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Կանանց մասնակց թյ նը
Երևանի ավագան
ընտր թյ ններ մ

Վերլ ծական տեղեկանք

Տեղեկանքը կազմված է «ՀԱՎԱՍԱՐ». Խթանելով կանանց
քաղաքական մասնակց թյ նը Հայաստան մ» ծրագրի
շրջանակ մ անցկացված Երևանի ավագան
ընտր թյ ններ մ կանանց մասնակց թյան
մշտադիտարկման արդյ նքների հիման վրա: Ծրագիրն
իրականացվ մ է «ՕքսԵՋեն» hիﬓադրաﬕ կողﬕց՝
ՊրոՄեդիա-Գենդեր ՀԿ-ի գործընկեր թյամբ և Շվեդիայի
կառավար թյան ֆինանսական աջակց թյամբ:
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Բովանդակ թյ ն
1. Կանայք նորընտիր ավագան

կազմ մ

2. Կին թեկնած ները կ սակց թյ նների ընտրական
ց ցակներ մ
3. Կին թեկնած ների քարոզարշավի
առանձնահատկ թյ նները
4. Քաղաքի արդար կառավարման սկզբ նքները
նախընտրական ծրագրեր մ
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2018 թ. սեպտեմբերի 23-ին կայացած Երևանի ավագան
ա ր տա հ ե ր թ ը ն տր թ յ ն ն ե ր ի ա ր դ յ ն ք մ Ե ր և ա ն ի
նորընտիր ավագան 65 անդաﬕց ﬕայն 18-ն են կին, ինչը
27.6% է կազմ մ: Ավագան նախորդ կազﬕ հաﬔմատ
կանանց ներկայացված թյան թիﬖ ավագանի մ ն յնն է
ﬓացել, թեպետ այս արտահերթ ընտր թյ ններ մ
առաջադրված կ սակց թյ նների ց ցակներ մ կին
թեկնած ների թիﬖ ավելի էր, քան նախորդ
ընտր թյ ններ մ, և ﬕջինը 36,2% էր:

-3-

Կանայք նորընտիր ավագան

կազմ մ

Երևանի ավագան սեպտեմբերի 23-ին կայացած արտահերթ
ընտր թյ ններին մասնակցել է 12 քաղաքական
ժ՝ 8
կ սակց թյ ն և 4 դաշինք:
Ընտրել իրավ նք նեցող 848.346 քաղաքաց ց Երևանի
ավագան արտահերթ ընտր թյ նների քվեարկ թյանը
մասնակցել են 370.365-ը կամ ընտրողների 43,65 տոկոսը:
Ընտր թյ ններին մասնակցող 12 քաղաքական ժերից 6-ին
չի հաջողվել հատել 1 տոկոսի շեմը, երեքը ստացել են 1-2%
ձայն:
Ընտր թյ նների վերջնական արդյ նքները
(սեպտեմբերի 30, 2018)
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Աղբյ րը՝ ԿԸՀ
Ընտր թյ նների արդյ նքների համաձայն՝ Երևանի
ավագան
կազմ մ երեք
ժ է ընդգրկվել՝ «Իմ քայլը»
դաշինքը (81,06%), «Բարգավաճ Հայաստան» կ սակց թյ նը
(6,95% տոկոս), «Լ յս» դաշինքը (4,99 %): Թեև «Լ յս» դաշինքը
չի հաղթահարել անց մային շեﬓ ավագան
կազմ մ
ընդգրկվել համար (դաշինքների համար այն կազմ մ է 8
տոկոս, իսկ կ սակց թյ նների համար՝ 6 տոկոս), նրա
օգտին գործեց օրենսդր թյան այն դր յթը, որի համարձայն՝
ներկայաց ցչական մարﬓի կազմ մ ցանկացած
պարագայ մ պետք է ներկայացված լինի առնվազն 3
քաղաքական ժ:
«Երևան քաղաք մ տեղական ինքնակառավարման մասին»
ՀՀ օրենքի համաձայն՝ եթե ավագան ընտր թյ նների
արդյ նքով ընտր թյ ններին մասնակցող
կ սակց թյ ններից ﬔկը ստան մ է ավագան
անդաﬓերի տեղերի 50 տոկոսից ավելին, ապա այդ
կ սակց թյան թեկնած ների ց ցակի առաջին
հորիզոնական մ գտնվող անձը օրենքի ժով համարվ մ է
ընտրված քաղաքապետ: Այդ դր յթի համաձայն՝ «Իմ քայլը»
դաշինքի ց ցակը գլխավորող Հայկ Մար թյանը ստանձնեց
քաղաքապետի պաշտոնը:
Կանանց կողﬕց ղեկավարվող քաղաքական ժերից ﬕայն
ﬔկն ընդգրկվեց ավագան
կազմ մ՝ «Բարգավաճ
Հայաստանը»: Սակայն այդ կ սակց թյան ց ցակը
գլխավորող Նաիրա Զոհրաբյանը դիﬔց ինքնաբացարկի՝
պահպանելով իր պատգամավորական մանդատը:
Ընտր թյ ններից անﬕջապես հետո ինքնաբացարկ
հայտնած վեց թեկնած ներից երկ սն էին կին: Նրանց թվ մ,
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բացի Նաիրա Զոհրաբյանից, «Բարգավաճ Հայաստան»
կ սակց թյան ընտրական ց ցակ մ ընդգրկված Նազիկ
Ավդալյանն էր: Ավելի շ՝ մանդատները վերցնել ց հետո,
ինքնաբացարկ է հայտնել ևս ﬔկ կին՝ Սրբ հի Ղազարյանն
«Իմ քայլը» խմբակց թյ նից, ով կշար նակի վարչապետի
խորհրդականի իր աշխատանքը կառավար թյ ն մ:
Երևանի ավագան
արտահերթ ընտր թյ նների
արդյ նք մ «Իմ քայլը» դաշինքը ստացավ 57 մանդատ,
«Բարգավաճ Հայաստանը»՝ 5, «Լ յս» դաշինքը՝ երեք:
Մանդատներից 18-ը կամ 27.6 %-ը բաժին են հասել կանանց:
Այս պատկերը սակայն վերջնական չէ, քանի որ, ըստ
նախնական տեղեկ թյ նների, հնարավոր է մանդատներից
հրաժար մ՝ վարչական շրջանների նոր ղեկավարների
նշանակ ﬓերի համատեքստ մ:
«Իմ քայլը» դաշինքի ստացած 57 մանդատից 15-ը կամ 26.3 % ը բաժին էր ընկել կանանց: Նրանց թվ մ են՝ Սրբ հի
Ղազարյանը, Լ սինե Բադալյանը, Իզաբելլա Աբգարյանը ,
Նարինե Խաչատ րյանը , Գայանե Մելքոմյանը, Գայանե
Աբրահամյանը , Լիլիթ Պիպոյանը , Եվա Թովմասյանը ,
Գայանե Եղիազարյանը, Սոնա Ղազարյանը , Ար սյակ
Ջ լհակյանը , Գայանե Վարդանյանը, Օվսաննա
Հովսեփյանը, Սաթենիկ Մկրտչյանը , Հասﬕկ Խաչ նցը:
ԲՀԿ խմբակց թյան հինգ անդաﬕց ﬔկն է կին, ինչը 20% է
կազմ մ: Մայրաքաղաքի ավագան անդաﬕ մանդատ է
ստացել Հռիփսիﬔ Առաքելյանը :
«Լ յս» դաշինքի խմբակց թյան երեք անդաﬕց երկ սը կամ
67%-ը կանայք են՝ Անի Խաչատրյանը և Անի Սամսոնյանը:
Հաﬔմատ թյան համար՝ կին թեկնած ները «Լ յս»
դաշինքի ընտրական ց ցակ մ 35,7% էին կազմ մ,
«Բարգավաճ Հայաստան» կ սակց թյան ց ցակ մ՝ 30,7% և
«Իմ քայլը» դաշինքի ց ցակ մ՝ 28,8 % էին:
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Նորընտիր ավագան երեք խմբակց թյ ններից ոչ ﬔկը կին
չի ղեկավար մ, սակայն քարտ ղարների պաշտոններ մ
երեք խմբակց թյ ն մ էլ կանայք են ներկայացված:
Ավագան
4 հանձնաժողոﬖերից երկ սը կանայք են
ղեկավար մ: Մշակ յթի, կրթ թյան և սոցիալական
հարցերի հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Սաթենիկ
Մկրտչյանը, իրավական հարցերի հանձնաժողովի
նախագահ՝ Ար սյակ Ջ լհակյանը:
Հատկանշական է նաև Երևանի ավագան
տարիքային
կազմը, որն էականորեն երիտասարդացել է: Հատկապես, կին
անդաﬓերի շրջան մ գերակշռ մ են երիտասարդ տարիքի՝
25-40 տարեկան կանայք:

Կին թեկնած ները կ սակց թյ նների ընտրական
ց ցակներ մ
Երևանի ավագան
արտահերթ ընտր թյ ններին
ավագան
65 տեղի համար հայտ էր ներկայացրել 982
թեկնած , որոնցից 356-ը կամ 36,2% կանայք էին:
Հաﬔմատ թյան համար` նախորդ ընտր թյ ններին
մասնակցած երեք քաղաքական ժերն իրենց ց ցակներ մ
32% կին թեկնած ներ էին ընդգրկել:
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Քաղաքապետի 12 թեկնած ներից երեքը կանայք էին
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Այս ընտր թյ ններն աննախադեպ էին կանանց
հավակն թյ նների իմաստով, քանի որ առաջին անգամ
Երևանի քաղաքապետի պաշտոնի համար երեք կին
թեկնած ներ էին պայքար մ: Մասնակից 12 քաղաքական
ժերից երեքի ց ցակները կանայք էին գլխավոր մ՝ ՀՀ ԱԺ
պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, «Երկիր ծիրանի»
կ սակց թյան նախագահ Զար հի Փոստանջյանը և
ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը: Ինչպես հայտնի է,
Երևանը երբեք կին քաղաքապետ չի նեցել, և ﬕնչ այս
ընտր թյ նները ընդաﬔնը երկ կին է առաջադրվել այդ
պաշտոն մ (Հեղինե Բիշարյանը՝ 2009-ին և Զար հի
Փոստանջյանը՝ 2017-ին):
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Կ սակց թյ նները հատել են իրենց ց ցակներ մ
30/70 համամասն թյան շեմը
Երևանի ավագան
արտահերթ ընտր թյ ններ մ
թեկնած ների սեռերի համամասն թյ նն ընտրական
ց ցակներ մ կարգավորվել է գործող ՀՀ ընտրական
օրենսգրքի «Անց մային դր յթներ» բաժնի 144-րդ հոդվածի
14-րդ կետով, որը սահման մ է. «Մինչև 2021 թվականի
հ նվարի 1-ը Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյ մր
և
Վանաձորի ավագանիների ընտր թյ նների ժամանակ
կ սակց թյան, կ սակց թյ նների դաշինքի և դաշինք մ
ընդգրկված կ սակց թյ ններից յ րաքանչյ րի
համապետական ընտրական ց ցակի առաջին մաս մ 1-ին
համարից սկսած՝ ցանկացած ամբողջ թվով քառյակներ մ (14, 1-8, 1-12 և այդպես շար նակ` ﬕնչև ց ցակի ավարտը)
յ րաքանչյ ր սեռի ներկայաց ցիչների թիվը չպետք է
գերազանցի 75 տոկոսը... »:
Ընտր թյ նների պահին դեռևս պարզ չէր՝ ի՛նչ
փոփոխ թյ ններ էին նախատեսվ մ Ընտրական
օրենսգրք մ այդ մասով: Մինչդեռ Ընտրական
օրենսդր թյան բարեփոխ ﬓերի հայեցակարգի նախնական
քննարկ ﬓերի ընթացք մ կանանց խնդիրներով զբաղվող
ՀԿ-ները առաջարկել էին ՀՀ վարչապետին առընթեր
ընտրական օրենսդր թյան բարեփոխ ﬓերի
հանձնաժողովին բարելավել 30/70-ի համամասն թյ նը՝
ֆիքսելով 40/60 կամ 50/50 համամասն թյ նը, ինչն ավելի
համահ նչ է ﬕջազգային փաստաթղթերով ամրագրված
հանձնարարականներին: Սակայն քաղաքական ժերի ﬔծ
մասը վերապահ մով էր վերաբերվ մ ընտրական
ց ցակներ մ սեռերի 40/60 հարաբերակց թյ ն
ամրագրել
առաջարկներին՝ պատճառաբանելով դա
կանանց ներ ժը ներգրավել հետ կապված խնդիրներով:
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Հոկտեմբերին հրապարակված Ընտրական օրենսդր թյան
բարեփոխ ﬓերի հայեցակարգով և նախագծով
նախատեսվ մ է, որ Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյ մր և
Վանաձորի ավագան հաջորդ ընտր թյ նների ժամանակ
պետք է գործի գործող օրենսգրքի 83.4-րդ, 83.10-րդ և 130.2-րդ
կետերով ամրագրված քվոտան, ըստ որի առաջիկա
խորհրդարանական ընտր թյ ններ մ գործել
է
կ սակց թյ նների ց ցակներ մ 30/70 սեռերի
համամասն թյ նը:
Դիտարկելով Երևանի ավագան
արտահերթ
ընտր թյ ններին մասնակցող 12 քաղաքական
ժերի
ընտրական ց ցակներ մ կին թեկնած ների
ներկայացված թյ նը գենդերային քվոտայի բարելավման
տեսանկյ նից՝ կարելի է փաստել, որ կանանց ներ ժի հետ
կապված մտահոգ թյ ններն իրական մ խիստ
չափազանցված են: Քաղաքական ժերը ﬕջինը 36,2% կին
թեկնած ներ էին ներկայացրել: Դա ավելին է, քան գործող
Ընտրական օրենսգրքով սահմանված 25%-անոց քվոտան և
փոփոխ թյ ններով առաջարկվող 30%-ը, որը, ըստ է թյան,
կարելի է անցած փ լ համարել: Եվ դա կարևոր փաստարկ է
սեռերի համամասն թյ նը սահմանող քվոտան
բարելավել օգտին: Հաﬔմատ թյան համար նշենք, որ
նախորդ ընտր թյ ններին մասնակցած քաղաքական
ժերն իրենց ց ցակներ մ ն յնպես 30%-ից բարձր՝ 32% կին
թեկնած ներ էին առաջադրել:
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Այլ հարց է, որ Երևանի ավագան
արտահերթ
ընտր թյ ններին մասնակցած քաղաքական ժերը, բարի
կամք դրսևորելով և իրենց ց ցակներ մ ﬕջինը 36,2% կին
թեկնած ներ ներկայացնելով, ց ցակների առաջին
հնգյակ մ ներգրավել էին 25% կին թեկնած ներ, իսկ առաջին
տասնյակ մ՝ 30,8%: Ընտր թյ ններին մասնակցած 12
քաղաքական ժերից ﬕայն ﬔկի` «Լ յս» դաշինքի ց ցակի
առաջին հնգյակ մ էր երեք կին ընդգրկված, ﬕայն երկ սի՝
«Երևանի հանր թյ ն» դաշինքի
«Երկիր ծիրանի»
կ սակց թյան ց ցակների առաջին հնգյակ մ` երկ կին:
Մնացած քաղաքական ժերը գերադասել էին ﬓալ օրենքով
նախատեսված շրջանակներ մ և առաջին հնգյակ մ
ընդգրկել ﬔկ կին թեկնած ՝ հիﬓական մ 4-րդ
հորիզոնական մ, ինչպես ամրագրված է օրենք մ:
Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ կ սակց թյ ններն
իրական մ խնդիր են նեցել ոչ թե կանանց ներգրավել , այլ
առաջնային դիրքեր մ նրանց ներկայացնել հետ:
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Քաղաքական ժերի կեսը 40-50% կին թեկնած ներ
էին ներկայացրել
Ընտր թյ ններին մասնակցած 12 քաղաքական ժերի կեսը
իրենց ց ցակներ մ ներկայացրել էին 40-50% կին
թեկնած ներ: Առավել ﬔծ թվով կանայք՝ 51%, ներկայացված
էին «Երկիր ծիրանի» կ սակց թյան կողﬕց: Առավել քիչ
թվով կանայք էին ներկայացված «Իմ քայլը» դաշինքի
ց ցակ մ՝ 28,8%, թեպետ իշխան թյան աﬔնաբարձր
մակարդակ մ շեշտադրվ մ էր որոշ ﬓերի կայացման
գործընթաց մ կանանց դերի մասնակց թյան ավելացման
անհրաժեշտ թյան մասին, իսկ ԸՕ փոփոխ թյ նները
քննարկելիս ԱԺ «Ելք» խմբակց թյան ղեկավար Լենա
Նազարյանն առաջարկել էր կանանց ներկայացված թյ նը
բարձրացնել
նպատակով սահմանել ընտրական
ց ցակներ մ 40/60 համամասն թյան տարբերակը:
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Կանանց ներկայացված թյ նը գերազանց մ էր 45%-ը
«Երկիր ծիրանի» (51%), «Օրինաց երկիր» կ սակց թյ նների
(45,6%) և «Երևանի հանր թյ ն» դաշինքի (45,6%) ընտրական
ց ցակներ մ, նրանց հաջորդ մ էին «Ժառանգ թյ ն»
(43,7%), «Ռեֆորﬕստներ» (41,3%) կ սակց թյ նները,
«Երևանցիներ» դաշինքը (41,5%): Կանայք 30%-ից ցածր
ներկայացված թյ ն նեին «Իմ քայլը» դաշինքի
ՀՅԴ
կ սակց թյան ց ցակներ մ:
Առաջին տասնյակ մ առավել շատ՝ 50% կին թեկնած ներ
էին ներկայացրել «Երևանի հանր թյ ն» դաշինքը և
«Ռեֆորﬕստներ» կ սակց թյ նը, նրանց հաջորդ մ էին
«Լ յս» դաշինքը և «Երկիր ծիրանի» կ սակց թյ նը, որոնց
առաջին տասնյակ մ կին թեկնած ները 40% էին կազմ մ:

Կին թեկնած ների քարոզարշավի
առանձնահատկ թյ նները
Երևանի ավագան
արտահերթ ընտր թյ նների
քարոզարշավը պաշտոնապես ﬔկնարկեց սեպտեմբերի 10ին և տևեց ընդաﬔնը 12 օր՝ ﬕնչև սեպտեմբերի 21-ը: Այդպիսի
աննախադեպ սեղմ ժամանակահատված մ քաղաքական
ժերը ստիպված էին բավականին ինտենսիվ կերպով
անցկացնել իրենց քարոզարշավը: Թերևս այս ժամկետներով
էր պայմանավորված այն փաստը, որ որոշ կ սակց թյ ններ
հանր թյանը բավականին
շ ներկայացրեցին իրենց
նախընտրական ծրագրերը:
Քաղաքապետի կին թեկնած ները հայտարարեցին
ընտր թյ ններին մասնակցել իրենց մտադր թյան մասին
առաջիններից ﬔկը. Զար հի Փոստանջյանը՝ դեռևս հ լիսին,
իսկ Նաիրա Զոհրաբյանը և Անահիտ Թարխանյանը՝
օգոստոսին՝ դրանով իսկ ազդարարելով իրենց քարոզարշավի
ոչ պաշտոնական ﬔկնարկը:
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Նաիրա Զոհրաբյանը ﬕանգաﬕց հայտարարեց, որ իր
ծրագրի հիմք մ կանաչ և խելացի քաղաքի կոնցեպտն է
դրվել : «Դա իմ մոտեց ﬓ է, որպես կին թեկնած ի՝ ﬔնք
հասկան մ ենք կանաչ քաղաք, մաք ր քաղաք, օդի
աղտոտված թյ նից զերծ քաղաք», – ասել էր նա: Դրա հետ
ﬔկտեղ, առաջադրման պահից նրա նկատմամբ
բացահայտվեց, այսպես կոչված, խանդն
անհանդ րժողական թյ նն որոշ տղամարդ կ սակիցների
կողﬕց: Եվ դա այն դեպք մ, որ նրա թեկնած թյ նը ﬕաձայն
էր ընդ նվել ԲՀԿ քաղխորհրդի կողﬕց: Նաիրա Զոհրաբյանը,
զերծ ﬓալով ﬔկնաբան թյ ններից, հայտարարեց, որ
տեսն մ է իրեն քաղաքապետի պաշտոն մ, ավելին՝ կարծ մ
է, որ հաղթել
իրական հնարավոր թյ ն
նի:
«Մայրաքաղաքը վերջապես պետք է
նենա կին
քաղաքապետ», - հայտարարեց նա:
Քարոզարշավի ﬔկնարկից առաջ Նաիրա Զոհրաբյանը,
դիﬔլով քաղաքապետի պաշտոն մ առաջադրված կին
թեկնած ներին, հանդես էր եկել համատեղ հանրահավաք
անցկացնել
շագրավ առաջարկով. «Կ զենայի, որ երեք
կին թեկնած ներով ﬔնք ﬕասին ﬕ քանի քարոզարշավի
մասնակցեինք ն յն տեղ մ, ն յն օրը»: Իրական մ, այդ
առաջարկը կանանց հաﬔրաշխ թյանն ղղված առաջին
փորձն էր Հայաստանի քաղաքական դաշտ մ:
Բավականին ակտիվ սկսեց իր քարոզարշավը նաև Անահիտ
Թարխանյանը, ով առաջադրվել էր «Երևանի հանր թյ ն»
դաշինքի կողﬕց: Քարոզարշավի հիմք մ Երևանի
զարգացման նոր ծրագրի ներկայացն ﬓ էր, կարգախոսը՝ «Ի
շահ հարազատ քաղաքի»: Մինչ քարոզարշավի
պաշտոնական ﬔկնարկը նա փորձեց գրավել հանր թյան
շադր թյ նը քաղաքական բն յթի ակցիայով՝ հանդես
գալով Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
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Տիգրան Մ կ չյանի հրաժարականի պահանջով:
Զար հի Փոստանջյանը, ով նախորդ ավագան կարճատև
գործ նե թյան ընթացք մ մշտապես աչքի էր ընկել իր
ակտիվ թյամբ, ﬕնչ քարոզարշավի պաշտոնական
ﬔկնարկը լռ թյ ն էր պահպան մ: Ի տարբեր թյ ն
նախորդ ընտր թյ նների, նա բավական հանգիստ
հավասարակշռված քարոզարշավ էր տան մ՝
ներկայացնելով իր ծրագրի դր յթները՝ նախորդ
իշխան թյ նների բացթող ﬓերի համատեքստ մ և իր
նախկին քաղաքական փորձառ թյան շեշտադր ﬓերով:
Քարոզարշավի հիմք մ «Գալիս եմ ծառայել » շագրավ
կարգախոսն էր:
Ընդհան ր առմամբ, քարոզարշավի ընթացք մ կին
թեկնած ները բավականին ակտիվ էին ԶԼՄ-ների և
հանր թյան հետ իրենց շփ ﬓեր մ: Ավելին, Նաիրա
Զոհրաբյանը համարվ մ էր առաջատար ժի՝ «Իմ քայլը»
դաշինքի հիﬓական հակառակորդը: Անահիտ Թարխանյանը
և Զար հի Փոստանջյանը ն յնպես ա տսայդերների դեր մ
չէին ընկալվ մ: Այն աﬔնայնիվ, քարոզարշավի ընթացք մ
նկատվեցին նաև սեքսիզﬕ դրսևոր ﬓեր: Այսպես,
բավականին ակտիվ շրջանառվ մ էր «տղամարդ կին»
հայտնի թեզը: «Մարդ, որը, կին լինելով, ավելի շատ տղամարդ
է, քան պաշտոնյա տղամարդիկ, որ իրենց տղամարդ են
կոչ մ»՝ այսպես էր ներկայացն մ Նաիրա Զոհրաբյանին իր
թիմակիցներից ﬔկը: Այսինքն՝ տղամարդ լինելը, վերջինիս
պատկերացմամբ, ավելի բարձր արժեք է, քան կին լինելը: Այդ
ն յն տրամաբան թյամբ տղամարդ ն է վերագրվ մ ժեղ,
սկզբ նքային, համարձակ լինել առաքել թյ նը: Ցավոք,
այս թեզն իր շար նակ թյ նն ստացավ Նաիրա
Զոհրաբյանի հետագա ել յթներից ﬔկ մ, երբ նա, վրդովված
իր հասցեին սոցիալական ցանցեր մ հնչեցվող անձնական
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բն յթի վիրավորանքներից և սպառնալիքներից, դիﬔց իր
հիﬓական հակառակորդ Հայկ Մար թյանի
կողﬓակիցներին՝ ասելով. «Աս մ եմ` տղամարդ ես,
հրավիր մ եմ բանավեճի, արի առանց Նիկոլի, արի տեսնենք,
ոնց ես լ ծել Երևանի խնդիրները»: Ի պատասխան դրան,
Զոհրաբյանի կին լինել
մասին հիշեցին Մար թյանի
թիմակից կանայք՝ հանդես գալով հաճախ շահարկվող
ﬔկնաբան թյ ններով, որ «կնոջը վայել չէ նման բառամթերք
օգտագործելը»: Այս սցենարը, կարծես թե, դասական բն յթ է
կր մ քաղաքական թեժ իրավիճակներ մ:
Նշենք, որ քարոզարշավի ընթացքը կտր կ փոխվեց այն
պահից, երբ ընտր թյ նների առաջատար ժը հանդիսացող
«Իմ քայլը» դաշինքի կողﬕց հնչեցվեց «սև և սպիտակ» ժերի
մասին անհասցե ﬔղադրանքը, որն ի չիք դարձրեց որևէ ժի
կողﬕց ծրագրային դր յթներ ներկայացնել հետագա բոլոր
ջանքերը: Քարոզարշավի նման կտր կ փոփոխ թյանը
հատկապես ընդդիմացան կին թեկնած ները,
արդարացիորեն զգալով, որ սև-սպիտակ ֆորմատով
ընտրապայքար մ իրենք անելիք չ նեն: Ու թեպետ փորձ մ
էին իրենց հրապարակային ել յթներ մ վերադարձնել
ընտրարշավը ծրագրային քննարկ ﬓերի դաշտ, սակայն
ապարդյ ն:
Մասնավորապես, Անահիտ Թարխանյանի քարոզարշավի
փոխակերպմանը ընդդիմանալ փորձերը վերջացան նրա
նկատմամբ սոցիալական ցանցեր մ սեքսիզմով հաﬔմված
էյջիզﬕ (տարիքային խտրական թյան) դրսևոր ﬓերով:
Նրա նախընտրական հոլովակների տակ որոշ օգտատերեր
անհարկի շեշտադր ﬓեր վիրավորական որակ ﬓեր էին
ան մ նրա տարիքի վերաբերյալ, այն դեպք մ, երբ ն յն և
ավելի ﬔծ տարիքի տղամարդ թեկնած ների նկատմամբ
նման որակ ﬓեր երբևիցե չեն հնչեցվել:
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Տղամարդկանց և կանանց նկատմամբ ակնհայտ
տարբերակված մոտեցման ﬕ օրինակ էր նաև կայքերից ﬔկի
սկսած շարքը՝ «Երևանի ավագան
ընտր թյ ններին
մասնակցող գեղեցկ հիները», որտեղ կին քաղաքական
գործիչների հետ զր յցի առանցքը կանանց արտաքին տեսքն
էր, այլ ոչ թե գաղափարներն ծրագրերը: Ավելորդ է ասել, որ
հնարավոր չէ անգամ պատկերացնել, որ ն յնը կարող է արվել
տղամարդ թեկնած ների նկատմամբ: Ի դեպ,
ընտր թյ ններից հետո էլ լրագրողական դաշտ մ
շար նակվեցին ավագան կազմ մ ընդգրկված կանանց
«գեղեցկ հիների» անվան տակ ներկայացնել փորձերը:
Դիտարկելով քարոզարշավի ընթացք մ WomenNet.am
կայք մ հրապարակված քաղաքական
ժերի առաջին
տասնյակ մ ներկայացված կին թեկնած ների հետ ավելի
քան 35 հարցազր յցները՝ կարելի է փաստել, որ անկախ
կ սակցական պատկանել թյ նից նրանք որպես
առաջնահերթ խնդիրներ էին նշ մ մանկապարտեզների,
կանաչ գոտիների և քաղաքի հարմարավետ թյան
խնդիրները:

-19-

Քաղաքի արդար կառավարման սկզբ նքները
նախընտրական ծրագրեր մ
Դիտարկելով 2018 թ. սեպտեմբերի 23-ին անցկացված Երևանի
ավագան
արտահերթ ընտր թյ ններին մասնակցող
կ սակց թյ նների նախընտրական ծրագրերը գենդերային
զգայ ն թյան տեսանկյ նից, կարելի է փաստել, որ
ծրագրերից ոչ ﬔկը չէր համապատասխան մ գենդերային
ղղորդման սկզբ նքներին, այսինքն՝ չէր տարանջատ մ
սեռերի հատ կ կարիքներն
պահանջները: Ավելին,
գենդերային զգայ ն թյան ապահովման խնդիր որևէ
կ սակց թյ ն իր ծրագր մ չէր դրել, իսկ քաղաքական
դեբատներ մ հնչ մ էին կարծիքներ, թե կանանց խնդիրներ
քաղաքային ﬕջավայր մ չկան, և բոլոր խնդիրները ն յնն են
ողջ բնակչ թյան համար: Սակայն անկախ այդ կարծիքից
գենդերային հիﬓախնդիրների վերաբերյալ
կ սակց թյ նների դիրքորոշ ﬕց, շատ ծրագրեր մ կան
դր յթներ, որոնք համապատասխան մ են քաղաքի արդար
կառավարման հայեցակարգին և, հետևապես, կարող են
դիտարկվել որպես գենդերային զգայ ն:
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Քաղաքի արդար կառավարման մոդելը
Ըստ ﬕջազգային մոտեց ﬓերի` քաղաքի արդար
կառավարման մոդելը, ﬕ կողﬕց, պահանջ մ է
գործընկերային հարաբեր թյ նների հաստատ մ
պետ թյան և քաղաքացիական հասարակ թյան
կազմակերպ թյ նների ﬕջև, քաղաքացիների ներգրավ մ
կառավարման գործ մ, ինչպես նաև կանանց պատշաճ
ներկայացված թյ ն քաղաքին վերաբերող որոշ ﬓերի
ընդ նման մակարդակ մ: Մյ ս կողﬕց` արդար
կառավար մը ենթադր մ է քաղաքային խնդիրների
առաջադր մ տարբեր սոցիալական խմբերի, այդ թվ մ
աﬔնաﬔծ խմբի` կանանց կարիքների հաշվառմամբ:
Պատահական չէ, որ քաղաքի արդար կառավարման
հարաց յցն առաջին անգամ առաջ է քաշվել եվրոպական
ֆեﬕնիստ հիների կողﬕց: Ըստ է թյան, քաղաքային
բնակչ թյան կարիքների տարիքային և գենդերային
առանձնահատկ թյ նների հաշվառ մը նշանակ մ է, որ
քաղաքի հարմարավետ թյ նը պետք է դիտարկվի
մասնավոր կյանքի տեսանկյ նից, որտեղ չափազանց ﬔծ է
հատկապես կանանց դերակատար թյ նը: Օրինակ`
կանանց կարիքները, հաշվի առնելով քաղաք մ նրանց
տեղաշարժման առօրյա նպատակները, ավելի բազմազան են,
և նրանց կարիքների հաշվառ մը ենթադր մ է քաղաքային
ենթակառ ցվածքների հարմարավետ թյան զգալի
բարձրաց մ:
Կանայք նաև ավելի ակտիվ դերակատար մ նեն ﬕ շարք
խնդիրների լ ծման հարց մ: Օրինակ` քաղաքային
իշխան թյ նների կողﬕց կարևորվող ﬕ շարք հարցեր`
աղբահան թյան մշակ յթի բարձրացման, այդ թվ մ՝ աղբի
տեսակավորման, դժվար է լ ծել առանց
կանանց
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ներգրավման, նրանց քաղաքացիական մասնակց թյան
ընդլայնման: Ընդհան ր առմամբ, կարելի է փաստել, որ
քաղաքի արդար կառավարման սկզբ նքները հաշվի առնող
ծրագրերը չեն կարող գենդերային զգայ ն չլինել:
Երևանի ավագան
ընտր թյ ններին մասնակցած
կ սակց թյ նների նախընտրական ծրագրերի
գնահատ մը քաղաքի արդար կառավարման մոդելին
համապատասխան թյան տեսանկյ նից հնարավոր թյ ն
է տալիս գնահատել այդ ծրագրերը կանանց շահերի, նրանց
առօրեական փորձի տեսանկյ նից և առանձնացնել այն
դր յթները, որոնց իրագործ մը նպաստավոր է կանանց
տարբեր սոցիալական խմբերի համար:
Մասնավորապես, որքանո՞վ է նախընտրական ծրագրեր մ
Երևանի տեսլականը՝
Ш արդար, այսինքն՝ արդյոք նպատա՞կ է դրվ մ ներգրավել
քաղաքացիական հասարակ թյ նը քաղաքի
կառավարման հարցեր մ, այդ թվ մ ապահովել
քաղաքին վերաբերող որոշ ﬓերի կայացման
մակարդակ մ գենդերային հավասարակշռ թյ նը.
Ш անվտանգ բոլորի համար, այսինքն՝ նախատեսվո՞ւմ է, որ
փողոցները, նրբանցքները, բարձրահարկերի
շքամ տքերը լինեն լավ լ սավորված, ձմռանը՝
ձնամաքրված.
Ш առողջ, արդյոք նպատա՞կ է դրվ մ ավելացնել քաղաքի
կանաչապատ տարածքները, ապահովել քաղաքի
մաքր թյ նը աղբից և ﬖասակար արտանետ ﬓերից,
երաշխավորել արդյ նավետ և որակյալ բժշկական
սպասարկ մ.
Ш հարմարավետ, արդյոք նախատեսվո՞ւմ է լ ծել
ենթակառ ցվածքների և տրանսպորտի հարցերը՝ հաշվի
առնելով բոլոր սոցիալական խմբերի առանձնահատ կ
կարիքները:
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Ծրագրերի ն յնիսկ մակերեսային դիտարկ մը ց յց է
տալիս, որ գրեթե բոլոր քաղաքական ժերն այս կամ այն
կերպ փորձ են արել անդրադառնալ վերոնշյալ խնդիրներին:
Առաջարկվել են տարբեր լ ծ ﬓեր: Բացառ թյ ն է
քաղաքին վերաբերող որոշ ﬓերի կայացման մակարդակ մ
գենդերային հավասարակշռ թյան ապահովման հարցը, որը
թեև ծրագրային դր յթ չէ, սակայն ան ղղակի կերպով իր
լ ծ ﬓ է ստան մ տվյալ կ սակց թյան ընտրական
ց ցակ մ կանանց
տղամարդկանց հավասար
ներկայացված թյամբ, ինչը ապահովված էր ﬕայն «Երկիր
ծիրանի» կ սակց թյան ընտրական ց ցակ մ: Այս հարց մ
որպես առաջընթաց կարելի է դիտարկել այն փաստը, որ
առաջին անգամ քաղաքապետի պաշտոնին էին հավակն մ
երեք կին, ինչպես նաև ընտր թյ նների մասնակցող
կ սակց թյ նների կեսը 40-50% կին թեկնած ներ էին
ներգրավել իրենց ց ցակներ մ:
Հետաքրքիր է, որ որոշ ծրագրեր մ օգտագործված է «արդար
կառավար մ» բառակապակց թյ նը: Օրինակ՝ «Լ յս»
դաշինքի ծրագր մ «արդար կառավարման» մասին նշվ մ է,
որ դաշինքը «իր գործ նե թյան առանցք է դիտարկ մ
արդար կառավար մը, որը ﬕտված կլինի խնդիրների արդար
լ ծմանը»: Խոսքը Տեղական ինքնակառավարման
եվրոպական խարտիայի սկզբ նքների համաձայն՝
քաղաքաց
ն ﬔրձեցած, արդյ
նավետ և
ապակենտրոնացված կառավարման համակարգի մասին է:
Ըստ է թյան, ծրագրի որոշ դր յթներ համընկն մ են արդար
քաղաքի գենդերային զգայ ն ըմբռնմանը, սակայն դրանց
ﬔկնաբան թյ նը խիստ ﬕակողմանի է: Օրինակ՝ քաղաքի
անվտանգ թյ նը դիտվ մ է ﬕայն քաղպաշտպան թյան
տեսանկյ նից, ինչն անշ շտ կարևոր է, սակայն չի ներառ մ
քաղաքի անվտանգ թյան մասին կանանց տեսակետը:
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Ի դեպ, արդար քաղաքի հարցը իր ծրագր մ ներառել էր նաև
ՀՅԴ-ն, որի ծրագրի ﬕ բաժինը կոչվ մ է «Հան ն հոգատար և
արդար Երևանի»: Այստեղ շարադրված են ﬕ շարք կարևոր
խնդիրներ, սակայն՝ գենդերային չեզոք դիրքերից.
Ш իրականացնել սոցիալապես առավել խոցելի խավերի
աջակց թյան սոցիալական պաշտպան թյան
ծրագրեր,
Ш մշակել և ներդնել սոցիալական բնակֆոնդի
հայեցակարգ, երիտասարդ և բազմազավակ
ընտանիքներին անհատ յց կամ ցածր վարձավճարով
տրամադրել բնակարաններ,
Ш ստեղծել տարեցների խնամքի և ժամանցի
կենտրոններ,
Ш տեղաշարժվել
սահմանափակ հնարավոր թյ ն
նեցողների համար ապահովել լիարժեք ﬕջավայր,
Ш վերանորոգել և վերազինել պոլիկլինիկաները,
բարձրացնել մատ ցվող ծառայ թյ նների որակը և
մատչելի թյ նը,
Ш ստեղծել անօթևանների գիշերային կենտրոններ:

Քաղաքի հարմարավետ թյան հարցը
Առանձին
շադր թյան է արժանի քաղաքի
հարմարավետ թյան հարցը, ինչը նշանակ մ է, որ քաղաքի
ենթակառ ցվածքները պետք է հարմարավետ կլինեն և
կանանց, և տղամարդկանց համար, նպաստեն ընտանիքների
և տնային տնտես թյ նների ավելի հեշտ կենցաղվարմանը:
Դա նշանակ մ է, որ աշխատող ծնողները չեն մտահոգվի
երեխաների խնամքի հարցերով, որ կլինի մս րմանկապարտեզների և զարգացման կենտրոնների լայն ցանց:
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Դա նշանակ մ է, որ յ րաքանչյ րի համար, անկախ սեռից,
տարիքից, սոցիալական վիճակից, կլինեն իր
հետաքրքր թյ նները բավարարել համար հարմարավետ
և մատչելի կենտրոններ, հաստատ թյ ններ և այլն: Դա
նշանակ մ է, որ քաղաքի բնակիչներից ոչ ﬔկը չի նենա
տեղաշարժման սահմանափակ մ, իսկ դա նախևառաջ
հարմարավետ, մատչելի, կայ ն և օրվա բոլոր ժաﬔրին
աշխատող հասարակական տրասպորտի խնդրի լ ծ մ է
պահանջ մ: Հատկապես կանանց համար հարմարավետ
քաղաքը նշանակ
մ է նաև զարգացած
ենթակառ ցվածքներով քաղաք, ր պրոբլեﬓեր չեն լինի
երեխային մանկապարտեզ տեղավորել , դպրոցական
կյանքը կազմակերպել , փողոց մ և տրանսպորտի ﬕջոցով
մանկասայլակով տեղաշարժվել
և բազմաթիվ այլ
խնդիրների առ մով:

Մանկապարտեզների խնդիրը նախընտրական
ծրագրեր մ
Ընտր թյ ններին մասնակցող քաղաքական ժերից ﬕ
քանիսը իրենց ծրագրեր մ անդրադարձ էին կատարել
նախադպրոցական կրթ թյան հարցին՝ բարձրացնելով այս
ոլորտ մ կ տակված աﬔնատարբեր խնդիրներ:
Ծրագրեր մ առավել ﬔծ շադր թյան էին արժանացել
մանկապարտեզներ մ երեխաների հերթագրման և շենքային
պայմանների հարցերը:
«Իմ քայլը» դաշինքը ծրագր մ նախատես մ էր բարելավել
նախադպրոցական հաստատ թյ նների շենքային և
բակային պայմանները, քարտեզագրել ՆԴՀ-ների
շին թյ ններն
տարածքները, հնարավոր թյան դեպք մ
վարձակալ թյամբ
տրված շենքերը
վերադարձնել
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մանկապարտեզներին, նախադպրոցական տարիքի
երեխաների էլեկտրոնային հերթագրման գործընթացը
դարձնել թափանցիկ և առցանց տիր յթ մ հասանելի,
ընդլայնել դրանց մատչելի թյ նն ներառական թյ նը:
«Լ յս» դաշինքի ծրագր մ ն յնպես նախատեսվ մ էր
մանկապարտեզների վարձակալ թյամբ տրված
տարածքները աստիճանաբար վերադարձնել
մանկապարտեզներին, 0-6 տարեկան երեխաների ծնողների
համար հասանելի էլեկտրոնային հերթագր մ իրականացնել:
Նախատեսվ մ էր մշակել նախադպրոցական սննդի
ռազմավար թյ ն:
«Երկիր ծիրանի» կ սակց թյ նը խնդրին անդրադարձել է իր
ծավալ ն ծրագրի տարբեր բաժիններ մ: Այսպես,
կ սակց թյ նը նախատես մ է բյ ջեի ﬕջոցներով
վերանորոգել մայրաքաղաքի բոլոր նախադպրոցական
հաստատ թյ նները և կառ ցել նորերը, վերացնել
նախադպրոցական հաստատ թյ ններ մ
հերթագր ﬓերը, բոլոր երեխաների համար ապահովել
նախադպրոցական կրթ թյան իրավ նքը: Նախատեսվ մ է
նաև ապահովել մանկապարտեզները առողջական տարբեր
խնդիրներ
նեցող երեխաների հետ աշխատող
համապատասխան մասնագետներով, կարևոր մ է
մշակ թային-գեղագիտական դաստիարակ թյ նը:
Անդրադառնալով անվտանգ թյան խնդրին՝
կ սակց թյ նն անհրաժեշտ է համար մ անցկացնել բոլոր
նախադպրոցական հաստատ թյ նների շենքերի
սեյսմակայ ն թյան մշտադիտարկ մ:
«Երևանի հանր թյ ն» կ սակց թյ նների դաշինքը
նախատես մ էր մանկապարտեզների հերթագր մը անել
բաց հրապարակվող ց ցակներով, բարեկարգել ՆԴՀ-ների
բակերը՝ նախատեսելով
ներառական
կրթ թյան
-26-

իրականացման համար անհրաժեշտ պայմաններ:
Հետաքրքիր մոտեց մ է առաջարկվ մ սննդով ապահովման
հարցին: Դաշինքի ծրագր մ նշվ մ է, որ Երևանը պետք է
նենա իր գյ ղատնտեսական ձեռնարկ թյ նը, որը
կարտադրի էկոլոգիապես մաք ր մթերք նախադպրոցական
հաստատ թյ նների համար, ինչի շնորհիվ կկրճատվեն
սննդի ծախսերը, կվերահսկվի որակը:
ՕԵԿ-ի ծրագր մ նախատեսվ մ էր անվճար
մանկապարտեզների ցանցի զարգաց մ, դրանց շենքերի
սեփականաշնորհման արգելքի պահպան մ:
«Ժառանգ թյ ն» կ սակց թյ նը նախատես մ էր
ավելացնել մանկապարտեզների թիվը:
ՀՅԴ ծրագր մ ն յնպես նախատեսվ մ էր ընդլայնել
մանկապարտեզների ցանցը (թերբեռնված հիﬓական
դպրոցներին կից բացել նախակրթարաններ):
ԲՀԿ-ն նշ մ էր, որ երևանցիները դժգոհ են
նախակրթարաններից, բայց ինչպես էր պատրաստվ մ լ ծել
խնդիրը՝ չի մասնավորեցն մ:
Մյ ս կ սակց թյ նները խնդրին չեն անդրադարձել:

Հարմարավետ թյանն առնչվող այլ խնդիրներ
«Լ յս» դաշինքի ծրագր մ նշվ մ էր, որ քաղաքաշինական
ﬕջավայր մ ապահովվել է հաշմանդամ թյ ն նեցող
անձանց ազատ և անարգել տեղաշարժվել
հնարավոր թյ նը: Նկատենք, որ հաշմանդամ թյ ն
նեցող անձանց համար անհրաժեշտ թեքահարթակների
խնդիրը ն յնքան կարևոր է նաև մանկասայլակով
տեղաշարժվող կանանց համար:
Ն յն խնդրին անդրադարձ կար «Երևանի հանր թյ ն»
դաշինքի ծրագր մ, որ մ նշվ մ է, որ քաղաքաշինական
ﬕջավայր մ հաշմանդամ թյ ն
նեցող մարդկանց և
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բնակչ թյան սակավաշարժ խմբերի տեղաշարժման
մատչելի թյ նն ապահովել
նպատակով մշակվել
և
իրագործվել են համապատասխան նախագծեր: Դաշինքը
կոմ նալ սպասարկման բարելավման ﬔծ ծրագիր էր
նախատեսել: Առավել գրավիչ է բակային տարածքներ մ
մանկական խաղահրապարակների և հանգստի գոտիների
ստեղծման հարցը քաղաքային բյ ջե մ ներառել հարցը:
Մեծ բաժին կա՝ նվիրված առողջապահ թյանը, այդ ոլորտ մ
սպասարկման որակի բարձրացմանը: Հիﬓական
անկյ նաքարերն են՝ պոլիկլինիկական ծառայ թյան
աշխատաոճի փոփոխ մը, հիﬓված ԱԱՊ օղակի հզորացման
վրա, և ընտանեկան բժշկի ինստիտ տի հզորաց մը:
Ընդգրկ ն ծրագիր է նախատեսված նաև կրթ թյան և
մշակ յթի ոլորտների բարելավման համար:
Կոմ նալ սպասարկման բարելավ մ էր նախատես մ նաև
«Ժողովրդավարական
ղի» կ սակց թյ նը:
Հարմարավետ թյան տեսանկյ նից կարևոր է նաև բոլոր
զբոսայգիներ մ հանրային զ գարանների կառ ցման
կարևոր մը:
«Լ յս» դաշինքի ծրագր մ նախատեսվ մ էր վերանայել
հանրակրթական դպրոցների կառավարման խորհրդի և
տնօրենի ընտր թյան գործող կարգը՝ ապահովելով ծնողների
և շահառ ների մասնակց թյ նը գործընթացին, մշակել
դպրոցական սննդի ռազմավար թյ ն:
ԲՀԿ ծրագր մ նախատեսվ մ էր դպրոցների,
առողջապահական հիﬓարկների գործ նե թյան
բարելավ մ:
«Ժառանգ թյ ն» կ սակց թյ նը իր առջև դրել էր ևս ﬕ
խնդիր՝ վերականգնել մանկավարժների հեղինակ թյ նը,
հատկապես տարրական դպրոց մ նվազեցնել
դասարաններ մ աշակերտների թիվը, ներդնել կրթական
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նոր, ժամանակակից մոտեց ﬓեր: Ընտանիքների համար
նպաստավոր է նաև ծրագրի այն կետը, որով կ սակց թյ նը
կարևոր մ է սոցիալական շինարար թյ նը, որպեսզի
պակաս եկամ տ
նեցող ընտանիքները կարողանան
նվազագ յն տոկոսադր յքներով հիպոթեքային վարկեր
ստանալ առևտրային բանկերից՝ քաղաքապետարանի
իրականացրած սոցիալական շինարար թյան ծրագրերից
օգտվել համար:
Նշված ոլորտներ մ «Ժառանգ թյ ն» կ սակց թյան
գերակայ թյ ններն սկզբ նքներն են` «Երևանցին պետք է
24-ժամյա ռեժիմով ապահովված լինի որակյալ և անխափան
ջրամատակարարմամբ, ջրահեռացմամբ,
գազամատակարարմամբ
էլեկտրամատակարարմամբ,
ինչպես պարտավորվել են նշված ծառայ թյ ններ մատ ցող
ընկեր թյ նները»:
«Երկ իր ծիրա նի» կ սա կ ց թյ նն ա ռա ջա րկ մ է ր
յ րաքանչյ ր վարչական շրջան մ վերականգնել հանրային
տարածքները` այգիներ, լճեր (ջրավազաններ),
խաղահրապարակներ և այլն: Ծրագր մ հատ կ բաժիններ
կային՝«Սոցիալական զարգացման քաղաքական թյ ն» և
«Կրթ թյան քաղաքական թյ ն», որոնց մ հանգամանորեն
անդրադառն մ է այդ հիﬓախնդիրներին:
Հարմարավետ քաղաքը սոցիալական
ժեղ բաղադրիչ
նեցող քաղաք է, այդ տեսանկյ նից հետաքրքիր էր «Օրինաց
երկիր» կ սակց թյան ծրագիրը: Նախատեսվ մ է
իրականացնել մայր թյան և մանկ թյան սոցիալական
ապահով թյան համակարգի ընդլայն մ, երեխաների
ամառային հանգստի կազմակերպ մ, ապահովել
տարեցների համար ծերապարտեզների ցանցի ընդլայն մ և
պայմանների բարելավ մ, հաշմանդամ թյ ն
նեցող
քաղաքացիների համար կենսագործ նե թյան բարենպաստ
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ﬕջավայրի ձևավոր մ` հատ կ ենթակառ ցվածքների
ստեղծման ﬕջոցով, ստեղծել և ընդլայնել
խաղահրապարակները:
ՀՅԴ-ն նախատես մ էր ստեղծել տարեցների խնամքի և
ժամանցի կենտրոններ,վերանորոգել և վերազինել
պոլիկլինիկաները, բարձրացնել մատ ցվող
ծառայ թյ նների որակը և մատչելի թյ նը, ստեղծել
անօթևանների գիշերային կենտրոններ:

Քաղաքապետի կին թեկնած ների ծրագրերի
առանձնահատկ թյ նները
Թեպետ, ընդհան ր առմամբ, դիտարկված ծրագրեր մ
այսպես թե այնպես կան դր յթներ, որոնք կարող են նպաստել
ավելի արդար քաղաքի ստեղծմանը, սակայն հետաքրքիր է
դիտարկել՝ ինչպե՛ս էին այդ հարցին անդրադարձել կանանց
կողﬕց ղեկավարվող քաղաքական ժերը:
«Երկիր ծիրանի» կ սակց թյ նը հար ստ փորձ էր
կ տակել նախորդ ավագան
կազմ մ իր ակտիվ
մասնակց թյան շնորհիվ: Ծրագիրն առանձնան մ էր իր
սոցիալական հստակ ղղված թյամբ, որը երև մ է գրեթե
բոլոր բաժիններ մ: Բավականին մանրամասն էր
ներկայացված սոցիալական քաղաքական թյ նը (մատչելի
բնակարաններ, սոցիալական բնակարանների հատկաց մ
կարիքավորներին, ժամանակավոր բնակելի կացարաններ
անօթևաններին, սոցիալական բնակարանաշին թյ ն):
Ուշադր թյան էր արժանի ծրագրի «Սոցիալական
զարգացման քաղաքական թյ ն» բաժինը, որ մ
նախատեսվ մ էր փողոցների ցանցի և բակային
տարածքների զարգաց մ և բարեկարգ մ, արտաքին
լ սավոր թյան ցանցի բարելավ մ և արդիականաց մ (ի
-30-

դեպ, նախատեսվ մ է չլ սավորվող փողոցների,
նրբանցքների, բակերի և խաղահրապարակների
լ սավոր մ): Հատ կ բաժին էր նվիրված բնակչ թյան
սակավաշարժ խմբերի համար ենթակառ ցվածքների
ստեղծման քաղաքական թյանը: Հանրային և մասնավոր
տրանսպորտի ոլորտ մ քաղաքական թյ նը ն յնպես
սոցիալական բաղադրիչ ներ՝ սոցիալական փաթեթներ
սանողների, թոշակառ ների և սոցիալապես անապահով
խավերի համար, սմարթֆոնների համար կազմված
հավելվածի ﬕջոցով հնարավոր թյ ն՝ հետևել
անհրաժեշտ տրանսպորտի ժամանման
հաճախական թյանը և ժաﬔրին: Որոշակի տեղ էր
հատկացված ծրագր մ նաև առողջապահական
ծառայ թյ նների մատչելի թյանը և դրանց որակի
բարձրացմանը: Ծրագր մ ներկայացված էր վարչական
կառավարման թափանցիկ թյան տեսլականը, հատ կ
բաժին էր առանձնացված, որը նվիրված էր քաղաքացիական
հասարակ թյան հետ համագործակց թյանը: Ծրագր մ ﬔծ
մաս էր հատկացված շրջակա ﬕջավայրի
քաղաքական թյանը և ռիսկերի կառավարմանը: Առանձին
բաժին է կազմ մ «Կրթ թյան քաղաքական թյ նը», որ մ
նախատեսվ մ է կրթօջախների անվտանգ թյան
ապահով մ, տնօրենների և
ս ցչական անձնակազﬕ
անկախ թյ ն քաղաքային իշխան թյ ններից, ս ցչի
սոցիալական ապահովված թյան առաջնայն թյ ն:
«Երևանի հանր թյ ն» դաշինքն իր ժեղ կողﬓ էր համար մ
քաղաքաշինական և ճարտարապետական լ ծ ﬓերը:
Ծրագրի «Բարեխիղճ կառավար մ» բաժն մ կարևորվ մ է
կոռ պցիայի հաղթահար մը և ներառական կառավար մը:
Մանրամասն ներկայացված էին քաղաքաշին թյան և
տրանսպորտի բաժինները, բայց հետաքրքիր էր նաև կոմ նալ
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ծառայ թյ ններին նվիրված բաժինը, որտեղ այլ
ﬕջոցառ ﬓերի հետ ﬔկտեղ նախատեսվ մ էր ներառել
քաղաքային զարգացման ծրագրեր մ և բյ ջե մ բակային
տարածքներ մ մանկական խաղահրապարակների և
հանգստի գոտիների կազմակերպ մը: Ծրագիրն
անդրադառն մ էր նաև առողջապահ թյան, կրթ թյան և
մշակ յթի խնդիրներին: Առողջապահ թյան ոլորտ մ
նախատեսվ մ էր բարձրացնել կառավարման
արդյ նավետ թյ նը, հիﬓական
ղղ թյ ններ մ
ներառված էին պոլիկլինիկական ծառայ թյ նների
աշխատաոճի փոփոխ մը՝ նեղ մասնագետներով
ներառմամբ, ընտանեկան բժշկի ինստիտ տի
ամրապնդմամբ, շեշտը դնելով կանխարգելիչ բժշկ թյան
վրա: Որոշակի տեղ է զբաղեցն մ ծրագր մ կրթ թյան
քաղաքական թյ նը: «Էկոլոգիա և բնակելի ﬕջավայր»
բաժն մ նախատեսվ մ է պայքար անապատացման դեմ,
քաղաքի կանաչապատ մ, կանաչ քաղաքաշին թյան
իրականաց մ: Հետաքրքիր է, որ «Մշակ յթ» բաժն մ
նախատեսվ մ է կյանքի կոչել «Երաժշտական Հայաստան»
ծրագիրը: Թեպետ ծրագիրը գենդերային չեզոք էր, սակայն այն
ներառ մ էր կանանց կարիքների տեսանկյ նից առավել
կարևոր հիﬓախնդիրները:
«Բարգավաճ Հայաստան» կ սակց թյան ծրագրի հենք մ
դրված էր «կանաչ, խելացի» քաղաքի հայեցակարգը:
Նախատեսվ մ էր քաղաքային նշանակ թյան զբոսայգիներն
անտառային պ րակները ծառայեցնել բնակիչներին:
Հաջորդ կարևոր ծրագրային կետը սոցիալական
բնակարանաշին թյան իրականաց ﬓ է, ընտանիքներին
առավել մատչելի պայմաններով բնակարան ձեռք բերել
հնարավոր թյան ընձեռ մ, կարևոր է, որ նախատեսվ մ է
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վարկի տրամադրման ամսական վճար ﬓերը կատար մ են
30 տարվա ընթացք մ՝ առանց կանխավճարի: Կարևորվ մ է
նաև ժամանակակից տեխնիկական ﬕջոցներով հագեցած
տրանսպորտային ցանցը, որը մատչելի կլինի նաև
սահմանափակ տեղաշարժման հնարավոր թյ ններով
քաղաքացիների համար: Ծրագր մ շեշտադրված է նաև
տրանսպորտի գնային քաղաքական թյան մատչելի թյան
ապահովման անհրաժեշտ թյ նը: Ծրագր մ նշվ մ է, որ
«Երևանի քաղաքապետարանը քաղաք մ դպրոցների,
նախակրթարանների և առողջապահական հիﬓարկների
գործ նե թյան համար պատասխանատ կառ յց է», և
պատրաստակամ թյ ն է հայտնվ մ լ ծել այս ոլորտ մ
տարիներով կ տակված բազմաթիվ չլ ծված խնդիրները,
բայց ինչպե՛ս՝ չի մասնավորեցվ մ: Ծրագրի ժեղ կողմը
ներդր մային քաղաքական թյ նն է:

***
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Ուղերձ նորընտիր ավագան ն
Անդրադառնալով ընտրողների աﬔնաﬔծ թվով ձայներ
ստացած «Իմ քայլը» դաշինքի ծրագրին նշենք, որ ծրագրի
գլխավոր ղենիշներից է Երևանը դարձնել անվտանգ, առողջ,
հարմարավետ: Ուշադր թյ ն գրավեց «Կրթ թյ ն» բաժինը,
որ մ նախատեսվ մ է բարելավել նախադպրոցական
հաստատ թյ նների շենքային և բակային պայմանները,
քարտեզագրել դրանք, հնարավոր թյան դեպք մ հետ
վերադարձնել վարձակալ թյամբ տրված շենքերը,
թափանցիկ դարձնել նախադպրոցական երեխաների
էլեկտրոնային հերթագրման գործընթացը, ընդլայնել
կրթական հաստատ թյ նների մատչելի թյ նն
ներառական թյ նը: Դրանով իսկ դաշինքն ապահովել է այդ
ղղ թյամբ իր գործ նե թյան շար նակական թյ նը
նախորդ ավագանի մ՝ «Ելք» խմբակց թյան կազմ մ:
Ընդհան ր առմամբ ծրագրի ﬔջ ներառված տարբեր
ոլորտներ մ նախատեսվող ﬕջոցառ ﬓերը կյանքի կոչել
ճանապարհին կարևոր է, որ քաղաքի նորընտիր ավագանին և
քաղաքապետը քաղաքի զարգացման պլաններ մ հաշվի
առնեն ոչ ﬕայն ավագանի մ ներկայացված, այլ նաև մյ ս
քաղաքական
ժերի ծրագրեր մ առկա հետաքրքիր
օգտակար գաղափարները, քանի որ դա բխ մ է քաղաքի
բնակիչների շահերից: Բացի այդ, ցանկալի է, որ նորընտիր
ավագանին իր գործ նե թյան ընթացք մ կարողանա
ապահովել քաղաքի զարգացման բոլոր ծրագրերի
գենդերային զգայ ն թյ նը՝ դրանով իսկ կյանքի կոչելով
քաղաքի արդար կառավարման կոնցեպտի սկզբ նքները:

Վերլ ծական տեղեկանքը պատրաստվել է
«ՊրոՄեդիա-Գենդեր» ՀԿ-ի փորձագիտական խմբի կողﬕց
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