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ԱՊԿ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ (ԱՊԿ)  

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Արցախի պահպանողական կուսակցությունը (ԱՊԿ) ազգային պահպանողական 

կուսակցություն է, որի գերնպատակն է Արցախի Հանրապետության զարգացումն ու զորացումը, 

նրա անվտանգության բարձր մակարդակի ապահովումը, Արցախի միջազգային ճանաչումը, 

Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք կապերի հետեւողական ամրապնդումը, ազգային արժեքների, 

նվաճումների եւ հաղթանակների պահպանումը, սոցիալական արդարության, օրենքի 

գերակայության ապահովումը, հասարակության եւ տնտեսության դինամիկ զարգացմանը 

նպաստելը, կայացած ժողովրդավարական ու քաղաքացիական հասարակության կերտումը:   

Արցախի պահպանողական կուսակցության համար միասնական հայրենիք` հզոր, զարգացած, 

միացյալ Հայաստան կերտելը պետականաշինության վերջնանպատակն է:  

Արցախի պահպանողական կուսակցությունը բարձր է գնահատում Հայ Առաքելական 

Եկեղեցու դերն Արցախի եւ հայ ժողովրդի կյանքում, սփյուռքում հայ ազգային ինքնության 

պահպանման գործում՝ ազգային եկեղեցին համարելով պետականության զարգացման ու 

զորացման, համահայկական միասնականության կարեւորագույն հիմքերից:  

 

ՊԵՏԱԿԱՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ 

 

Անկախ, ազգային պետությունը մեր ժողովրդի ամենամեծ նվաճումն է, որը որեւէ շահարկման 

եւ սակարկության առարկա չի կարող լինել: Հայոց ամուր պետականությունը հայության 

նպատակների իրականացման հիմնական եւ ամենաարդյունավետ միջոցն է: 

Արցախի Հանրապետությունը ժողովրդավարական եւ սոցիալական երկիր է:  

Մեզ համար չկա վերադարձ անցյալին՝ լինի դա կարգավիճակի, թե սահմանների առումով: 

Կարգավիճակի միակ փոփոխությունը կարող է լինել հետագայում միացյալ հայոց պետության 

անբաժան մաս դառնալը:  

Սոցիալական արդարության ապահովումը պետականաշինության կարեւորագույն հիմքերից 

է, նրա անվտանգության եւ հզորության առանցքային բաղադրամասը:  

Երկրի եւ ժողովրդի բնականոն զարգացումը հնարավոր է միայն, եթե Արցախի 

անվտանգությունն ապահովված լինի բոլոր հարթություններում, այդ թվում՝ ռազմաքաղաքական, 

տնտեսական, էկոլոգիական եւ այլն: 

Մեր բոլոր հաղթանակների եւ ձեռքբերումների հիմքում ընկած է Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք 

եռամիասնությունը եւ նրա շարունակական ընդլայնումն ու ամրապնդումը:  



Կադրային ճիշտ քաղաքականությունը պետական կառավարման ողնաշարն է, որի հիմքում 

ընկած են արհեստավարժությունն ու բարոյական բարձր որակները: 

 

ԲԱՆԱԿԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հզոր եւ մարտունակ բանակը երկրի ու ժողովրդի անվտանգության հիմնական գրավականն է:  

Պաշտպանության բանակի մարտունակության հետեւողական բարձրացումը միշտ պետք է 

լինի պետականաշինության առանցքային ուղղությունը:  

Բանակաշինության ռազմավարությունը հիմնված է ակտիվ պաշտպանության գաղափարի 

վրա: Մենք ագրեսոր չենք, սակայն մեզ սպառնացող անխուսափելի վտանգի կամ ագրեսիայի 

դեպքում ռազմական գործողությունները տեղափոխելու ենք թշնամու պետության խորքերը՝ նրան 

պարտադրելով խաղաղություն:   

Բանակը ժամանակակից զինտեխնիկայով համալրելը, զինծառայողների ծառայողական եւ 

սոցիալական պայմաննների բարելավումը պետք է մշտապես գտնվեն պետության ուշադրության 

կենտրոնում:  

Բանակաշինության եւ անվտանգության ոլորտներում անհրաժեշտ է շարունակել հայկական 

երկու պետությունների փոխգործակցության հետեւողական ընդլայնումը եւ խորացումը: 

Երկրի պաշտպանունակության բարձր աստիճանի ապահովման կարեւոր ուղղություններից է 

քաղպաշտպանության համակարգի կատարելագործումը, համապատասխան օբյեկտների 

շինարարությունն ու պահպանումը:  

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Արտաքին քաղաքականության փիլիսոփայությունը պետք է հիմնված լինի 

հավասարակշռվածության եւ բազմաուղղվածության սկզբունքների վրա:  

Մեր երկրի ու ժողովրդի ավանդական բարեկամ, ընդհանուր շահեր եւ հայկական սփյուռք 

ունեցող պետությունների եւ նրանց սուբյեկտների հետ կապերի շարունակական ընդլայնումն ու 

խորացումը պետք է հանդիսանա արտաքին քաղաքականության հիմնասյունը:  

 

Ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմքում պետք է 

ընկած լինի կարգավիճակի եւ սահմանների առումով անցյալին վերադառնալու 

անհնարինությունը:  

Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը պետության առջեւ ծառացած կարեւոր 

առաջադրանքներից է:  

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ 

 

Արցախի տնտեսության հիմքը պետք է լինի ազատ, շուկայական, խառը տնտեսական 

համակարգը՝ ընդգծված սոցիալական ուղղվածությամբ: 

Հաշվի առնելով մեր երկրի յուրահատկությունը՝ տնտեսական զարգացման կարեւորագույն 

առաջադրանքներն են համարում. 



- ռազմավարական մի շարք ուղղություններում, մասնավորապես՝ էլեկտրաէներգիայի, 

հացահատիկային կուլտուրաների եւ մսամթերքի արտադրության ոլորտներում ինքնաբավության 

ապահովում՝ համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծմամբ:  

- տնտեսվարող սուբյեկտների համար հավասար պայմանների ստեղծում ու ապահովում, 

- փոքր եւ միջին բիզնեսի՝ որպես տնտեսական առաջընթացի կարեւոր խթաններից մեկի 

համար արտոնյալ պայմանների ստեղծում ու պահպանում,  

- ներդրումների համար նպաստավոր պայմանների ձեւավորում, համահայկական եւ 

տեղական ներդրումների խթանում,  

- տնտեսական եւ հարկային ոլորտներում վարչարարության հնարավորինս կրճատում, 

- արտաքին տնտեսական կապերի ընդլայնում ու խորացում, տեղական արտադրանքի՝ 

միջազգային շուկաներ արտահանման գործում պետության աջակցության ապահովում, 

- տնտեսության գիտատար ուղղությունների զարգացում, տարբեր ոլորտներում 

ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառում, գյուղատնտեսության զարգացում ինտենսիվ 

եղանակով,  

- Արցախի գյուղերի զարգացման համապարփակ եւ երկարաժամկետ ծրագրի իրականացում: 

Անհետացման վտանգի առաջ կանգնած գյուղերի վերակենդանացման ազգային ծրագրի մշակում 

եւ իրականացում, 

- ազատ տնտեսական գոտիների եւ արտադրական պարկերի ստեղծում,  

- բանկային համակարգի զարգացում, 

- զբոսաշրջության խթանում, համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծում եւ 

արդիականացում,  

- սոցիալական համակարգի արդիականացում, սոցիալապես խոցելի խավերի 

պաշտպանության եւ աջակցության ապահովում: 

Սոցիալական քաղաքականության հիմքում պետք է ընկած լինի նաեւ սոցիալական 

ներդրումների ռազմավարությունը, որը կխթանի սոցիալական փոփոխությունները, տարբեր 

ոլորտներում ինքնադրսեւորվելու նախաձեռնողականությունը եւ հնարավորությունը: 

Հատուկ ուշադրության կենտրոնում է լինելու առողջապահության ոլորտը՝ բժշկական 

սպասարկման որակի բարձրացումը, առողջապահական հիմնարկների ցանցի ընդլայնումն ու 

արդիականացումը: 

Բնակչության առողջության պահպանման գործում հատուկ ուշադրություն է դարձվելու առողջ 

ապրելակերպի խթանմանը՝ նաեւ որպես հիվանդությունների կանխարգելման կարեւոր 

ուղղության: 

Սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ապահովման կարեւոր նախապայմաններից է 

համապատասխան քաղաքականության իրականացումը երիտասարդության շրջանում՝ նրանց 

ինքնադրսեւորման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովմամբ: 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 



Մեր ժողովրդի մտավոր ներուժը մեր ամենամեծ ռեսուրսն է, որի ժամանակին 

հայտնաբերումը, ճիշտ զարգացումն ու կիրառումը երկրի զարգացման ու զորացման 

ամենահուսալի հիմքերից մեկն է:  

Կրթությունը դինամիկ ոլորտ է, որը պահանջում է ժամանակակից մեթոդների եւ գիտական 

առաջընթացի տարրերի կիրառում՝ միաժամանակ պահպանելով ազգայինը եւ հաշվի առնելով 

մեր առանձնահատկությունները: 

Կրթության զարգացման կարեւոր գրավականներից է մայր Հայաստանի եւ սփյուռքի 

կրթօջախների հետ սերտ կապերի եւ համագործակցության հաստատումն ու պահպանումը: 

Հատուկ ուշադրության կենտրոնում է լինելու տարբեր երկրների հետ գիտակրթական 

ոլորտում համագործակցության հաստատումն ու ընդլայնումը:  

Բացառիկ ունակություններով օժտված արցախցի երեխաների ուսումն աշխարհի 

առաջատար բուհերում եւ կրթական հաստատություններում շարունակելու համար անհրաժեշտ 

ենք համարում ստեղծել համապատասխան հիմնադրամ՝ ներգրավելով նաեւ մասնավոր 

հատվածն ու բարերարներին:  

Նպատակահարմար ենք գտնում ստեղծել Արցախի գիտակրթական ներուժի բանկ: 

Կրթության զարգացման հիմնասյուներից է ազգային գաղափարախոսությունը կրող 

մասնագիտական եւ բարոյական բաձր որակներ ունեցող ուսուցիչը, որի դերը պետք է միշտ 

բարձր լինի մեր հասարակության մեջ: 

 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 

Ազգային մշակույթի պահպանումը եւ զարգացումը պետականաշինության ռազմավարական 

ուղղություններից է, որը միշտ պետք է լինի պետության ուշադրության կենտրոնում: 

Մշակույթը հանդիսանում է ազգային արժեքների, աշխարհայացքի եւ մտածելակերպի 

պահպանման եւ զարգացման կարեւոր գրավականներից:  

Հայկական մշակույթը նաեւ ներհայկական կապերի ամրապնդման, սփյուռքում հայ ազգային 

ինքնության պահպանման ամենազդեցիկ գործոններից է:  

Մշակույթը նաեւ Արցախը աշխարհին ճանաչելի դարձնելու լավագույն մարդասիրական 

միջոցներից է:  

Անհրաժեշտ ենք համարում շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել 

Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի պատմական շենքը եւ վերակենդանացնել 

թատերական կյանքը շրջկենտրոններում ու շրջաններում՝ ակտիվորեն աջակցելով տեղերում 

թատերական խմբակների զարգացմանը։ 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Արցախի ամենամեծ բնական հարստությունը նրա բնությունն է:  

Բնության, ջրային ռեսուրսների, անտառների կենդանական եւ բուսական աշխարհի 

պահպանությունը ազգային անվտանգության եւ պետության կենսունակության խնդիր է: 



Էկոլոգիական անվտանգությունը, մասնավորապես, նրա ջրային բաղադրամասը Արցախի եւ 

հայոց պետականության անվտանգության, բնականոն զարգացման եւ հուսալի ապագայի 

ապահովման հարց է:  

Էկոլոգիական անվտանգության ապահովման գործում անհրաժեշտ է պետության 

դերակատարության շեշտակի բարձրացում: 

Հաշվի առնելով էկոլոգիական անվտանգության եւ ջրային ռեսուրսների ռազմավարական 

նշանակությունը՝ անհրաժեշտ ենք համարում լրացում կատարել Արցախի Հանրապետության 

<<Դրոշի մասին>> օրենքում եւ կապույտ գույնի բացատրության մեջ ավելացնել, որ այն 

խորհրդանշում է նաեւ մեր բնությունն ու ջրային ռեսուրսները եւ դրանց պահպանման 

անհրաժեշտությունը: 

Անհրաժեշտ է ստեղծել արգելանոցներ, ցանկացած ծրագրի իրականացման նախապայման 

դարձնել բնապահպանական բոլոր նորմերի եւ կանոնների խստիվ պահպանումն ու դրանց 

հետեւելը: 

 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КОНСЕРВАТИВНОЙ ПАРТИИ АРЦАХА 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Консервативная партия Арцаха (КПА) – национальная консервативная партия, миссией 

которой является развитие и усиление Республики Арцах, обеспечение высокого уровня ее 

безопасности, международное признание Арцаха, последовательное укрепление связей 

Армения – Арцах – Диаспора, сохранение национальных ценностей, достижений и побед, 

обеспечение социальной справедливости и верховенства закона, содействие динамичному 

развитию общества и экономики, формирование подлинного демократического и гражданского 

общества.  

Для Консервативной партии Арцаха создание мощной, развитой, единой Армении является 

конечной целью государственного строительства.  

Консервативная партия Арцаха высоко ценит роль Армянской Апостольской Церкви в жизни 

Арцаха и армянского народа, в деле сохранения армянской национальной идентичности в 

Диаспоре, считая национальную церковь одной из важнейших основ развития и усиления 

государственности и общеармянского единства.  

 

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Независимое, национальное государство является самым большим достижением нашего 

народа и не может стать предметом каких-либо спекуляций и торга. Сильная армянская 

государственность – основное и самое эффективное средство достижения целей армянства.  

Республика Арцах – демократическое и социальное государство.  



Для нас нет возварта к прошлому, в частности, в плане статуса или границ. Единственным 

приемлемым изменением статуса может быть становление в будущем неотделимой частью 

единого армянского государства.  

Обеспечение социальной справедливости – одна из важнейших основ государственного 

строительства, ключевой компонент его безопасности и мощи.  

Нормальное развитие страны и народа возможно только в том случае, если безопасность 

Арцаха будет обеспечена во всех плоскостях, в том числе в военно-политической, 

экономической, экологической и др.  

В основе всех наших побед и достижений лежит триединство Армения – Арцах – Диаспора 

и его последовательное расширение и укрепление.  

Грамотная кадровая политика – это хребет государственного управления, в основе которого 

лежат профессионализм и высокие нравственные качества.  

 

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Сильная и боеспособная армия  – залог безопасности страны и народа. 

Последовательное повышение боеспособности Армии обороны должно всегда быть 

ключевым направлением государственного строительства.  

Стратегия военного строительства основана на идее активной обороны. Мы не агрессоры, 

но в случае угрожающей нам неизбежной опасности или агрессии перенесем военные 

действия вглубь вражеского государства и принудим его к миру.  

Оснащение армии современной военной техникой, улучшение условий службы и 

социальных условий военнослужащих должны всегда находиться в центре внимания 

государства.  

В сферах военного строительства и безопасности необходимо продолжать 

последовательное расширение и углубление взаимодействия двух армянских государств.  

Одним из важных направлений обеспечения высокого уровня обороноспособности страны 

является совершенствование системы гражданской обороны, строительство и сохранение 

соответствующих объектов.  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 

Философия внешней политики должна опираться на принципы сбалансированности и 

многовекторности.  

Последовательное расширение и углубление связей с государствами, традиционно 

являющимися друзьями нашей страны и народа, разделяющими наши интересы и имеющими 

армянскую диаспору, а также с субъектами этих государств, должно стать краеугольным 

камнем внешней политики.  

В основу мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должна лечь 

невозможность возврата к прошлому в плане статуса и границ.  



Международное признание Арцаха – одна из важнейших задач, стоящих перед 

государством.  

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

 

Основой экономики Арцаха должна стать свободная, рыночная, смешанная экономическая 

система с подчеркнутой социальной направленностью.  

Учитывая уникальность нашей страны, важнейшими задачами экономического развития 

являются: 

– достижение самообеспеченности в ряде стратегических направлений, в частности, в 

сфере производства электроэнергии, зерновых культур и мясной продукции, посредством 

создания соответствующей инфраструктуры; 

– создание и обеспечение равных условий для всех субъектов хозяйствования; 

– создание и сохранение льготных условий для малого и среднего предпринимательства, 

как одного из движущих сил экономического прогресса;  

– формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, стимулирование 

притока общеармянских и местных инвестиций; 

–  минимизация бюрократизма в экономической и налоговой сферах; 

–  расширение и углубление внешнеэкономических отношений, государственная поддержка 

экспорта местной продукции на международные рынки; 

– развитие наукоемких направлений экономики, применение инновационных технологий в 

различных сферах, развитие сельского хозяйства по интенсивному типу; 

– реализация комплексной и долгосрочной  программы всестороннего и пропорционального  

развития сельских насленных пунктов Арцаха; 

– разработка стратегии спасения сельских населенных пунктов, находящихся на грани 

демографической катастрофы;  

–  создание свободных экономических зон и индустриальных парков; 

–  развитие банковской системы; 

– стимулирование развития туризма, создание и модернизация соответствующей 

инфраструктуры; 

–  модернизация социальной системы, защита и поддержка социально незащищенных 

слоев населения.  

В основу социальной политики должна также лечь стратегия социальных инвестиций, 

которая станет импульсом для социальных перемен, будет стимулировать инициативность и 

создаст возможности для самореализации в различных сферах.  

В центре особого внимания будет находиться сфера здравоохранения, в частности: 

повышение качества медицинского обслуживания, расширение и модернизация сети 

учреждений здравоохранения.  



В деле охраны здоровья населения особое внимание будет уделяться стимулированию 

здорового образа жизни, в качестве важного направления профилактики и предотвращения 

заболеваний.  

Одним из основополагающих условий обеспечения социально-экономического развития 

является осуществление соответствующей политики среди молодежи посредством создания 

необходимых условий для их самореализации.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 

Интеллектуальный потенциал нашего народа – самый ценный ресурс, своевременное 

обнаружение, правильное развитие и применение которого является одной из самых надежных 

основ для развития и усиления страны.  

Образование – динамичная сфера, которая требует применения современных методов и 

элементов научного прогресса, одновременно сохраняя все национальное и учитывая наши 

особенности.  

Важнейшим залогом развития образования является установление и сохранение тесных 

связей и сотрудничества с образовательными ценрами матери-Армении и Диаспоры.  

В центре внимания будут налаживание и расширение сотрудничества с разными странами 

в сфере образования.  

В целях дальнейшего обучения наделенных уникальными способностями арцахских детей 

в ведущих вузах и образовательных учреждениях мира считаем необходимым создание  

соответствующего  фонда с вовлечением частного сектора и благотворителей.  

Считаем целесообразным создать банк научно-образовательного потенциала Арцаха. 

Одной из опор развития образования является учитель – носитель национальной 

идеологии, имеющий высокие профессиональные и моральные качества, роль которого всегда 

должна быть значимой в нашем обществе.  

КУЛЬТУРА 

 

Сохранение и развитие национальной культуры – одно из стратегических направлений 

государственного строительства, которое должно всегда находиться в центре внимания 

государства.  

Культура выступает важнейшим гарантом сохранения и развития национальных ценностей, 

мировоззрения и менталитета.  

Армянская культура также выступает одним из ключевых факторов укрепления 

внутриармянских связей, сохранения армянской национальной идентичности в диаспоре.  

Культура также является одним из гуманистических форм представления Арцаха миру.  

Считаем необходимым восстановить в самые короткие сроки историческое здание 

Степанакертского драматического театра и возрадить театральную жизнь в райцентрах и 

районах,  активно помогая развитию театральных кружков на местах.     

 



 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

 

Самое большое естественное богатство Арцаха – его природа.  

Охрана природы, водных ресурсов, животного и растительного мира лесов – задача 

национальной безопасности и жизнеспособности государства.  

Экологическая безопасность, в частности, ее водный компонент – вопрос обеспечения 

безопасности, нормального развития и надежного будущего Арцаха и армянской 

государственности. 

В деле обеспечения экологической безопасности необходимо существенное повышение 

роли государственного регулирования.  

Учитывая стратегическую важность экологической безопасности и водных ресурсов, 

считаем необходимым внести поправку в Закон Республики Арцах «О флаге» и в определение 

синего цвета добавить, что он символизирует также нашу природу, природные ресурсы и 

необходимость их сохранения.  

Необходимо создать заповедники, сделать предварительным условием реализации любой 

программы строгое следование всем нормам и правилам охраны природы.  

 

 

 

 

 


