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N Կազմակերպության անվանում Թեկնածուի տվյալներ Ներկայացված փաստաթղթեր 

1.  Եվրասիա Համագործակցության 
Հիմնադրամ 
 
 

Իզաբելլա Սարգսյան  • 2020-22թթ. ռազմավարության և ԳԾ-ի վերաբերյալ 
առաջարկների ներկայացում և դիմում, 
•  ԵՀՀ գրանցման վկայական, ԵՀՀ 
կանոնադրություն, 
• Մարդու իրավունքների ոլորտում 
քաղաքականության մշակման, ՄԻՊ ռազմավարության և 
դրանից բխող 2020-2022թթ. գործողությունների ծրագրի 
Համակարգող խորհրդում թեկնածություն ներկայացնելու 
վերաբերյալ հակիրճ նկարագիր: 
 

2.  Կանանց ռեսուրսային կենտրոն Աննա Հովհաննիսյան  
 

• Համակարգող խորհրդի կազմում ներգրավվելու 
հայտ; 
• Կազմակերպության կանոնադրություն; 
• 2017-2019թթ. Մարդու իրավունքների 
պաշտպանության ազգային ռազմավարության 
միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ Գործընկերություն 
հանուն բաց հասարակության նախաձեռնության կողմից 
ներկայացված առաջարկները: Կանանց իրավունքների 
մասը մշակվել է ԿՌԿ-ի կողմից; 
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• Մարդու իրավունքների պաշտպանության 
ազգային ռազմավարության և դրանից բխող՝ 2020-
2022թթ. միջոցառումների ծրագրի առաջարկները, որոնք 
ուղարկվել են նախարաությանը 2019թ. ապրիլի 15-ին և 
տեղադրվել e-draft համակարգում; 
• Վերարտադրողական առողջություն և իրավունքներ. 
hետազոտություն: 
• ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկման 
շրջանակներում ներկայացված զեկույցները: 
 

3. «Իրավունքների պաշտպանություն 
առանց սահմանների» ՀԿ 

Նինա Հակոբյան  • Կազմակերպության կանոնադրությունը և 
պետական ռեգիստրի վկայականը, 
• Տեղեկատվություն մարդու իրավունքների ոլորտում 
Կազմակերպության ունեցած փորձի, իրականացված 
ծրագրերի, հետազոտությունների և քննարկումներին 
մասնակցության վերաբերյալ, 
• Կազմակերպության նախագահի դիմումը՝ Խորհրդի 
կազմում Նինա Հակոբյանի թեկնածությունն առաջարկելու 
վերաբերյալ և վերջինիս տրված լիազորագիրը, 
• Նինա Հակոբյանի անձնագրային տվյալները: 
 
 



ՀՀ արդարադատության նախարարություն 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2020-2022ԹԹ. 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀԴՐՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

 
4. «Բաց հասարակության 

հիմնադրամներ- Հայաստան» 
Տաթևիկ Խաչատրյան  • Կազմակերպության կանոնադրությունը և 

պետական ռեգիստրի վկայականը, 
•  Կազմակերպության նախագահի դիմումը՝ Տաթևիկ 
Խաչատրյանի թեկնածությունն առաջարկելու վերաբերյալ 
և վերջինիս տրված լիազորագիրը, 
• ՄԻՊ ռազմավարության և ԳԾ-ի վերաբերյալ 
ներկայացված առաջարկությունները  
• ՀՊԴ ՔԿՀ զեկույցները 

 
5. «Հելսինկյան քաղաքացիական 

ասամբլեայի Վանաձորի 
գրասենյակ» 

Մարիամ Անտոնյան  • Հայտ 
• Կանոնադրություն  
• Հրապարակված և իրավասու պետական 
մարմիններին ուղարկված փաստաթղթերը՝ հղումներով 
 

6.  «Իրավունքի զարգացման կենտրոն» Լիլիթ Ալեքսանյան  • Հայտ 
• Կանոնադրություն 
•  ՀԿ Գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն 
• Կենսագրություն 

 
7.  «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ Սերգեյ Գաբրիելյան  • Նամակ խմբի աշխատանքներին մասնակցելու 

ցանկության վերաբերյալ,  
•  նյութեր մարդու իրավունքների պաշտպանության 
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ոլորտում  կատարած աշխատանքի վերաբերյալ 
(զեկույցներ, փաստաթղթեր եւ այլն), 

•  կազմակերպության պարագայում՝ առնվազն հինգ 
տարվա գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ։ 

 
8. «Խաղաղության երկխոսություն»  Էդգար Խաչատրյան  • «Խաղաղության երկխոսություն» իրավապաշտպան, 

խաղաղասիրական հասարակական կազմակերպության 
կանոնադրությունը; 
• «Խաղաղության երկխոսություն» իրավապաշտպան, 
խաղաղասիրական հասարակական կազմակերպության 
իրավաբանական անձի պետական գրանցման 
վկայականը; 
• Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային 
ռազմավարության և 2020-2022թթ.-ի գործողությունների 
ծրագրի մշակման վերաբերյալ «Խաղաղության 
երկխոսություն» հասարակական կազմակերպության 
առաջարկությունները; 
• «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային 
ռազմավարությունից բխող 2017-2019թթ․ 
գործողությունների ծրագրի» շրջանակներում 
պաշտպանության նախարարության միջոցառումների 
մշտադիտարկումն իրականացնող, «Խաղաղության 
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երկխոսության» կողմից ձեւավորված խմբի միջանկյալ 
զեկույցը; 
• ՄԻՊ 2017-2019 թվականների ազգային 
ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագրի 
վերանայման ուղղությամբ «Խաղաղության 
երկխոսության» առաջարկություններ; 
• «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային 
ռազմավարությունից բխող 2017-2019թթ․ 
գործողությունների ծրագրի» շրջանակներում 
պաշտպանության նախարարության միջոցառումների 
մշտադիտարկումն իրականացնող, «Խաղաղության 
երկխոսության» կողմից ձեւավորված խմբի ավարտական 
զեկույցը; 
• ՀՀ զինված ուժերում մարդու իրավունքների 
իրավիճակի վերաբերյալ 2013թ․-ին «Խաղաղության 
երկխոսության» հրապարակած գրքույկը; 
• ՀՀ զինված ուժերում մարդու իրավունքների 
վերաբերյալ 2018թ․-ին «Խաղաղության երկխոսության» 
հրապարակած գրքույկը; 
• «Խաղաղության երկխոսության» վերջին տարեկան 
հաշվետվությունը (2017-2018թթ․): 
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9. «Հայաստանի Հելսինկյան Կոմիտե» Մարիամ Վարդանյան  • Կազմակերպության գրանցման վկայականը 
• Կազմակերպության կողմից ներկայացված 
առաջարկությունները մարդու իրավունքների 
պաշտպանության նախորդ ծրագրերի վերաբերյալ 
• Կազմակերպության թեկնածուի 
ինքնակենսագրությունը  


