արդ յունք նե-
րը։ Այ նու հետև, 2-րդ գլ խում անդ րա դարձ է ար վում 
տար բեր ԿԶՆ-նե րի և հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի միջև առ կա բազ մա թիվ կա պե րին։ Միմ յանց 
փոխլ րաց նող այս գոր ծո ղութ յուն նե րը և ՄՈՒԿ-ի 
դե րը ներ կա յաց ված են ո րոշ ԿԶՆ-նե րի ի րա կա նաց-
ման գոր ծում ար դեն իսկ ԲՔՖ-ի կող մից 2017 և 2018 

4 ԿԶՆ 17-ը՝ որպես համընդգրկուն ԿԶՆ (իրականացման և 
գործընկերության միջոց) արդեն իսկ քննարկվել դիտարկվել է 2018 և 2017 
թվականներին։ 

Նմանապես, Օրակարգ 2030-ի հետ կապված 
հարցերի քննարկման շրջանակներում կրթական 
համայնքը ընդգծում է կրթության կարևորությունը՝ 
որպես Օրակարգ 2030-ի բոլոր նպատակների 
իրագործման ա ռանց քա յին նպա տակ։  Դի- Վի- Վի 
Ին թեր նեյշ նա լը, լի նե լով մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան 
և զար գաց ման ո լոր տի ա ռա ջա տար կազ մա կեր պութ-
յուն նե րից մե կը, պատ վի րել է այս ու սում նա սի րութ յու-
նը՝ մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռու թյան և կր թութ յան  
(ՄՈՒԿ) կար ևո րութ յու նը ընդգ ծե լու, ինչ պես նաև 
ցկյանս ու սում նա սի րութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի 
շրջա նա կը վեր հա նե լու նպա տա կով։  

Ու սում նա սի րութ յան նպա տակն է հիմ նա վո րել այն 
ի րո ղութ յու նը, որ մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յու նը 
և  ու սում նա ռու թյու նը կար ևոր է ոչ միայն ԿԶՆ 4-ի 
ի րա գործ ման հա մար, այլ նաև անհ րա ժեշտ մի ջոց է 
հան դի սա նում այլ ԿԶՆ-նե րի ի րա գործ ման հա մար։ 
Ու սում նա սի րութ յան մեջ ներ կա յաց ված են մե ծա-
հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յան և կր թութ յան կար ևո-
րութ յան հիմ նա վո րում նե րը, փոխ կա պակց վա ծութ-
յու նը բո լոր ԿԶՆ-նե րի հետ՝ ՄՈՒԿ օգ տա կա րութ յան 
տե սանկ յու նից:

ՄԱԿ-ի՝ կա յուն զար գաց ման հար ցե րով Բարձ րաս-
տի ճան քա ղա քա կան ֆո րու մը (ԲՔՖ) կենտ րո նա կան 
հար թակ է ա պա հո վում Օ րա կարգ 2030-ի հե տա գա 
հետ ևո ղա կան ի րա կա նաց ման և վե րա նայ ման հա մար։ 
Ֆո րու մի  2019 թվա կա նի նիս տը նվիր ված է լի նե լու 
« Մարդ կանց ի րա վունք նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի 
ընդ լայ նում ու նե րա ռա կա նութ յան և հա վա սա րութ յան 
ա պա հո վում» ընդ հա նուր թե մա յին, և դ րա ըն թաց քում 
ման րա մասն ու սում նա սիր վե լու են հետև յալ ԿԶՆ-ե րի 
մա սով ի րա կա նաց ման ա ռա ջըն թացն ու դրանց հետ 
կապ ված մար տահ րա վեր նե րը.  

•  ԿԶՆ 4. Ա պա հո վել նե րա ռա կան ու հա մա հա վա-
սար ո րակ յալ կրթութ յուն և ցկ յանս ու սում նա ռութ-
յան հնա րա վո րութ յուն ներ բո լո րի հա մար

•  ԿԶՆ 8. Խ թա նել շա րու նա կա կան, նե րա ռա կան և 
կա յուն տնտե սա կան աճ, լիար ժեք և  ար տադ րո ղա-
կան զբաղ վա ծութ յուն և  ար ժա նա պա տիվ աշ խա-
տանք բո լո րի հա մար
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թվա կան նե րին ար ձա նագր ված հա ջո ղութ յուն նե րի  
տես քով, ո րոն ցից են, օ րի նակ՝ ԿԶՆ 1՝ աղ քա տութ յան 
հաղ թա հա րում և ԿԶՆ 3՝ ա ռող ջա պա հութ յան և բա-
րե կե ցութ յան ա պա հո վում։ 

3-րդ և 4-րդ գլուխ ներն անդ րա դառ նում են ԿԶՆ 
4-ին, 8-ին, 10-ին, 13-ին և 16-ին, ո րոնք դի տարկ վե-
լու են  Բարձ րաս տի ճան քա ղա քա կան ֆո րու մի կող մից  
2019 թվա կա նին։ Գ լուխ 3-ում, մաս նա վո րա պես, 
քննարկ վում է ՄՈՒԿ-ի դե րա կա տա րութ յու նը՝ ԿԶՆ 
4-ի ա ռանց քա յին թի րախ նե րի ի րա գործ ման հար ցում։ 

Գ լուխ 4-ում անդ րա դարձ է ար վում  ԿԶՆ-ներ 8-ին, 
10-ին, 13-ին և 16-ին, և ներ կա յաց վում է, թե ինչ պես 
են դրանց փոխ կա պակց ված ԿԶՆ 4-ի հետ, և թե որ-
քա նով է ՄՈՒԿ-ը նպաս տում դրանց ի րա գործ մա նը։  
Սկզ բում գնա հատ վում է այդ ԿԶՆ-նե րից յու րա քանչ-
յու րի, դրանց թի րախ նե րի ի րա կա նաց ման և ցու ցա-
նիշ նե րի ապահովման հարցում մեծահասակների 
կրթության և ուսումնառության դերը։ 

Ամ փո փիչ պար բե րութ յու նում ներ կա յաց վում է, թե 
մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յունն ու կրթութ յու նը 
ինչ ազ դե ցութ յուն ու նի  յու րա քանչ յուր ԿԶՆ-ի ի րա-
կա նաց ման գոր ծում։

Եվ վեր ջում, գլուխ 5-ում ներ կա յաց ված են ընդ հա-
նուր հա կիրճ եզ րա կա ցութ յուն ներ և  ա ռա ջար կութ-
յուն ներ՝ ուղղ ված մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան 
հա մայն քին։ 

1.3   Վեր լու ծութ յան       
մե թո դա բա նութ յու նը 

Ու սում նա սի րութ յու նը հիմն ված է մի ջազ գա յին կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի զե կույց նե րի և  ու սում նա սի րութ-
յուն նե րի վեր լու ծութ յան վրա, ո րոնք ա ռանց քա յին 
դե րա կա տա րու թյուն ու նեն Օ րա կարգ 2030-ի ի րա կա-
նաց ման, հա մա կարգ ման կամ վե րա նայ ման գոր ծում, 
ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և  ա ռան ձին գիտ նա կան նե րի՝ 
ԿԶՆ-նե րի վե րա բեր յալ դիս կուրս նե րում ներ կա յաց-
ված կար ծիք նե րի ու քննար կում նե րի արդ յունք նե րի 
վրա։ Վեր լու ծութ յան են են թարկ վել և նե րառ վել են 

Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լի գլխա մա սա յին գրա սեն յա կի 
և տար բեր երկր նե րում տե ղա կայ ված գրա սեն յակ նե-
րի, տե ղա կան գոր ծըն կեր նե րի և մե ծա հա սակ նե րի 
կրթութ յան (վե րազ գա յին) ցան ցե րի կող մից ստեղծ ված 
արդ յունք նե րը, իսկ Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լի ու իր մի-
ջազ գա յին ՄՈՒԿ  ո լոր տի իր գոր ծըն կեր փոր ձա գետ նե-
րը օ ժան դա կել են հա մա պա տաս խան գրա կա նութ յան 
ո րոն ման հար ցում։ 

Ու սում նա սի րութ յան մեջ մե ծա հա սակ նե րի կրթութ-
յան և  ու սում նա ռութ յան մա սով որ պես հիմք է 
վերց վել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կող մից Մե ծա հա սակ նե րի 
կրթութ յան և  ու սում նա ռութ յան վե րա բեր յալ հա մաշ-
խար հա յին մո նի թո րին գա յին զե կույ ցում (ՄԿՈՒՀԶ3 
[GRALE3]) գոր ծած ված սահ մա նու մը, ո րի հա մա ձայն, 
ՄՈւԿ-ը՝

«… Ընդգր կում է ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ, ին ֆոր մալ 
կրթութ յան և չ կան խամ տած ված ու սուց ման բո լոր 
ձևե րը (հան րակր թա կան և մաս նա գի տա կան,  նաև 
տե սա կան ու գործ նա կան), ո րոնք ստա նում են 
մե ծա հա սակ նե րը (ինչ պես այդ հաս կա ցութ յու նը 
սահ ման ված է երկր նե րից յու րա քանչ յու րում)։ ՄՈՒԿ-ի 
մաս նա կից նե րը սո վո րա բար ա վար տում են նախ նա-
կան /հիմ նա կան կրթութ յու նը և մաս նա գի տա կան ու-
սու ցու մը և  այ նու հետև կրկին վե րա դառ նում որ ևէ այլ 
ձևա չա փով ու սուց մա նը։ Սա կայն բո լոր երկր նե րում 
լի նում են ե րի տա սարդ ներ և մե ծա հա սակ ներ, ո րոնք 
հնա րա վո րութ յուն չեն ու նե ցել դպրոց հա ճա խել կամ 
ա վար տել դպրո ցա կան կրթութ յու նը նա խա տես ված 
տա րի քում, ուս տի նրանք մաս նակ ցում են ՄՈՒԿ 
ծրագ րե րին, այդ թվում՝ գրա գի տութ յան և  այլ բա զա-
յին հմտութ յուն նե րի ձեռք բեր ման կամ «կրթութ յուն 
հա նուն երկ րորդ հնա րա վո րութ յան» ծրագ րե րին, 
ո րոնց  մի ջո ցով ձեռք են բե րում պաշ տո նա պես ճա-
նա չե լի վկա յա կան ներ»։

5
 

ԿԶՆ-նե րի հա մա տեքս տում մե ծա հա սակ նե րի 
կրթութ յա նը և  ու սում նա ռութ յա նը հղում ա նե լիս ոչ 
միշտ են նշվում կոնկ րետ մե ծա հա սակ նե րը։ Փո խա-
րե նը, ո րոշ տե ղե րում պար զա պես ընդ հա նուր հղում 
է ար վում ցկյանս ու սում նա ռութ յա նը, ո րը թեև չի 
սահ մա նա փակ վում միայն մե ծա հա սակ նե րի կրթութ-
յամբ,  այն նե րա ռում է որ պես իր բա ղադ րիչ։ Ուս տի, 
լրաց նե լով ՄՈՒԿ-ի՝ վե րը բեր ված սահ մա նու մը, սույն 

5 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learning 
and Education, 2016, page 29. 
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ու սում նա սի րութ յան մեջ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի սահ ման մա-
նը հա մա պա տաս խան, ցկյանս ու սում նա ռութ յու նը 
ըն կալ վում է հետև յալ կերպ՝  

« (…) խարսխ ված լի նե լով և՛ սո վո րե լու, և՛ կյան քը 
բնա կա նոն ապ րե լու հա մա տեղ ման սկզբուն քի վրա, 
նե րա ռում է ու սում նա կան գոր ծըն թաց ներ բո լոր տա-
րի քի մարդ կանց հա մար (ե րե խա ներ, ե րի տա սարդ-
ներ, մե ծա հա սակ ներ և տա րի քով մար դիկ, աղ ջիկ ներ 
և տ ղա ներ, կա նայք և տ ղա մար դիկ)՝ ամ բողջ կյան քի 
ըն թաց քում մարդ կանց ու ղեկ ցող բո լոր ի րո ղութ յուն-
նե րում (ըն տա նիք, դպրոց, հա մայնք, աշ խա տան քի 
վայր և  այլն) և  ի րա կա նաց վում է տար բեր ձևա չա փե-
րով (ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ և  ին ֆոր մալ), ո րոնք բո լո րը 
միա սին ա պա հո վում են կրթութ յան բա վա կա նին լայն 
սպեկտ րի կա րիք նե րի ու պա հանջ նե րի բա վա րա րու-
մը։ Ցկ յանս ու սում նա ռու թյու նը խթա նող կրթա կան 
հա մա կար գե րում որ դեգր ված են հա մա պար փակ և 
բո լոր հատ ված ներն ընդգր կող մո տե ցում ներ, ո րոնք 
նե րա ռում են բո լոր են թա հատ ված նե րը և մա կար-
դակ նե րը՝ ա պա հո վե լու հա մար կրթու թյան հնա րա վո-
րութ յուն նե րի տրա մադ րու մը բո լո րի հա մա ր»։

6
 

6 UNESCO Institute for Lifelong Learning: Technical Note Lifelong Learning, 
page 2.



23

Ներածություն. վերլուծության նպատակը, կառուցվածքը և մեթոդաբանությունը

Youth and Adult Education in the Agenda 2030Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում



24

Գործադիր ամփոփում

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

2
Մեծահասակների 
ուսումնառության 
և կրթության 
համընդգրկուն   
բնույթը
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Գործադիր ամփոփում

Հիմնական 
ուղերձները

2.1.   Մեծահասակների 
ուսումնառություն 
և կրթու թյուն. 
ուսումնառուների 
ինքնա վստահության 
ամրապնդում և 
հնարավորությունների 
ընդլայնում՝ ի նպաստ 
բոլոր ԿԶՆ-երի

Կա յուն զար գաց ման Օ րա կարգ 2030-ի նա խա բա նում 
հստակ սահ ման վում է, որ նպա տակ նե րը «մեկ ամ բող-
ջութ յուն են կազ մում և  ան բա ժա նե լի են...»։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, ԿԶՆ-նե րի ամ բող ջա կան, ան բա ժա նե լի և 
փոխ կա պակց ված բնույ թը այդ պես ակն հայ տո րեն չի 
ներ կա յաց վում նպա տակ նե րի և թի րախ նե րի նկա րագ-
րութ յան մեջ, ինչ պես որ կա րե լի էր ակն կա լել։ Ինչ պես 
նշվում է Կր թութ յան վե րա բեր յալ հա մաշ խար հա յին 
մո նի թո րին գի զե կույ ցում՝ «Կր թութ յունն ա ռանց քա յին 
դեր ու նի Կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րի (ԿԶՆ-նե-
րի) ի րա կա նաց ման գոր ծում։ Մինչ դեռ ԿԶՆ 4-ից բա ցի 
այն ար տա ցոլ ված է միայն հինգ ցու ցա նիշ նե րում։ 

  Մեծահասակների ու սում նա ռութ յուն  և կր թութ յուն. ՄՈՒԿ-ը մո բի լի զաց ման, 
հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն ման և վե րա փոխ ման գոր ծըն թաց է։ ՄՈՒԿ-ը սո վո րո-
ղա կենտ րոն է և կա րող է մո բի լի զաց նել սո վո րող նե րին ոչ միայն որ պես գի տե լիք ներ 
ստա ցող նե րի, այլ նաև որ պես սե փա կան կյան քում և  ի րենց հա մայնք նե րում փո փո-
խութ յուն ներ նա խա ձեռ նող նե րի։ Այս ներ հա տուկ մե թո դա բա նութ յու նը ՄՈՒԿ-ի ու ժեղ 
կող մե րից ու հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից է։ 

  Չափելի օ գուտ ներ. ՄՈՒԿ-ը չա փե լի օ գուտ ներ է ա պա հո վում ու սում նա ռու նե րի և 
լայն հա սա րա կութ յան հա մա ր։

  ԿԶՆ-նե րի մա սով ազ դե ցութ յու նը. մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յու նը և կր թութ-
յունն ար ժեք է ա վե լաց նում ոչ միայն ԿԶՆ 4-ի, այլ նաև բո լոր ԿԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման 
գոր ծում։ Դ րա մա սին են վկա յում բազ մա թիվ՝ կոնկ րետ դեպ քե րի դի տար կու մը,  թե-
մա տիկ հե տա զո տութ յուն ներն ու միմ յանց միջև փոխ ներ գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
պար բե րա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րը։ Բա ցի ԿԶՆ 4-ի մա սով ու նե ցած ազ դե ցութ յու-
նից, այն մե ծա պես նպաս տում է նաև ԿԶՆ 1-ի (Ա մե նու րեք վե րաց նել աղ քա տութ յունն` 
իր բո լոր ձևե րով ու դրսևո րում նե րով) և ԿԶՆ 3-ի (Ա պա հո վել ա ռողջ կյանք և խ թա նել 
բա րե կե ցութ յուն բո լո րի հա մար՝ ան կախ տա րի քից) ի րա կա նաց մա նը։

Այլ ցու ցա նիշ նե րում կրթութ յան հա րա բե րա կան բա-
ցա կա յու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ ԿԶՆ-նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար դրա կար ևո րութ յու նը ամ բող-
ջութ յամբ չի գի տակց վու մ»։

7
 

Սա կայն այս ու սում նա սի րութ յան մեջ հիմ նա վոր վում 
է, որ ՄՈՒԿ-ի և ԿԶՆ-նե րի միջև փոխ ներ գո ծութ յուն-
նե րը խարսխ ված են մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա-
ռութ յան և կր թութ յան մե թո դա բա նա կան մո տեց ման 
վրա։ ՄՈՒԿ-ը դի տարկ վում է որ պես մո բի լի զաց ման, 
հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն ման և վե րա փոխ ման 
գործ ըն թաց։ Այս գոր ծըն թա ցի արդ յուն քը չի սահ մա-
նա փակ վում միայն նոր գի տե լիք նե րի, հմտու թյուն նե-
րի և կա րո ղութ յուն նե րի ձեռք բեր մամբ. այն կա րող է 
նպաս տել նաև քա ղա քա կան և  ո րո շում նե րի ըն դուն-
ման գոր ծըն թաց նե րում ներգ րավ մա նը, կա մար տա-
հայ տութ յան և գոր ծե լու կա րո ղութ յան ձևա վոր մա նը։

Այս ա մե նը լա վա գույնս կա րող է ի ցույց դրվել 
«ՌԵՖԼԵԿՏ»-ի [REFLECT] մի ջո ցով (Ֆ րե յեր յան վե-
րածն ված գրա գի տութ յուն՝ հան րութ յան վստա հութ յան 
և հ նա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն ման մե թոդ նե րով), 
ո րը  լայն ճա նա չում ու նե ցող մաս նակ ցա յին մե թո դա-
բա նութ յուն է՝ ուղղ ված գրա գի տութ յան և տար րա կան 
թվա բա նութ յան գի տե լիք նե րի մա կար դա կի բարձ րաց-

7 UNESCO: Global Education Monitoring Report 2017/18, 2017, page 256.

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Գործադիր ամփոփում

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

Բանգ լա դե շում 60%-ը, իսկ Ու գան դա յում 68%-ը 
մեկ տար վա ըն թաց քում ձեռք են բե րել գրա գի-
տութ յան բա զա յին գի տե լիք ներ։

•  Հան րա յին և հա մայն քա յին կազ մա կեր պութ յուն-
նե րում ա վե լի ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը պայ-
մա նա վոր ված է Ու գան դա յում և Սալ վա դո րում 
«ՌԵՖԼԵԿՏ» խմբակ նե րում մաս նակ ցութ յամբ։ 
Հատ կա պես ապ շե ցու ցիչ է այն հան գա ման քը, 
որ Սալ վա դո րում սո վո րող նե րի 61%-ը նշել են, 
որ ներ կա յումս պա տաս խա նա տու պաշ տոն ներ 
են ստանձ նել հան րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե-
րում, ո րոնք չեն զբա ղեց րել նախ քան «ՌԵՖԼԵԿՏ» 
գրա գի տութ յան ծրագ րե րին մաս նակ ցե լը (օ րի նակ՝ 
որ ևէ կա ռույ ցի նա խա գահ, քար տու ղար կամ գան-
ձա պահ հա մայն քի ա վա գա նիում, որ ևէ պաշ տոն 
կոո պե րա տիվ նե րի տնօ րի նութ յու նում, վար կա յին 
հանձ նա ժո ղո վում, ծնո ղա կան կո մի տե նե րում, 
ա ռող ջա պա հա կան հար ցե րով հանձ նա ժո ղով նե-
րում, կա նանց կամ ծխա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րում)։

•  Գ րա գի տութ յան դա սերն ուղ ղա կիո րեն հան գեց րել 
են գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց մա նը։ «Դ րանք 
ե ղել են թե՛ տնտե սա կան ո լոր տում (հա ցա հա տի կի 
պա հեստ նե րի կա ռու ցում, մշա կա բույ սե րի դի վեր-
սի ֆի կա ցում, կոո պե րա տիվ առ ու վա ճառք), թե՛ 
հա մայն քա յին ծրագ րե րում (փոքր են թա կա ռուց-
վածք նե րի հետ կապ ված աշ խա տանք նե րի ի րա-
կա նա ցում, օ րի նակ՝ ճա նա պարհ նե րի վե րա կա ռու-

մա նը։ Հետ ևե լով «ՌԵՖԼԵԿՏ»-ի մե թո դա բա նութ յա նը՝ 
ու սում նա ռու նե րը միա վոր վում են գրա գի տութ յան 
խմբակ նե րում։ « Յու րա քանչ յուր գրա գի տութ յան 
խմբակ ինքն է մշա կում իր սե փա կան ու սում նա կան 
նյու թե րը՝ այն պի սի քար տեզ նե րի, աղ յու սակ նե րի, օ րա-
ցույց նե րի և գ ծա պատ կեր նե րի կազմ ման մի ջո ցով, 
ո րոնք ար տա ցո լում են ի րենց տե ղի ի րա կա նութ յու նը, 
հա մա կար գում են ու սում նա ռու նե րի մոտ առ կա գի-
տե լիք նե րը և ն պաս տում են տե ղա կան պրոբ լեմ նե րի 
ման րա մասն վեր լու ծութ յա նը։ (…) Այս մե թոդն ուղըղ-
ված է ակ տիվ երկ խո սութ յան խթան մանն ու վստա-
հութ յան ձևա վոր մա նը։  Քա նի որ մաս նա կից ներն 
ի րենք են մշա կում ի րենց նյու թե րը, հետ ևա բար նրանք 
ստանձ նում են ա ռաջ ե կող խնդիր նե րի պա տաս խա-
նատ վութ յունն ու ա ռա վել հակ ված են տե ղա կան  մա-
կար դա կում  գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար կե լուն, ի րենց 
վար քա գի ծը կամ վե րա բեր մուն քը փո խե լուն»։8  

Ե րեք տար բեր երկր նե րի 100 գյու ղե րում անց կաց ված՝ 
«ՌԵՖԼԵԿՏ» ծրագ րի օրկ նա կե լի  գնա հատ ման տվյալ-
նե րից

9  կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հետև յալ արդ յունք նե-
րը. 

•  Ի սկզբա նե «ՌԵՖԼԵԿՏ» խմբակ նե րում ներգ րավ-
ված մե ծա հա սակ նե րի թվից Սալ վա դո րում 65%-ը, 

8 Overseas Development Administration: Occasional papers on education. No. 
17, 1996, paragraphs 2.1. and 2.4.
9 Overseas Development Administration: Occasional papers on education. No. 
17, 1996, paragraphs 4.2. and 4.3.

Եթովպիայում գրա գի տութ յան շրջիկ ծրագ րե րը և հա մայն քա յին ու սում նա կան 
կենտ րոն նե րը Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լի ծրագ րե րի ա ռանց քա յին մասն են կազ մում։ 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Ցկ յանս ու սում նա ռութ յան ինս տի տուտն ամ փոփ նշում է հետև յա լը. 
«ԿԶՆ 4-ին հա մա հունչ՝ գյու ղա կան հա մայնք նե րին ներգ րա վե լու նպա տա կով կա ռա վա-
րութ յու նը՝ Գեր մա նիա յի մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան ա սո ցիա ցիա յի հետ հա մա տեղ 
նա խա ձեռ նել է գրա գի տութ յան շրջիկ ծրագ րեր։  

Գ րա գի տութ յուն ու սու ցա նող նե րը  աշ խա տում են քոչ վոր կյան քով ապ րող նե րի հետ, 
ո րոնք հե ռա նում են տա նից՝ ի րենց ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար նոր ա րո տա վայ-
րեր գտնե լու նպա տա կով։ Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լի հետ մեկ այլ հա մա տեղ նա խա ձեռ-
նութ յուն է ՀՈՒԿ-ե րի պի լո տա յին գոր ծար կու մը, ո րոնք շա րու նա կա կան կրթութ յան հնա-
րա վո րութ յուն ներ են տրա մադ րում՝ հա մայն քի հզո րաց ման նպա տա կով։ Նա խա տես ված 
գոր ծո ղութ յուն նե րը նե րա ռում են սո ցիալ-մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր-
պում, ո րոնք խրա խու սում և սա տա րում են կա նանց մաս նակ ցութ յու նը՝ այդ պի սով 
ամ րապն դե լով նրանց ակ տիվ դե րը հա սա րա կութ յան կյան քու մ։
Աղբյուրը՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Ցկյանս ուսումնառության ինստիտուտ. Ցկյանս ուսումնառության խրախուսում բոլորի 

համար. Եթովպիայի, Քենիայի, Նամիբիայի, Ռուանդայի և Տանզանիայի Միացյալ Հանրապետության փորձը, 2018թ.։ 

Ներդիր 1. 
Եթովպիա. 

Գրագիտություն 
և համայնքային 

ուսուցման կենտրոններ 
(ՀՈւԿ)

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության համընդգրկուն բնույթը
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ցում, դպրոց նե րի վե րա նո րո գում, ջրա տար նե րի 
վե րա նո րո գում), թե՛ շրջա կա մի ջա վայ րի ո լոր տում 
(սանդ ղա վո րում, օր գա նա կան պա րար տան յու թեր, 
ծա ռա բու ծա րան ներ, ծա ռա տունկ), և թե՛ ա ռող ջա-
պա հութ յան ո լոր տում (խո ղո վա կա յին ջրհոր նե-
րի փո րում, զու գա րան նե րի կա ռու ցում, աղ բի 
մաք րում, կեղ տաջ րե րի մաք րում)։ Այդ գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ի րա կա նաց ման ա ռանց քա յին գոր ծոն է 
հան դի սա ցել այն հան գա ման քը, որ ու սում նա ռու-
ներն ինք նու րույն են հան գել ի րենց վեր լու ծու թյուն-
նե րի հի ման վրա գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար կե լու 
ո րոշ մա նը։

•  Բա ցի դրա նից, «ՌԵՖԼԵԿՏ» խմբակ նե րը դրա կան 
ազ դե ցութ յուն են ու նե ցել ա ռող ջու թա պա հա կան 
հար ցե րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յան մա-
կար դա կի բարձ րաց ման վրա։ Դ րանք բազ մա թիվ 
հա մայնք նե րում կյան քի են կոչ վել կոնկ րետ գոր-
ծո ղութ յուն նե րի տես քով, ո րոնք մաս նա վո րա պես 
նե րա ռել են ար տաք նոց նե րի կա ռու ցու մը և թա-
փոն նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ հե ռա ցու մը։

Այլ կերպ ա սած, այն մի ջամ տութ յու նը, ո րը կա րե-
լի է ա սել նա խանշ վել է ԿԶՆ 4-ի շրջա նակ նե րում, 
հան գեց րել է ա ռող ջա պա հութ յան, տնտե սութ յան, 
պա րե նա յին, շրջա կա մի ջա վայ րի վե րա բեր յալ տե-
ղե կաց վա ծութ յա նը, գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
գոր ծո ղութ յուն նե րի և  արդ յունք նե րի,  ինչ պես նաև 
բա րե լա վել քա ղա քա ցի նե րի կրթութ յունն ու մաս նակ-
ցութ յու նը։ Այն ար դա րա ցիո րեն ա պա հո վել է բազ-
մա թիվ ԿԶՆ-նե րի մա սով նպա տակ նե րի ի րա կա նա-
ցու մը։ Մաս նա վո րա պես, Սա հա րա յից հա րավ ըն կած 
աֆ րիկ յան երկր նե րում, ինչ պես նաև Լա տի նա կան 
Ա մե րի կա յում այս մե թո դը լայն ճա նա չում ու նի և մե-
ծա պես գնա հատ վում է։ 

Օ րի նակ, Մա լա վիի Կա նանց և Ե րե խա նե րի Զար-
գաց ման Հար ցե րով նա խա րա րութ յան կող մի ի րա-

կանց րած գնա հատ ման մեջ  բա վա կա նին դրա կան 
եզ րա կա ցութ յուն է տրվում մե թո դին, նշե լով, որ «այն 
խթա նում է մաս նա կից նե րի  կող մից ի րենց կյան քը 
քննա դա տա բար գնա հա տե լու, ի րենց ա պա գան կա-
ռա վա րե լու, գրա գի տութ յան ի րենց հմտութ յուն նե րը 
բարձ րաց նե լու, ի րենց հա մայն քին կամ ի րա վի ճա կին 
առնչ վող բա ռապաշարի ձևա վոր ման, ան հա տա-
կան և կո լեկ տիվ գոր ծո ղութ յուն ներ նա խա ձեռ նե լու 
նպա տա կի  շուրջ ի րենց գի տե լիք նե րի զար գաց ման 
ու հա մախմբ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը»։

10 Ա վե լին, 
Տան զա նիա յի փոր ձը վկա յում է այն մա սին, որ այս մե-
թո դը հար մար է իր ազ դե ցութ յան բազ մա պատկ ման 
տե սան կու նից  և կա րող է ընդգր կել մի լիո նա վոր ու-
սում նա ռու նե րի։ Տան զա նիա յում « Մե ծա հա սակ նե րի 
հա մա լիր կրթութ յուն հա մայնք նե րում» (ՄՀԿՀ) 
ծրա գի րը փոխ կա պակ ցել է  «ՌԵՖԼԵԿՏ» մո տե-
ցու մը մաս նա գի տա կան ու կեն սա կան անհ րա ժեշտ 
հմտութ յուն նե րի ձեռք բեր ման հետ և ն պաս տել է 
շրջա նա ռու ֆոն դից կեն սա մա կար դա կի բա րե լավ ման 
հա մար փո խա ռութ յուն նե րի տրա մադր ման հնա րա-
վո րու թյուն նե րի ա պա հով մա նը։

Իր մեկ նար կից հե տո ՄՀԿՀ ծրա գի րը մոտ 14 մի-
լիոն ե րի տա սարդ և մե ծա հա սակ ու սում նա ռու նե րի 
ու սուց ման հնա րա վո րու թյուն ներ է տրա մադ րել, և  
ա պա հո վել է մեծ թվով կա նանց ներգ րա վու մը։

11
  

Ինչ վե րա բե րում է Եվ րո պա յին, ա պա այդ տեղ արդ-
յունք նե րը հիմ նա վոր վում են ցկյանս ու սում նա ռութ-
յան ա վե լի լայն օ գուտ նե րի վե րա բեր յալ ԲեԼԼ (BeLL) 
հարց մամբ,

12 ո րը Եվ րո պա յում  անց կաց վել է Ար ևել-
յան Ֆին լան դիա յի հա մալ սա րա նի կող մից ընդ հա նուր  
8,600 մաս նա կից նե րի շրջա նում։ Տվ յալ դեպ քում 
հար ցու մը հիմ նա կա նում կենտ րո նա ցած է ե ղել այս-
պես  կոչ ված մե ծա հա սակ նե րի «լի բե րալ» ու սում նա-
ռութ յան, այ սինքն՝ ոչ ֆոր մալ, ոչ մաս նա գի տա կան 
դա սըն թաց նե րի վրա։ 

10 Ministry of women and child development of Malawi: The development of
and state of adult learning and education, 2008, page 21.
11 UNESCO Institute for Lifelong Learning: Promoting lifelong learning for 
all: The experiences of Ethiopia, Kenya, Namibia, Rwanda and the United 
Republic of Tanzania, 2018, page 46.
12 Արևելյան Ֆինլանդիայի համալսարանի կողմից հարցումն իրականացվել 
է ԲեԼԼ-ի ավելի լայն ուսումնասիրության շրջանակներում, որն 
անցկացվել է 10 ընկերություններից բաղկացած կոնսորցիումի կողմից և 
ֆինանսավորվելէ ԵՄ-ի կողմից։ Մանրամասների համար տե՛ս http://www.
bell-project.eu/cms/index.html

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության համընդգրկուն բնույթը

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

Այս դա սըն թաց նե րը սո վո րա բար չեն գրանց վում և 
(առն վազն ուղ ղա կիո րեն) ուղղ ված չեն աշ խա տա-
շու կա յին հա մա պա տաս խա նող հմտութ յուն նե րի 
ձևա վոր մանն ու զբաղ վա ծութ յան ա պա հով մա նը։ 
Հարց ման արդ յուն քում տվյալ ներ են ձեռք բեր վել այն 
մա սին, որ օ գուտ նե րը կա րե լի է դա սա կար գել ե րեք 
խմբի. 1) սե փա կան կյան քի նկատ մամբ վե րահս-
կո ղութ յուն, 2) հա րա բե րութ յուն ներ և սո ցիա լա-
կան կա պի տալ և 3) ա ռող ջութ յուն, ըն տա նիք ու 
աշ խա տանք։ «Արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ 
մե ծա հա սակ նե րի լի բե րալ կրթութ յան դա սըն թաց-
նե րին մաս նակ ցութ յու նը բազ մա թիվ օ գուտ ներ է 
ա պա հո վում թե՛ ան հատ նե րի, և թե՛ հա սա րա կութ յան 
հա մար։ Հարց ված նե րի 70-87%-ը նշել են, որ դրա կան 
փո փո խութ յուն ներ են ար ձա նագ րել սո վո րե լու ի րենց 
մո տի վա ցիա յի, սո ցիա լա կան փոխ գոր ծակ ցութ յան, 
ընդ հա նուր բա րե կե ցութ յան և կ յան քից բա վա րար-
ված լի նե լու հար ցե րու մ։

Մի փոքր ա վե լի քիչ են աշ խա տան քին, կա րիե րա յին և  
ակ տիվ քա ղա քա ցիութ յա նը առնչ վող փո փո խութ յուն-
նե րը, սա կայն նույ նիսկ այս դեպ քում հարց ված նե րի 
31-42%-ի մոտ դրա կան տե ղա շար ժեր են ար ձա նա-
գրվել։ Բաց հար ցե րի ո րա կա կան վեր լու ծութ յու նը 
ցույց է տա լիս, որ մար դիկ ի վի ճա կի են ըն դու նել, նշել 
և ն կա րագ րել այս օ գուտ նե րը»:

13

Մե ծա հա սակ նե րի լի բե րալ կրթութ յան ո լորտ նե րից 
մեկն էլ Կր թութ յունն է հա նուն կա յուն զար գաց ման 
(ԿՀԿԶ)։ Ինչ պես նշվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կող մից՝ 
« Բո լոր ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րը՝ սկսած 
նա խադպ րո ցա կան նե րից մինչև բարձ րա գույն ու-
սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ, ինչ պես նաև ոչ 
ֆոր մալ և  ին ֆոր մալ ու սու ցում ա պա հո վող հաս տա-
տութ յուն նե րը կա րող են և պետք է ին տեն սի վո րեն 
զբաղ վեն կա յուն զար գաց ման հար ցե րով և խ թա նեն 
հա մա պա տաս խան կա րո ղութ յուն նե րի զար գա-
ցու մը»։

14 Հա նուն կա յուն զար գաց ման կրթութ յան 
հա մա տեքս տում սո վո րող նե րը դի տարկ վում են 
որ պես «կա յու նութ յան ո լոր տում փո փո խութ յուն ներ 
ի րա կա նաց նող ներ»։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կող մից նշվում է 
նաև, որ «ԿՀԿԶ»-ն  նպա տա կաուղղ ված է այն պի սի 

13 Manninen, Jyri & Meriläinen, Matti: Benefi ts of Lifelong Learning. BeLL 
Survey Results, page 2.
14 UNESCO: Education for Sustainable Development Goals, Learning Objec-
tives, 2017, page 7.

կա րո ղութ յուն նե րի զա գաց մա նը, ո րոնք մարդ կանց 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս մտո րել ի րենց գոր ծո-
ղութ յուն նե րի մա սին՝ հաշ վի առ նե լով դրանց ներ կա 
և  ա պա գա սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին, տնտե սա կան 
և  է կո լո գիա կան ազ դե ցու թյուն նե րը թե՛ տե ղա կան, և 
թե՛ հա մաշ խար հա յին մա կար դա կում»։

15 Արդ յուն քում, 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կող մից խրա խուս վող՝ Հա նուն կա յուն 
զար գաց ման կրթութ յան նպա տակ ներն ընդգր կում են 
բո լոր ԿԶՆ-նե րի ո լորտ նե րը տե ղա կան և հա մաշ խար-
հա յին մա կար դակ նե րում։

Այս պի սով, ԿՀԿԶ-ի հա մընդգր կուն բնույ թը խարսխ-
ված է թե՛ (վստա հութ յուն ա պա հո վող և հ նա րա վո-
րութ յուն ներն ընդ լայ նող) մե թո դա բա նա կան մո տեց-
ման, և թե՛ դրա բո վան դա կութ յան վրա։ Այս պի սի 
կրթութ յան տես լա կա նը, այն է՝ ինչ պես են սո վո րող նե-
րը դառ նում «փո փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց նող ներ», 
հատ կա պես հար մար է մե ծա հա սակ նե րի ոչ ֆոր մալ 
կրթութ յան հա մա ր։

 

2.2.    Մեծահասակների 
կրթություն և 
ուսումնառություն. 
ազդեցությունն 
առանձին 
ոլորտներում

Ե թե նա խորդ բաժ նում խոս վում էր ՄՈՒԿ-ի մե թո-
դա բա նա կան մո տեց ման՝ որ պես դրա ա ռանձ նա-
հա տուկ ու ժեղ կող մի մա սին, ա պա այս բաժ նում 
ներ կա յաց վում են փաս տեր և  օ րի նակ ներ ՄՈՒԿ-ի՝ 
տար բեր ԿԶՆ-նե րի ուղ ղութ յամբ այն ազ դե ցութ յան 
մա սին, որն  ար դեն դի տարկ վել է ԲՔՖ-ի կող մից 2017 
և 2018 թվա կան նե րին։ Ս տորև բեր ված օ րի նակ նե րը 
հիմն ված են տար բեր մե թո դա բա նութ յուն նե րի կի րառ-
մամբ ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րութ յուն նե րի վրա. 
գրա գի տութ յան և  աղ քա տութ յան վե րա բեր յալ ա ռա ջին 
օ րի նա կում օգ տա գործ վում է ազ գա յին մա կար դա-
կում հա մա հա վաք տվյալ նե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը, 
ո րոշ այլ օ րի նակ ներ հիմն ված են ա ռան ձին դեպ քե րի 

15 UNESCO: Education for Sustainable Development Goals, Learning Objec-
tives, 2017, page 7.
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վեր լու ծութ յան վրա, ո րոշ ներն էլ՝ թե մա տիկ վեր լու ծութ-
յան վրա, օ րի նակ՝ ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում, իսկ 
ո րոշ օ րի նակ ներ էլ բխում են տար բեր ԿԶՆ-նե րի միջև 
փոխ ներ գոր ծութ յուն նե րի հա մա կարգ ված և նո րա րա-
րա կան վեր լու ծութ յու նից։ Չ նա յած մե թո դա բա նա կան 
մո տե ցում նե րը տար բեր են, դրանք բո լորն էլ փաս տում 
են, որ մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յու նը և  ու սում նա ռութ-
յու նը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե ցող ներդ րում ու նեն 
մի շարք ԿԶՆ-նե րի հար ցում։ 

 

2.2.1 Աղ քա տութ յան հաղ թա հա րում 

Վե րը նշված օ րի նակ նե րը ցույց են տա լիս, թե ինչ պես 
գրա գի տութ յուն ստա նա լը կա րող է կապ ված լի նել 
մաս նա գի տա կան ու կյան քի հա մար կար ևոր հմտութ-
յուն ներ սո վո րե լու, ինչ պես նաև կեն սա մա կար դա կի 
բարձ րաց ման հետ։ Ի լրումն ա ռան ձին դեպ քե րի վրա 
հիմն ված օ րի նակ նե րի, փաս տեր կան նաև այն մա-
սին, որ գրա գի տութ յու նը սեր տո րեն փոխ կա պակց-
ված է ազ գա յին հարս տութ յան հետ և  ա ռանց քա յին 
դեր ու նի աղ քա տութ յան վե րաց ման գոր ծում (ԿԶՆ 1)։ 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ն շում է, որ «Երկ րում գրա գի տութ յան 
մա կար դա կի և  ազ գա յին հարս տութ յան միջև սերտ 
հա րա բե րակ ցու թյունն ար ձա նագր ված փաստ է (ո րը 
չափ վում է ըստ մեկ շնչին բա ժին ընկ նող ՀՆԱ-ի ցու-
ցա նիշ նե րով)։ Բա ցի դրա նից, նկատ վում է մի տում, 
ըստ ո րի գրա գի տութ յան ցու ցա նիշ նե րի ա ճի հետ 
միա սին նվա զում է աղ քա տութ յան մեջ ապ րող, այ-
սինքն՝ օ րա կան 2 դո լա րից պա կաս ե կա մուտ ու նե ցող 
բնակ չութ յան թի վը»։

16 

Գ ծա պատ կեր 1-ում ներ կա յաց ված է մե ծա հա սակ նե-
րի գրա գի տութ յան ցու ցա նիշ նե րի և  աղ քա տութ յան 
ցու ցա նիշ նե րի ընդ հա նուր հա րա բե րակ ցութ յու նը։ 
ԿԶՆ 4-ի ի րա կա նաց ման գոր ծում մե ծա հա սակ նե րի 
գրա գի տութ յան ու նե ցած ներդր ման մա սին ա վե լի 
ման րա մասն տե ղե կատ վու թյու նը ներ կա յաց ված է 
2-րդ գլ խում։ 

16 https://tellmaps.com/uis/literacy/#!/tellmap/-1003531175/9, accessed 

07.11.18

2.2.2 Ա ռող ջութ յուն և բա րե կե ցութ յուն

Ա ռող ջութ յան և բա րե կե ցութ յան (ԿԶՆ 3) ո լոր տում 
նույն պես ու սում նա սի րութ յուն նե րը  ցույց  են  տվել 
ՄՈՒԿ-ի արդ յու նա վետ ու չա փե լի ազ դե ցու թյու նը։ 
« Փաս տա ցիո րեն ա ռաջ է քաշ վել այն են թադ րու-
թյու նը, որ ՄՈՒԿ-ի մի ջո ցով ա պա հով ված ա մե նա-
լայն տա րա ծում ու նե ցող օ գուտ նե րը ա ռող ջութ յան, 
մտա վոր ա ռող ջութ յան և բա րե կե ցութ յան հետ են 
կապ ված»։

17 Դ րանք կա րե լի է ներ կա յաց նել մի քա նի 
եզ րա կա ցու թյուն նե րով. 

•  Ա ռող ջա պա հութ յան հետ կապ ված հար ցե րի վե-
րա բեր յալ գի տե լիք նե րի խո րա ցու մը կա րող է շատ 
արդ յու նա վետ լի նել: Օ րի նակ, Կենտ րո նա կան 
Ա մե րի կա յի ութ երկր նե րի հա մայնք նե րում սո վո րե-
ցին, թե ինչ պես կա րե լի է խու սա փել ԴԴՏ տե սա կի 
մի ջա տաս պան նյութն օգ տա գոր ծե լուց՝ մա լա-
րիա յի դեմ պայ քա րե լու շրջա նակ նե րում: Շր ջա կա 
մի ջա վայ րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցութ յամբ և  
են թադ րա բար նաև մար դու ա ռող ջութ յան հա մար 
վնա սա կար ԴԴՏ նյու թի օգ տա գործ ման փո խա րեն 
ա ռա ջարկ վել է խու սա փել հա վա քած ջուր պա հե-
լուց, բա րե լա վել դրե նա ժա յին հա մա կար գե րը և 
հա մայնք նե րը մա քուր պա հել: Արդ յուն քում, մա լա-
րիա յի դեպ քե րի թի վը կրճատ վել է 63%-ով:

18
 

•  Բ րի տա նա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը 
ցույց են տվել, որ ան կախ նրա նից, թե մե ծա հա-
սակ ներն ինչ ու ղի են ընտ րել վաղ տա րի քում, 33-
ից 42 տա րե կա նում դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցե լը 
դրա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել ծխե լուց հրա-
ժար վե լու, ֆի զի կա կան ակ տի վութ յան և կ յան քից 
բավարարվածության մակարդակի վրա:

19
  

•   Ֆի լի պին նե րում «… «mHealth» կոչ վող շրջիկ  կրթա-
կան ծրա գի րը, ո րը կոչ ված էր խթա նե լու կրծքով 
կե րակ րումն ու ման կա հա սակ  ե րե խա նե րի սնու-
ցու մը, բա վա կա նին հա ջող է ե ղել, և գ նա հա տում նե-
րը ցույց են տվել, որ կրծքով կե րակր ման ցու ցա նիշ-

17 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learn- 
ing and Education, 2016, page 70.
18 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learn- 
ing and Education, 2016, page 70.
19 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learn- 
ing and Education, 2016, page 71.
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Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

ներն ա վե լա ցել են, իսկ ման կա կան մա հա ցութ յան 
դեպ քե րը՝ նվա զել: Ա ռող ջա պա հա կան շրջիկ  
«mHealth» ծրա գիրն աշ խա տում է բջջա յին և  ան լար 
սար քե րի օգ տա գործ մամբ և ն պա տա կաուղղ ված է 
ա ռանց մեծ ծախ սե րի բա րե լա վե լու ա ռող ջութ յան 
հետ կապ ված ցու ցա նիշ նե րը՝ օգ տա տե րե րի կա-
րիք նե րին հար մա րեց ված ճիշտ տե ղե կատ վութ յան 
տրա մադր ման մի ջո ցով:  Ա ռող ջա պա հա կան շրջիկ  
«mHealth» ծրագ րի հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին 
փաս տերն ար ձա նագր վել են թե՛ հյու սի սա յին, և թե՛ 
հա րա վա յին կի սագն դի երկր նե րում:20 

•  Մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յան և կր թութ յան 
վե րա բեր յալ հա մաշ խար հա յին եր րորդ զե կույ ցի 
(ՄԿՈւՀԶ3) մա սով մո նի թո րին գա յին հարց մա նը

21
 

մաս նակ ցած երկր նե րի 65%-ը անգ րա գի տու թյու նը 
նշել է որ պես ա ռող ջութ յան և բա րե կե ցութ յան վրա 
ՄՈՒԿ ա ռա վել նկա տե լի ազ դե ցութ յուն ա պա հո վե-
լու հիմ նա կան խո չըն դոտ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ա պա ցու ցո ղա կան  բա զան 
ցույց է տա լիս, որ ՄՈՒԿ-ը նպաս տում է ա ռող ջութ յան 
և բա րե կե ցութ յան ա պա հով մա նը եր կու մա կար դակ-
նե րում։ Նախ ՄՈՒԿ-ը ուղ ղա կիո րեն է նպաս տում 
ա ռող ջութ յան բա րե լավ մա նը, սա կայն գրա գի տութ յու-
նը ևս կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի և հան դի սա նում 
է այն հիմ նա քա րը, ո րի վրա կա ռուց վում է ա ռող ջա-
պա հա կան հար ցե րին միտ ված ՄՈՒԿ-ը։

2.2.3 Միջոլորտային կապերը 

Հա ջո ղութ յուն նե րի գրանց ման տե սանկ յու նից 
ՄՈՒԿ-ի հետ հեշ տութ յամբ ա սո ցաց վող ո լորտ նե-
րից է ԿԶՆ 2-ը, ո րը նպա տա կաուղղ ված է սո վի 
վե րաց մա նը, պա րե նա յին ա պա հո վութ յա նը, բա րե-
լավ ված սնուց մանն ու կա յուն գյու ղատն տե սութ յան 
զար գաց մա նը։ Ս տորև բեր ված օ րի նա կում ներ կա-
յաց վում է ԿԶՆ 2-ից բա ցի նաև այլ ԿԶՆ-նե րի հետ 
կա պե րը՝ ցույց տա լով, որ սննդամ թեր քի ար տադ-

20 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learn- 
ing and Education, 2016, page 75-76.
21 Ամբողջ աշխարհում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ 195 երկրներից 139-ը մաս-
նակցել են ՄԿՈՒՀԶ 3-ին՝ Մեծահասակների կրթության և ուսումնառության 
վերաբերյալ համաշխարհային մոնիթորինգային զեկույցին (2016թ.)։ Սա 
կազմում է մասնակցության 71%։ Տե՛ս UNESCO Institute for Lifelong Learning: 
3rd Global Report on Adult Learning and Education, page 27.

րութ յան ո րա կի բա րե լա վու մը (ԿԶՆ 2), դե ղա բույ սե-
րի մա սին գի տե լիք նե րը (ԿԶՆ 3), ար տադ րութ յան 
պրո ցե սի նկատ մամբ պա տաս խա նա տու մո տե ցու-
մը (ԿԶՆ 12) և գ յու ղատն տե սա կան կեն սա բազ մա-
զա նութ յան պահ պա նու մը (ԿԶՆ 15) հան դի սա նում 
են տար բեր, սա կայն միև նույն ժա մա նակ միմ յանց 
փոխլ րաց նող մո տե ցում ներ:

«Ա ռա վել աղ քատ երկր նե րում մի շարք խոս տում նա-
լից նա խա ձեռ նութ յուն նե րում կրթութ յու նը վճռո րոշ 
դեր ու նի մանր հո ղա տե րե րի հնա րա վո րութ յուն նե-
րի ընդ լայն ման հար ցում, մաս նա վո րա պես ա րագ 
ան հե տա ցող գյու ղատն տե սա կան կեն սա բազ մա-
զա նութ յան պահ պան ման և  ագ րո բիզ նե սում հիմ-
նա կան կի րառ վող պրակ տի կա նե րի փո փոխ ման 
մա սով։ Հնդ կաս տա նում Նավ դան յան (Ին նը սեր մեր) 
ի րե նից ներ կա յաց նում է 18 նա հանգ նե րում գոր-
ծող  ցանց, ո րի նպա տակն է պահ պա նել սեր մե րը՝ 
դրանց մա սին և դ րանց օգ տա գործ ման մա սին 
գի տե լիք նե րի պահ պա նութ յան մի ջո ցով։ Վեր ջին 
եր կու տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում այն ա վե լի քան 
500,000 ֆեր մեր նե րի ու սու ցա նել է  սերմ նա բու-
ծութ յուն և կա յուն գյու ղատն տե սա կան զար գա ցում։ 
Ուտ տա րակ խանդ նա հան գում վեր ջի նիս ա ջակ-
ցութ յամբ գրի են առն վել դե ղա բույ սե րի և  այլ բույ սե-
րի վե րա բեր յալ գի տե լիք նե րը և փաս տաթղ թա յին 
ձևա կեր պում ստա ցել գյու ղա ցիա կան տնտե սութ-
յան վար ման մե թոդ նե րը, որ պես զի հնա րա վոր լի նի 
ճիշտ խորհր դատ վութ յուն տրա մադ րել:  Ն ման մո-
տե ցու մը սո վո րա բար գրե թե միշտ հա կա սում է պե-
տա կան քա ղա քա կա նութ յա նը, ո րով հիմ նա կա նում 
խրա խուս վում է քի մի կատ նե րի օգ տա գոր ծու մը։

Հնդ կաս տա նի Փեն ջաբ նա հան գի «Կ խե թի վի րա-
սաթ» (Գ յու ղատն տե սութ յան ժա ռան գութ յուն) ա ռա-
քե լու թյան՝ գյու ղատն տե սա կան գի տե լիք նե րի տա-
րած ման գծով մաս նա գետ նե րը գրա վոր նյու թե րի 
փո խա րեն փաս տա վա վե րագ րա կան և կր թա կան 
ֆիլ մեր են օգ տա գոր ծում ա վան դա կան մե թոդ նե-
րով ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի վար ման հետ 
կապ ված՝ շրջա կա մի ջա վայ րի և  ա ռող ջա պա հութ-
յան խնդիր նե րի, գյու ղատն տե սութ յան աշ խար հա-
քա ղա քա կա նութ յան և  օր գա նա կան ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յան վար ման վե րա բեր յալ ֆեր մեր նե րին 
ու սու ցում տրա մադ րե լու հա մար (...)»։ 22

22 UNESCO: Global Education Monitoring Report 2017/18, 2017a, page 261.

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության համընդգրկուն բնույթը
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Օրական 3.10 դոլարի 
մակարդակում 

աղքատների թվաքանակի 
ցուցանիշը (PPP 

[գնողունակության 
համարժեքության 

ցուցանիշ]) (բնակչության 
%) (2014թ.)

Մեծահասակների 
գրագիտության ցուցանիշ, 

բնակչությունը՝ 15+ 
տարեկան, բոլոր սեռերի 
ներկայացուցիչները (%) 

(2017թ)

50%-ից քիչ Տվյալներ չկան

Գծապատկեր 1. Մեծահասակների գրագիտության և աղքատության 
ցուցանիշների  քարտեզագրում  

Աղբյուրը՝ https://tellmaps.com/uis/literacy/#!/tellmap/-1003531175/0 and 

https://tellmaps.com/uis/literacy/#!/tellmap/-1003531175/9

31
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

2.2.4  Համակարգված  շրջանակի 
ներդրում

Քա նի որ տար բեր ԿԶՆ-նե րի միջև փոխ ներ գոր ծութ-
յուն ներն ու փոխ կա պա կաց վա ծութ յուն նե րը բա վա-
կա նին բարդ են, Գի տութ յան մի ջազ գա յին խոր հուրդն 
(ԳՄԽ)

23 ա վե լի հա մա կարգ ված շրջա նակ է մշա կել 
այդ կա պե րի մա սին ա վե լի լավ պատ կե րա ցում ու-
նե նա լու հա մար։  Այդ շրջա նա կը բնու թագր վում է 
«տար բեր ԿԶՆ-նե րի միջև դրա կան և բա ցա սա կան 
փոխ ներ գոր ծութ յան շրջա նա կը։ (…) Չափ ման սանդ-
ղա կը տա տան վում է -3-ից մինչև +3-ի միջև՝ սկսե լով 
այն դեպ քե րից, երբ մի թի րա խի ա ռա ջըն թա ցը չե զո-
քաց նում է մեկ այլ թի րա խի ա ռա ջըն թա ցը, և վեր-
ջաց րած այն դեպ քե րով, երբ մեկ նպա տա կի դրա կան 
ա ռա ջըն թացն ան բա ժա նե լիո րեն կապ ված է մեկ այլ 
նպա տա կի ա ռա ջըն թա ցի հետ»։

24 Ս խե մա յին զու գա-
հեռ կի րառ վում են նաև այս պես կոչ ված «ա ռանց-
քա յին պա րա մետ րեր», ո րոնք նկա րագ րում են, թե 
ինչ պես կա րող է ժա մա նա կի, աշ խար հագ րութ յան, 
կա ռա վար ման, տեխ նո լո գիա նե րի և  ուղղ վա ծութ-
յան բա ղադ րի չը ազ դե ցութ յուն ու նե նալ գնա հատ-
ման վրա։

25 Ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն, ո րը ճիշտ 
է ի րա կա նաց վում կա ռա վար ման տե սանկ յու նից և 
կա տար վում է ճիշտ ժա մա նա կին և տե ղում, կա րող է 
սի ներ գե տիկ ձևով նե րազ դել  նաև այլ ուղ ղութ յուն նե-
րի վրա, բայց ան հա ջո ղութ յան մատն վել, երբ ի րա կա-
նաց վում է մեկ այլ ո լոր տում կամ ի րա կա նաց վում է 
սխալ կա ռա վար մամբ։  

ԳՄԽ-ն  այս շրջա նա կը պար բե րա բար կի րա ռել է 
ԿԶՆ-ներ 2-ի, 3-ի, 7-ի և 14-ի հիմ նա կան փոխ ներ-
գոր ծութ յուն նե րի նկատ մամբ և ս տաց ված արդ յունք-
նե րից ո րոշ նե րը առնչ վել են նաև  մե ծա հա սակ նե րի 

23 Գիտության միջազգային խորհուրդը (ԳՄԽ) հասարակական 
կազմակերպություն է, որը միավորում է 40 միջազգային գիտական 
միություններ և ասոցիացիաներ և ավելի քան 140 ազգային և 
տարածաշրջանային գիտական կազմակերպություններ։ ԳՄԽ-ի 
գործունեությունը նպատակաուղղված է ԿԶՆ-ների իրագործման 
քաղաքական գործընթացներում գիտական համայնքի ներգրավման 
ամրապնդմանը։ Այն օժանդակում է նաև ԲՔՖ-ին և դրա մասն է կազմում։ 
https://council.science/
24 Ամբողջական սանդղակը հետևյալն է. +3 անբաժանելի, +2 
ամրապնդող, +1 օժանդակող, 0 չհակասող, -1 զսպող, -2 խոչընդոտող, -3 
հնարավորությունը վերացնող
25 5 International Council for Science: A Guide to SDG Interactions, 2017,
page 20 and 24. For some examples on key dimensions see http://www.
sustainablescientists.org/a-draft-framework-for-understanding-sustainable-de-
velopment-goal-sdg-interactions/ 

ու սում նա ռութ յա նը և կր թու թյա նը։ ԿԶՆ 2-ի և 3-ի 
վե րա բեր յալ տվյալ նե րը հաս տա տում են ՄՈՒԿ-ի՝ վե-
րը նշված ազ դե ցութ յան առ կա յութ յու նը։ ԿԶՆ 7-ի և 
14-ի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը հե տաքր քիր են, քա նի որ 
ա վե լի քիչ են ա սո ցաց վում ՄՈՒԿ-ի հետ, իսկ հա մա-
պա տաս խան փաս տե րը  բա վա կա նին քիչ են։ ԳՄԽ-ի 
մո տե ցու մը ցույց է տա լիս, թե ինչ պես կա րող է հա մա-
կարգ ված ու սում նա սի րութ յու նը և փոխ գոր ծակ ցու-
թյան ո րո նու մը հան գեց նել նոր եզ րա կա ցութ յուն նե րի։

•  ԿԶՆ 2` Վե րաց նել սո վը, հաս նել պա րե նա յին ան-
վտան գութ յան ու բա րե լավ ված սնուց ման, խթա-
նել գյու ղա տնտե սութ յան կա յուն զար գա ցու մը. 
« Հա նուն կա յուն զար գաց ման և կա յուն կեն սա կեր-
պի ա պա հով ման կրթութ յան հա վա սար հա սա նե-
լիութ յու նը դրա կան ազ դե ցութ յուն ու նի պա րե նա-
յին և ս նուց ման անվ տան գութ յան, ինչ պես նաև 
ա ռա վել կա յուն գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
վրա։ Այդ պի սի կրթութ յու նը կա րող է ա ռանց քա յին 
դեր ու նե նալ գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յան վար-
ման ա վե լի կա յուն գոր ծե լա կեր պե րին անց նե լու 
և ս նուց ման մա սին տե ղե կատ վութ յան ըն կալ ման 
հար ցում մարդ կանց օգ նե լու գոր ծում»։

26

•  ԿԶՆ 3՝ Ա պա հո վել ա ռողջ կյանք և խ թա նել բա-
րե կե ցութ յուն բո լո րի հա մար՝ ան կախ տա րի քից. 
«Ին ֆոր մալ կրթութ յու նը և տե ղե կատ վութ յան այլ 
աղբ յուր նե րը նույն պես կա րող են կար ևոր դեր 
ու նե նալ լավ ա ռող ջութ յան ա պա հով ման կամ վատ 
ա ռող ջութ յուն ու նե նա լու վրա։ Օ րի նակ՝ ոչ ճիշտ 
տե ղե կատ վութ յու նը կա րող է բե րել ա ռող ջութ-
յան հետ կապ ված սխալ ո րո շում նե րի կա յաց մա-
նը թե՛ զար գա ցող երկր նե րում, և թե՛ զար գա ցած 
երկր նե րում (ինչ պես, օ րի նակ, պատ վաս տում նե րի 
դեմ տրա մադր վա ծութ յան դեպ քում)։ Կր թութ յու-
նը կա րող է ան մի ջա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ 
ա ռող ջութ յան վրա՝ փո փոխ ված գոր ծե լա կեր պի 
կամ նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման մի ջո ցով։ 
Այն կա րող է նաև ա ռող ջութ յան վրա ազ դե ցութ-
յուն ու նե նալ եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում՝ ա վե-
լաց ված ե կա մուտ նե րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի, 
ինք նավս տա հութ յան ա վե լաց ման, ինչ պես նաև 
ի րա վունք նե րի ընդ լայն ման շնոր հիվ։ Ա ռող ջութ-
յան հա մար կրթութ յու նից ստաց վող օ գուտ նե րը 
չեն սահ մա նա փակ վում միայն  վաղ դպրո ցա կան 

26 International Council for Science: A Guide to SDG Interactions, 2017, page 36.
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Գործադիր ամփոփում

տա րի նե րի կրթութ յամբ: Ցկ յանս ու սում նա ռութ յու-
նը շատ կար ևոր հնա րա վո րութ յուն ներ է ըն ձե ռում 
ա վե լի ա րագ փո փո խութ յուն նե րի հաս նե լու հա-
մար»։

27

•  ԿԶՆ 7՝ Ա պա հո վել բո լո րի հա մար մատ չե լի, հու սա-
լի, կա յուն և ժա մա նա կա կից է ներ գիա յի հա սա նե-
լիու թյուն. «Է ներ գե տիկ կա յու նութ յան ո լոր տում 
գի տե լիք ներն ու հմտութ յուն նե րը կա րող են ազ դե-
ցութ յուն ու նե նալ ո րո շե լու, թե ի րա կա նաց ման տե-
սանկ յու նից որ տեխ նո լո գիա կան, ֆի նան սա կան 
ու քա ղա քա կան լու ծում ներն են ի րա տե սա կան։ 
Հետ ևա բար, ո րակ յալ կրթութ յու նը օ ժան դա կող 
գոր ծոն է ԿԶՆ 7-ի ի րա գործ ման հա մար»։28

ԿԶՆ 14՝ Ապահովել օվկիանոսների, ծովերի ու 
ջրային պաշարների պահպանությունը և ռացիոնալ 
օգ տա գոր ծու մը` հա նուն կա յուն զար գաց ման. «Օվ-
կիա նո սա յին և ծո վա յին ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա բեր-
յալ գի տե լիք ներն ու կա րո ղութ յուն նե րը, ինչ պես նաև 
ու սուց ման և  ի րա զե կութ յան մա կար դա կի բարձ րաց-
ման ծրագ րե րը դրա կան ազ դե ցութ յուն կու նե նան 
օվ կիա նոս նե րի, ծո վե րի և ծո վա յին ռե սուրս նե րի 
պահ պա նութ յան և ռա ցիո նալ օգ տա գործ ման վրա։ 
Դա կնպաս տի ԿԶՆ 14-ի ի րա գործ մա նը։ Ծո վա յին 
ո լոր տում կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը, գի տե լիք-
նե րի ու տեխ նո լո գիա նե րի փո խանց մանն ուղղ ված 
ներդ րում նե րը, ինչ պես նաև ԿԶՆ 4-ի շրջա նակ նե-
րում ո րակ յալ կրթութ յուն և  ու սու ցում տրա մադ րե լու 
նպա տա կով ձեռ նարկ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը (ըստ 
էութ յան՝ բո լոր թի րախ նե րը) հատ կա պես կար ևոր 
կլի նեն զար գա ցող երկր նե րի և զար գա ցող փոքր 
կղզի-պե տութ յուն նե րի (ԶՓԿՊ) հա մար»։

29

Գի տութ յան մի ջազ գա յին խորհր դի կող մից կի րառ-
վող վե րը ներ կա յաց ված շրջա նա կը  հան դի սա նում  է  
դի տարկ ման և գ նա հատ ման լիար ժեք ու հա մա կարգ-
ված մո տե ցում։ Այ դու հան դերձ, ԳՄԽ-ն ն շում է, որ «… 
տար բեր մաս նա գի տա կան թի մեր շատ ա րագ մշա կել 
են շրջա նա կի կի րառ ման և փո խազ դե ցութ յուն նե րի 
գնա հատ ման տար բեր մեկ նա բա նութ յուն ներ։ Սա 
խնդիր ներ է ա ռա ջաց նում ու սում նա սի րութ յու նը 

27 International Council for Science: A Guide to SDG Interactions, 2017, page 86.
28 International Council for Science: A Guide to SDG Interactions, 2017, page 123.
29 International Council for Science: A Guide to SDG Interactions, 2017, page
179. The term “sids” refers to “Small Island Developing States”. For Details
on sids see: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids

կրկնե լու և  որ պես մո դել օգ տա գոր ծե լու հար ցում։ 
(...) Շատ դեպ քե րում կա րե լի է պնդել, որ գնա հա տա-
կա նի վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լը թերևս ա վե լի 
կար ևոր է ե ղել, քան վերջ նա կան արդ յուն քը։ (...) Այս 
ա ռու մով շրջա նա կը վե րա ճում է երկ խո սե լու, մեկ նա-
բա նե լու և սո վո րե լու գոր ծըն թա ցի»։

30 Այլ կերպ ա սած, 
ու սում նա սի րութ յունն ինք նին դար ձել է նո րա րա րութ-
յան ի դեա լա կան օ րի նակ՝ ՄՈՒԿ հա մայն քի կող մից 
գոր ծըն կեր նե րի ո րոն ման և ն մա նա տիպ միջ գի տա-
կար գա յին գոր ծըն թաց նե րում ներգ րավ վե լու հա մար, 
որ պես զի հնա րա վոր լի նի ա վե լի լավ պատ կե րա ցում 
կազ մել ՄՈՒԿ-ի և բո լոր ԿԶՆ-նե րի միջև բազ մա կող-
մա նի փոխ ներ գոր ծութ յուն նե րի մա սին, ար ձա նագ րել 
դրանք և բարձ րաց նել դրանց տե սա նե լիութ յան մա-
կար դա կը (տե՛ս նաև գլուխ 5 v. և vi.)։ 

30 International Council for Science: A Guide to SDG Interactions, 2017, page 
9-10.
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Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

3
Մեծահասակների 
ուսումնառության 
և կրթության 
դերը ԿԶՆ 4-ի 
իրականացման 
գործում. որակյալ 
կրթություն
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ԿԶՆ 4. Ապահովել 
ներառական ու 
համահավասար որակյալ 
կրթություն և ցկյանս 
ուսումնառության 
հնարավորություններ 
բոլորի համար  
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Հիմնական 
ուղերձները

3.1  ՄՈՒԿ-ի 
կարևորությունը 
ԿԶՆ 4-ի իրագործման 
հարցում

Չ նա յած մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յու նը և 
կր թութ յու նը  ուղ ղա կիո րեն չեն հի շա տակ վում ԿԶՆ 
4-ում, այ նո ւա մե նայ նիվ, ցկյանս ու սում նա ռութ յան 
հնա րա վո րութ յուն նե րը միան շա նա կո րեն նե րա ռում 
են նաև մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յու նը։ Ա վե-
լին, մի շարք հա մա պա տաս խան թի րախ ներ, ի րա կա-
նաց ման մե թոդ ներ և  ո րոշ ցու ցա նիշ ներ ուղ ղա կիո-
րեն կապ ված են ՄՈՒԿ-ի հետ.

•  Թի րախ 4.3-ը նպա տա կաուղղ ված է մի ջին 
մաս նա գի տա կան ու բարձ րա գույն կրթութ յան 
հա սա նե լիու թյան ա պա հով մա նը՝ հա վա սա րա պես 
բո լոր կա նանց ու տղա մարդ կանց հա մար, իսկ 
հա մա պա տաս խան ցու ցա նի շով  կրթութ յու նը և  
ու սու ցու մը միան շա նա կո րեն նե րա ռում են նաև ոչ 
ֆոր մալ մե թոդ նե րը։

  Ճանաչումը.  Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յու նը և ցկ յանս ու սում նա ռութ յու նը ԿԶՆ 4-ի 
ան բա ժա նե լի մասն են կազ մում։ Դա ըն դուն ված փաստ է, որն այ նու հետև հիմ նա վոր վել է 
«ԿԶՆ 4. Կր թութ յուն 2030 գոր ծո ղութ յուն նե րի շրջա նա կա յին ծրագ րով», որն ըն դուն վել է 
ՄԱԿ-ի ան դամ 184 պե տութ յուն նե րի և կր թա կան հա մայն քի կող մից։

  Կարիքները. Ամ բողջ աշ խար հում ՄՈՒԿ-ի հսկա յա կան կա րիք կա։ Բազ մա թիվ ուղ ղութ-
յուն նե րից թե կուզ միայն մե կը նշե լով կա րե լի է ա սել, որ 750 մի լիոն մե ծա հա սակ ներ, ո րոնց 
եր կու եր րոր դը կա նայք են, դեռևս չու նեն կար դա լու և գ րե լու տար րա կան հմտութ յուն նե ր։ 

   Նշանակությունը. ՄՈՒԿ-ը նպաս տում է ԿԶՆ 4-ի ի րա գործ մա նը բազ մա թիվ այն պի սի 
թի րախ նե րի մա սով, ինչ պի սիք են՝ գրա գի տութ յունն ու թվա բա նա կան տար րա կան գի տե լիք-
նե րը, կրթութ յան հա վա սար մատ չե լիութ յու նը, աշ խա տան քի հա մար անհ րա ժեշտ հմտութ-
յուն նե րը, հա նուն կա յուն զար գաց ման ու սում նա ռութ յու նը և  ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաս-
տու մը։ 

   Նշանակությունը . ՄՈՒԿ-ը հատ կա պես մեծ նշա նա կութ յուն ու նի կյան քում ա ռավել հետ 
մնա ցած նե րին ներգ րա վե լու հար ցում՝ մե ծա հա սակ նե րի հա մար գրա գի տութ յան դա սըն-
թաց նե րի կազ մա կերպ ման, 2-րդ հ նա րա վո րութ յան կրթութ յան  և մաս նա գի տա կան ու կեն-
սա կա նո րեն կար ևոր հմտութ յուն նե րի ու սու ցան ման  շնոր հիվ։ ՄՈՒԿ-ը կար ևոր դե րա կա-
տա րում ու նի Օ րա կարգ 2030-ի՝ «ոչ մե կին չան տե սել» սկզբուն քը կյան քի կո չե լու գոր ծու մ։ 

•  Թի րախ 4.4-ը նպա տա կաուղղ ված է զբաղ վա ծութ-
յուն, ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք գտնե լու և 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ հմտութ յուն նե րի տրա մադըր-
մա նը, այդ թվում՝ ՏՀՏ հմտութ յուն ներ ու նե ցող 
ե րի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի թվի ա վե լաց-
մա նը։ 

•  Թի րախ 4.5-ը նպա տա կաուղղ ված է կրթութ յան 
բո լոր մա կար դակ նե րում գեն դե րա յին հա վա սա-
րութ յան և խո ցե լի խմբե րի, այդ թվում՝ օ րի նակ, 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց և տե ղաբ նիկ 
ժո ղո վուրդ նե րի հա մար հա վա սար հա սա նե լիութ-
յան ա պա հով մա նը։

•  Թի րախ 4.6-ով պա հանջ վում է, որ մե ծա հա սակ-
նե րի մեծ մա սը՝ թե՛ կա նայք, և թե՛ տղա մար դիկ, 
ձեռք բե րեն գրա ճա նա չութ յան և թ վա ճա նա չութ յան 
հմտութ յուն ներ։

•  Թի րախ 4.7-ը նպա տա կաուղղ ված է կա յուն զար-
գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րի և 
հմ տութ յուն նե րի խթան մանն ու հա վա սա րա պես 
կի րառ վում է բո լոր ու սում նա ռու նե րի, այդ թվում՝ 

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Ներածություն. վերլուծության նպատակը, կառուցվածքը և մեթոդաբանությունը

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

ե րի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի նկատ մամբ։ 
Բո վան դա կա յին ա ռու մով այն մաս նա վո րա պես նե-
րա ռում է «կրթու թյու նը հա նուն կա յուն զար գաց-
ման և կա յուն կեն սա կեր պի, մար դու ի րա վունք նե-
րի, գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան, խա ղա ղութ յան 
և բռ նութ յու նից զերծ մշա կույ թի խրա խուս ման, 
հա մաշ խար հա յին քա ղա քա ցիու թյան և մ շա կու-
թա յին բազ մա զա նութ յան ու կա յուն զար գաց ման 
հար ցում մշա կույ թի ու նե ցած ա վան դի գնա հատ-
ման»։ 

•  Թի րախ 4.գ -ով նա խա տես ված գոր ծո ղութ յուն նե րը 
նպա տա կաուղղ ված են ու սու ցիչ նե րի թվի զգա լի 
ա վե լաց մա նը։ ՄՈՒԿ-ը էա կան դե րա կա տա րութ-
յուն ու նի ու սու ցիչ նե րի թվի ա վե լաց մանն ուղղ ված 
այս նպա տա կի ի րա կա նաց ման գոր ծում թե՛ ֆոր-
մալ, և թե՛ ոչ ֆոր մալ ձևա չա փե րում։ 

Ո րոշ գիտ նա կան ներ հա մա րում են, որ չա փա զանց 
թույլ է ՄՈՒԿ-ի և ցկ յանս ու սում նա ռութ յան միջև կա-
պը, պնդե լով՝ որ ցկյանս ու սում նա ռութ յան թի րախ նե-
րի կամ ցու ցա նիշ նե րի բա ցա կա յութ յու նը թու լաց-
նում է «նպա տա կի հա վակ նոտ և հա մա պար փակ 
բնույ թը»։

31 Մ յուս նե րը նշում են, որ ՄՈՒԿ-ը և ցկ յանս 
ու սում նա ռութ յու նը հաս տատ վել են որ պես ԿԶՆ 4-ի 
ան բա ժա նե լի մա սեր Ինչ հո նի հռչա կագ րով և «ԿԶՆ 
4. Կր թութ յուն 2030 գոր ծո ղութ յուն նե րի շրջա նա-
կա յին ծրագ րով», ին չի արդ յուն քում ձեռք է բեր վել 
ընդ հա նուր հա մա ձայ նութ յուն, որ մե ծա հա սակ նե րի 
կրթութ յու նը և  ու սում նա ռութ յու նը ԿԶՆ 4-ի ան բա-
ժա նե լի մասն են կազ մում։ 2015 թվա կա նին «ԿԶՆ 4. 
Կր թութ յուն 2030 գոր ծո ղութ յուն նե րի շրջա նա կա յին 
ծրա գիրն» ըն դուն վել է ՄԱԿ-ի ան դամ 184 պե տութ-
յուն նե րի և կր թա կան հա մայն քի կող մից։ Մե ծա հա-
սակ նե րի կրթութ յան և  ու սում նա ռութ յան կոնկ րետ 
դե րա կա տա րութ յան դի տար կու մը ցույց է տա լիս, որ 
այն պա րու նա կում է մի շարք հանձ նա ռութ յուն ներ։ 

•  Այն նե րա ռում է ցկյանս ու սում նա ռութ յան մո տե-
ցու մը և խ թա նում է ո րակ յալ ցկյանս ու սում նա-
ռութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը կրթութ յան բո լոր 
պայ ման նե րում և բո լոր մա կար դակ նե րում։

•  Այն ըն դու նում է ու սուց ման ճկուն մո տե ցում նե-
րի կար ևո րութ յու նը և  ոչ ֆոր մալ ու ին ֆոր մալ 

31 http://www.right-to-education.org/issue-page/th-mes/adult-educa-
tion-and-learning, դիտվել է՝  06.09.18

կրթութ յան ձևա չա փով ստա ցած գի տե լիք նե րի ճա-
նա չու մը, հա մա պա տաս խա նութ յան հաս տա տումն 
ու հա վաս տագ րու մը։

•  Այն նպա տա կաուղղ ված է ա պա հո վե լու, որ բո լոր 
ե րի տա սարդ նե րը և մե ծա հա սակ նե րը, հատ կա-
պես աղ ջիկ նե րը և կա նայք, հաս նեն գրա ճա նա-
չութ յան և թ վա ճա նա չութ յան հա մա պա տաս խան 
ու ըն դու նե լի մա կար դա կի և ձեռք բե րեն կեն սա-
կա նո րեն կար ևոր հմտութ յուն ներ։

•  Այն վե րա հաս տա տում է ցկյանս ու սում նա ռութ յան 
սա տա րու մը, ու բա ցի այդ հան դես է գա լիս որ պես 
«ԿԶՆ 4. Կր թութ յուն 2030» ծրագ րի ռազ մա վա րա-
կան մո տե ցում ու ընդ հա նուր «ու ղե ցույց»։ 

32
   

3.2   ՄՈՒԿ-ի ներդրումը 
ԿԶՆ 4-ի որոշ 
թիրախների 
իրականացման 
գործում

Դի տար կե լով մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յու նը 
և կր թութ յու նը ԿԶՆ 4-ի շրջա նակ նե րում ու նե ցած 
դե րա կա տա րութ յան և ներդր ման տե սանկ յու նից՝ 
ստորև անդր դա դարձ կկա տար վի հետև յա լին.   

•  գրա ճա նա չութ յուն/թվա ճա նա չութ յուն (թի րախ 
4.6), 

•  կրթութ յան՝ այդ թվում 2-րդ հ նա րա վո րութ յա նը 
նպաս տող կրթութ յուն, ստա նա լու հա վա սար հա-
սա նե լիութ յան ա պա հո վում (թի րախ 4.5), 

•  քա ղա քա ցիա կան կրթութ յուն (թի րախ 4.7)։

Մաս նա գի տա կան կրթութ յան և  ու սուց ման թե ման 
ներ կա յաց ված է 4.1 գլխում՝ ԿԶՆ 8 (ար ժա նա պա տիվ 
աշ խա տանք)։

32 UNESCO/UNDP/UNFPA/UNHCR/UNICEF/UN Women/World Bank
Group/ILO: Education 2030, 2015, in particular paragraphs 5 and 8 of
the Incheon Declaration and paragraphs 15 and 23 of the Framework for
Action.

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 4-ի իրականացման գործում. որակյալ կրթություն
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3.2.1  Գրագիտությունը 
որպես թիրախ 
և որպես 
հնարավորություն 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Վի ճա կագ րութ յան ինս-
տի տու տի ( ՅուՎԻ) տվյալ նե րը ցույց են 
տա լիս, «որ 750 մի լիոն մե ծա հա սակ ներ, 
ո րոնց եր կու եր րոր դը կա նայք են, դեռևս 
չու նեն կար դա լու և գ րե լու տար րա կան 
հմտութ յուն ներ (…) Ոչ գրա գետ բնակ-
չութ յան թվից 102 մի լիո նը 15-ից մինչև 24 
տա րե կան ան ձինք են»։ 2016 թվա կա նին 
աշ խար հում մե ծա հա սակ նե րի գրա գի-
տութ յան մա կար դա կի ցու ցա նի շը ե ղել է 
86%, իսկ ե րի տա սարդ նե րի գրա գի տութ-
յան մա կար դա կի ցու ցա նի շը՝ 91%։ Ըստ 
գնա հա տում նե րի՝ 2000 թվա կա նից մինչև 
2015 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում մե ծա հա սակ նե րի և  ե րի տա սարդ-
նե րի գրա գի տութ յան մա կար դակն ա վե լա-
ցել է ըն դա մե նը 4%-ով»։

33

Թե՛ ֆոր մալ կրթա կան հա մա կար գում, և թե՛ մե ծա հա-
սակ նե րին տրա մադր վող գրա գի տութ յան ոչ ֆոր մալ 
ծրագ րե րում ար վող բա րե փո խում նե րը մե ծա պես 
նպաս տում են ընդ հա նուր գրա գի տութ յան մա կար դա-
կի բարձ րաց մա նը։

34 Մե ծա հա սակ նե րի հա մար գրա գի-
տութ յան և տար րա կան թվա բա նա կան գի տե լիք նե րի 
ծրագ րեր կազ մա կեր պե լը հատ կա պես կար ևոր է 
հետև յալ դեպ քե րում և հետև յալ պատ ճառ նե րով. 

33 UNESCO Institute for Statistics: Fact Sheet No. 45, 2017, page 1.
34 ՅուՎԻ-ի տվյալների համաձայն, գրագիտությունը հիմնականում ձեռք է 
բերվում երիտասարդ տարիքում ստացած կրթության շնորհիվ։ (Աղբյուրը՝ 
UNESCO Institute for Statistics: Fact Sheet No. 45, 2017, page 7) Սակայն 
սա հիմնված է այն մեթոդաբանության վրա, որով տարբեր մեծահասակ 
բնակչություններ գնահատվել են տարբեր ժամանակահատվածներում։ 
«Քանի որ երեխաների համար ավելանում են ֆորմալ կրթության 
հնարավորությունները, հետևաբար և աճում են մեծահասակների 
գրագիտության ցուցանիշները, որովհետև ավելի կրթված երեխաները 
դառնում են նաև կրթված երիտասարդներ ու մեծահասակներ։ Եթե 
քաղաքականություն մշակողները ցանկություն ունեն վերհանելու այն 
պայմանները (…), որոնք մեծահասակների գրագիտության ձեռքբերման 
ու պահպանման  հնարավորություն են տալիս, ապա անհրաժեշտ կլինեն 
գրագիտության վերաբերյալ ավելի ճշգրիտ տվյալներ։» (Աղբյուրը՝ Benavot 
& Lackhart: Monitoring the education of youth and adults: from EFA to Sustain-
able Development Goal 4, 2016, page 61)։

1.  Երբ մե ծա հա սակ նե րի գրա գի տութ յան մա կար դա-
կը ծայ րա հեղ ցածր է՝ 50%-ից պա կաս. այդ պի սին 
է ի րա վի ճա կը հետև յալ 20 երկր նե րում՝ Աֆ ղանս-
տան, Բե նին, Բուր կի նա Ֆա սո, Կենտ րո նա կան 
Աֆ րիկ յան Հան րա պե տութ յու ն, Չադ, Կո մոր յան 
կղզի ներ, Կոտ Դ ՛ի վո ւար, Ե թով պիա, Գամ բիա, 
Գ վի նեա,  Գ վի նեա- Բի սաու, Հաի թի, Ի րաք, Լի բե-
րիա, Մա լի, Մավ րի տա նիա, Նի գե րիա, Սե նե գալ, 
Սիե րա Լեո նե և Հա րա վա յին Սու դան։

35

35 UNESCO Institute for Statistics: Fact Sheet No. 45, 2017, page 3.

Աղյուսակ 1.
Համաշխարհային 

մակադրակով 
գրագիտության 

ցուցանիշները և ոչ գրագետ 
բնակչության ցուցանիշները՝ 

ըստ տարիքային խմբերի, 
2016թ.

Մեծահասակներ

(տարիքը՝ 15+)

Երիտասարդներ

(տարիքը՝ 15-24)

Գրագիտության ցուցանիշն 
աշխարհում (%)
Բոլոր սեռերը 86 91

Տղամարդիկ 90 93

Կանայք 83 90

Ոչ գրագետ բնակչության ցուցանիշն
աշխարհում (մլն)
Բոլոր սեռերը 750 102

Տղամարդիկ 277 44

Կանայք 473 58

Կանանց 
մասնաբաժինը (%)

63 57

Աղբյուրը՝ UNESCO Institute for Statistics. Fact Sheet No. 45, page 3.

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 4-ի իրականացման գործում. որակյալ կրթություն

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Ներածություն. վերլուծության նպատակը, կառուցվածքը և մեթոդաբանությունը

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

2.  Կոնկ րետ տա րա ծաշր ջան նե րում, ինչ պես օ րի նակ՝ 
Հա րա վա յին Ա սիա յում, որ տեղ բնակ վում է ամ բողջ 
աշ խար հի ոչ գրա գետ բնակ չութ յան գրե թե կե սը 
(49%)։

36
 

3.  Որ պես զի ե րե խա նե րը չմե ծա նան ոչ գրա գետ մի-
ջա վայ րում. գրա գի տութ յան տնա յին մի ջա վայ րը 
օգ նում է հա ջորդ սե րունդ նե րի մոտ գրա գի տութ-
յան հմտու թյուն նե րի զար գաց մա նը և  այդ պի սով 
նպաս տում է ԿԶՆ 4-ի ի րա գործ մա նը՝ ա պա հո վե-
լով, որ բո լոր աղ ջիկ ներն ու տղա նե րը ստա նան 
այն պի սի կրթութ յուն, ո րը կհան գեց նի հա մար ժեք 
ու արդ յու նա վետ ու սում նա կան արդ յունք ներ ստա-
նա լուն։ 

4.  Ս տեղ ծել մարդ կանց աղ քա տութ յու նից հա նե լու 
հա մար նա խա պայ ման ներ, քա նի որ երկր նե րի 
մեծ մա սում աշ խա տա շու կա մուտք գոր ծե լու կամ 
աշ խա տան քի հա մար հմտութ յուն ներ ձեռք բե րե լու 
նա խա պայ մա նը ֆունկ ցիո նալ գրա գի տութ յունն է։

Կա ռա վա րութ յուն նե րը միան շա նա կո րեն կարևո-
րում են մե ծա հա սակ նե րի հա մար գրա գի տութ-
յան և թ վա բա նա կան տար րա կան գի տե լիք նե րի 
ծրագ րե րը

Բազ մա թիվ փաս տեր կան, ո րոնք վկա յում են այն 
մա սին, որ ամ բողջ աշ խար հում կա ռա վա րութ յուն նե-
րը բարձր են գնա հա տում մե ծա հա սակ նե րի հա մար 
գրա գի տութ յան և թ վա բա նա կան տար րա կան 
գի տե լիք նե րի ծրագ րե րը. 

•   ՄԿՈՒՀԶ 3 մո նի թո րին գա յին հարց մա նը
37

 մաս-
նակ ցած երկր նե րի 85%-ը  նշել է, որ ՄՈՒԿ-ի մա-
սով ի րենց քա ղա քա կան ռազ մա վա րութ յուն նե րի 
հիմ նա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից են գրա գի-
տութ յունն ու տար րա կան հմտութ յուն նե րը։ 

36 https://tellmaps.com/uis/literacy/#!/tellmap/-1003531175, դիտվել է՝ 07.11.18
37 Ամբողջ աշխարհում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ 195 երկրներից 139-
ը մասնակցել են ՄԿՈՒՀԶ 3-ին՝ Մեծահասակների կրթության և 
ուսումնառության վերաբերյալ համաշխարհային մոնիթորինգային 
զեկույցին (2016թ.)։ Սա կազմում է մասնակցության 71%։ Տե՛ս UNESCO 
Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learning and Educa-
tion, 2016, page 27.

•  ՄԿՈՒՀԶ 3 մո նի թո րին գա յին հարց մա նը մաս-
նակ ցած երկր նե րի 81%-ը գրա գի տութ յան կամ 
տար րա կան հմտութ յուն նե րի ցածր մա կար դակ ու-
նե ցող մե ծա հա սակ նե րին նշել են ՄՈՒԿ-ի հա մար 
ա մե նա կար ևոր թի րա խա յին խմբեր։

38
 

•  ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Ցկ յանս ու սում նա ռութ յան ինս-
տի տու տը նա խան շել է գրա գի տու թյան ա վե լի 
քան 200 տար բեր ծրագ րեր, ո րոնք գրանց վել են 
ռե սուրս նե րի բա զա յում որ պես գրա գի տութ յան 
արդ յու նա վետ ծրագ րեր։ Փոր ձարկ վել են բա վա-
կա նին մեծ թվով լայն սպեկտ րի գոր ծիք ներ, ո րոնք 
այժմ պատ րաստ են կի րա ռութ յան հա մար։

39 Ա վե-
լին, մե ծա հա սակ նե րի հա մար գրա գի տութ յան և 
թ վա բա նա կան տար րա կան գի տե լիք նե րի ա վե լի 
քան 200 ծրագ րե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է 
տվել, որ դրանց բո լո րի ժա մա նակ  էլ ո րոշ չա փով 
ի րա կա նաց վել է մշտա դի տար կում և գ նա հա տում՝ 
կա ռա վար ման և  ի րա կա նաց ման փու լե րի շրջա-
նակ նե րում։

40

•  մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան ա մե նա հա ջող ծրագ-
րե րում գրա գի տութ յունն  ընդգրկ ված է նաև այլ 
ո լոր տա յին և  ու սում նա կան մի ջո ցա ռում նե րում, 
այդ թվում՝ մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րի 
զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում,

41
 դրա նով իսկ 

նպաս տե լով գրա գի տութ յան վե րա բեր յալ թի-
րախ 4.6-ի և  աշ խա տան քի հա մար անհ րա ժեշտ 
հմտութ յուն նե րի վե րա բեր յալ թի րախ 4.4-ի ի րա-
կա նաց մա նը։ 

•  ՄԿՈՒՀԶ 3 մո նի թո րին գա յին հարց մա նը մաս-
նակ ցած երկր նե րի եր կու եր րոր դը նշել է, որ 
գրա գի տութ յան ծրագ րե րը օգ նում են ձևա վո րել 
ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք ներ, նպաս տում են 
խա ղաղ հա մա գո յութ յանն ու հա մայն քա յին միաս-
նա կա նութ յա նը,

42
 միև նույն ժա մա նակ նպաս տե լով  

թի րախ 4.7-ի ի րա գործ մա նը՝ հա նուն կա յուն զար-
գաց ման կրթութ յան մա սով։

38 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learn- 
ing and Education, 2016, page 34.
39 http://litbase.uil.unesco.org/?menu=4, դիտվել է՝ 07.11.18
40 UNESCO: Global Education Monitoring Report 2017/18, 2017, page 200.
41 https://gemreportunesco.wordpress.com/2012/09/05/literacy-lets-listen-
to-what-adults-want-to-learn/, դիտվել է՝ 07.11.18
42 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learn- 
ing and Education, 2016, page 13.

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 4-ի իրականացման գործում. որակյալ կրթություն
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3.2.2   Հա վա սար հա սա նե լիութ յուն 
և «ոչ մե կին չան տե սե լու» 
սկզբունք

Կր թութ յու նը ար տա ցո լում է ան հա վա սա րութ յու նը, 
բայց նաև կա րող է էլ ա վե լի խո րաց նել այն։ Կր թութ-
յան հար ցում ան հա վա սա րութ յու նը՝ պայ մա նա վոր-
ված սե ռով, քա ղա քա յին/գյու ղա կան բնա կա վայ րով, 
բա րե կե ցութ յամբ, էթ նիկ կամ լեզ վա կան խմբե րով և  
այլ հատ կա նիշ նե րով, դեռևս հա մա տա րած բնույթ է 
կրում։ Երկր նե րի միայն 66%-ն  է տար րա կան կրթութ-
յան հար ցում  հա սել գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան 
ա պա հով մա նը։

43  2001-2015 թվա կան նե րի հա մար 62 
երկր նե րից ստաց ված տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ 
«տար րա կան կրթութ յունն ա վար տե լուց հե տո կար-
դա լու կամ թվա բա նա կան նվա զա գույն կա րո ղութ-
յուն նե րի ձեռք բեր ման հար ցում միայն 12 երկր նե րում 
է հա վա սա րութ յուն ար ձա նագր վել քա ղա քաբ նակ և 
գ յու ղաբ նակ ե րե խա նե րի միջև»։

44  Բա րե կե ցութ յան 
հա վա սա րութ յան հա մա թի վը ցույց է տա լիս, որ աղ-
քատ բնակ չութ յան հին գե րորդ մա սի հաշ վով թե րի միջ-
նա կարգ կրթութ յուն ստա ցել է 61 ե րե խա, իսկ ա վե լի 
բա րե կե ցիկ ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րից՝ 100 ե րե խա։

45

Հենց այս հա մա տեքս տում է, որ մե ծա հա սակ նե րի 
կրթու թյան հնա րա վո րութ յուն նե րը ար ժե քա վոր ներդ-
րում ու նեն հետև յալ ո լորտ նե րում հա վա սա րութ յան 
ա պա հով ման հար ցում.  

•  Գ րա գի տութ յան և թ վա բա նա կան տար րա կան 
գի տե լիք նե րի ծրագ րեր նրանց հա մար, ով քեր 
նվա զա գույն կա րո ղութ յուն ներ ձեռք չեն բե րել ֆոր-
մալ կրթութ յան հա մա կար գում կամ վաղ են թո ղել 
ու սու մը,

•  2-րդ հ նա րա վո րութ յուն ստա նա լուն նպաս տող 
կրթութ յուն նրանց հա մար, ով քեր թո ղել են ֆոր մալ 
կրթա կան հա մա կար գը և ցան կա նում են վե րա-
դառ նալ,

•  Ոչ ֆոր մալ մաս նա գի տա կան-տեխ նի կա կան ու սու-
ցում մար գի նա լաց ված խմբերի համար:

43 UNESCO: Global Education Monitoring Report 2017/18, 2017, page 184.
44 UN Economic and Social Council: Progress towards the Sustainable Devel- 
opment Goals. Report of the Secretary-General 2018, 2018, paragraph 46.
45 UNESCO: Global Education Monitoring Report 2017/18, 2017, page 187.

Օ րա կարգ 2030-ը ոչ միայն վստա հեց նում է, որ ոչ 
ոք չի ան տես վե լու, այլ որ ա մեն ջանք գոր ծադր վե լու 
է «ա մե նաան տես ված նե րին և հետ մնա ցած նե րին 
օգ նութ յան հաս նե լու հա մար»։ «Կր թութ յուն 2030 
գոր ծո ղութ յուն նե րի շրջա նա կա յին ծրագ րով» սահ-
ման վում է, «որ ա վե լի շատ անհ րա ժեշ տութ յուն կա 
ի րա կա նաց նե լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք 
ուղղ ված են ա մե նա մար գի նա լաց ված կամ խո ցե լի 
խմբե րում գտնվող նե րի ներգ րավ մա նը»։

«Դ րա նում ձևա վոր ված է այն տես լա կա նը, որ բո լոր 
մար դիկ՝ ան կախ սե ռից, տա րի քից, ռա սա յից, մաշ կի 
գույ նից, էթ նիկ  ծա գու մից, լեզ վից, կրո նից, քա ղա-
քա կան կամ այլ հա մոզ մունք նե րից, ազ գա յին կամ 
սո ցիա լա կան ծա գու մից, գույ քա յին դրութ յու նից կամ 
ծննդից, ինչ պես նաև հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
մար դիկ, միգ րանտ նե րը, տե ղաբ նիկ ժո ղո վուրդ նե-
րը, և  ե րե խա ներն ու ե րի տա սարդ նե րը՝ հատ կա պես 
խո ցե լի ի րա վի ճա կում կամ այլ կար գա վի ճա կում 
գտնվող նե րը, պետք է  կա րո ղա նան օգտ վել նե րա ռա-
կան, հա մա հա վա սար ո րակ յալ կրթութ յան ու ցկյանս 
ու սում նա ռութ յան հնա րա վո րու թյուն նե րի ց։

46

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության 
տեսանկյունից սա նշանակում է, որ սոցիալապես 
առավել խո ցե լի խմբերն ա մե նա շա տը պետք է ներ-
կա յաց ված լի նեն ու սում նա ռու նե րի շրջա նում։ Առ կա 
տվյալ նե րը չեն ա պա հո վում բա ցար ձակ թվեր, բայց 
առն վազն ո րո շա կի խմբե րի մաս նակ ցութ յան մա կար-
դա կի ա վե լաց ման կամ նվազ ման մի տում նե րի մա սին 
պատ կե րա ցում կազ մե լու հնա րա վո րութ յուն են տա-
լիս կա ռա վա րութ յուն նե րին (տե՛ս գծա պատ կեր 2)։

46 UNESCO/UNDP/UNFPA/UNHCR/UNICEF/UN Women/World Bank Group/ 
ILO: Education 2030, 2015, page 25.

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 4-ի իրականացման գործում. որակյալ կրթություն

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

Աղբյուրը՝ UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learning and Education, monitoring survey, ques-
tion5.2: What diff erences are there between women and men in terms of their participation rates (%) in ALE programmes? Total 
numberof responses: 139. In GRALE III, page 53. 

Ընդ հա նուր պատ կե րը ցույց է տա լիս, որ ա ռա ջըն-
թացն առ կա է գրե թե բո լոր ո լորտ նե րում, միայն թե 
տվյալ նե րի հա վաք ման մա սով գոր ծո ղութ յուն նե րը 
բա րե լավ ման կա րիք ու նեն, որ պես զի հնա րա վոր լի նի 
ա վե լի լավ մո նի թո րին գի են թար կել կոնկ րետ խմբե րի 
ներգ րավ վա ծութ յան աս տի ճա նը։ 

Չ նա յած գո յութ յուն ու նե ցող տվյալ նե րը ըն դա մե նը 
մա կե րե սա յին պատ կեր են ներ կա յաց նում, այ դու-
հան դերձ խմբե րի միջև ե ղած տար բե րութ յուն նե րը 
կա րող են ուղ ղոր դիչ դեր կա տա րել ցույց տա լով, թե 
որ խմբերն ու նեն լրա ցու ցիչ ու շադ րութ յան կա րիք, 
պատ կե րա ցում կազ մել մաս նակ ցութ յան խո չըն դոտ-
նե րի մա սին և մ շա կել ներգ րավ ման հա մա պա տաս-
խան մո տե ցում ներ։ 

Ս տորև բեր ված ներ դիր 2-ում ներ կա յաց ված է հե ռա-
վոր շրջան նե րի բնա կիչ նե րի, այդ թվում՝ էթ նիկ փոք-
րա մաս նութ յուն նե րի հետ աշ խա տան քի լա վա գույն 

օ րի նակ՝ հա վա սա րա պես թե՛ տղա մարդ կանց, և թե՛ 
կա նանց ներգ րավ մամ բ։

Գծապատկեր 2.
ՄՈՒԿ-ին 

մասնակցության 
ցուցանիշների 

փոփոխությունները
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Ներդիր 2.
Լաոս.ներգրավելով 

ամենաանտեսվածներին  

Լաոսում մաս նա գի տա կան ու սու ցու մը հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է մար զա յին կենտ-
րոն նե րում տե ղա կայ ված  մաս նա գի տա կան հաս տա տութ յուն նե րում, ո րոնք վեր ջերս են 
ար դիա կա նաց վել։ Այն բնա կա նա բար, ուղ ղա կիո րեն հա սա նե լի չէ Լաո սի ա մե նա հե ռա վոր 
ու մար գի նա լաց ված տա րածք նե րում։ Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լը՝ այլ կա ռույց նե րի հետ հա-
մա գոր ծակ ցութ յամբ, նա խա ձեռ նել է մաս նա գի տա կան ու սուց ման շրջիկ  ծա ռա յութ յուն, 
որ պես զի հին գից մինչև տասն օր տևո ղութ յամբ դա սըն թաց ներ կազ մա կերպ վեն ա մե նա հե-
ռա վոր և  ա մե նաա նա պա հով տա րածք նե րում։ 2015 և 2016 թվա կան նե րի ըն թաց քում ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում տա րե կան կազ մա կերպ վել է 16 դա սըն թաց, յու րա քանչ յուր տա րի 375 մաս-
նա կից նե րի հա մար:Դ րանք վե րա բե րել են տար բեր թե մա նե րի՝ սկսած ա նաս նա պա հութ յու նից 
և սն կե րի ա ճե ցու մից մինչև է լեկտ րա մոն տաժ և մո տո ցիկլ նե րի վե րա նո րո գում։ 

2017 թվա կա նին անց կաց վել է ար տա քին  գնա հա տում, ո րը նախ և  ա ռաջ հաս տա տել է, որ 
ծրագ րին հա ջող վել է ներգ րա վել մար գի նա լաց ված կամ սո վո րա բար թե րի ներ կա յաց ված 
խմբե րին։ Հարց ման 145 մաս նա կից նե րը, ո րոնք կազ մում էին ու սում նա ռու նե րի  83%-ը, ներ-
կա յաց նում էին  5 տե ղանք, որ տեղ կազ մա կերպ վել էր ու սու ցու մը: Հարց ման մաս նա կից նե րի 
48%-ը կա նայք էին, ա վե լի քան 33%-ը էթ նիկ փոք րա մաս նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Ն րանց 
միայն 32%-ն  էր  տար րա կան կրթութ յուն ստա ցել, և  100%-ը բնակ վում էր գյու ղա կան հա-
մայնք նե րում։ Բա ցի այդ,  ու սում նա սի րութ յու նը հա մե մա տել էր ե կա մուտ նե րի հետ կապ ված 
ի րա վի ճա կը դա սըն թա ցից ա ռաջ և հե տո։ Ու սում նա սի րութ յան հա մա պա տաս խան տվյալ-
նե րը ցույց են տվել, որ 300,000 կիպ (ա մե նա ցածր կա տե գո րիան) պա կաս ե կա մուտ ու նե ցող 
մաս նա կից նե րի թի վը էա կա նո րեն նվա զել է՝ 43%-ից հաս նե լով 5%-ի։ 

Միկ րո մա կար դա կից այն կողմ նա յե լով կա րե լի է տես նել, որ մաս նա գի տա կան ու սուց ման 
հիմ նա կան խնդի րը փոխ կա պակց վա ծութ յունն է և  ոչ ֆոր մա լից ֆոր մալ հա մա կարգ անց-
ման հնա րա վո րութ յու նը։ Մաս նա գի տա կան կրթութ յան և  ու սուց ման շրջիկ ծրագ րի շրջա-
նա վարտ նե րը (եր կու մա կար դակ ա վար տե լուց հե տո) դեռ կա րիք ու նեն հա մա պա տաս խա-
նութ յան կուրս անց նե լու, որ պես զի կա րո ղա նան ըն դուն վել ֆոր մալ մաս նա գի տա կան քո լեջ։ 
Վերջ նա կան նպա տա կը շրջիկ  դա սըն թաց նե րը մաս նա գի տա կան կրթութ յան և  ու սուց ման 
պաշ տո նա կան հա մա կար գում ին տեգ րելն է։  

Աղբյուրը՝ Siochru: Evaluation of DVV International Asia Programme, 2017, pages 91-92 and DVV  

Կրթություն հանուն  2-րդ հնարավորության

«Կր թութ յուն հա նուն  2-րդ հ նա րա վո րութ յա նը» 
բա վա կա նին ու ժեղ գոր ծիք է, որն ա պա հո վում է 
կրթութ յան հա վա սար հա սա նե լիութ յուն, քա նի որ 
նախ կի նում ու սու մը թո ղած սո վո րող նե րին հնա րա-
վո րութ յուն է տրվում հետ վե րա դառ նալ և ֆոր մալ 
կրթութ յուն ստա նալ։  

Ինչ պես ցույց է տրված ստորև բեր ված գծա պատ կեր 
3-ում, «...ե կա մուտ նե րի  ցածր և մի ջին մա կար դակ 

ու նե ցող երկր նե րում  մե ծա հա սակ բնակ չութ յան 
մեծ մա սը չի ա վար տել տար րա կան դպրո ցը և քիչ 
հա վա նա կան է, որ նո րից կվե րա դառ նա տար րա կան 
ու սու մը շա րու նա կե լու։ Չ նա յած նրան, որ Մո զամ բի-
կում մե ծա հա սակ նե րի ըն դա մե նը  20%-ն  է ա վար տել 
տար րա կան դպրո ցը, միայն 0.5%-ն  է ըն դուն վել 
ֆոր մալ կրթա կան հա մա կարգ։ Այն երկր նե րը, որ տեղ 
կրթա կան հա մա կարգ ըն դուն ման ցու ցա նիշ ներն 
ա վե լի բարձր են ե ղել (4%-ից բարձր), հիմ նա կա նում 
ե ղել են մի ջի նից բարձր ե կամ տի մա կար դակ ու նե ցող 

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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երկր նե րը, ինչ պի սիք են օ րի նակ Բ րա զի լիան, Դո մի-
նիկ յան Հան րա պե տութ յու նը և Թայ լան դը»։

47
 

Շատ սահ մա նա փակ տվյալ ներ կան տար րա կան 
կրթութ յան ծրագ րե րում մե ծա հա սակ նե րի ներգ րավ-
վա ծութ յան մա սին ներ կա յաց ված   15 տա րե կա նից 
բարձր ընդ հան րա պես դպրոց չհա ճա խած կամ թե րի 
տար րա կան կրթութ յուն ու նե ցող նե րի տո կո սա յին հա-
րա բե րակ ցութ յամբ։

48 Այս մի քա նի երկր նե րի հա մար 
դպրոց ըն դուն ված սո վո րող նե րի հա մա կազ մի ցու ցա-
նիշ նե րը տա տան վում են 0.5-ից 15 տո կո սի միջև։ 

Չ նա յած այս վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը չեն ար տա-
ցո լում այն մե ծա հա սակ նե րի թի վը, ո րոնք ֆոր մալ 
հա մա կար գից դուրս որ ևէ այլ շա րու նա կա կան 
կրթութ յուն են ստա նում, միև նույնն է դրանք ցույց 
են տա լիս, որ առ կա է  երկ րորդ ան գամ կրթութ յուն 
ստա նա լուն հա վակ նող նե րի  բա վա կա նին մեծ թիվ: 
Ե թե ըն ձեռ վում է կրթութ յուն ստա նա լու այդ երկ րորդ 
հնա րա վո րութ յու նը, ա պա այն դառ նում է ոչ միայն  
հե տա գա կրթութ յուն ստա նա լու աղբ յուր, այլ նաև 
նպաս տում է ա վե լի հա մա հա վա սար հա սա րա կութ-
յան ձևա վոր մա նը։ 

«Ա վե լի հա վա նա կան է, որ սո ցիա լա պես մար գի նա-
լաց ված ե րի տա սարդ ներն ընդ միշտ կթող նեն ու սու մը 
ֆոր մալ կրթա կան հա մա կար գում՝ դրա նով էլ ա վե լի 
խո րաց նե լով ծայ րա հեղ աղ քա տութ յու նը։ Լա տի նա-
կան Ա մե րի կա յի վեց երկր նե րում շատ ե րի տա սարդ-
ներ, ո րոնք մաս նակ ցել են կրթութ յուն հա նուն երկ-
րորդ հնա րա վո րութ յան  ծրագ րե րում, ձեռք են բե րել 
այն հմտութ յուն նե րը, ո րոնք նրանց անհ րա ժեշտ են 
մար գի նա լաց ման հաղ թա հար ման հա մար։ 

Ծ րա գիրն ա վար տե լուց հե տո 19,600 մաս նա կից նե րի 
42%-ը վե րա դար ձել է ֆոր մալ կրթութ յան հա մա կարգ. 
այս ցու ցա նի շը ծրագ րի մեկ նար կից հե տո գրե թե 
կրկնա պատկ վել է»։
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Ա վե լին, հարկ է նշել, որ մե ծա հա սակ նե րին կրթե լը  
կա րող է եր կա րա ժամ կետ ազ դե ցութ յուն ու նե նալ։  

47 UNESCO: Global Education Monitoring Report 2017/18, 2017, page 153, 
Data Focus 11.1
48 ՅուՎԻ-ի տվյալների համաձայն, դրանք հասանելի են միայն 
Արգենտինայի, Բոլիվիայի, Չիլիի, Կոլումբիայի, Դոմինիկյան 
Հանրապետության, Պանամայի և Ուրագվայի համար։ 
49 UNESCO: Sustainable Development Begins with Education, 2014, page 5.

Որ քան այ սօր վա սո վո րող ներն ա վե լի շատ տա րի ներ 
են սո վո րում դպրո ցում, այն քան շա հում են հա ջորդ 
սե րունդ նե րը. «Այն ծնող նե րը, ո րոնք դպրոց են հա-
ճա խել կամ ա վար տել են այն, ա վե լի հա վա նա կան 
է, որ կրթութ յան կտան ի րենց ե րե խա նե րին։ 1990 
թվա կա նից մինչև 2009 թվա կանն ըն կած ժա մա-
նա կա հատ վա ծում 56 երկր նե րում անց կաց ված 142 
ժո ղովր դագ րա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի տվյալ-
նե րը ցույց են տա լիս, որ ըն տա նի քի մոր ստա ցած 
յու րա քանչ յուր լրա ցու ցիչ մեկ տար վա կրթութ յան 
դի մաց մի ջին վի ճա կագ րա կան ե րե խան ստա նում է 
լրա ցու ցիչ 0.32 տար վա կրթութ յուն, իսկ աղ ջիկ նե րի 
դեպ քում օ գուտ ներն էլ ա վե լի շատ են ե ղել։ 

Պարզ վել է նաև, որ եվ րո պա կան 24 երկր նե րում 
ծնող նե րի կրթա կան մա կար դա կի և  ե րե խա նե րի 
ա ռա ջա դի մութ յան ու նվա ճում նե րի միջև փոխ կա-
պակց վա ծութ յու նը նույն պես բա վա կա նին մեծ է»։
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Հետ ևա բար, կրթութ յուն հա նուն  2-րդ հ նա րա վո րութ-
յան ծրագ րե րի արդ յունք նե րը  նույն պես բազ մաբ նույթ 
են։ Դ րանք ուղ ղա կիո րեն նպաս տում են թի րախ 4.5-ի 
ի րա գործ մա նը՝ հա վա սար հա սա նե լիութ յան մա սով։ 
Հա ջորդ սե րունդ նե րի վրա ու նե ցած ազ դե ցութ յան 
շնոր հիվ ա նուղ ղա կիո րեն նպաս տում են նաև թի րախ 
4.1-ի ի րա գործ մա նը (ա վար տուն կրթութ յան՝ հիմ-
նա կա նում ու շադ րութ յուն դարձ նե լով ե րե խա նե րին)։ 
Ա վե լին, դրանք ա նուղ ղա կիո րեն նպաս տում են նաև 
ԿԶՆ 10-ի ի րա գործ մա նը (Ան հա վա սա րութ յուն նե-
րի կրճա տում), քա նի որ կրճատ վում է ան հա վա-
սա րութ յու նը թե՛ երկ րի ներ սում, և թե՛ երկր նե րի 
միջև։ Կր թութ յուն հա նուն 2-րդ հ նա րա վո րութ յան 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րը մե ծա պես ծա ռա յում են ի շահ 
մար գի նա լաց ված խմբե րի և ն պաս տում նրանց հա-
վա սա րութ յան հաս տատ մա նը։ 

50 UNESCO: Sustainable Development Begins with Education, 2014, page 5.

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 4-ի իրականացման գործում. որակյալ կրթություն
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Youth and Adult Education in the Agenda 2030

Գծապատկեր 3.

Դպրոց վերադարձող 
մեծահասակներ

Աղբյուրը՝ Global Education Monitoring Report 2017/2018, page 154.
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Կրթություն ստանալու համար դպրոց վերադառնում են մեծահասակներ ավելի շատ միջինից
բարձր եկամուտ ունեցող երկրներում, քան ավելի աղքատ երկրներում (ֆորմալ կրթության
համակարգում սովորող մեծահասակների տոկոսը և այն մեծահասակների տոկոսը, որոնք
առնվազն տարրական կրթություն են ստացել, 2015թ.)

Ցածր եկամուտ

Միջինից ցածր եկամուտ

Միջինից բարձր եկամուտ

Բարձր եկամուտ

Մոզամբիկ

Սենեգալ

Սալվադոր

Քուվեյթ
Մավրիտանիա

Ինդոնեզիա
Էկվադոր

Չիլի
Պերու

ՔաթարԳվատեմալա

ԲահրեյնԲոլիվիա

Սենեգալ

Սերբիա

Բելգիա

Ճամայկա

Սուրինամ

Կուբա

Իսպանիա
Օման
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ԿոլումբիաՔենիա

Դոմինիկյան Հանրապետություն
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Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 4-ի իրականացման գործում. որակյալ կրթություն
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3.2.3 Կրթություն հանուն 
կայուն զարգացման
Թի րախ 4.7-ը նպա տա կաուղղ ված է սո վո րող նե րի կող մից 
կա յուն զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րի 
և հմ տութ յուն նե րի ձեռք բեր մա նը ու հա վա սա րա պես կի-
րառ վում է ե րե խա նե րի և մե ծա հա սակ նե րի նկատ մամբ 
թե՛ ֆոր մալ, և թե՛ ոչ ֆոր մալ կրթա կան հա մա կար գե րում։  
« Հա նուն կա յուն զար գաց ման կրթութ յան տաս նամ յա-
կի» (2005-2014) ա վար տին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն  ընդգ ծել է, որ 
«Կր թա կան հա մա կար գե րի ար մա տա կան վե րա փոխ ման 
հա մար պա հանջ վում են փո փո խութ յուն ներ կրթութ յան 
բո լոր մա կար դակ նե րում ու ո լորտ նե րում, ոչ միայն ֆոր-
մալ, այլև ոչ ֆոր մալ և  ին ֆոր մալ կրթա կան գոր ծըն թաց-
նե րում, որ պես զի բո լոր քա ղա քա ցի նե րը՝ ե րի տա սարդ-
նե րը և մե ծա հա սակ նե րը ի մա նան, թե ինչ պես կա րող են 
ի րենց ներդ րումն ու նե նալ ա վե լի հա վա սար, է կո լո գիա-
պես կա յուն ու խա ղաղ աշ խարհ կա ռու ցե լու գոր ծում։»51  

51 UNESCO: Shaping the future we want, 2014, page 132.

Ըստ գնահատումների, 16-ից 65 տարեկան ԵՄ 55 միլիոն քաղաքացիներ ունեն 
գրագիտության հետ կապված խնդիրներ։ Սերբիայի Հանրապետությունը 160 
երկրների շարքում 39-րդ տեղն է զբաղեցնում գրագիտության ցուցանիշների 
վարկանիշային աղյուսակում։ Ըստ գնահատումների, գրագետ բնակչությունը 
կազմում է 98.1%։ Կարելի է ենթադրել, որ ֆունկցիոնալ գրագետ քաղաքացիների 
թվի ցուցանիշը շատ ավելի ցածր է։  2010 թվականին Սերբիայում մեկնարկեց 
«2-րդ հնարավորություն. մեծահասակների ֆունկցիոնալ տարրական կրթության 
համակարգային զարգացում» ծրագիրը։ Այն ֆինանսավորվում էր ԵՄ-ի կողմից 
և իրականացվում Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալից, Մեծահասակների կրթության 
եվրոպական ասոցիացիայից (ՄԿԵԱ) և GOPA խորհրդատվական խմբից կազմված 
կոնսորցիումի կողմից՝ սերտորեն համագործակցելով Սերբիայի կրթության, 
գիտության ու տեխնոլոգիական զարգացման նախարարության և Բելգրադի 
համալսարանի հետ։ Ուսումնական ծրագրում համատեղված էին ֆունկցիոնալ 
տարրական կրթությունը և աշխատանքի համար անհրաժեշտ կրթությունը 
(Սերբիայում մասնագիտական կրթության և ուսուցման ֆորմալ համակարգն 
ավելի ցածր մակարդակի վրա է), ինչպես նաև քաղաքացիական կրթության 
տարրեր։ Ծրագրում ներգրավվել են մոտավորապես  4000 սովորողներ, դրա 
շրջանակներում մեծահասակներին կրթելու հմտությունների դասավանդման 
մասով ուսուցում է տրամադրվել ավելի քան 1000 ուսուցիչների և մշակվել է 
Սերբիայում կրթության 2-րդ շանս տրամադրելու համակարգի նախագիծ։   

Աղբյուրներ՝ https://ec.europa.eu/epale/en/blog/fighting-functional-illiteracy-second-chance-schools-example-ser-
bia և http://drugasansa.rs/?lang=en

« Հա նուն կա յուն զար գաց ման կրթութ յան տաս-
նամ յա կի» արդ յունք նե րի ամ փոփ ման ժա մա նակ, ի 
թիվս այ լոց, ընդգծ վել է հա սա րա կութ յան շրջա նում 
քա րոզ չութ յան, ցու ցա հան դես նե րի և հան րութ յան 
ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման այլ 
մի ջո ցա ռում նե րի կար ևո րութ յու նը, ո րոնք կա րող են 
ներգ րա վել տար բեր տա րի քի մի լիո նա վոր սո վո րող-
նե րի։

52 ՄՈՒԿ-ն կար ևոր դե րա կա տա րում ու նի հատ-
կա պես այն քա րո զար շավ նե րում, ո րոնք ուղղ ված են 
միա ժա մա նակ թե՛ ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կի 
բարձ րաց մա նը, և թե՛ ակ տիվ քա ղա քա ցիա կան դիր-
քո րոշ ման զար գաց մա նը, և մե ծա հա սակ նե րին խրա-
խու սում ու հնա րա վո րութ յուն են տա լիս կյան քի կո չել 
ի րենց գի տե լիք ներն ու ի րա զեկ վա ծութ յու նը։ Տար բեր 
երկր նե րում անց կաց ված վեր ջին ու սում նա սի րութ-
յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ «ՄՈՒԿ-ը մարդ կանց 
տա լիս է ակ տիվ քա ղա քա ցի ներ դառ նա լու հա մար 
անհ րա ժեշտ մտա ծե լա կերպ, գի տե լիք և հմ տութ յուն-

52 UNESCO: Shaping the future we want, 2014, page 131.

Ներդիր 3.
Կրթության 2-րդ 

հնարավորություն 
ստանալու 

անհրաժեշտությունը 
Եվրոպայում. 

Սերբիայի օրինակը
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ներ։  (…) Քա ղա քա ցիա կան կրթութ յան ծրագ րե րը 
մարդ կանց օգ նում են ստա նալ քա ղա քա կան տե ղե-
կատ վութ յուն, զար գաց նել ինք նավս տա հութ յու նը և 
մե ծաց նել քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում նրանց 
մաս նակ ցութ յան մա կար դա կը։ Այս արդ յունք նե րը 
հատ կա պես կար ևոր են փաս տա ցի քա ղա քա կան գի-
տե լիք նե րի ձեռք բեր ման և տե ղա կան մա կար դա կում 
մաս նակ ցութ յան ակ տի վաց ման  տե սանկ յու նից»։

53 

Ա վե լին, « Հա նուն կա յուն զար գաց ման կրթութ-
յան տաս նամ յա կի» արդ յունք նե րի ամ փոփ ման մեջ 
ընդգծ վել է նաև ֆոր մալ կրթա կան հա մա կար գում 
ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման  կար ևո րութ-
յունն ու անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Քա նի որ տե սա նե լի 
է հա նուն կա յուն զար գաց ման նպա տա կի հա մար 
կրթութ յան նե րառ ման և կար ևոր ման գոր ծում առ կա 
ա ռա ջըն թա ցը տար րա կան և միջ նա կարգ կրթութ յան 
ո լոր տում՝ բո լոր տա րա ծաշր ջան նե րում, հետ ևա-
բար ա վե լի շատ օ ժան դա կութ յուն ու սու ցիչ նե րին 
անհ րա ժեշտ է դա սա սեն յա կում։

54 Այս հա մա տեքս-
տում մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յունն ա ռանց քա յին 
կար ևո րութ յուն ու նի ու սու ցիչ նե րին և  ու սում նա կան 
պրո ցե սի օ ժան դա կող նե րին (ֆա սի լի տա տոր նե-
րին)՝ կա յուն զար գաց ման վե րա բեր յալ ու սում նա կան 
նյու թե րի ա վե լաց ման և զար գաց ման հետ հա մա-
հունչ աշ խա տե լու և դ րանց լիար ժեք տի րա պե տե լու 
հար ցում։ Նույ նը կա րե լի է ա սել նաև այն դա սըն թա-
ցա վար նե րի մա սին, ո րոնք մե ծա հա սակ նե րի հետ ոչ 
ֆոր մալ կրթութ յան ձևա չա փով  ու սում նա սի րում և 
բա ցա հայ տում են կա յուն զար գաց ման հետ կապ ված 
հար ցե րը։ Նույն կերպ, ֆոր մալ կրթա կան հա մա կար-
գի ու սու ցիչ նե րի և  ոչ ֆոր մալ կրթա կան հա մա կար գի 
դա սըն թա ցա վար նե րի վե րա պատ րաս տու մը  ուղ ղա-
կիո րեն նպաս տում է թի րախ 4.7-ի ի րա գործ մա նը և 
4.գ -ի ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րի ա պա հով մա նը, 
որն ուղղ ված է ո րա կա վոր ված ու սու ցիչ նե րի թվի էա-
կան ա վե լաց մա նը։

53 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learn-
ing and Education, 2016, page 111.
54 UNESCO: Shaping the future we want, 2014, page 99.

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 4-ի իրականացման գործում. որակյալ կրթություն
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և 16-ի իրականացման 
գործում

²ðÄ²Ü²ä²îÆì
²ÞÊ²î²Üø ºì
îÜîºê²Î²Ü ²Ö

²ÜÐ²ì²ê²ðàô-
ÂÚàôÜÜºðÆ
ÎðÖ²îàôØ

¶àðÌàÔàôÂÚàôÜ
Ð²ÜàôÜ
ÎÈÆØ²ÚÆ

Ê²Ô²ÔàôÂÚàôÜ,
²ð¸²ðàôÂÚàôÜ
ºì ²Øàôð
Ð²êî²îàôÂÚàôÜÜºð



47

Youth and Adult Education in the Agenda 2030

Գործադիր ամփոփում

Հիմնական 

ուղերձները    Ճանաչումը. ՄՈՒԿ դե րը միան շա նա կո րեն ճա նաչ վել է ԿԶՆ 8-ի ի րա կա նաց ման 
հար ցում՝ ոչ միայն տեխ նի կա կան ու մաս նա գի տա կան կրթութ յան և  ու սուց ման մա-
սով, այլ նաև զբաղ վա ծութ յան, ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք գտնե լու և ձեռ նար կա-
տի րա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու հա մար անհ րա ժեշտ հմտութ յուն ներ ձեռք 
բե րե լու հնա րա վո րութ յան մա սո վ։

   Կարիքները. 2017 թվա կա նին աշ խար հում գոր ծազր կութ յան պաշ տո նա կան մա կար-
դա կը կազ մում էր 5.6%, իսկ ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում գոր ծազր կութ յան մա կար-
դա կը կազ մում էր 13%։ Բա ցի դրա նից, մի լիո նա վոր մար դիկ կան, ո րոնք աշ խա տում 
են, սա կայն վաս տա կած ե կա մուտ նե րը ծայ րա հեղ ցածր են նրանց աղ քա տութ յու նից 
դուրս բե րե լու հա մար։ Ցածր ե կա մուտ նե րի մա կար դակ ու նե ցող երկր նե րում աշ խա-
տող նե րի գրե թե 90%-ը կա՛մ աղ քատ են, կա՛մ գտնվում են աղ քա տութ յան շե մին։

   Նշանակությունը. Աշ խար հի երկր նե րի 43%-ը հա վաս տում է, որ ՄՈՒԿ-ը դրա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նի ըն կե րութ յուն նե րի / կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա ջո ղութ յուն նե րի, 
նո րա րա րա կան կա րո ղութ յուն նե րի, փո փո խութ յուն նե րին հար մար վե լու ու նա կութ-
յուն նե րի զար գաց ման կամ խո ցե լի խմբե րի նկատ մամբ նե րա ռա կան վե րա բեր մուն քի 
ձևա վոր ման հար ցու մ։

 Նշանակությունը. ՄՈՒԿ-ը ոչ ֆոր մալ մե թո դա բա նութ յամբ մաս նա գի տա կան և հըմ-
տութ յուն նե րի ձեռք բեր ման, այդ թվում՝ գյու ղատն տե սութ յան և փոքր ձեռ նար կա տի րութ-
յան վե րա բեր յալ դա սըն թաց ներ  է տրա մադ րում թե՛ ֆոր մալ, և թե՛ ոչ ֆոր մալ հա մա կար-
գե րում։ Դա ՄՈՒԿ-ի ա ռանձ նա հա տուկ ու ժեղ կող մե րից է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ներգ րա վել հա սա րա կութ յան ա ռա վել խո ցե լի խմբե րին ու հա մա տե ղել մաս նա գի տա կան 
ու սու ցու մը ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք գտնե լու հա մար կրթութ յան հետ։

ԿԶՆ 8.  Խթանել շարունակական, ներառական և կայուն տնտեսական 
աճը, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածությունը և արժանապատիվ 
աշխատանքը բոլորի համար
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

4.1  ԿԶՆ 8. Արժանապատիվ 
աշխատանք և 
տնտեսական աճ 

4.1.1 ՄՈՒԿ-ի դերը ԿԶՆ 8-ի 
իրականացման գործում
ԿԶՆ 8-ը և դ րա թի րախ նե րը անխ զե լիո րեն փոխ-
կա պակց ված են ԿԶՆ 4-ի հետ՝ մաս նա վո րա պես ոչ 
միայն տեխ նի կա կան և մաս նա գի տա կան ու սուց ման, 
այլ նաև զբաղ վա ծութ յան, ար ժա նա պա տիվ աշ խա-
տանք գտնե լու և ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ-
յամբ զբաղ վե լու հա մար անհ րա ժեշտ հմտութ յուն ներ 
ձեռք բե րե լու հնա րա վո րութ յան մա սով։ Ս տորև 
ներ կա յաց ված են այն թի րախ նե րը, ո րոնք սեր տո րեն 
կապ ված են ԿԶՆ 4-ի (մաս նա վո րա պես թի րախ 4.4-ի) 
և ՄՈՒԿ-ի հետ.

•  Թի րախ 8.5 ... հաս նել լիար ժեք և  ար տադ րո ղա-
կան զբաղ վա ծութ յան և  ար ժա նա պա տիվ աշ խա-
տան քի բո լոր կա նանց և տ ղա մարդ կանց, այդ 
թվում՝ ե րի տա սարդ նե րի և հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց հա մար, ինչ պես նաև ա պա հո վել 
հա վա սար վար ձա տրութ յուն՝ հա վա սար ար ժեք 
ու նե ցող աշ խա տան քի դի մաց։

•  Թի րախ 8.6 ... էա պես կրճա տել զբաղ վա ծութ յուն 
չու նե ցող, կրթութ յուն կամ ու սու ցում չստա ցող 
ե րի տա սարդ նե րի թի վը։

•  Թի րախ 8.8. Պաշտ պա նել աշ խա տան քա յին ի րա-
վունք նե րը և  ա պա հո վել անվ տանգ ու ա պա հով 
աշ խա տան քա յին մի ջա վայր բո լոր աշ խա տա վոր-
նե րի, այդ թվում՝ միգ րանտ աշ խա տա վոր նե րի, 
մաս նա վո րա պես կին միգ րանտ նե րի և  ան կա յուն 
զբաղ վա ծութ յուն ու նե ցող նե րի հա մար։ 

Ի լրումն վե րը նշվա ծի, ՄՈՒԿ-ի հետ ա նուղ ղա կիո րեն 
կապ ված են նաև մի շարք այլ թի րախ ներ. 

•  Օ րի նակ՝ թի րախ 8.2-ի շրջա նակ նե րում կար ևոր-
վում է նո րա րա րութ յու նը՝ որ պես ար տադ րո ղա-

կա նութ յան վրա  ազ դե ցութ յուն ու նե ցող գոր ծոն։ 
Նո րա րա րա կան նե րու ժը միան շա նա կո րեն փոխ-
կա պակց ված է ՄՈՒԿ-ի հետ։

•  Թի րախ ներ 8.3-ը և 8.10-ը վե րա բե րում են ֆի նան-
սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի՝ որ պես տնտե սութ յան 
շար ժիչ ու ժի հա սա նե լիութ յա նը։ Ակն հայտ է, որ 
դրա հա մար, որ պես նա խա պայ ման, անհ րա ժեշտ 
են ֆունկ ցիո նալ գրա գի տութ յուն և թ վա բա նա կան 
տար րա կան  գի տե լիք ներ ու նե ցող ան ձինք։ 

•  Թի րախ 8.4-ը նպա տա կաուղղ ված է տա րան ջա տել 
տնտե սա կան ա ճը շրջա կա մի ջա վայ րի վրա բա ցա-
սա կան ազ դե ցութ յու նից՝ ռա ցիո նալ սպառ ման և  
ար տադ րութ յան 10-ամ յա շրջա նա կա յին ծրագ-
րե րին հա մա պա տաս խան։ Այս ծրագ րի ի րա կա-
նա ցու մը նե րա ռում է սպա ռող նե րի կրթութ յան, 
ի րա զե կութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման և 
տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յան ա վե լաց ման 
տար րեր, ինչ պես նաև  ի րա վունք նե րի ու հնա րա-
վո րութ յուն նե րի ընդ լայ նում ու քա ղա քա ցի նե րի 
մաս նակ ցութ յան մա կար դա կի ա վե լաց ման ա պա-
հո վում։

55
 

•  Թի րախ 8.7-ը նպա տա կաուղղ ված է հար կա դիր 
աշ խա տան քի, ժա մա նա կա կից ստրկութ յան և 
մարդ կանց թրա ֆի քին գի և  ե րե խա նե րի աշ խա-
տան քի իս պառ վե րաց մա նը, ուս տի  սեր տո րեն 
փոխ կա պակց ված է մար դու ի րա վունք նե րի և  
աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 
ու սուց ման և  աշ խա տող նե րի (հատ կա պես ե րե-
խա նե րի) ի րա վունք նե րի ու հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ընդ լայն ման հետ։ 

4.1.2  ՄՈՒԿ-ը և  աշ խա տան քա յին 
շու կան
2017 թվա կա նին աշ խար հում գոր ծազր կութ յան ցու-
ցա նիշ նե րի մա կար դա կը կազ մում էր 5.6% (ի տար-
բե րութ յուն 2000 թվա կա նին ար ձա նագր ված 6.4%-ի), 
իսկ ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում գոր ծազր կութ յան 
մա կար դա կը կազ մում էր 13%, ին չը ցույց է տա լիս, 
որ ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում գոր ծազր կութ յան 

55 Տե՛ս UNEP: The 10-Year Framework of Programmes on Sustainable 
Consumption and Production, (ամսաթիվ չկա)

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 8-ի, 10-ի, 13-ի 
և 16-ի իրականացման գործում
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հա վա նա կա նութ յու նը ե րեք ան գամ ա վե լի մեծ է, քան 
մե ծա հա սակ նե րի մոտ։ 

 «2016 թվա կա նի առ կա տվյալ նե րով՝ աշ խար հի 
74 երկր նե րի կե սում ե րի տա սարդ նե րի  ա վե լի քան 
17 տո կո սը չի ստա նում կրթութ յուն, չի աշ խա տում 
կամ չի անց նում մաս նա գի տա կան ու սու ցում, և  այս 
ցու ցա նի շը որ ևէ կերպ չի կրճատ վել ֆի նան սա կան 
և տն տե սա կան ճգնա ժա մից հե տո»։

56 Ըստ 2016 
թվա կա նի տվյալ նե րի, աշ խար հում աշ խա տող նե րի 
61%-ը ներգ րավ ված  է ե ղել ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ-
յան ո լոր տու մ։

Շատ ու սում նա սի րութ յուն ներ հստակ ցույց են տա լիս 
ՄՈՒԿ-ի ու նե ցած դե րը ար տադ րո ղա կա նութ յան ու 
զբաղ վա ծու թյան ա պա հով ման հար ցում, մաս նա վո-
րա պես՝ 

•  Միկ րոտն տե սա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ ու սու ցումն ա վե լաց նում է ար տադ-
րո ղա կա նութ յան ցու ցա նիշ նե րը և  ար տադ րան քի 
ար ժե քը կազ մա կեր պութ յան մա կար դա կում։

•  Մակ րոտն տե սա կան վեր լու ծութ յուն նե րը փաս-
տում են ու սուց ման և կր թութ յան հետ ար տադ-
րո ղա կա նութ յան ու տնտե սա կան ա ճի փոխ կա-
պակց վա ծութ յու նը։

•  Ըստ Cedefop-ի՝ Մաս նա գի տա կան ու սուց ման 
զար գաց ման Եվ րո պա կան կենտ րո նի «ՄՈՒԿ-ի 
մա սով ա մե նա բարձր ակ տի վութ յուն ու նե ցող 
երկր նե րը նաև ա մե նա նո րա րար երկր նե րի շար-
քում են գտնվում (…) Իս կա պես, ՄՈՒԿ-ը թերևս 
ա վե լի շատ է կապ ված նո րա րա րութ յուն նե րի հետ, 
քան բարձ րա գույն կրթութ յու նը»։

57

•  Բա ցի դրա նից, ՄՈՒԿ-ի ազ դե ցութ յունն ակն հայտ 
է նաև այն դեպ քում, երբ ու սու ցու մը կազ մա կերպ-
վում է ին ֆոր մալ ձևով։ Սա հա րա յից հա րավ ըն-
կած մի շարք աֆ րիկ յան երկր նե րում ի րա կա նաց-
ված ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
աշ կեր տութ յու նը մարդ կանց օգ նել է ա վե լի հեշտ 

56 UN Economic and Social Council: Progress towards the Sustainable 
Development Goals. Report of the Secretary-General 2018, 2018,  paragraphs 
74-77.
57 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult  Learn-
ing and Education, 2016, page 90.

աշ խա տանք գտնել ( Մա լա վի), կրթութ յուն ստա-
ցած նե րին օգ նել է աս տի ճա նա բար ա վե լաց նել 
ի րենց ե կա մուտ նե րը ( Տան զա նիա), ին ֆոր մալ  աշ-
կեր տութ յու նը հե տա գա յում օգ նել է նաև ֆոր մալ 
կրթութ յուն ստա նա լու հա սա նե լիութ յան հար ցում 
( Տան զա նիա) և ն պաս տել ար տադ րո ղա կա նութ-
յան ա վե լաց մա նը ( Զամ բիա)։

58 Այլ կերպ ա սած, 
ա մե նա մեծ ոչ ֆոր մալ աշ խա տա շու կան ու նե ցող՝ 
Սա հա րա յից հա րավ ըն կած աֆ րիկ յան երկր նե րի 
փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ՄՈՒԿ-ի օ գուտ նե րը չեն 
սահ մա նա փակ վում միայն ֆոր մալ հատ վա ծով և  
աշ խա տա շու կա յով։ 

Գ լո բալ մասշ տա բով, ՄԿՈւՀԶ 3 (GRALE III, 2015) 
մո նի թո րին գա յին հարց մա նը մաս նակ ցած երկր նե րի 
43%-ը փաս տում են, որ ՄՈՒԿ-ը դրա կան ազ դե-
ցութ յուն ու նի ըն կե րութ յան/կազ մա կեր պութ յան 
հա ջո ղութ յուն նե րի (շա հու թա բե րութ յուն, արդ յու-
նա վե տութ յուն, ծա ռա յութ յուն նե րի ո րակ), նո րա րա-
րա կան կա րո ղութ յուն նե րի,  փո փո խութ յուն նե րին 
հար մար վո ղա կա նութ յան, խո ցե լի խմբե րի (օ րի նակ՝ 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց, ա վե լի մեծ 
տա րի քի աշ խա տող նե րի) նկատ մամբ նե րա ռա կան 
վե րա բեր մուն քի վրա։

59 Ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս 
գծա պատ կեր 4-ը։ 

58 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learn-
ing and Education, 2016, page 90.
59 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learn-
ing and Education, 2016, page 96.

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 8-ի, 10-ի, 13-ի 
և 16-ի իրականացման գործում
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

Գծապատկեր 4.
ՄԿՈւ-ի ազդեցությունը 
աշխատաշուկայի վրա

Աղբյուրը՝ UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learning and Education, page  96.

4.1.3   Աշխատող աղքատներ, ոչ 
ֆորմալ աշխատաշուկա և 
արժանապատիվ աշխատանք

Չ նա յած բազ մա թիվ վկա յութ յուն նե րի, որ ցկյանս ու-
սում նա ռութ յան գոր ծում ներդ րում նե րը նպաս տում 
է եր կա րա ժամ կետ կտրված քով տնտե սա կան ա ճին, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, հարկ է նշել, որ տնտե սա կան ա ճը 
բո լո րի հա մար բա րե կե ցութ յուն չի ե րաշ խա վո րում։ 
2017 թվա կա նի ԿԶՆ վե րա բեր յալ իր գնա հատ ման 
մեջ Բարձ րաս տի ճան քա ղա քա կան ֆո րու մը եզ-
րա կաց րել է, որ չնա յած ծայ րա հեղ աղ քա տութ յան 
ցու ցի չը էա կա նո րեն կրճատ վել է, միև նույնն է, ըստ 
2013 թվա կա նի հա մաշ խար հա յին գնա հա տում նե րի՝ 
10.9%-ը կամ 783 մի լիոն մարդ դեռևս ապ րում է 1.90 
դո լա րի սահ մա նա չա փից ցածր ե կա մու տով (ին չը հա-
մա պա տաս խա նում է 2011 թվա կա նի գնո ղու նա կութ-
յան հա մար ժե քութ յան ցու ցա նի շին)։

60  

60 UN Economic and Social Council: Progress towards the Sustainable Devel-
op-ment Goals. Report of the Secretary-General, 2018, paragraphs 5 and 6.

Բա ցի դրա նից, մի լիո նա վոր մար դիկ կան, ո րոնք 
աշ խա տում են, սա կայն վաս տա կած ե կա մուտ նե րը 
ծայ րա հեղ ցածր են նրանց աղ քա տութ յու նից դուրս 
բե րե լու հա մար։ Ցածր ե կա մուտ նե րի մա կար դակ ու-
նե ցող երկր նե րում աշ խա տող նե րի գրե թե 90%-ը կա՛մ 
աղ քատ են, կա՛մ գտնվում են աղ քա տութ յան շե մին։ 

Մի ջի նից ցածր ե կա մուտ ու նե ցող երկր նե րում դա 
վե րա բե րում է գրե թե 70%-ին։

61 Այդ կա տե գո րիա յում 
«ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձինք ա վե լի 
հա ճախ են ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի պա կաս 
ու նե նում և  ա վե լի շատ են են թարկ վում աշ խա տող 
լի նե լու պա րա գա յում աղ քատ ների մեջ հայտնվելու 
ռիսկին»։

62
 

Ոչ ֆոր մալ տնտե սութ յու նը՝ որ պես այդ պի սին, ահ ռե-
լի չա փե րի է հաս նում. «Ոչ ֆոր մալ տնտե սութ յու նը  
կազ մում է հա մաշ խար հա յին աշ խա տու ժի գրե թե 

61 UNESCO: Global Education Monitoring Report 2016, 2016, page 2. 
62 UN Economic and Social Council: Progress towards the Sustainable 
Develop-ment Goals. Report of the Secretary-General 2018, 2018, paragraph 
74. 

Ցածր եկամուտ

Միջինից ցածր եկամուտ

Միջինից բարձր եկամուտ

Բարձր եկամուտ

Ամբողջ աշխարհում

Չգիտեն / չեն լրացրել Չեն պատասխանել հարցմանըՈւնեն որոշ տվյալներ

ՄՈՒԿ-ի ազդեցության

մասին

Աշխարհում երկրների մասնաբաժինը՝ ըստ եկամուտնեի և
տարածաշրջանների խմբերի, որոնք տվյալներ ունեն
աշխատաշուկայի վրա ունեցած ՄՈՒԿ ազդեցության մասին
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կեսն ու միկ րո և փոքր ձեռ նար կութ յուն նե րի ա վե լի 
քան 90 տո կո սը՝ ամ բողջ աշ խար հում։ Ոչ ֆոր մալ 
կար գա վի ճա կը ամ բողջ աշ խար հում աշ խա տա շու-
կա նե րի հա մար շատ կար ևոր բնու թագ րիչ է, որ տեղ 
գոր ծու նեութ յուն են ի րա կա նաց նում մի լիո նա վոր  
տնտե սա վա րող սուբ յեկտ ներ, և հար յուր մի լիո նա վոր 
աշ խա տող ներ ի րենց օր վա ապ րուստն են վաս տա-
կում ոչ ֆոր մալ կար գա վի ճա կի պայ ման նե րում»։

63 

Եր կու խմբե րում էլ՝ թե՛ աշ խա տող աղ քատ նե րի, և 
թե՛ ոչ ֆոր մալ հատ վա ծում աշ խա տող նե րի շրջա նում 
բա վա կա նին մեծ թիվ են կազ մում ե րի տա սարդ նե-
րը։ Սա հա րա յից հա րավ ըն կած աֆ րիկ յան երկր նե-
րի 90%-ում ա վե լի շատ կա նայք են ներգ րավ վում ոչ 
ֆոր մալ աշ խա տան քի մեջ, քան տղա մար դիկ։ Սա 
հատ կան շա կան է նաև Հա րա վա յին Ա սիա յի երկր նե-
րի 89%-ի և Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի երկր նե րի գրե-
թե 75%-ի հա մար։ Ցածր և մի ջի նից ցածր ե կա մուտ 
ու նե ցող երկր նե րում ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ յուն 
ու նե ցող կա նանց ա վե լի քան 30%-ը այս պես կոչ ված 

63 https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/informal-economy/lang-en/ 
index.htm, դիտվել է՝ 07.11.18.

Աղբյուրը՝ ILO: Global employment trends for Youth 2017, page 19.

Գծապատկեր 5.
Աշխատող 

բնակչության 
աղքատության 
ցուցանիշները

«ըն տա նի քի օ ժան դա կող ան դամ ներ» են, ո րոնք սո-
վո րա բար չեն վար ձատր վու մ։

64

«Ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի և  ոչ ֆոր մալ 
տնտե սութ յան վե րա բեր յալ իր բա նաձ ևում» ԱՄԿ-ն  
ընդգ ծում է, որ «Աշ խա տա տե ղե րի թիվն ու ո րակն 
ա վե լաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ա վե լի շատ կարե-
վո րել մարդ կանց մեջ ներդ րում ներ ա նե լու գա ղա փա-
րը՝ հատ կա պես նրանց կրթութ յան, հմտութ յուն նե րի 
ու սուց ման, ցկյանս ու սում նա ռութ յան, ա ռող ջութ յան 
ու անվ տան գութ յան պահ պան ման մա սով և խ թա նել 
նրանց ձեռ նար կա տի րա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րը»։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ոչ ֆոր մալ ո լոր տում աշ խա-
տող նե րի կրթութ յան մա կար դակն ա վե լի ցածր է, քան 
ֆոր մալ ո լոր տում աշ խա տող նե րի նը: « Զար գա ցող 
և  ան ցու մա յին տնտե սութ յուն ու նե ցող երկր նե րում 
(...) ոչ ֆոր մալ հատ վա ծում աշ խա տող նե րի գրե թե 
55 տո կո սը որ ևէ կրթութ յուն կամ գո նե տար րա կան 
կրթութ յուն չու նի ի տար բե րութ յուն ֆոր մալ հատ-

64 International Labour Organisation: Women and men in the informal econo-
my, 2018, page 21.
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Ծայրահեղ և միջին աղքատության ցուցանիշները՝ ըստ
տարածաշրջանների և տարիքային խմբերի, 2017թ.
(աշխատող բնակչության տոկոս)
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Գծապատկեր 6.
Ֆորմալ և  ոչ ֆորմալ 

զբաղվածության 
ցուցանիշները

Աղբյուրը՝ ILO: Global employment trends for Youth 2017, page 21.

վա ծում աշ խա տող 15.5 տո կոս աշ խա տող նե րի: Ոչ 
ֆոր մալ կար գա վի ճա կով աշ խա տող ինք նազ բաղ-
ված աշ խա տող նե րի գրե թե եր կու եր րոր դը կրթված 
չեն կամ ու նեն ըն դա մե նը տար րա կան մա կար դա կի 
կրթութ յուն, հետ ևա բար այս պա րա գա յում կա րե լի է 
ա սել, որ ֆոր մալ հատ վա ծում աշ խա տող նե րի թի վը 
գրե թե եր կու ան գամ ա վե լի է (35.7 տո կոս)»։

65

Հենց այս հա մա տեքս տում է, որ ոչ ֆոր մալ ՄՈՒԿ-ը 
կա րող է ի ցույց դնել իր ամ բողջ նե րու ժը: Ինչ պես 
նշում է Վոլ թե րը. «Ոչ ֆոր մալ հատ վա ծը տնտե սա պես 
ակ տիվ բնակ չութ յան մոտ հմտութ յուն նե րի զար գաց-
ման հիմ նա կան ձևա վո րողն է: Ոչ ֆոր մալ հատ վա ծի 
վե րա բեր յալ առ կա տվյալ նե րը հստա կո րեն ցույց են 
տա լիս, որ այդ հատ վա ծում աշ խա տող մարդ կանց 
մեծ մա սը հենց այդ հատ վա ծում էլ ստա նում է ու սու-
ցու մը»։

66 Հմ տութ յուն նե րի այս ոչ ֆոր մալ ու սու ցումն 
ուղղ ված է տե ղա կան աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե-

65 International Labour Organisation: Women and men in the informal econo-
my, 2018, page 56.
66 Walther: Building Skills in the Informal Sector, 2013, page 20.

րի բա վա րար մա նը: Ա վե լին, «Ոչ ֆոր մալ հատ վա ծում 
հմտութ յուն նե րի զար գա ցու մը չի սահ մա նա փակ վում 
միայն այդ հատ վա ծում աշ խա տող մարդ կանց մաս-
նա գի տա կան ուսուցմամբ: Օրինակ՝ Կենտ րո նա կան 
Աֆ րի կա յի ե րի տա սար դա կան ա սո ցիա ցիա նե րի 110 
ա ռաջ նորդ նե րի շրջա նում AFD-ի կող մից անց կաց-
ված ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե րը ցույց են 
տա լիս, որ այդ ե րի տա սարդ նե րի 60%-ը, ո րոնք ու նեն 
բա կա լավ րի կամ մա գիստ րո սի աս տի ճան, միև նույն 
է աշ խա տա շու կա են մուտք գոր ծել հենց աշ խա տա-
վայ րում ստա ցած փոր ձա ռութ յան կամ ոչ ֆոր մալ 
հատ վա ծում, ստա ցած գործ նա կան պրակ տի կա յի 
շնոր հիվ»։

67 Հետ ևա բար կա րե լի է ա սել, որ ոչ ֆոր մալ 
մաս նա գի տա կան կրթութ յու նը կա րող է օգ տա կար 
լի նել թե՛ ո րա կա վո րում չու նե ցող աշ խա տող նե րի 
հա մար, և թե՛ նրանց հա մար, ով քեր ու նեն ո րա կա վո-
րում, ո րը սա կայն չի հա մա պա տաս խա նում աշ խա-
տան քի ի րա կան շու կա յի պա հանջ նե րին:

67 Walther: Building Skills in the Informal Sector, 2013, page 21.
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Ոչ ֆոր մալ հմտութ յուն նե րի կա տա րե լա գոր ծումն ու 
հե տա գա զար գա ցու մը օ գուտ է բե րում միկ րո և փոքր 
ձեռ նար կու թյուն նե րին և ն պաս տում է ե կա մուտ նե րի 
ա վե լաց մա նը: ՄՈՒԿ-ն մե ծա պես օգ նում է ոչ ֆոր մալ 
հատ վա ծի աշ խա տող նե րին, և բա ցի դրա նից, նպաս-
տում է նաև ֆոր մալ աշ խա տա շու կա յին հա սա նե-
լիութ յուն ու նե նա լու հար ցում:

Միև նույն ժա մա նակ, ՄՈՒԿ-ի մի ջո ցով տրա մադըր-
վում են այն պի սի հմտութ յուն ներ և գի տե լիք ներ, 
ո րոնք անհ րա ժեշտ են աշ խա տան քա յին ի րա վունք-
նե րի հա մար պայ քա րե լու, ա պա հով և  անվ տանգ 
աշ խա տան քա յին մի ջա վայր ու նե նա լու, ինչ պես նաև 
ար հես տակ ցա կան միութ յուն ներ և  ար տա դրա կան 
այ լընտ րան քա յին կա ռույց ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ կոո-
պե րա տիվ ներ ստեղ ծե լու հա մար։ 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Կր թութ յուն՝ հա նուն կա յուն զար գաց-
ման նպա տակ նե րի. ու սում նա ռութ յան նպա տակ ներ» 
հրա պա րակ ման մեջ նշվում է, որ ու սում նա ռու նե րը 
պետք է կա րո ղա նան «հա մա գոր ծակ ցել մյուս նե րի 
հետ՝ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից և  ի րենց գոր ծա-
տու նե րից ար դա րա ցի աշ խա տա վարձ, հա վա սար 
աշ խա տան քի հա մար հա վա սար վար ձատ րութ յուն 
և  աշ խա տան քա յին ի րա վունք ներ պա հան ջե լու հա-
մար»։

68  

Ն ման հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և  այն պի սի հար ցե-
րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կի 
բարձ րա ցու մը, ինչ պի սիք են հա վա սար աշ խա տան քի 
դի մաց հա վա սար վար ձատ րութ յու նը, չա փա զանց 
կար ևոր են կո լեկ տիվ ռազ մա վա րութ յուն նե րի խթան-
ման հա մար՝ հատ կա պես մրցակ ցա յին աշ խա տա շու-
կա յում։ Մաս նա գի տա կան ու սուց ման բա ցա սա կան 
կող մը կա րող է լի նել ա վե լի ցածր ո րա կա վո րում ու նե-
ցող աշ խա տող նե րի փո խա րի նու մը։

69

68 UNESCO: Education for Sustainable Development Goals. Learning Objec-
tives, 2017, page 26.
69 Մեծահասակների կրթությունը կարող է դրական ազդեցություն 
ունենալ աշխատաշուկայում անհատական մակարդակում այն անձանց 
համար, ովքեր ստացել են համապատասխան կրթություն կամ ուսուցում, 
բայց միևնույն ժամանակ այն կարող է նաև բացասական ազդեցություն 
ունենալ՝ նվազեցնելով այն անձանց վարձատրությունը, որոնք չեմ 
մասնակցել դրանց։ Այս պոտենցիալ ոչ բարենպաստ ազդեցության 
մասին արձանագրվել է Շվեդիայում՝ Մեծահասակների կրթության 
նախաձեռնության ուսումնասիրության ժամանակ։ Աղբյուրը՝ UNESCO 
Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learning and Educa-
tion, 2016, page 90.

Այս հա մա տեքս տում կա րե լի է նշել, որ ՄՈՒԿ-ի 
ա ռանձ նա հա տուկ ու ժեղ կող մե րից է այն հան գա-
ման քը, որ այն կա րող է ներգ րա վել հա սա րա կութ յան 
ա ռա վել խո ցե լի խմբե րին ու ա ռա ջար կել մե ծա հա-
սակ նե րի ու սում նա ռութ յան ոչ ֆոր մալ ձևա չա փեր, 
այդ թվում՝ մաս նա գի տա կան ու սու ցում, միև նույն ժա-
մա նակ միա վո րե լով դրանք ար ժա նա պա տիվ աշ խա-
տան քի, աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի և հա մա տեղ 
գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ դա սըն թաց նե րի հետ։ 
Ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք գտնե լու գոր ծըն թա-
ցի ան քակ տե լի մասն են կազ մում մաս նա գի տա կան 
հմտութ յուն ներն ու աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի և 
հ նա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայ նու մը։ 

 

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 8-ի, 10-ի, 13-ի 
և 16-ի իրականացման գործում
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Տաջիկստանում, նախ կին դա տա պարտ յալ նե րը դեռևս շա րու նա կում են խիստ խա րա նի  
են թարկ վել, ին չը լրջո րեն սահ մա նա փա կում է հա սա րա կութ յու նում և  աշ խա տա շու կա-
յում նրանց վե րաին տեգր ման հնա րա վո րութ յուն նե րը։ Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լի կող մից 
Նու րեկ քա ղա քում 150 կին դա ռա պարտ յա լի հա մար ի րա կա նաց վել են մաս նա գի տա կան 
ու սու ցան  ու անձ նա կան զար գաց ման հա մա տեղ ծրագ րե րը։ Մաս նա գի տա կան ու սու ցու-
մը տրա մադր վել է մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման ազ գա յին կենտ րո նի (ո րը գոր ծում է Աշ-
խա տան քի նա խա րա րութ յան են թա կա յութ յամբ) ու սու ցա նող նե րի կող մից։ Ու սում նա կան 
դա սըն թացն ա վար տե լու մա սին վկա յա կան նե րը տրվել են կենտ րո նի կող մից և ճա նաչ վել 
պե տութ յան կող մից, ինչն էա պես հեշ տաց րել է ֆոր մալ աշ խա տան քա յին շու կա նրանց 
վե րա դառ նա լը։ 

Բա ցի դրա նից, եր կու տե ղա կան գոր ծըն կեր նե րի մի ջո ցով եր կու սե ռե րի նախ կին դա տա-
պարտ յալ նե րին ի րա վա բա նա կան և հո գե բա նա կան խորհր դատ վութ յուն է տրա մադր վել։ 
Այս տեղ նախ կին դա տա պարտ յալ նե րը գործ նա կան օ ժան դա կութ յուն են ստա ցել ի րենց կյան քը 
վե րա կազ մա կեր պե լու հա մար։ Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վել է Ար դա րա դա տութ յան նա խա րա-
րութ յան Ք րեա կա տա րո ղա կան վար չութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ։ Որ պես լրա ցու ցիչ 
արդ յունք՝ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հնա րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծեց նա խա րա րութ յան և քա ղա-
քա ցիա կան հա սա րա կութ յան միջև երկ խո սութ յան հա մա ր։ 

Աղբյուրը՝ http://tinyurl.com/y62lkmqw 

Ներդիր 4.
Սոցիալական և 

համերաշխության 
տնտեսություն (ՍՀՏ)

Ներդիր 5.
Տաջիկստան. Ինչպես 

են համատեղվում 
մասնագիտական ուսուցումը, 

մարդու իրավունքները 
և իրավաբանական 
ու հոգեբանական 

խորհրդատվությունը

Մեքսիկայում և Գ վա տե մա լա յում Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լի կող մից օ ժան դա կութ յուն է 
տրա մադր վում կազ մա կեր պութ յուն նե րի ցան ցե րին, ո րոնք խթա նում են « Հա մե րաշ խութ յան 
տնտե սութ յու նը»  և   հա մա պա տաս խան դա սըն թաց ներ են տրա մադ րում։ 

ՄԱԿ-ի Սո ցիա լա կան և հա մե րաշ խութ յան տնտե սութ յան հար ցե րով միջ գե րա տես չա կան 
աշ խա տան քա յին խում բը իր դիր քո րոշ ման մա սին փաս տաթղ թում նշում է. « Մի ջազ գա յին 
զար գաց ման հա մայն քը ըն դու նում է զար գաց ման վե րաի մաս տա վոր ման անհ րա ժեշ տութ յու-
նը։ Ըն դուն ված գոր ծե լա կեր պը չկա րո ղա ցավ կան խել ֆի նան սա կան և պա րե նա յին ճգնա ժա-
մե րը, կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րը, աղ քա տութ յունն ու ա վե լա ցող ան հա վա սա րութ յուն նե րը։ 
(…) ՍՀՏ-ն ևս մեկ լրա ցու ցիչ ու ղի է ոչ ֆոր մալ տնտե սութ յան հետ կապ ված ան կա յուն զբաղ-
վա ծութ յան մասշ տաբ նե րի շա րու նա կա կան ա ճի և  ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի սուր դե-
ֆի ցի տի դեմ պայ քա րե լու հա մար։ (...) Ընդ հա նուր առ մամբ, կոո պե րա տիվ նե րը ա մե նա խո շոր 
գոր ծա տու ներն են թե՛ հյու սի սա յին, և թե՛ հա րա վա յին կի սագն դի շատ երկր նե րում։  (...) ՍՀՏ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են դյու րին դարձ նել ֆի նանս նե րի, ներդր վող ռե սուրս նե րի, 
տեխ նո լո գիա նե րի, ա ջակ ցող ծա ռա յութ յուն նե րի ու շու կա նե րի հա սա նե լիութ յու նը և  ընդ լայ-
նել ար տադ րող նե րի կա րո ղութ յուն նե րը՝ ա վե լի լավ գնե րի շուրջ բա նակ ցե լու և  ա վե լի շատ 
ե կա մուտ ներ ա պա հո վե լու հա մար։ Դ րանք կա րող են նվա զեց նել աշ խա տան քի և  ար տադ-
րան քի շու կա նե րում իշ խա նութ յան և տե ղե կատ վութ յան ան հա մա չա փութ յու նը և  ա վե լաց նել 
ե կա մուտ նե րի մա կար դակն ու հա ճա խա կա նութ յու նը։

Աղբյուրը՝ UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy: Social and Solidarity Economy and the Challenge 
of Sustainable Development, 2014, page 1.
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Հիմնական 

ուղերձները

   Նշանակությունը.ՄՈՒԿ-ը մե ծա պես նպաս տում է ա ռող ջա պա հութ յան, կրթութ յան 
և  ե կա մուտ նե րի մա սով ա ռա ջըն թա ցի ար ձա նագր մա նը աշ խար հի երկր նե րում, ին չի 
արդ յուն քում երկ րի մա կադ րա կով ա ճում է Մարդ կա յին զար գաց ման ին դեք սը։ Միա-
սին վերց րած՝ այս բո լոր նվա ճում նե րը նպաս տում են երկր նե րի միջև ա վե լի բարձր 
հա վա սա րութ յան ա պա հով մա նը։

   Նշանակությունը. Գ լո բալ կրթութ յան շրջա նակ նե րում ՄՈՒԿ-ի մի ջո ցով շո շափ վող 
բազ մա թիվ այն պի սի թե մա ներ, ինչ պի սիք են մար դու ի րա վունք նե րը, խտրա կա նութ-
յան դեմ պայ քա րը և գեն դե րա յին հա վա սա րութ յու նը, ան փո խա րի նե լի  են երկր նե րի 
ներ սում և դ րանց միջև հա վա սա րութ յան խթան ման հա մար։ 

   Նշանակությունը. Հա մայն քա յին կենտ րոն նե րը կար ևոր դե րա կա տա րում ու նեն 
միգ րանտ նե րի ին տեգր ման և միգ րանտ նե րի ու տե ղի բնակ չութ յան միջև հնա րա վոր 
լար վա ծութ յուն նե րի նվա զեց ման գոր ծում։ Ոչ ֆոր մալ ձևա չա փով ՄՈՒԿ-ն  ա պա հո-
վում է տար բեր բնույ թի մի ջո ցա ռում ներ՝ սկսած գրա գի տութ յան դա սըն թաց նե րից 
մինչև հա մա տեղ սպոր տա յին ա կումբ նե ր։ 

ԿԶՆ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրների ներսում և դրանց միջև.

554.2  ԿԶՆ 10. 
ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒ-
ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿՐՃԱՏՈՒՄ

4.2.1 ՄՈՒԿ-ի դերը ԿԶՆ 10-ի 
իրագործման հարցում

ԿԶՆ 10-ը նպա տա կաուղղ ված է ան հա վա սա րութ-
յուն նե րի, այդ թվում՝ գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ-
յուն նե րի (ո րին ա վե լի ման րա մասն անդ րա դառ նում 
է ԿԶՆ 5-ը) վե րաց մա նը երկր նե րի ներ սում և դ րանց 
միջև։ ԿԶՆ 10-ի թի րախ ներն ու ցու ցա նիշ նե րը միա-
նշա նա կո րեն հղում չեն ա նում կրթու թյա նը։ Սա կայն,  
թի րախ 10.2-ում կրթու թյու նը նե րառ ված է, քա նի 
որ այն նպա տա կաուղղ ված է բո լո րի սո ցիա լա կան, 
տնտե սա կան և քա ղա քա կան նե րառ մա նը՝ ան կախ 
տա րի քից, սե ռից, հաշ ման դա մութ յու նից, ռա սա յից, 
էթ նիկ պատ կա նե լիութ յու նից, ծա գու մից, կրո նից կամ 
այլ կար գա վի ճա կից։ 

4.2.2  ՄՈՒԿ նշա նա կութ յու նը      
հա վա սա րութ յան հար ցում

Ան հա վա սա րութ յու նը չափ վում է մի քա նի տար բեր 
ե ղա նակ նե րով, այդ թվում՝ Մարդ կա յին զար գաց ման 
հա մաթ վի (ՄԶՀ) ան հա վա սա րութ յուն նե րի նե րառ-
մամբ վե րա նայ ված տար բե րա կով: Ե թե ՄԶՀ-ն  որ պես 
այդ պի սին ամ բող ջաց նում է ա ռող ջա պա հութ յան, 
գի տե լիք նե րի և  ար ժա նա պա տիվ կեն սա կեր պի վե-
րա բեր յալ տվյալ նե րը, ա պա ան հա վա սա րութ յուն նե րի 
նե րառ մամբ վե րա նայ ված  Մարդ կա յին զար գաց ման 
հա մա թի վը (ԱՄԶՀ) դի տար կում է, թե ա ռող ջա պա-
հութ յան, կրթութ յան և  ե կա մուտ նե րի գծով մի ջին 
վի ճա կագ րա կան նվա ճում նե րը ինչ պես են բաշխ վել 
երկ րի բնակ չութ յան  տար բեր խմբե րի միջև։ 

Աղ յու սակ 2-ում ներ կա յաց ված է, թե տո կո սա յին ինչ 
չա փով է փո փոխ վում ՄԶՀ-ն  ան հա վա սա րութ յուն նե րի 
նե րա ռու մից հե տո։ Հս տակ եր ևում է, որ որ քան ցածր 
է նախ նա կան ՄԶՀ-ն, այն քան բարձր են  ան հա վա սա-
րութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված նվա զում նե րը։ Ինչ-
պես ար դեն նշվել է, ՄՈՒԿ-ն  իր ազ դե ցութ յունն ու նի 
Մարդ կա յին զար գաց ման հա մաթ վի (ՄԶՀ) բո լոր ցու-
ցիչ նե րի վրա։ ՄՈՒԿ-ն  ա վե լաց նում է մի ջին վի ճա կագ-
րա կան նվա ճում նե րը կրթութ յան բնա գա վա ռում (տե՛ս 
ԿԶՆ 4-ի գլուխ 3-ը՝ ՄՈՒԿ-ի ու նե ցած դե րի վե րա բեր-
յալ), նպաս տում է ա ռող ջա պա հութ յան զար գաց մա նը 
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

Մարդկային 
զարգացման 

համաթիվ 

Անհավասարությունների 
ներառմամբ վերանայված ՄԶՀ

  Արժեք Արժեք Ընդհանուր 
կորուստը (%)

Մարդկային զարգացման խմբերը

Շատ բարձր մարդկային զարգացում 0.894 0.799 10.7

Բարձր մարդկային զարգացում 0.757 0.636 16.0

Միջին մարդկային զարգացում 0.645 0.483 25.1

Ցածր մարդկային զարգացում 0.504 0.347 31.1
Զարգացող երկրներ 0.681 0.531 22.0
Զարգացող փոքր կղզի-պետություններ 0.676 0.508 24.9
Քիչ զարգացած պետություններ 0.524 0.375 28.5
Տարածաշրջաններ

Սահարայից հարավ ընկած աֆրիկյան 
պետություններ

0.537 0.372 30.8

Հարավային Ասիա 0.638 0.471 26.1
Արաբական պետություններ 0.699 0.523 25.1
Լատինական Ամերիկա և Կարիբյան 
կղզիներ

0.758 0.593 21.8

Արևելյան Ասիա և Խաղաղօվկյանոսյան 
կզղիներ

0.733 0.619 15.6

Տնտեսական համագործակցության և 
զարգացման կազմակերպություն

0.895 0.788 11.9

Եվրոպա և կենտրոնական Ասիա 0.771 0.681 11.7

Աշխարհ 0.728 0.582 20.0

(տե՛ս ԿԶՆ 3-ի գլուխ 2-ը և դ րա ու նե ցած դե րա կա տա-
րու մը այլ միջճ յու ղա յին ուղ ղութ յուն նե րում), ինչ պես 
նաև ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը (տե՛ս գլուխ 4-ը 
ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի վե րա բեր յալ)։ Քա նի 
որ Մարդ կա յին զար գաց ման ա վե լի բարձր հա մա թի-
վը ու ղիղ հա մե մա տա կան է հա վա սա րութ յան բարձր 
մա կար դա կին, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ՄՈՒԿ-ն 
դ րա կան ազ դե ցութ յուն ու նի  երկր նե րի ներ սում հա-
վա սա րութ յան ա պա հով ման գոր ծում և հետ ևա բար 
նպաս տում է թի րախ 10.2-ի ի րա կա նաց մա նը՝ բո լո րի 
սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և քա ղա քա կան նե րառ-
մա նը (այս հա մա տեքս տում, տե՛ս նաև գլուխ 5i-ը, 

որն անդ րա դառ նում է ան հա վա սա րութ յա նը՝ որ պես 
լու ծում պա հան ջող կար ևոր խնդրի)։ 

4.2.3  ՄՈՒԿ-ի լրացուցիչ 
ազդեցությունը 
անհավասարությունների 
կրճատման գործում

Բա ցի այն, որ ՄՈՒԿ-ը  ընդ հա նուր ազ դե ցութ յուն ու նի 
սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և քա ղա քա կան նե րառ ման 
տե սանկ յու նից,  այն  նաև առն չութ յուն ու նի ԿԶՆ 10-ի 
ո րոշ այլ ուղ ղութ յուն նե րի հետ։ 

Աղյուսակ 2.
Անհավասարությունների 
ներառմամբ վերանայված 

ՄԶՀ

Աղբյուրը՝  UNDP Human Development Reports http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
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Թի րախ 10.3-ը նպա տա կաուղղ ված է հա վա սար 
հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա հով մա նը՝ հիմ նա կա-
նում խտրա կան օ րենք նե րի, քա ղա քա կա նութ յան 
և գոր ծե լա կեր պե րի վե րաց ման մի ջո ցով։ Հատ կա-
պես հե տաքրք րութ յան է ներ կա յաց նում հա մա պա-
տաս խան ցու ցա նի շը,  քա նի որ դրա նով չափ վում է 
«բնակ չութ յան այն մաս նա բա ժի նը, որն ար ձա նագ րել 
է խտրա կա նութ յուն ան ձամբ զգա լու կամ ի րա վունք-
նե րի ոտնձ գութ յան  են թարկ վե լու մա սին փաս տեր՝ 
խտրա կա նութ յան այն ձևե րով, ո րոնք ար գել ված են 
մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ի րա վուն քով»։ 
Այս ցու ցա նի շը նա խա տես ված է «ներք ևից վերև» 
սկզբուն քով, այ սինքն բնակ չութ յու նը ինքն է գնա հա-
տում, թե արդ յոք խտրա կա նութ յուն տե ղի ու նե ցել է, 
թե ոչ։ 

Ակն հայտ է, որ խտրա կա նութ յան, խտրա կան քա-
ղա քա կա նութ յան և գոր ծե լա կեր պե րի վե րա բեր յալ 
լայ նա մասշ տաբ ի րա զեկ ման և  ու սուց ման մի ջո ցա-
ռում նե րը պար տա դիր են, ե թե կար ևոր վում է բնակ-
չութ յան կող մից նման տե ղե կատ վութ յուն տրա մա-
դե լու  և հետ ևո ղա կա նութ յուն դրսևո րե լու հար ցը։ 
Այ սինքն, խտրա կա նութ յուն նե րի մա սին տե ղե կաց-
ման բա ցա կա յութ յու նը կա րող է վկա յել ոչ թե հա վա-
սա րութ յան մա սին, այլ հա մայն քի և հա սա րա կութ յան 
ի րե զեկ ված չլի նե լու մա սին։ ՄՈՒԿ-ի ներդ րու մը թի-
րախ 4.7-ում (կրթութ յուն հա նուն կա յուն զար գաց-
ման) նե րա ռում է նաև մար դու ի րա վունք նե րի և գեն-
դե րա յին հա վա սա րութ յան մա սին ու սու ցու մը, ուս տի 
և հա մա պա տաս խա նում է թի րախ 10.3-ին։

Թի րախ 10.7-ն  ուղղ ված է օ ժան դա կե լու կա նո նա-
վոր,  անվ տանգ, օ րի նա կան ու պա տաս խա նա տու 
միգ րա ցիա յին և մարդ կանց շարժ վե լու ա զա տութ յա-
նը, այդ թվում՝ պատ շաճ ի րա կա նաց վող միգ րա ցիոն 
քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով: Վեր ջին ժա մա նակ նե-
րում տե ղի ու նե ցած հար կադր ված միգ րա ցիան դե պի 
Եվ րո պա ակն հայ տո րեն ցույց է տա լիս, որ կա ռա վա-
րութ յուն ներն առն վազն  կա րիք ու նեն ի րենց տե ղա-
բնակ բնակ չութ յան հետ հան գել փոխ հա մա ձայ նութ-
յան թե՛ միգ րա ցիոն քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման, 
և թե՛  մար դա սի րա կան ու քա ղա քա կան հիմ քե րով 
ա պաս տան տրա մադ րե լու ի րենց հա մա պա տաս խան 

ազ գա յին ու մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րի 
կա տար ման առն չութ յամբ: Շա րու նակ վող հա կա սու-
թյուն նե րը և  ա վե լա ցող քսե նո ֆո բիա յի դրսևո րում նե-
րը ցույց են տա լիս միգ րա ցիա յի հար ցե րում քա ղա քա-
ցիա կան կրթութ յան լայ նա մասշ տաբ գոր ծըն թաց նե րի 
և քա ղա քա ցի նե րի՝ միգ րա ցիա յի հար ցե րում մաս նակ-
ցութ յան ա վե լաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։

Ա վե լին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի՝ Կր թութ յան վե րա բեր յալ 
վեր ջին հա մաշ խար հա յին զե կույ ցում ընդգծ վում է, 
որ « Միգ րա ցիա յի և  աշ խա տող նե րի փո խա րին ման  
մա սին հար ցե րի վե րա բեր յալ կրթութ յունն ու ի րա զեկ-
ման մա կար դա կի բարձ րա ցու մը տե ղի չի ու նե նում 
միայն դա սա սեն յա կում։ (...) Այդ հար ցում կար ևոր 
դե րա կա տա րում ու նեն նաև հա մայն քա յին կենտ րոն-
նե րը»։70 

Թուր քիա յի, Միաց յալ Նա հանգ նե րի և Միաց յալ Թա-
գա վո րութ յան փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այս կենտ րոն-
նե րը ար ժե քա վոր ներդ րում ու նեն թե՛ միգ րանտ նե րի 
ին տե գրման, և թե՛ միգ րանտ նե րի ու տե ղի բնակ չութ-
յան միջև պո տեն ցիալ լար վա ծութ յուն նե րի կար գա-
վոր ման հար ցում։

Ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րը բազ մա զան են և 
կա րող են նե րա ռել գրա գի տութ յան դա սըն թաց ներ, 
ար տա դա սա րա նա կան օ ժան դա կութ յուն, սպոր տա-
յին մի ջո ցա ռում ներ, հա մայն քա յին էքս կուր սիա ներ, 
հան րա յին մի ջո ցա ռում ներ և պար զա պես հան դի-
պում նե րի կազ մա կերպ ման հնա րա վո րութ յուն ներ։  
Հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցած հա մայն քա յին կենտ րոն-
նե րը եր բեմն դառ նում են պար զա պես «վստա հե լի 
վայ րեր», որ տեղ  միգ րանտ նե րը և տե ղաբ նակ նե րը  
կա րող են հան դի պում ներ ու նե նալ և ծա նո թա նալ 
միմ յանց մշա կու թա յին բազ մա զա նութ յա նը։

71 Այս 
հա մա տեքս տում ոչ ֆոր մալ ՄՈՒԿ-ը կեն սա կան 
նշա նա կութ յուն ու նի։ ԿԶՆ 10-ի ի րա կա նաց ման մի-
ջոց նե րի շար քում 10.բ.  են թա կե տով նա խա տես ված 
գոր ծո ղութ յուն նե րը, այն է՝  զար գաց մանն ուղղ ված 
պաշ տո նա կան ա ջակ ցութ յան  և ֆի նան սա կան 
հոս քե րի խրա խու սու մը, բա վա կա նին հնչե ղութ յուն 
ստա ցած  խնդիր է  հա նուն կա յուն զար գաց ման 

70 UNESCO: Global Education Monitoring Report 2019. Migration, displace-
ment and education: building bridges, not walls, 2018, page 91.
71 UNESCO: Global Education Monitoring Report 2019. Migration, displace-
ment and education: building bridges, not walls, 2018, pages 91-92. 
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

կրթութ յան հար ցում, մաս նա վո րա պես հյու սի սա յին 
կի սագն դի երկր նե րում։ Ըստ ԵԱՀԿ-ի տվյալ նե րի, 
զար գաց ման նպա տա կով ա ջակ ցութ յան ծա վալ նե րի՝ 
հա մա խառն ազ գա յին ե կամ տի մինչև 0.7% չա փով 
մե ծա ցու մը (ԵԱՀԿ ան դամ երկր նե րի հա մար) մինչ 
օրս ար ձա նագր ված լա վա գույն ցու ցա նիշն է։

Այս հար ցի վե րա բեր յալ մինչ այ սօր քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան կող մից բազ մա թիվ ար շավ ներ ու 
հաշ վետ վո ղա կա նութ յան ա պա հով ման նա խա ձեռ-
նութ յուն ներ են ի րա կա նաց վել, ո րոնք հա մա ձայ նեց-
վել էին դեռևս 1970 թվա կա նին և բազ միցս վե րա-
հաս տատ վել են,

72
 այդ թվում՝ ԿԶՆ 17-ում։

Քա նի որ տվյալ նե րը  հա մե մա տա բար ա վե լի հա սա-
նե լի են և դ յու րին է հետ ևել դրանց փո փո խութ յուն-
նե րին, ուս տի դրանք են հա մար վում ԵԱՀԿ ան դամ 
երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար մեկ նար կա յին և 
լիո վին հա մա հունչ են Կր թութ յուն հա նուն կա յուն 
զար գաց ման հա յե ցա կար գի ն։73

72 http://www.oecd.org/dac/stats/the07odagnitarget-ahistory.htm, դիտվել է՝ 
23.10.18.
73 Թիրախ 10.գ-ի իրականացման միջոցները՝ միգրանտների դրամական 
փոխանցումների գործարքների ծախսերը իջեցնել 3 տոկոսից ցածր, 
ամենաքիչն են ընդգրկվում քաղաքացիական հասարակության 
քարոզարշավներում ու իրազեկվում։

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 8-ի, 10-ի, 13-ի 
և 16-ի իրականացման գործում
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Հիմնական 

ուղերձները

4.3  ԿԶՆ 13. Կլիմայի 
փոփո խությունների 
դեմ ուղղված 
գործողություններ

4.3.1 ՄՈՒԿ-ի դերը ԿԶՆ 13-ի 
իրագործման հարցում

ԿԶՆ 13-ով եր կու թի րախ ու ի րա կա նաց ման մի ջոց է 
նա խա տես վում, ո րոնց հա մար կար ևոր նշա նա կութ-
յուն ու նի մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յու նը և  ու սում նա-
ռութ յու նը. 

•  Թի րախ 13.1-ն  ուղղ ված է ա ղետ նե րի ռիս կե րի 
նվա զեց մանն ու վտանգ նե րին և բ նա կան ա ղետ-
նե րին դի մա կա յե լու և հար մար վե լու կա րո ղութ յուն-
նե րի զար գաց մա նը։

   Ճանաչումը. ԿԶՆ 13-ում միան շա նա կո րեն կրթութ յու նը, ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար-
դա կի բարձ րա ցու մը և մարդ կա յին կա րո ղութ յուն նե րի հզո րա ցու մը նշվում են որ պես 
այդ նպա տա կի թի րախ ներ և  ի րա գործ ման մի ջոց նե ր։ 

   Կարիքները. Տա րե կան 83,000 մարդ է զոհ վել 2000-ից 2013 թվա կան նե րի ըն թաց-
քում տե ղի ու նե ցած բնա կան ա ղետ նե րի հետ ևան քո վ։ 

   Նշանակությունը. Ա ղետ նե րի ռիս կե րի կրճատ մանն ուղղ ված մար դա կենտ րոն կան-
խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը այդ ո լոր տին առնչ վող քա ղա քա կա նութ յան  շրջա նա կի 
ան բա ժա նե լի մասն են կազ մում։ ՄՈՒԿ-ն կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի դրա ի րա-
գործ ման և  արդ յուն քում՝ մարդ կանց կյան քեր փրկե լու գոր ծում։ 

   Նշանակությունը. 119 երկր նե րում անց կաց ված հարց ման հի ման վրա կա տար ված 
ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ բա զա յին կրթութ յան, կլի մա յի վե րա բեր յալ գի տե-
լիք նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը և հան րութ յան կող մից կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րի տե ղա յին 
նշա նա կութ յան ազ դե ցութ յուն նե րի գի տակ ցու մը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն կլի մա յի 
փո փո խութ յուն նե րի դեմ ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րում հան րութ յան ներգ րավ ման և  
ա ջակ ցութ յան հա մար։ ՄՈՒԿ-ը ևս կար ևոր դե րա կա տա րում ու նի կլի մա յի փո փո խութ յուն-
նե րի դեմ ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հար ցում։

ԿԶՆ 13. Ձեռնարկել անհետաձգելի գործողություններ՝ կլիմայի 
փոփոխությունների և դրանց ազդեցությունների դեմ պայքարելու համար

•  Թի րախ 13.3-ով ուղ ղա կիո րեն կոչ է ար վում  բա-
րե լա վել կրթութ յու նը, բարձ րաց նել ի րա զեկ վա-
ծութ յան մա կար դա կը և զար գաց նել մարդ կա յին 
ու ինս տի տու ցիո նալ կա րո ղութ յուն նե րը՝ կլի մա յի 
փո փո խութ յուն նե րի մեղ մաց ման, հար մար վո ղա-
կա նութ յան, ազ դե ցութ յան նվա զեց ման և վաղ 
նա խազ գու շաց ման հար ցե րում։

•  13.բ -ի ի րա կա նաց ման մի ջո ցով նա խա տես ված 
գոր ծո ղութ յուն նե րը նույն պես ուղղ ված են կլի մա յի 
փո փո խութ յուն նե րին առնչ վող արդ յու նա վետ պլա-
նա վոր ման և կա ռա վար ման կա րո ղութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը՝ հատ կա պես կար ևո րե լով կա նանց, 
ե րի տա սարդ նե րին, ինչ պես նաև տե ղա կան հա-
մայնք ներն ու մար գի նա լաց ված խմբե րը։

 

ՄՈՒԿ նշանակությունը ԿԶՆ 8, 10, 13 և 16-ի համար

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

4.3.2  Մեծահասակների 
կրթությունը կարող է 
կյանքեր փրկել. աղետների 
ռիսկի նվազեցման 
մարդկային գործոնը

Ակն հայտ է, որ ա ղետ ներն ա վե լա նում են թե՛ ի րենց 
հա ճա խա կա նութ յամբ, և թե՛ ուժգ նութ յամբ։  Դ րանց 
հետ ևան քով տու ժած ան ձանց թիվն ա մեն տա րի և 
յու րա քանչ յուր երկ րի մա կար դա կով տա տան վում է։ 
« Մի ջի նում տա րե կան 83,000 մարդ զոհ վել է, իսկ 211 
մի լիոն մարդ տու ժել է բնա կան ա ղետ նե րի հետ ևան-
քով, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 2000-ից 2013 թվա կան-
նե րի ըն թաց քում»։74

Ն ման վայր է Ին դո նե զիա յի Պա լու քա ղա քը, որ տեղ 
հար յու րա վոր մար դիկ զոհ վե ցին 2018 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 28-ին տե ղի ու նե ցած ցու նա միի հետ ևան-
քով։ Հե տա գա յում, պատ ճառ նե րի և ս խալ նե րի վեր-
լու ծութ յու նը ցույց տվեց, որ հիմ նա կա նում խնդի րը 
գոր ծող վաղ նա խազ գու շաց ման հա մա կար գե րի հետ 
կապ ված տեխ նի կա կան խնդիր ներն էին։ Գլ խա վո րա-
պես քննարկ վում էր ծո վե զեր քին սեյս միկ տվիչ նե րի,  
ծո վի մա կար դա կագ րե րի, ազ դա լո ղան նե րի և  ազ դա-
րար ման շչակ նե րի բա ցա կա յութ յու նը կամ դրանց 
տեխ նի կա կան սպա սարկ ման թե րի լի նե լը, ինչ պես 
նաև sms հա ղոր դագ րութ յուն նե րի մի ջո ցով ազ դա-
րար ման հա մա կար գի խա փա նու մը։ Բայց միև նույն 
ժա մա նակ ոչ բո լորն էին հա մոզ ված, որ ցու նա մի նե րի 
մա սին նա խազ գու շաց նող հա մա կար գի առ կա յութ յու-
նը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի։  

Անդ րա դառ նա լով այդ դեպ քե րին՝ «Ն յու Յորք Փոստ» 
թեր թը գրել էր. «2004 թվա կա նի ցու նա միից հե տո 
բնա կան ա ղետ նե րի հար ցե րով զբաղ վող պաշ տո նա-
տար ան ձինք պնդում էին, որ երկ րա շարժն է նա խազ-
գու շաց նում ցու նա միի մա սին և  ազ դա րա րում մարդ-
կանց ան մի ջա պես տար հա նե լու անհ րա ժեշ տութ յան 
մա սին։  (…) Ու այն ժա մա նակ, երբ եր ևում էր, որ 
հսկա յա կան ա լիք նե րը մո տե նում են, մեծ թվով մար-

74 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/, դիտվել է՝ 26.10.18

դիկ դեռ կու տակ ված էին ա փին, և  այդ փաս տը ցույց 
է տա լիս, որ ա վե լի վաղ տե ղի ու նե ցած ա ղետ նե րից 
դա սեր չեն քաղ վել»։

75

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման Սեն դա յի 2015-
2030թթ. գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը նման  ա մե-
նաար դիա կան փաս տա թուղթն  է ա ղետ նե րի ռիս կի 
նվա զեց ման հա մար։ Ծ րագ րով  սահ ման վում է, որ 
թեև ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ընդ հա նուր պա-
տաս խա նատ վութ յունն ընկ նում է պե տութ յուն նե րի 
վրա, այ նո ւա մե նայ նիվ, շեշտ վում է նաև, որ կար ևոր 
դե րա կա տա րում ու նեն այլ շա հագր գիռ կող մե րը, 
օ րի նակ՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը և 
հա մայն քա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը։ Ծ րագ րում 
մաս նա վո րա պես մատ նանշ վում են հետև յալ տար րե-
րը, ո րոնք սեր տո րեն կապ ված են ե րի տա սարդ նե րի և 
մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան հետ.
 
•  «Աղետների ռիս կի նվա զեց ման հա մար հար կա վոր 

է կի րա ռել ա վե լի ընդ լայն ված և մար դա կենտ րոն 
կան խար գե լիչ մո տե ցում ներ: (…) Միև նույն ժա-
մա նակ կա ռա վա րութ յուն նե րը պետք է աշ խա տեն 
հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րի, այդ 
թվում՝ կա նանց, ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի, 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց, աղ քատ-
նե րի, փախս տա կան նե րի, տե ղաբ նիկ ժո ղո վուրդ-
նե րի, կա մա վոր նե րի, հա մայնք նե րի մաս նա գետ նե-
րի և տա րեց նե րի հետ, և վեր ջին նե րիս ներգ րա վեն 
քա ղա քա կա նութ յան, պլան նե րի և ս տան դարտ նե-
րի մշակ ման և կի րառ ման գոր ծըն թաց նե րում»։76 

•  Անհ րա ժեշտ է նաև խթա նել «...  ա ղետ նե րի ռիս կի 
ի մա ցութ յան, այդ թվում՝ ա ղետ նե րի կան խար գել-
ման, մեղ մաց ման, պատ րաստ վա ծութ յան, ար ձա-
գանք ման, և վե րա կանգն ման հար ցե րի նե րա ռու-
մը ֆոր մալ և  ոչ ֆոր մալ կրթութ յան, ինչ պես նաև 
քա ղա քա ցիա կան կրթութ յան բո լոր մա կար դակ նե-
րում ու մաս նա գի տա կան ու սուց ման և վե րա-
պատ րաստ ման ծրագ րե րում»։

77

75 https://nypost.com/2018/10/01/indonesias-early-warning-sys-
tem-couldve-saved-lives-in-deadly-tsunami/. Տե՛ս նաև՝ https://phys.org/
news/2018-10-indonesia-tsunami-early-strategy-palu.html, երկու կայքերը 
դիտվել են՝ 25.10.18
76 UNISDR: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 2015, paragraph 7.
77 UNISDR: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 2015, paragraph 24.
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•  « Տա րեց մար դիկ ու նեն տա րի նե րով կու տակ ված 
գի տե լիք ներ, հմտութ յուն ներ և  ի մաս տութ յուն, 
ո րոնք ան գնա հա տե լի են ա ղետ նե րի ռիս կի նվա-
զեց ման գոր ծում: Հետ ևա բար նրանք պետք է 
ներգ րավ ված լի նեն քա ղա քա կա նութ յան, պլան նե-
րի և հա տուկ մե խա նիզ մե րի, այդ թվում վաղ նա-
խազ գու շաց ման հա մա կար գե րի մշակ ման գոր ծըն-
թաց նե րում…»,

78
 ին չով ընդգծ վում է սե րունդ նե րի 

միջև գի տե լիք նե րի փո խա նակ ման հնա րա վո րութ-
յուն նե րի նե րուժը  և, տվ յալ դեպ քում, կար ևոր վում 
դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

Ար ձա գանք ման հզո րաց ված կա րո ղութ յուն նե րի զար-
գաց ման հա մա տեքս տում ՄԱԿ-ի Ա ղետ նե րի նվա զեց-
ման մի ջազ գա յին ռազ մա վա րութ յամբ սահ ման ված 
կար ևոր ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի թվում նշվում է  
հա մայնք նե րի կող մից  վտան գի մա սին նա խազ գու-
շա ցում նե րի տա րած ման, ջրօ դեր ևու թա բա նա կան 
և գեո ֆի զի կա կան պարզ նշան նե րի ճա նաչ ման ան-
հրա ժեշ տութ յու նը, ո րը թույլ կտա ա րագ ար ձա գան քել 
տվյալ ի րա վի ճա կում։

79 Այլ կերպ ա սած, ե թե գո յութ յուն 
ու նե ցող բո լոր տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը խա փան վեն, 
ա պա Ին դո նե զիա յի ա մե նա հե ռա վոր բնա կա վայ րե-
րում մար դիկ պետք է ի մա նան, որ  երկ րա շար ժը, 
ո րը կա րե լի է զգալ նույ նիսկ ա ռանց ար տա քին որ ևէ 
նա խա զգու շաց ման, վկա յում է ցու նա միի բարձր 
ռիս կի մա սին, և  այդ պա րա գա յում ա մե նա հա մար-
ժեք ար ձա գան քը պետք է լի նի մարդ կանց ա րագ 
տար հա նու մը։ Մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յան և 
կր թու թյան հնա րա վո րութ յուն նե րը, ո րոնք հիմ նա-
կա նում տրա մադր վում են հա մայն քա յին ու սուց ման 
կենտ րոն նե րում,  սե րունդ նե րի միջև գի տե լիք նե րի ու 
տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ ման ան փո խա րի նե լի և 
լիար ժեք գոր ծիք են: Դ րանք կար ևոր են հա մայնք նե րի 
մա կար դա կով ռիս կե րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ-
յան բարձ րաց ման և  ար ձա գանք ման հնա րա վո րութ-
յուն նե րի ա վե լաց ման հա մար։ ( Տե՛ս նաև գլուխ 5 viii, 
ո րը վե րա բե րում է սե րունդ նե րի միջև գի տե լիք նե րի և 
տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ մանն ու միջ սերն դա յին 
ու սուց մա նը)։

78 UNISDR: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 2015, paragraph 
36. 
79 UNISDR: EWC III. Third International Conference on Early Warning. De-
veloping Early Warning Systems: A Checklist, 2006, էջ 7. Տե՛ս օրինակ՝ Guru/
Santha: People-centred early warning systems and disaster risk reduction. 
A Scoping Study of Public Participatory Geographical Information Systems 
(PPGIS) in India, 2013.

4.3.3 Կ լի մա յի փո փո խութ յուն նե րի 
դեմ պայ քար

Փա րիզ յան հա մա ձայ նագ րում սահ ման վում է, որ 
կլի մա յի փո փո խութ յու նը մարդ կութ յան հա մընդ-
հա նուր խնդիրն է։ Հա մա ձայ նագ րին միա ցել է 197 
եր կիր և  այս պա հին այն վա վե րաց րել է 181 եր կիր։ 
Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վածն ուղղ ված է կլի մա յի 
փո փո խու թյուն նե րի ազ դե ցութ յան նվա զեց մա նը՝ 
հնա րա վո րութ յուն տա լով հա սա րա կութ յա նը իր մաս-
նակ ցութ յունն ու նե նալ լու ծում ներ գտնե լու հար ցում։

Այս նպա տա կով գոր ծո ղութ յուն նե րի եր կու ուղ ղու-
թյուն ներ են նա խանշ վել՝ «կրթութ յուն և  ու սու ցում» և 
«հան րութ յան ի րա զե կում ու մաս նակ ցութ յուն»։  

Գոր ծո ղութ յուն նե րի ա ռա ջին ուղ ղութ յան՝ «կրթութ յան 
և  ու սուց ման» մա սով «Կ լի մա յի փո փո խութ յան մա սին» 
Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան շրջա նա կա-
յին կոն վեն ցիա յի քար տու ղա րութ յու նը միան շա նա կո-
րեն ըն դու նում է ցկյանս ու սում նա ռու թյան մո տե ցու մը, 
նշե լով հետև յա լը. « Հոդ ված 6-ով կոչ է ար վում ձեռ նար-
կել այն պի սի նա խա ձեռ նութ յուն ներ, ո րոնք բազ մա-
զան են, նո րա րա րա կան և ռե սուր սաարդ յու նա վետ։ 
Դ րանք կա րող են լի նել ֆոր մալ և  ոչ ֆոր մալ կրթութ յան 
շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող գործ նա կան մի ջո-
ցա ռում ներ։ Այդ նա խա ձեռ նութ յուն նե րը կա րող են 
ու սուց ման միան գա մայն տար բեր ձևա չա փեր ու նե նալ 
և  անց կաց վել ինչ պես նա խադպ րո ցա կան, այն պես էլ 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում, 
ի րա կա նաց վել թե՛ մաս նա գի տա կան ու սուց ման, և թե՛ 
ցկյանս ու սում նա ռութ յան ձևով»։

80

Շա հագր գիռ կող մե րի մեծ մա սը գի տակ ցում է, որ կլի-
մա յի փո փո խութ յուն նե րը հնա րա վոր չէ ա րագ տեմ պե-
րով կանգ նեց նել, ա վե լի շուտ դրանք պետք է կա ռա-
վա րել. հետ ևա բար դրանց հետ ևանք նե րի մեղ մա ցումն 
ու դրանց հար մար վելն ա վե լի ար դիա կան են դառ նում, 
ու ա վե լի շատ անհ րա ժեշտ են դառ նում մի շարք նոր 
ու բազ մաբ նույթ հմտութ յուն ներ։ Գ յու ղաբ նակ նե րը 
կի րա ռում կամ կրկին թար մաց նում են ե րաշ տա դի-
մաց կուն մշա կա բույ սե րի սեր մե րի վե րա բեր յալ ի րենց 
գի տե լիք նե րը, մար դա սի րա կան ա ջակ ցութ յամբ զբաղ-

80 https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/workstreams/educa-
tion-and-training, դիտվել է՝ 25.10.18.
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վե րա բեր յալ ի րա զեկ ման հետ ա մե նա շա տը փոխ կա-
պակց ված է կրթութ յու նը, իսկ հե տո ար դեն հա ղոր-
դակ ցութ յան մի ջոց նե րի հա սա նե լիութ յու նը։ Կ լի մա յի 
փո փո խութ յուն նե րի ռիս կի ըն կա լում նե րը տար բեր 
են: Այս պես,  Աֆ րի կա յի և Ա սիա յի շատ երկր նե րում, 
որ տեղ ռիս կի մա սին նա խազ գու շաց նող տե ղե կատ-
վութ յու նը հիմ նա կա նում ըն կալ վում է  տե ղան քի 
ջեր մաս տի ճա նա յին փո փո խութ յուն նե րի ձևով: Իսկ  
Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում և Եվ րո պա յում ռիս կի 
մա սին ի րա զեկ վա ծութ յան ա մե նա ու ժեղ գոր ծո նը այն 
ըն կա լումն է, որ կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րը պայ-
մա նա վոր ված են մար դու մի ջամ տութ յամբ։   Սա կայն 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն նաև այլ գոր ծոն նե րը 
նույն պես, և «...  արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ 
բա զա յին կրթութ յան, կլի մա յի վե րա բեր յալ գի տե լիք-
նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը և կ լի մա յի փո փո խութ-
յուն նե րի տե ղա կան մասշ տա բով ըն կա լու մը կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ու նեն հան րութ յան ներգրավ ման և 
կ լի մա յի փո փո խութ յուն նե րի դեմ ուղղ ված գոր ծո-
ղութ յուն նե րին օ ժան դա կե լու հա մար»։

83

83 Predictors of public climate change awareness and risk perception around 
the world, 2015, page 1014.

Ներդիր 6. 

«Կանաչ քարտեզ». 
մտածել գլոբալ, բայց 

պլանավորել
տեղական

մասշտաբով 

Կուբայում Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը համագործակցում է «Centro Felix Varela» 
հասարակական կազմակերպության հետ, որը խորհրդատվական կարգավիճակ է ստացել 
ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական խորհրդի կողմից: Կազմակերպության առաքելությունն 
ակտիվ և պատասխանատու քաղաքացիության ամրապնդումն է։ «Centro Felix Varela» 
կազմակերպությունը միջազգային ցանցի անդամ է: Այն մոբիլիզացնում է քաղաքացիներին 
և որպես էկոլոգիական և կլիմայի փոփոխության խնդիրների հարցով քաղաքացիների 
լայնամասշտաբ իրազեկման գործիք օգտագործում է պլանավորումը կամ այլ կերպ 
ասած՝ «քարտեզագրումը»։ Քաղաքացիները կազմում են «կանաչ ապրելակերպի» ու նաև 
էկոլոգիական, սոցիալական և մշակութային ռեսուրսների օգտագործման սխեմա։ Նման 
«քարտեզագրումը» տարածվում է նաև փոփոխված կլիմայով տարածքների, այսինքն՝ այն 
տեղական տարածքների վրա, որտեղ ցայտուն կերպով երևում են կլիմայի փոփոխության 
անկանխատեսելի ազդեցությունները մեր մոլորակի վրա, ինչպես նաև այն տարածքների 
վրա, որոնք տուժել են բնական կամ տեխնոգեն աղետների հետևանքով։ Ներկայումս 
նախաձեռնությունում ներգրավված  են 65 երկրների մոտ 950 քաղաքներ, ավաններ և գյուղեր։

Աղբյուրը՝ http://www.cfv.org.cu/ and https://www.greenmap.org/greenhouse/en/about

վող նե րը սկսում են ու սում նա սի րել, թե ինչ պես կա րե լի 
է «ա վե լի լավ կա ռու ցել»,81 քա ղա քա ցիա կան ին ժե-
ներ նե րը սկսում են ա վե լի շատ ու շադ րութ յուն դար ձել 
վե րա կանգն վող է ներ գիա յի աղբ յուր նե րին, կա ռա վա-
րիչ նե րը փոր ձի փո խա նա կում են ա նում, թե ինչ պես 
կա րե լի է պլա նա վո րել բո լոր տե սա կի ապ րանք նե րի 
ար տադ րութ յունն՝ հաշ վի առ նե լով հնա րա վոր փո-
փո խա կան ե ղա նա կա յին եր ևույթ նե րը։ Քա նի որ մեր 
մի ջա վայ րը փո փո խութ յան է են թարկ վում, ա վե լա նում 
է նաև ա վան դա կան հմտութ յուն նե րի վե րա կանգն ման 
և նո րե րի ձեռք բեր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

Գոր ծո ղութ յուն նե րի երկ րորդ ուղ ղութ յու նը՝ հան րութ-
յան ի րա զեկ ման, հա սա րա կութ յան մաս նակ ցութ յան 
և հան րու թյան հա մար տե ղե կատ վութ յան հա սա նե-
լիութ յան մա սով,82 սեր տո րեն փոխ կա պակց ված է մե-
ծա հա սակ նե րի կրթութ յան և  ու սում նա ռութ յան, ինչ-
պես նաև ակ տիվ քա ղա քա ցիութ յան հետ։ Gallup-ի 
կող մից 2007-2008 և 2010 թվա կան նե րին անց կաց-
ված գլո բալ հարց ման արդ յունք նե րը (119 երկր նե-
րում) ցույց են տա լիս, որ կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րի 

81 «Ավելի լավ կառուցելու» գաղափարը նշանակում է աղետներից հետո 
պետությունների և համայնքների դիմակայունությունը բարձրացնելու 
նպատակով իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման փուլերի 
օգտագործում՝ աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները 
ֆիզիկական ենթակառուցվածքների ու սոցիալական համակարգերի 
վերականգման փուլերում, ինչպես նաև կենսակերպի, տնտեսության և 
շրջակա միջավայրին վերաբերող հարցերում ներառելու միջոցով։» Աղբյուրը՝ 
https://www.preventionweb.net/terminology/view/51750, դիտվել է՝ 05.11.18.
82 https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/workstreams/public-partici-
pation, դիտվել է՝ 25.10.18

Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության դերը ԿԶՆ 8-ի, 10-ի, 13-ի 
և 16-ի իրականացման գործում



Youth and Adult Education in the Agenda 2030

Գործադիր ամփոփում

63

4.4   ԿԶՆ 16. 
Խաղաղություն, 
արդարադատություն 
և արդյունավետ 
կառույցներ

4.4.1  Խաղաղություն, արդարադա-
տություն և արդյունավետ 
գործող կառույցներ. վերևից 
ներքև, թե՞ ներքևից վերև

ԿԶՆ 16-ը ընդգր կում է հար ցե րի բա վա կա նին լայն 
շրջա նակ, այդ թվում՝  բռնութ յուն նե րի, դի տա վո րութ-
յամբ կա տար ված սպա նութ յուն նե րի ու հա կա մար-
տութ յուն նե րի հետ ևանք հան դի սա ցող զո հե րի թվի 
կրճա տու մը, ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յու նը (այդ 
թվում՝ ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռնութ յուն նե րի, 
շա հա գործ ման, թրա ֆի քին գի և խոշ տան գում նե-
րի դեպ քե րի վե րա ցու մը), օ րեն քի գե րա կա յութ յան 
խթա նու մը, բո լո րի հա մար ար դա րա դա տութ յան 
հա վա սար հա սա նե լիութ յան ա պա հո վու մը, ա նօ րի-

Հիմնական 

ուղերձները
    Նշանակությունը. Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յու նը կար ևոր դեր ու նի հա մայնք նե րի 

մո բի լի զաց ման, ու սուց ման և  ի րա վունք նե րի ու հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն ման 
գոր ծում՝ հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման, կա յուն խա ղա ղութ յան խթան ման 
և հաս տա տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան ու հաշ վետ վո ղա կա նութ յան նկատ մամբ 
մո նի թո րին գի նպա տակ նե րո վ։

   Նշանակությունը. Բազ մա թիվ փաս տեր վկա յում են այն մա սին, որ մե ծա հա սակ նե-
րի կրթութ յան ծրագ րե րը կա րող են ուղ ղա կիո րեն նպաս տա վոր դեր ու նե նալ բռնութ-
յուն նե րի կրճատ ման գոր ծում՝ հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման մի ջո ցով 
(թի րախ 16.1), դա ժան վե րա բեր մուն քի, ե րե խա նե րի շա հա գործ ման և թ րա ֆի քին գի 
նվա զեց ման (թի րախ 16.2), օ րեն քի գե րա կա յութ յան ա պա հով ման (թի րախ 16.3), կա-
շա ռա կե րութ յան կրճատ ման (թի րախ 16.5), արդ յու նա վետ գոր ծող հաս տա տութ յուն-
նե րի զար գաց ման մի ջո ցով (թի րախ 16.6), ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում 
հան րութ յան ներգ րավ ման (թի րախ 16.7) և հան րութ յան հա մար տե ղե կատ վութ յան 
հա սա նե լիութ յան ա պա հով ման մի ջո ցով (թի րախ 16.10)։.

ԿԶՆ 16: Խ թա նել խա ղաղ և նե րա ռա կան հա սա րա կութ յան կա յա ցու մը՝ հա նուն 
կա յուն զար գաց ման, ա պա հո վել ար դա րա դա տութ յան հա սա նե լիութ յու նը բո լո րի հա-
մար, ստեղ ծել արդ յու նա վետ, հաշ վե տու և նե րա ռա կան հաս տա տութ յուն ներ բո լոր 
մա կար դակ նե րում:

ՄՈՒԿ նշանակությունը ԿԶՆ 8, 10, 13 և 16-ի համար

նա կան ֆի նան սա կան հոս քե րի և զեն քի ա պօ րի նի 
շրջա նա ռութ յան մասշ տաբ նե րի կրճա տու մը, կո ռուպ-
ցիա յի և կա շա ռա կե րութ յան դեպ քե րի կրճա տու մը, 
արդ յու նա վետ ու հաշ վետ վո ղա կան ինս տի տուտ նե րի/
կա ռույց նե րի ստեղ ծու մը,  ո րո շում նե րի կա յաց ման 
նե րա ռա կան և մաս նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի ա պա-
հո վու մը և հան րութ յան հա մար տե ղե կատ վութ յան 
հա սա նե լիութ յան ա պա հո վու մը։ 

Ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րով (ո րոնք նշված են 16.ա և 
16.բ թի րախ նե րում) նա խա տես վում է հա մա պա տաս-
խան ազ գա յին ինս տի տուտ նե րի/կա ռույց նե րի հզո րա-
ցում և  ոչ խտրա կան օ րենք նե րի ու ռազ մա վա րութ-
յուն նե րի խթա նում։ Ընդ հա նուր առ մամբ, ԿԶՆ 16-ի 
նկա րագ րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ դրա հիմ նա կան 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներն են ինս տի տուտ նե րի/կա-
ռույց նե րի օ րենք նե րը և  ռազ մա վա րու թյուն նե րը։ 

ԿԶՆ 16-ի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված քա յին հար ցե րը 
նա խա տես ված են «վեր ևից ներքև» սկզբուն քով, ու 
որ ևէ անդ րա դարձ չկա այն մարդ կանց դե րա կա տար-
մա նը, ով քեր  ներգ րավ վե լու են և ներ կա յաց ված են 
լի նե լու այդ գոր ծըն թաց նե րում, ում պաշտ պա նութ յան 
հա մար ի րա կա նաց վում են դրանք և  ի վեր ջո ի շահ 

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում

Ê²Ô²ÔàôÂÚàôÜ,
²ð¸²ðàôÂÚàôÜ
ºì ²Øàôð
Ð²êî²îàôÂÚàôÜÜºð
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ո րոնց են թադր վում է, որ պետք է գոր ծեն բո լոր այդ 
կա ռուց նե րը, օ րենք նե րը և ռազ մա վա րութ յուն նե րը։ 

Այ դո ւա մե նայ նիվ, 2018 թվա կա նին ՄԱԿ-ի տնտե-
սա կան և սո ցիա լա կան խոր հուր դը հա վա նութ յան 
ար ժա նաց րեց կա յուն զար գաց ման կա ռա վար մանն 
ուղղ ված՝ 11 սկզբունք նե րից բաղ կա ցած մի փա թեթ, 
որ տեղ բո լո րո վին այլ բան է աս վում։84 Սկզ բունք նե-
րից մե կը վե րա բե րում է մաս նակ ցութ յա նը, և դ րա նով 
շեշտ վում է, որ «... բո լոր ազ դե ցիկ քա ղա քա կան 
խմբե րը պետք է ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ու նե նան 
բո լոր այն հար ցե րում, ո րոնք ի րենց են վե րա բե րում, 
և հ նա րա վո րութ յուն ու նե նան ազ դե ցութ յուն ու նե-
նա լու քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման վրա։ Դ րանց 
օ րի նակ նե րից են (...) հան րա յին քննար կում նե րի 
կար գա վոր ման գոր ծըն թաց նե րը, (...) մաս նակ ցա յին 
սկզբուն քով բյու ջեի ձևա վո րու մը և հա սա րա կութ յան 
կող մից ուղ ղորդ վող զար գա ցու մը»։85 Այլ կերպ ա սած, 
այս սկզբուն քով նկա րագր վում են սո ցիա լա կան և քա-
ղա քա կան գոր ծըն թաց ներ, ո րոնց հիմ քում ըն կած են 
քա ղա քա ցի նե րի կրթութ յու նը և մո բի լի զա ցու մը։ 

84 Սկզբունքները մշակվել են ՄԱԿ-ի պետական կառավարման հարցերով 
փոձրձագետների խմբի և ՄԱԿ-ի տնտեսական ու սոցիալական հարցերով 
դեպարտամենտի կողմից։
85 Տե՛ս http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/eff ective-gov-
ernance-for-sustainable-development-11-principles-to-put-in-practice/ 
Սկզբունքների ամբողջական ցանկը տե՛ս՝ UN Economic and Social Council: 
Principles of eff ective governance for sustainable development, 2018, para-
graph 31.

4.4.2  Ինչ պես ձևա վո րել խա ղաղ 
հա մա գո յակ ցող հա սա րա-
կութ յուն ներ

« Խա ղաղ գոր ծե լա կեր պին ուղղ ված մտա ծե լա կերպ» 
(ԽԱՂՈՒՄ) ծրա գի րը լայն ճա նա չում ու նե ցող շրջա-
նա կ  է, որն ուղղ ված է խա ղա ղութ յա նը նպա ստող 
գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տու թյան գնա հատ մանն 
ու դրա վե րա բեր յալ քննար կում նե րին։ Այս  շրջա նա-
կի կա ռուց ված քը (տե՛ս գծան կար 7) հիմն ված է 26 
կոնկ րետ դեպ քե րի ու սում նա սի րութ յան և հար յու րա-
վոր գի տակ նե րի և  ո լոր տին քա ջա տեղ յակ կա ռույց-
նե րի հետ աշ խա տանք նե րի վրա։86 Ա ռա ջին փու լում 
նա խագ ծի մի ջո ցով վեր են հան վում եր կու հիմ նա կան 
թի րախ խմբե րը՝  քա ղա քա կա նութ յունն ա ռաջ նոր-
դող  և բա նակ ցա յին գոր ծըն թաց ներ ի րա կա նաց նող 
«ա ռանց քա յին ան ձինք» և «մե ծա թիվ այլ մար դիկ», 
ով քեր բնակ չութ յան մեծ մասն են կազ մում կամ ներ-
կայաց նում են հա սա րա կութ յան լայն շրջա նակ նե րը: 
Այ նու հետև տար բե րակ վում է, թե որ մա կար դա կում 
է հնա րա վոր արդ յունք նե րի հաս նել՝ ան հա տա կա՞ն 
մա կար դա կում, թե՞ սո ցիալ-քա ղա քա կան: 

Հիմ նա կան եզ րա կա ցութ յուն նե րը հետև յալն են.

1) կա յուն խա ղա ղութ յան հա մար անհ րա ժեշտ են մի-
ջա մտութ յուն ներ և փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք պետք 

86 Տե՛ս https://www.cdacollaborative.org/what-we-do/peacebuilding-eff ective-
ness/ For details see: Anderson & Olson: Confronting War: Critical Lessons for 
Peace Practitioners, 2003.
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Խաղարարարական 
գործունեության 

արդյունավետության 
մոդել

Աղբյուրը՝ Anderson & Olson: Confronting War: Critical Lessons for 
Peace Practitioners, 2003, page 56.
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է լի նեն բո լոր չորս մա կար դակ նե րում (ինչ պես ներ կա-
յաց ված է վան դակ նե րում), և 

2) ազ դե ցութ յու նը պետք է տա րած վի բո լոր ո լորտ-
նե րի միջև, այ սինքն, ըստ գծան կա րում սլաք նե րով 
ներ կա յաց վա ծի՝ բո լոր վան դակ նե րի միջև: Ան կախ 
նրա նից, թե կոնկ րետ նա խա գի ծը կամ քա ղա քա կա-
նութ յան ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռու մը այդ սխե մա յի 
որ մա սում է գտնվում, միև նույնն է, անհ րա ժեշտ է 
այն պես պլա նա վո րել, որ բո լոր այդ գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ազ դե ցութ յու նը տա րած վի բո լոր ան ձանց վրա և բո լոր 
մա կար դակ նե րում, որ պես զի հնա րա վոր լի նի արդ յուն քի 
հաս նել և  էա կան փո փո խութ յուն ներ ար ձա նագ րել»։87

Դի տար կե լով այս տե սութ յու նը ԿԶՆ 16-ի հա մա տեքս-
տում, կա րե լի է ա սել, որ ԿԶՆ 16-ի թի րախ նե րը և  
ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րը հիմ նա կա նում 3-րդ վան-
դա կում են (կա ռույց ներ, օ րենք ներ և քա ղա քա կան 
ռազ մա վա րութ յուն ներ) և վե րա բե րում են սահ մա նա-
փակ թվով ա ռանց քա յին ան ձանց: Մե ծա հա սակ նե րի 
կրթութ յանն ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը հիմ նա-
կա նում նպա տա կաուղղ ված են կա՛մ ան հատ նե-
րին (վան դակ 1), կա՛մ հա մայնք նե րին (1-ին և 4-րդ 
վան դակ նե րի միջև՝ կախ ված խմբի մասշ տաբ նե րից), 
և  ի դեա լա կան տար բե րա կում այդ գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման արդ յունք նե րը պետք է փո խանց վեն 
ան հա տա կան մա կար դա կից՝ սո ցիալ-քա ղա քա կան 
մա կար դակ՝ վան դակ 4: Վան դակ ներ 3-ի և 4-ի միջև 
սլաք նե րը մատ նա ցույց են ա նում ա ռանց քա յին ան-
ձանց և հան րութ յան միջև ակ տիվ փոխ գոր ծակ ցութ-
յան անհ րա ժեշ տութ յու նը: 

Խա ղա ղութ յան, ար դա րա դա տութ յան և  ինս տի տու-
ցիո նալ կա յաց ման հա մա տեքս տում դրանք խո սում 
են ինս տի տուտ նե րի և հան րութ յան միջև հա ղոր դակ-
ցութ յան, թա փան ցի կութ յան, հաշ վետ վո ղա կա նութ-
յան և մաս նակ ցութ յան մա սին: 

Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան ոչ ֆոր մալ ձևե րը, օ րի-
նակ՝ հա մայն քա յին ու սում նա կան կենտ րոն նե րում 
կամ ե րի տա սարդ նե րի կրթա կան կենտ րոն նե րում 
կազ մա կերպ վող դա սըն թաց նե րի տես քով, միա-
նշա նա կո րեն հա մայնք նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ընդ լայն ման և մո բի լի զաց ման աղբ յուր են հան դի-

87 Anderson & Olson: Confronting War: Critical Lessons for Peace Practition-
ers, 2003, page 56.

սա նում: Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յունն ուղղ ված չէ 
պար զա պես մաս նակ ցութ յան խրա խուս մա նը: Այն 
նաև զար գաց նում է այն պի սի կա րո ղութ յուն ներ, 
ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են տա լիս կա ռույց նե րից և 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն 
պա հան ջել: Մ յուս կող մից, կառույցները կդառնան 
էլ ավելի վստահելի, ինչը կհանգեցնի սոցիալական 
կապիտալի ավելացմանը:
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Այս փոխլ րաց նող և փո խա դարձ հզո րաց նող գոր ծըն-
թա ցը լավ արդ յունք ներ է տա լիս, և  ա պա ցու ցում, որ 
մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յու նը պար զա պես օ ժան դա-
կող գոր ծիք չէ։ Այս եր կու գոր ծըն թաց ներն ան քակ-
տե լի են՝ թե՛ հաշ վե տու և մաս նակ ցա յին կա ռույց նե րի 
ձ ևա վո րու մը, և թե՛ ի րա զեկ ու ակ տիվ քա ղա քա ցիա-
կան բնակ չութ յան ձևա վո րու մը։

4.4.3  Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան 
դե րը. օ րի նակ ներ 

Ս տորև ներ կա յաց վող մաս նակ ցա յին սկզբուն քով 
բյու ջեի պլա նա վոր ման օ րի նա կը ցույց է տա լիս, թե 
ինչ պես է մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յունն ու  ու սում-
նա ռութ յու նը նպաս տում  վե րը նշված « Խա ղաղ 
գոր ծե լա կեր պին ուղղ ված մտա ծե լա կերպ» ծրագ րի 
կի րա ռութ յու նը։ Բ յու ջեի պլա նա վոր ման մաս նակ ցա-
յին սկզբուն քը փոխ կա պակց ված է ԿԶՆ 16-ի շրջա-
նակ նե րում նե րառ ված բազ մա թիվ հար ցե րի հետ, 
ո րոն ցից են՝ կա շա ռա կե րութ յան կրճա տու մը (թի րախ 
16.5), արդ յու նա վետ գոր ծող կա ռույց նե րի/ինս տի-
տուտ նե րի ստեղ ծու մը (թի րախ 16.6), ո րո շում նե րի 
կա յաց ման գոր ծըն թա ցում հան րութ յան ներգ րա վու մը 
(թի րախ 16.7) և հան րութ յան հա մար տե ղե կատ վութ-
յան հա սա նե լիու թյան ա պա հո վու մը (թի րախ 16.10)։

  Մաս նակ ցա յին սկզբուն քով բյու ջեի պլա նա վո-
րումն այն գոր ծըն թացն է, ո րը ընտ րո վի պաշ տոն ներ 
չզբա ղեց նող քա ղա քա ցի նե րին հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս մաս նակ ցութ յուն ու նե նալ հան րա յին ֆի նան-
սա կան մի ջոց նե րի պլա նա վոր ման և (կամ) բաշխ ման 
գոր ծըն թա ցում։ Այս գոր ծըն թա ցը, որ պես այդ պի սին, 

88 UNESCO Institute for Lifelong Learning: 3rd Global Report on Adult Learn-
ing and Education, 2016, page 111.
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Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ-Վերլուծություն

նպաս տում է արդ յու նա վետ, հաշ վե տու և թա փան ցիկ 
հաս տա տութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը։

89
 

Մաս նակ ցա յին սկզբուն քով բյու ջեի պլա նա վո րումն 
ա վե լի արդ յու նա վետ է փոքր հա մայն քա յին մա կար-
դա կից ա վե լի բարձր՝ վար չա կան, սա կայն ոչ հա մա-
պե տա կան մա կար դա կում, օ րի նակ՝ քա ղա քա յին 
կամ ա պա կենտ րո նաց ված շրջա նի մա կար դա կում։ 
Ա մեն դեպ քում դա կա րող է լի նել որ ևէ պե տա կան 
հաս տա տութ յուն, որն ու նի կա ռա վար ման և ռե սուրս-
նե րի տնօ րին ման լիա զո րութ յուն ներ։

90  Բ րա զի լիա յի 
Պոր տո Ա լեգ րի քա ղա քում 1989 թվա կա նին նա խա-
ձեռն վեց բյու ջեի կազ մա վոր ման ամ բող ջո վին մաս-
նակ ցա յին գոր ծըն թա ցը։ Այդ ժա մա նակ վա նից ի վեր 
մաս նակ ցա յին սկզբուն քով բյու ջեի պլա նա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը տա րած վեց աշ խար հի ա վե լի քան 1200 
քա ղաք նե րում։ Ըստ ո րոշ աղբ յուր նե րի գնա հատ-
ման, ամ բողջ աշ խար հում մաս նակ ցա յին սկզբուն քով 
կազմ վել և մո նի թո րին գի է են թարկ վել գրե թե 3000 
բյու ջե։ Իր բուն էութ յամբ մաս նակ ցա յին սկզբուն քով 
բյու ջեի պլա նա վո րումն ի րե նից  հենց մե ծա հա սակ-
նե րի կրթութ յան և  ու սում նա ռութ յան գոր ծըն թաց է 
ներ կա յաց նում։ Մաս նակ ցա յին սկզբուն քով բյու ջեի 
պլա նա վոր ման մաս նա կից նե րը ձեռք են բե րում 
բա վա կա նին լայն սպեկտ րի գի տե լիք ներ և տեխ նի-
կա կան ու սո ցիա լա կան հմտութ յուն ներ, այդ թվում՝ 
ֆի նան սա կան գրա գի տութ յան հմտութ յուն ներ, ա վե լի 
խո րաց ված տե ղե կութ յուն ներ են ստա նում տե ղա կան 
կա ռույց նե րի գոր ծա ռույթ նե րի և պար տա վո րութ-
յուն նե րի վե րա բեր յալ, կա րո ղա նում են վեր հա նել հա-
մայն քա յին կա րիք ներն ու ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը, 
ի րա կա նաց նել բյու ջեի պլա նա վո րում և մո նի թո րինգ, 
ի րա զեկ ված են լի նում հաշ վետ վո ղա կա նութ յան և 
թա փան ցի կութ յան մա սին, ինչ պես նաև ձեռք են 
բե րում հա ղոր դակց ման և բա նակ ցութ յուն նե րի 
հմտութ յուն ներ։  

Ընդ հա նուր առ մամբ, մաս նակ ցա յին սկզբուն քով բյու-
ջեի պլա նա վո րու մը՝

 

89 Թիրախ 16.6-ի՝ արդյունավետ, հաշվետու և թափանցիկ 
հաստատությունների մասով ցուցանիշներից մեկը հետևայլն է. 
«Առաջնահերթ հանրային ծախսեր՝որպես նախնական հաստատված 
բյուջեի մաս՝ ըստ ոլորտների (կամ ըստ բյուջեի հոդվածների)»։ 
90 Hope for Democracy: 25 Years of Participatory Budgeting World-Wide, 
2014, page 29.

•  ա վե լաց նում է քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցութ յան 
մա կար դա կը հան րա յին ո լոր տում ո րո շում նե րի 
կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րում,

•  մե ծաց նում է տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ-
յան մա կար դա կը, օ րի նակ՝ պե տութ յան պա տաս-
խա նատ վու թյան, քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա-
նաց ման և  մշակ ման վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև 
այն պի սի տեխ նի կա կան հար ցե րի վե րա բեր յալ, 
ինչ պի սիք են՝ օ րի նակ հո ղօգ տա գոր ծումն ու գո-
տիա վո րու մը,

•  ան մի ջա կան կապ է ա պա հո վում մաս նակ ցութ յան 
և մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի միջև,

91

•  նվա զեց նում է կո ռուպ ցիան և կա շա ռա կե րութ յու-
նը՝ թա փան ցի կութ յան ա վե լաց ման շնոր հի վ։

91 The World Bank: Participatory Budgeting, 2007, page 41.
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Ներդիր 7. 
Գրագիտություն և 

ԿԶՆ 16

Ներդիր 8.  
Հակամարտությունների 

կարգավորում 
երիտասարդների հետ 
աշխատանքի միջոցով

Դի-Վի-Վի Ին թեր նեյշ նա լը Ե րի տա սարդ նե րի զար գաց ման ինս տի տուտ հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա տեղ (ո րը ներգ րավ ված է մոտ 50 ե րի տա սար դա-
կան կենտ րոն նե րից բաղ կա ցած ցան ցում) Ղրղզս տա նում ի րա կա նաց րել է մի ջէթ նի-
կա կան և միջկ րո նա կան  լար վա ծութ յուն նե րի թու լաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ 
երկ րի հյու սի սի  և հա րա վի բնակ չութ յան շրջա նում։ Ա ռա ջին ներն, ընդ հան րա պես, 
ա վե լի հա րուստ են և քա ղա քաբ նակ, իսկ երկ րորդ ներն՝ ա վե լի աղ քատ և գ յու ղաբ նակ։ 
Հետ հա կա մար տա յին տա րածք նե րում կազ մա վոր վել են խա ռը էթ նիկ պատ կա նե լիութ-
յան ե րի տա սարդ նե րի տար բեր խմբեր։ Փոր ձա գետ օ ժան դա կող նե րի և  ու սում նա կան 
դա սըն թաց նե րի օգ նութ յամբ ե րի տա սարդ նե րի յու րա քանչ յուր խումբ մշա կել է նա խա-
գծեր կամ կազ մա կեր պել է մի ջո ցա ռում ներ՝ ընդգ ծե լով  բո լոր էթ նիկ խմբե րի էա կան 
նմա նութ յունն ու հա վա սա րութ յու նը։ Արդ յուն քում 2014 թվա կա նի հուն վա րից մինչև 
2016 թվա կա նի մարտ ա միսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում երկ րի հա րա վում թվով 
15, իսկ երկ րի հյու սի սում՝ 10 «Ե րի տա սար դա կան ստեղ ծա գործ խմբեր» մոտ 400 և 
500 մաս նա կից ներ են ներգ րա վել թվով 58 գոր ծո ղութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում կազ մա-
կերպ ված մոտ 125 մի ջո ցա ռում նե րում։

Արդ յուն քում մշակ վել ու ար ձա նագր վել են մի շարք մե թո դա բա նութ յուն ներ, ո րոնք 
կա րող են կի րառ վել նաև այլ վայ րե րում։ Հենց նույն ե րի տա սար դա կան խմբերն ի րենք 
էլ բա վա կա նին մեծ օ գուտ ներ ստա ցան՝ ի րենց հմտութ յուն նե րի և կա րո ղութ յուն նե րի 
զար գաց ման ու ստաց ված նյու թե րի և սար քա վո րում նե րի տես քով։ Ըստ Ե րի տա-
սարդ նե րի զար գաց ման ինս տի տու տի տվյալ նե րի, նա խագ ծում ներգ րավ ված նե րի 
մոտ 30%-ը դեռ կա մա վոր աշ խա տում են որ պես ու սու ցա նող ներ, իսկ մոտ 10%-ն  
այժմ ներգ րավ ված են որ պես մշտա կան հի մունք նե րով կա մա վոր նե ր։

Աղբյուրներ՝ https://ec.europa.eu/europeaid/projects/promotion-ethnic-equality-and-civic-engagement-peace_en և Siochru: 
Evaluation of DVV International Asia Programme, 2017, page  53.

Մալիում Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լը հա մա գոր ծակ ցում է «Jeunesse et Développe-
ment» կազ մա կեր պութ յան հետ և հա մա տեղ ի րա կա նաց նում հա մայն քա յին զար-
գաց ման ծրա գիր, ո րի ըն թաց քում, ի թիվս այլ նի, կի րա ռում է նաև «ՌԵՖԼԵԿՏ» 
մե թո դը (ման րա մաս նե րի հա մար՝ տե՛ս մե թո դա բա նութ յան վե րա բեր յալ գլուխ 
2-ը)։ Չ նա յած ի սկզբա նե ծրա գիրն ուղղ ված էր գրա գիութ յան և  ա ռող ջա պա հութ-
յան հար ցե րին, արդ յուն քում ստաց վեց այն պես, որ ձևա վոր վե ցին Ե րե խա նե րի 
հար ցե րով կո մի տե ներ։ Այդ կո մի տե նե րի կազ մում ընդգրկ ված են ծնող ներ, ո րոնք 
քննար կում են ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գի կան խար գել մանն ուղղ ված  մի ջոց ներ 
և մե խա նիզմ ներ՝ այդ պի սով ուղ ղա կիո րեն նպաս տե լով թի րախ 16.2-ի ի րա գործ-
մա նը (ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռնութ յուն նե րի, շա հա գործ ման, թրա ֆի քին գի և 
խոշ տան գում նե րի դեպ քե րի վե րա ցում)։ Ա վե լին, «ծրա գի րը ցույց է տվել, որ որ քան 
մար դիկ ա վե լի շատ են տե ղե կաց ված ի րենց կյան քին ու շրջա կա մի ջա վայ րին 
վե րա բե րող օ րենք նե րի և  այլ գոր ծըն թաց նե րի մա սին, այն քան ա վե լի ակ տիվ դե րա-
կա տա րում ու նեն ո րո շում նե րի կա յաց ման և կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րում», 
և դ րա նով իսկ նպաս տում են թի րախ 16.3-ի (օ րեն քի գե րա կա յութ յան խթա նում) և 
թի րախ 16.7-ի (ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում հան րութ յան ներգ րա վում) 
ի րա կա նաց մա նը։

Աղբյուրը՝ http://uil.unesco.org/fi leadmin/bamako_conf_2007/UIL-Eff ective-Programmes/08_en.html
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Եզրափակիչ 
դիտարկումներ և 
առաջարկություններ
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Youth and Adult Education in the Agenda 2030

Ուսումնասիրությունները ցույց են տա լիս, որ մե-
ծա հա սակ նե րի  ու սում նա ռութ յու նը և կր թութ յու նը 
կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն ու նեն թե՛ ԿԶՆ 4-ի, և 
թե՛ մնա ցած բո լոր ԿԶՆ-նե րի ի րա գործ ման հար ցում: 
Մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յու նը և կր թութ յու նը 
ինք նավս տա հութ յան ա վե լաց ման, ի րա վունք նե րի և 
հ նա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն ման ու վե րա փոխ-
ման գոր ծիք է, ո րը մի շարք կար ևոր օ գուտ ներ է 
բե րում ան հա տին, հա մայն քին և հա սա րա կութ-
յանն ընդ հան րա պես: Օ րա կարգ 2030-ը ինք նին չի 
սա մա նա փակ վում  միայն քա ղա քա կա նութ յան ո րոշ 
անն շան փո փո խու թյուն նե րով կամ լրա ցում նե րով, 
այն նա խան շում է մեր աշ խար հը վե րա փո խե լու և 
մարդ կանց ու մո լո րա կի շա հա գոր ծու մը կա յուն զար-
գաց մամբ փո խա րի նե լու լայն հնա րա վո րութ յուն ներ: 

Մե ծա հա սակ նե րի կրթա կան հան րութ յանն ուղղ ված՝ 
ստորև ներ կա յաց ված ա ռա ջար կութ յուն նե րը կա րող 
են օ ժան դա կել վե րա փո խում նե րի այդ գոր ծըն թա ցում 
մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ յան և կր թութ յան 
դե րի հզո րաց մա նը: 

i. Ան հա վա սա րութ յու նը դարձ նել ա մե նաա-
ռանց քա յին խնդի րը. Մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա-
ռութ յունն ու կրթութ յու նը այս տե սանկ յու նից լայն 
հնա րա վո րու թյուն ներ է տա լիս, ուս տի «ոչ մե կին 
չան տե սե լու» և «սկզբում ա մե նաան տես ված նե րին 
օգ նութ յան հաս նե լու» հա մընդգր կուն նպա տա կը 
պետք է դրվի  մե ծա հա սակ նե րի ու սուց մանն ուղղ ված 
բո լոր նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կենտ րո նում։ Մե ծա հա-
սակ նե րի կրթութ յու նը և  ու սում նա ռութ յու նը պետք 
է նպա տա կաուղղ ված լի նեն ա մե նա մար գի նա լաց-
ված խմբե րին, օ ժան դա կեն ա ռա վել աղ քատ նե րին և  
ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րեն ա մե նա շատ խտրա կա-
նու թյան են թարկ ված խմբե րին: Ամ բողջ աշ խար հում 
ան հա վա սա րութ յուն նե րի ա ճը փաս տում է, որ  միայն 
«ոչ մե կին չան տե սե լու» սկզբուն քը բա վա րար չէ փո-
փո խու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար: Այն պետք է լի նի 
լուծ ման են թա կա հիմ նա կան և  ա ռանց քա յին խնդիր, 
ս ակայն խտրա կա նու թյան կա ռուց ված քա յին և պատ-
մա կան աս պեկտ նե րի հետ կապ ված խնդիր նե րի լուծ-
ման հա մար անհ րա ժեշտ են նաև խտրա կա նութ յան 
բա ցառ մանն ու հա վա սար ի րա վունք նե րի ա պա հով-
մանն ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն ներ: 

ii. Խու սա փել քա ղա քա կա նութ յան նեղ ձևա կեր-
պում նե րի վրա կենտ րո նա նա լուց. Հան րա յին 

քա ղա քա կա նութ յան մշա կումն անց նում է բազ մա թիվ 
փու լե րով, ո րոնք են՝ ա) օ րա կար գի սահ մա նու մը, բ) 
քա ղա քա կա նու թյան ձևա կեր պու մը, գ) քա ղա քա կա-
նութ յան ի րա կա նա ցու մը և դ) քա ղա քա կա նութ յան 
մո նի թո րինգն ու գնա հա տու մը: Մե ծա հա սակ նե րի 
կրթութ յան մաս նա գետ ներն ու լոբ բիստ նե րը պետք 
է խու սա փեն պար զա պես քա ղա քա կա նութ յան նեղ 
ձևա կեր պում նե րի վրա կենտ րո նա նա լուց: Ար դեն իսկ 
մեծ փոր ձա ռութ յուն ու բա վա կա նին մեծ թվով քա-
ղա քա կան ռազ մա վա րութ յուն ներ գո յութ յուն ու նեն: 
Ա ռա վել հա վա սար ու ա վե լի կա յուն հա սա րա կութ-
յուն ներ ձևա վո րե լու քա ղա քա կան կամ քը չի կա րող 
պայ մա նա վոր ված լի նել էլ ա վե լի շատ ու ար տա սո վոր 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րով ու տեխ նի կա կան  լու ծում-
նե րով: Ո րոշ երկր նե րում կար ևոր հար ցե րից է քա ղա-
քա կա նութ յան օ րա կար գի մշա կու մը՝ հաշ վի առ նե լով 
մար գի նա լաց ված խմբե րի կա րիք նե րը: Այլ երկր նե րում 
ի րա վի ճա կը կա րող է տար բեր վել, որ տեղ թեև կա րող 
են գո յութ յուն ու նե նալ ար դեն իսկ մշակ ված արդ յու-
նա վետ քա ղա քա կա նու թյուն ներ, բայց դրանք եր բեք 
չի րա կա նաց վեն կամ ամ բող ջութ յամբ խե ղաթ յուր վեն 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում, օ րի նակ՝ ոչ ճիշտ կա ռա-
վար ման կամ կո ռուպ ցիա յի կամ պար զա պես կենտ րո-
նա կան և տե ղա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի միջև 
ի րա կա նաց ման գոր ծե լա կեր պե րի ան հա մա պա տաս-
խա նութ յան պատ ճա ռով: Ուս տի այս պա րա գա յում 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն ի րա զեկ ված քա ղա-
քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի ու հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ընդ լայ նումն ու նրանց մո բի լի զա ցու մը:

iii. Կենտ րո նա նալ ազ գա յին օ րա կար գե րի ու 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի վրա. Տա րա ծաշր ջա նա-
յին և հա մաշ խար հա յին մա կար դա կում հա ղոր դակ-
ցութ յու նը ու մի ջազ գա յին դա շինք նե րը օգ տա կար են 
ընդ հա նուր սո ցիա լա կան և կր թա կան խնդիր նե րի 
վեր հան ման հա մար: Սա կայն, միև նույն ժա մա նակ, 
ակն հայտ է, որ կրթութ յա նը վե րա բե րող հար ցե րի 
շուրջ ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րը հիմ-
նա կա նում տե ղի են ու նե նում ազ գա յին մա կար դա-
կում: Մի ջազ գա յին ու հա մաշ խար հա յին մա կար դա-
կով գի տե լիք նե րի և փոր ձի փո խա նա կումն, ի հար կե, 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի, սա կայն կոնկ րետ 
փո փո խութ յուն նե րը տե ղի են ու նե նում հենց ազ գա յին 
մա կար դա կում: Գոր ծող ազ գա յին քա ղա քա կա նութ-
յան, ռազ մա վա րութ յուն նե րի վեր լու ծութ յու նը, ինչ պես 
նաև քա ղա քա կա նութ յան մա կար դա կում ՄՈՒԿ-ին 

Երիտասարդների և մեծահասակների կրթությունը Օրակարգ 2030-ում

Եզրափակիչ դիտարկումներ և առաջարկություններ
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ա վե լի շատ կար ևո րե լը   լոբ բիս տա կան արդ յու նա վետ 
աշ խա տանք նե րի հիմ նա կան նա խադր յալ ներն են:

iv. Լոբ բիս տա կան և քա րոզ չա կան աշ խա տանք-
նե րը կազ մա կեր պել «ներք ևից վերև» սկզբուն-
քով. Հ նա րա վո րութ յուն տալ, որ «հե տին պլա նում» 
մնա ցած նե րը  դառ նան օ րա կարգ մշա կող ներ: Բո լոր 
օ րա կար գե րը և քա ղա քա կա նութ յուն նե րը, ո րոնք կոչ-
ված են ի րա կա նաց վե լու ի նպաստ մար գի նա լաց ված 
խմբե րի, կա րող են հա ջո ղութ յուն ու նե նալ միայն այն 
դեպ քում, երբ ոչ թե պար զա պես ներ կա յաց վեն այդ 
խմբե րին, այլ ձևա կերպ վեն ու ձևա վոր վեն հենց այդ 
խմբե րի կող մից: Հետ ևա բար, անհ րա ժեշտ է լոբ բին գի 
օ րա կար գը ձևա վո րել «ներք ևից վերև» սկզբուն քով: 

v. Ձ ևա վո րել մի ջո լոր տա յին կա րո ղութ յուն-
ներ ու հա մա գոր ծակ ցութ յուն. Գ յու ղաբ նակ նե րի 
տե սանկ յու նից  գյու ղա տնտե սա կան գի տե լիք նե րի 
տա րած ման ծա ռա յութ յու նը կա րող է շատ ա վե լի 
կար ևոր լի նել, քան մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան 
վե րա բեր յալ օ րեն քը: Ե թե գյու ղատն տե սա կան գի տե-
լիք նե րի տա րած ման ծա ռա յութ յունն իր բյու ջեի զգա լի 
մա սը հատ կաց նում է կրթա կան և  ու սում նա կան 
մի ջո ցա ռում նե րին և  ա պա հո վում է խո ցե լի խմբե րի 
ներգ րա վու մը, ա պա դա կա րող է լի նել այն նպա-
տա կը, ո րի ուղ ղութ յամբ ար ժե որ մե ծա հա սակ նե րի 
կրթութ յամբ զբաղ վող նե րի  հա մայն քը լոբ բիս տա կան 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նի: Հու մա նի տար ա ջակ-
ցութ յան և զար գաց ման նա խագ ծե րում մե ծա հա սակ-
նե րի կրթութ յու նը և  ու սում նա ռութ յունն ար դեն իսկ 
նե րառ ված են որ պես այդ նա խագ ծե րի ան բա ժա նե լի 
մաս և կա րող են վե րա բե րել տար բեր ո լորտ նե րի, 
սկսած՝ գյու ղատն տե սու թյու նից մինչև ա ռող ջա պա-
հութ յուն, և  ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զե ցու մից մինչև 
հո գե բա նա կան օգ նութ յուն: Հարկ է նշել նաև, որ այս 
նա խագ ծե րում հա ճախ մե ծա հա սակ նե րի կրթութ-
յան և  ու սում նա ռութ յան բա ղադ րիչն ընդգրկ վում 
է ա ռանց մե ծա հա սակ նե րի կրթա կան հա մայն քի 
հետևո ղա կան ներգ րավ ման, ին չը մի ջո լոր տա յին 
հա ղոր դակ ցութ յան և փոխ գոր ծակ ցութ յան բա ցա կա-
յութ յան հետ ևանք է հան դի սա նում:

. 

vi. Մե ծաց նել մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռութ-
յան և կր թութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րի տե սա-
նե լիութ յու նը.  Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յամբ 
զբաղ վող նե րի հա մայն քից դուրս շատ սահ մա նա փակ 
է ան հատ նե րի և լայն հա սա րա կութ յան ի րա զեկ-
վա ծութ յու նը մե ծա հա սակ նե րի ու սում նա ռու թյան 
և կր թութ յան  ա ռա վե լութ յուն նե րի և  օ գուտ նե րի 
մա սին: Հետ ևա բար անհ րա ժեշտ է ներգ րա վել մի ջո-
լոր տա յին կա ռույց նե րը՝ ստեղ ծե լու հա մար հա մա տեղ 
նա խագ ծեր այն ո լորտ նե րում, որ տեղ հնա րա վոր է 
տե սա նե լի դարձ նել ՄՈՒԿ ուղ ղա կի օ գուտ նե րը, այն 
է՝ ֆունկ ցիո նալ գրա գի տութ յու նը, ա ռող ջա պա հութ-
յունն ու բա րե կե ցութ յու նը կամ ա ղետ նե րի ռիս կե րի 
կրճա տու մը:  

vii. Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան և  ու սում նա-
ռութ յան հա մար բյու ջեից հատ կաց վող մի ջոց-
նե րը պետք է կրթու թյան ո լոր տի բյու ջեի մա սը 
կազ մեն և հա մընդգր կուն լի նեն. Կր թա կան 
հա մայն քի կող մից միշտ պա հանջ է դրվում, որ կա-
ռա վա րութ յուն նե րը առ կա ռե սուրս նե րից ա ռա վե-
լա գույ նը հատ կաց նեն կրթութ յան ո լոր տին, ո րը 
չպետք է լի նի ՀՆԱ-ի 4-6%-ից և հան րա յին ո լոր տի 
ծախ սե րի 15-20%-ից պա կաս։ Կր թութ յան բյու ջեի 
ձևա վոր ման ժա մա նակ օգ տա կար և  արդ յու նա վետ 
է ո րո շում կա յաց նող նե րի ուղ ղոր դու մը՝  մե ծա հա-
սակ նե րի կրթութ յան և  ու սում նա ռութ յան հա մար 
հատ կաց վող մի ջոց նե րի կոնկ րետ շե մի սահ մա նու մը 
(օ րի նակ՝  3%)։  Բա ցի դրա նից, մե ծա հա սակ նե րի 
կրթութ յան և  ու սում նա ռութ յան հա մար հատ կաց վող 
մի ջոց ներ պետք է հա սա նե լի լի նեն բո լոր ո լոր տա-
յին նա խա րա րութ յուն նե րում։ Աղ քատ բնակ չութ-
յանն ուղղ ված ծրագ րե րի մե ծա մաս նու թյու նը՝ լի նեն 
դրանք գյու ղատն տե սութ յան, ա ռող ջա պա հութ յան թե 
է ներ գե տի կա յի վե րա բեր յալ, պետք է մե ծա հա սակ նե-
րի կրթութ յան և  ու սում նա ռութ յան բա ղադ րիչ նե րը 
նա խա տե սեն որ պես այդ ծրագ րե րի ան բա ժան մաս՝ 
նո րա րար ռա մա վա րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման և 
«հետ մնա ցած նե րին» օ ժան դա կե լու նպա տա կով։ 
Մաս նակ ցութ յան ու մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան և  
ու սում նա ռութ յան մի ջո ցա ռում նե րի բա ցա կա յութ-
յու նը դեռևս մնում է շատ ո լոր տա յին ծրագ րե րի թույլ 
կող մը և խո չըն դոտ է հան դի սա նում դրանց շա րու նա-
կա կա նութ յան հա մար։
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viii. Միջ սերն դա յին կրթութ յու նը դարձ նել ա վե լի 
արդ յու նա վետ և պ րո դուկ տիվ. Նո րա րա րա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի վրա հիմն ված լու ծում նե րը (ո րոնք 
հիմ նա կա նում հան դի պում են այն պի սի ո լորտ նե րում, 
ինչ պի սիք են՝ է ներ գե տի կան, ծո վագ նա ցութ յու նը, 
արդ յու նա բե րութ յու նը, ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զե-
ցու մը և  այլն) կա րիք ու նեն լրաց վե լու նաև ու սում-
նա կան բա ղադ րիչ նե րով՝ տե ղա կան մա կար դա կով 
դրանց արդ յունք նե րի կա յու նութ յան և շա րու նա-
կա կա նութ յան ա պա հով ման հա մար։ Շատ հա ճախ  
միջ սերն դա յին  ու սուց ման ձևե րը  զգա լի օգ տա կա-
րութ յուն են ու նե նում  նմա նա տիպ ծրագ րե րի հա մար։  
Սե րունդ նե րի միջև ու սուց ման մի ջո ցով նո րա րա րա-
կան և  ա վան դա կան գի տե լիք նե րի մեկ տե ղու մը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ վե լու թե՛ ա վան դա կա նի, 
և թե՛ նո րա րա րա կա նի  ա ռա վե լութ յուն նե րից։ 

ix. Պահան ջել մար դու ի րա վունք նե րի վրա 
հիմն ված ի րա վա պաշտ պան մո տե ցում ներ և 
քա ղա քա կա նութ յան հա մա տաս խա նութ յուն. 
ԿԶՆ-նե րով ա ռա ջարկ վում է կա մա վոր հի մունք նե րով 
ի րա կա նաց նել այն, ինչն ար դեն իսկ որ պես պար տա-
դիր ի րա կա նաց ման պայ ման սահ ման ված է ամ բողջ 
աշ խար հում մար դու ի րա վունք նե րին առնչվող 
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով:  Քա ղա քա ցի ներն 
են ի րա վա տե րե րը, իսկ կա ռա վա րութ յուն նե րը պար-
տա վո րութ յուն ներ ու նե ցող հաշ վե տու կա ռույց ներ 
են: Այս հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը չի նշա նա կում, որ 
այն կա րող է վե րա բե րել միայն ա ռան ձին քա ղա-
քա կա նու թյուն նե րին, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված 
են միայն ա ռան ձին ԿԶՆ-նե րի կամ ո րոշ ԿԶՆ-նե րի 
կոնկ րետ թի րախ նե րի ի րա կա նաց մա նը:  Կա ռա վա-
րութ յուն նե րը պետք է պա տաս խա նատ վութ յուն կրեն 
ընդ հա նուր քա ղա քա կա նութ յան հա մա պար փակ և 
հա մա պա տաս խան լի նե լու հա մար, քա նի որ «մեր աշ-
խար հի վե րա փո խու մը» ըն դա մե նը կա մա վո րա կան 
նա խա ձեռ նութ յուն չէ, այլ գո յատ ևե լու խնդիր:

.
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Հեղինակ

Բ րի տա Շ վայգ հո ֆե րը սո ցիա լա կան անտ րո պո լո գիա յի մա գիստ րոս է, ու նի մարդ կա յին 
ռե սուրս նե րի զար գա ցան գծով մա գիստ րո սի աս տի ճան և  ո րա կա վոր ված հաշ տա րար 
է։ Բազ մա թիվ տա րի նե րի ըն թաց քում նա ապ րել և  աշ խա տել է նախ կին Հա րավս լա-
վիա յի երկր նե րում և հա մա կար գել է քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան զար գաց մանն 
ուղղ ված ծրագ րեր։ Աշ խա տել է Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լի և մար դու ի րա վունք նե րի 
ո լոր տում գոր ծող «ՖԻԱՆ» կազ մա կեր պութ յան հետ։ Պա րե նա յին ի րա վուն քի թե մա յով 
բազ մա թիվ դա սըն թաց ներ է անց կաց րել  Աֆ ղանս տա նում, Պա կիս տա նում և Կամ-
բո ջիա յում, ինչ պես նաև մաս նակ ցել է մար դու ի րա վունք նե րի գծով հե տա զո տա կան 
ա ռա քե լութ յուն նե րում։ Ներ կա յումս աշ խա տում է որ պես ար տա հաս տի քա յին խորհր դա-
տու և տ րա մադ րում է մար դու ի րա վունք նե րի վրա հիմն ված մո տե ցում նե րի վե րա բեր յալ 
խորհր դատ վութ յուն, դա սըն թաց ներ, անց կաց նում է գնա հա տում ներ և  ու սում նա սի-
րութ յուն նե ր։

Բրիտա Շվայգհոֆեր



Գործունեության 
ռազմավարական
ուղղություններ

Դի-Վի-Վի Ին թեր նեյշ նա լը « Գեր մա նիա յի մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան ա սո ցիա ցիա յի» (Deutscher 

Volkshochschul-Verband e. V. (DVV)) մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ինս տի տուտն է: Լի նե լով Գեր մա-

նիա յում շա րու նա կա կան կրթութ յան բնա գա վա ռում խո շո րա գույն ծա ռա յութ յուն մա տու ցող՝ Դի- Վի- Վի-ն 

ներ կա յաց նում է շուրջ 900 մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան կենտ րոն նե րի և ն րանց միութ յուն նե րի շա հե րը։

Որ պես մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան և զար գաց մանն ուղղ ված հա մա գոր ծակ ցութ յան ո լոր տի ա ռա ջա տար 

մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պութ յուն` Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նալն ար դեն ա վե լի քան 50 տա րի ա ջակ ցում է 

ցկյանս ու սում նա ռութ յան ներդր մանն ու դրան ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի օ ժան դակ մա նը։ Ամ բողջ աշ-

խար հում Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լը օ ժան դա կում է ե րի տա սարդ նե րի  և  մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան կա յուն 

կա ռույց նե րի ստեղծ մանն ու զար գաց մա նը:

Որ պես գոր ծըն կեր, մենք մշտա պես երկ խո սութ յուն ենք վա րում այն երկ րի ժո ղովր դի հետ, որ տեղ աշ խա տում 

ենք: Այս նպա տա կով հա մա գոր ծակ ցում ենք Աֆ րի կա յի, Ա սիա յի, Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի և Եվ րո պա յի ա վե լի 

քան 30 երկր նե րի շուրջ 200 կա ռույց նե րի հետ, այդ թվում՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան, կա ռա վա րութ-

յան և  ա կա դե միա կան ո լորտ նե րի գոր ծըն կեր նե րի հետ։ Մեր գրա սեն յակ նե րի խնդիրն է տե ղա կան և տա րա-

ծաշր ջա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան կա ռու ցու մը, ինչ պես նաև գոր ծըն կեր պե տութ յուն նե րում մեր գոր ծու-

նեութ յան ո րա կի և  արդ յու նա վե տութ յան ա պա հո վու մը։ Մեր աշ խա տանք ներն ուղղ ված են գրա գի տութ յան և 

հիմ նա կան կրթութ յան, մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում նե րի ա պա հով մա նը, գլո բալ և միջմշա կու թա յին 

ու սուց ման խնդիր նե րին, ինչ պես նաև բնա պահ պա նա կան կրթութ յանն ու կա յուն զար գաց մա նը, միգ րա ցիա յի 

և  ին տեգ րա ցիա յի հետ կապ ված հար ցե րին, փախս տա կան նե րի հետ աշ խա տան քին, ա ռող ջա պա հա կան 

կրթութ յա նը, հա կա մար տութ յուն նե րի կան խար գել մանն ու կրթութ յան մի ջո ցով ժո ղովր դա վա րութ յան զար-

գաց ման հիմ նա հար ցե րին։

Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նալն իր ծրագ րերն ի րա կա նաց նում է Գեր մա նիա յի Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան և 

զար գաց ման դաշ նա յին նա խա րա րութ յան, Գեր մա նիա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան, Եվ րո պա կան 

միութ յան և  այլ դո նոր նե րի կող մից տրա մադր ված դրա մաշ նորհ նե րի մի ջո ցով։ Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան 

ազ գա յին, տա րա ծաշր ջա նա յին և մի ջազ գա յին միութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լը լոբ բիս-

տա կան աշ խա տանք ներ է տա նում կրթութ յան ի րա վուն քի հան րա մատ չե լիութ յունն ու ցկյանս ու սում նա ռութ-

յու նը խթա նե լու նպա տա կով։ ՄԱԿ-ի Կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րը, Կր թութ յուն 2030 հա մաշ խար հա յին 

կրթա կան օ րա կար գը և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մե ծա հա սակ նե րի կրթութ յան հա մաշ խար հա յին հա մա ժո ղովն ուղ ղոր-

դում են մեր աշ խա տան քը՝ օգ նե լով ձևա վո րել մեր գոր ծու նեութ յան շրջա նակ նե րը: Դի- Վի- Վի Ին թեր նեյշ նա լը 

օ ժան դա կում է Եվ րո պա յի և  աշ խար հի մա կար դա կով տե ղե կատ վութ յան ու փոր ձա գի տա կան գի տե լիք նե րի 

փո խա նակ մա նը՝ հա մա ժո ղով նե րի, սե մի նար նե րի և հ րա պա րա կում նե րի մի ջո ցով։

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը որդեգրել է գործունեության ոլորտների երեք հիմնական ռազմավարական 
ուղղություն: Այդ գործունեության ոլորտները սերտորեն փոխկապակցված են, ինչպես նաև  փոխլարցնում են 
միմյանց.

Զարգացմանն ուղղված օժանդակություն՝ մեծահասակների կրթության ծրագրերի միջոցով. Իր 
տեղական գործընկերների հետ միասին մշակում և իրականացնում է մեծահասակների կրթության ծրագրեր 
ամբողջ աշխարհում:

Տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում. Որպես մասնագիտացված 
կազմակերպություն Ինստիտուտը փորձագիտական գիտելիքներ է փոխանցում մեծահասակների կրթության և 
զարգացման գործընթացների շրջանակներում՝ ունենալով համեմատական  առավելություն, որը բխում է թե՛ երկրի 
ներսում, և թե՛ արտասահմանում ստացված գիտելիքներից։

Ամբողջ աշխարհում մեծահասակների կրթության համար բազային պայմանների բարելավում. 
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը նաև նպատակաուղղված օգտագործում է իր փորձագիտական բազան՝  ամբողջ 
աշխարհում մեծահասակների կրթության համար պայմանների բարելավման նպատակով։

Ավելի մանրամասն տարբերակը հասանելի է հետևյալ կայքում՝ 
www.dvv-international.de/en/materials/expert-and-position-papers
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