
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ – 2018. 

Կանանց ընտրական վարքի առանձնահատկությունները  
 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 
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Այս հետազոտությունը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում 

ՕքսԵՋեն հիմնադրամը, և պարտադիր չէ, որ արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: 

 



 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 

 

➢ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

➢ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

➢ ԳԼՈՒԽ 1. ԷԼԵԿՏՈՐԱԼ ՎԱՐՔ 

➢ ԳԼՈՒԽ 2. ԿԻՆ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

➢ ԳԼՈՒԽ 3. ԿԱՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ 

➢ ԳԼՈՒԽ 4. ԿԻՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԸ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ 

➢ ԳԼՈՒԽ 5. ԿԻՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՔԱՐՈԶԱՐՇԱՎԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

➢ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 



 

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ 
 

 

ԱԱԿ «Ազգային առաջընթաց» կուսակցություն, ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱԺ Ազգային ժողով ՀՀԿ Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն 

ԲՀԿ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն ՀՅԴ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն 

ԵԱՀԿ 
Եվրոպայում անվտանգության և 

համագործակցության կազմակերպություն 
ՍԾԿ 

«Սասնա ծռեր» համահայկական 

կուսակցություն 

ԸԸՀ 
Ընտրատարածքային ընտրական 

հանձնաժողովներ 
ՏԸՀ Տարածքային ընտրական հանձնաժողով 

ԸՄԴԱ 
Ընտրությունների միջազգային դիտորդական 

առաքելություն 
ՔԺՎԿ 

«Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» 

կուսակցություն 

ԸՕ Ընտրական օրենսգիրք ՔՀ Քաղաքացիական հասարակություն 

ԺՀՄԻԳ 

ԵԱՀԿ Ժողովրդավարական 

հաստատությունների և մարդու իրավունքների 

գրասենյակ 

ՔՈ 
«Քաղաքացու որոշում» սոցիալ- 

դեմոկրատական կուսակցություն 

ԼՀԿ «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն ՔՊ 
«Քաղաքացիական 

պայմանագիր »  կուսակցություն 

ԿԸՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ՕԵԿ «Օրինաց երկիր» կուսակցություն 

ՀԿ Հասարակական կազմակերպություն   



 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ամբողջ աշխարհում քաղաքական վարքագծի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ անգամ այն ձևը, որով մարդիկ մոտենում են 

ժողովրդավարական գործընթացին, ունի գենդերային առանձնահատկություններ: Միևնույն ժամանակ, երկրները զգալիորեն տարբերվում են 

ընտրական վարքագծի և մասնակցության աստիճանի գենդերային առանձնահատկություններով: 

Այս հետազոտությունը կատարվել է Հայաստանում 2018 թ. արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, ընթացքում և 

ավարտից հետո և վերհանում է տվալ երկրին, քաղաքական իրավիճակին և ժամանակահատվածին բնորոշ կանանց ընտրական վարքագծի 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ցույց է տալիս 2008 թ.-ից ի վեր կանանց ընտրական  վարքագծի  դինամիկան: 

Հետազոտության առարկա են դարձել. 

➢ Կին  ընտրողների ակտիվությունն ու ընտրական նախապատվությունները, 

➢ Կանանց     մասնակցությունը  ընտրությունների  կազմակերպման  գործընթացներում, 

➢ Կին թեկնածուները ընտրական գործընթացներում, ինչպես նաև 

➢ Կին   թեկնածուների քարոզարշավի առանձնահատկությունները: 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 
 

2018 թ. արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում կանանց էլեկտորալ վարքի առանձնահատկությունների 

հետազոտությունն ունի երեք հիմնական նպատակ, մասնավորապես՝ 

 

✓ Ուսումնասիրել 2018 թ. արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում կանանց ընտրական վարքի առանձնահատկությունները 

✓ Ուսումնասիրել 2018 թ. արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում կանանց ընտրական վարքի վրա ներազդող գործոնները 

✓ Մշակել առաջարկներ գենդերային հավասարության ապահովման և վերհանված խնդիրների հաղթահարման ուղղությամբ  



 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

➢ ՀՀ ընտրական օրենսգիրք 

➢ Ընտրական գործընթացների կազմակերպմանն առնչվող փաստաթղթեր 

➢ Կուսակցությունների ու կո ւ ս ա կ ց ու թ յ ուն ն եր ի  դաշինքների ծրագրեր և ցուցակներ 

➢ Հարցին վերաբերող միջազգային և տեղական փաստաթղթեր 

➢ Հարցին վերաբերող նախկինում կատարված հետազոտություններ 

➢ ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետ 

➢ Կին ընտրողների հետ 

➢ Դիտորդների հետ 

➢ Փորձագետների հետ 

➢ Ընտրական հանձնաժողովների կին անդամների հետ 

➢ Կին թեկնածուների և պատգամավորների հետ 

➢ Լրագրողների հետ 

 

Ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 16 անհատական խորքային հարցազրույց. 

 

✓ 10՝ ընտրված կին պատգամավորների հետ 

✓ 6՝ փորձագետների հետ 

✓ «Անկախ դիտորդ» կազմակերպության կողմից իրականացված Կանայք և նախընտրական գործընթացներ. 

Հանրահավաքներին մասնակցություն հետազոտությունը 

✓ «Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոնի Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները Հայաստանում- 2019 

հետազոտությունը 

✓ Gallup կազմակերպության կողմից իրականացված երկու նախընտրական հետազոտությունները 



 

Հետազոտության շրջանակներում օգտագործված գործիքները հետևյալն են. 

 

Փաստաթղթերի և հետազոտությունների վերլուծության գործիք է հանդիսացել գենդերային վերլուծության և ուղղորդման 

ստուգաթերթիկը, ինչպես նաև հարցին վերաբերող միջազգային փաստաթղթերի պահանջները: 

Ֆոկուս խմբային քննարկումների մեթոդով տվյալների հավաքման գործիք է հանդիսացել կիսաստանդարտացված թեմատիկ 

հարցաթերթերի շարքը՝ նախատեսված ՔՀ ներկայացուցիչների, կին ընտրողների, դիտորդների, փորձագետների, ընտրական հանձնաժողովների 

կին անդամների, կին թեկնածուների և պատգամավորների, ինչպես նաև լրագրողների հետ քննարկումների համար: 

Խորքային և փորձագիտական հարցազրույցների  մեթոդով տվյալների հավաքման գործիք է ազատ ոճով և իրավիճակային սկզբունքով 

պատրաստված հարցաշարը: 

 

 

 

 

 



 

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԷԼԵԿՏՈՐԱԼ ՎԱՐՔ 

➢ Էլեկտորալ վարք հասկացությունը 

➢ Կանանց էլեկտորալ վարքի առանձնահատկությունների ուսումնասիրության միջազգային և տեղական փորձը 

➢ Կանանց էլեկտորալ ակտիվության օրենսդրական նախադրյալները. միջազգային մոտեցումները և ՀՀ ազգային   Օրենսդրությունը 

 

➢ Էլեկտորալ վարք հասկացությունը 

Ընտրական վարքը (այսուհետ` էլեկտորալ վարք) քաղաքական մասնակցության կարևորագույն ձևերից մեկն է և հասարակությունում 

ժողովրդավարության զարգացման չափանիշ է հանդիսանում: Քաղաքագիտության մեջ ընտրական վարքը քաղաքական գործընթացների բոլոր 

դերակատարների գործողություններն են (կամ անգործությունը), որոնք նրանք դրսևորում են ընտրությունների արդյունքում քաղաքական 

համակարգի պահպանման կամ փոխելու ուղղությամբ: Նեղ իմաստով, ընտրական վարքը դիտարկվում է որպես ընտրողների կողմից դրսևորվող 

վարքագիծ (voting behavior), ներառյալ նրանց մոտիվացիան, ընտրական նախապատվությունների ձևավորման մեխանիզմներն ու պատճառները:  

Բոլոր դեպքերում քաղաքացիների ընտրական վարքի առանձնահատկությունները մեծապես կախված են տվյալ հասարակության 

քաղաքական մշակույթից, կուսակցությունների կայացման մակարդակից, կիրառվող ընտրակարգից, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային 

գործոնների ազդեցությունից, կրոնական պատկանելությունից, ինչպես նաև ընտրական գործընթացների մասնակիցների տարիքից և սեռից:  

Սույն հետազոտության շրջանակներում հետազոտության առարկան կանանց ընտրական վարքագիծն է, որը նրանք դրսևորում են ակտիվ 

և պասիվ ընտրական իրավունքի իրացման ընթացքում, ներառյալ՝ ընտրությունների կազմակերպման և դիտարկման  իրենց մասնակցությանը: 

Այսինքն՝ էլեկտորալ վարքը դիտարկվել է ոչ միայն որպես կանանց վերաբերմունքը ընտրական գործընթացի նկատմամբ, այլ նաև նրանց 

ներգրավվածությունը այդ գործընթացում, ներառյալ կին թեկնածուների, դիտորդների, ընտրական հանձնաժողովների անդամների և այլ 

կարգավիճակներում: 

 

 

 
Gender and Political Behavior http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9 780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-71 

Women and elections: guide to promoting the participation of womenin elections 

http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-71
http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-71
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➢ Կանանց էլեկտորալ վարքի առանձնահատկությունների ուսումնասիրության միջազգային և տեղական փորձ 
 

Տղամարդկանց և կանանց ընտրական վարքագծի տարբերության մասին  առաջին անգամ բարձրաձայնեցին սուֆրաժիստուհիները անցյալ 

դարի սկզբին՝ առաջ քաշելով կանանց ընտրազանգվածի միասնական նախապատվությունների և քվեարկության մասին թեզը, որը սակայն իր 

գործնական հաստատումը չգտավ: Դրա փոխարեն ավելի ուշ՝ անցյալ դարի 60-70-ական թվականներին, ԱՄՆ-ում և Արևմտյան Եվրոպայում 

կատարված հասարակական կարծիքի հարցումների շնորհիվ իր հաստատումը գտավ կանանց և տղամարդկանց էլեկտորալ վարքի 

տարբերության կամ «գենդերային բացի» մասին գաղափարը: Եվ քանի որ կին և տղամարդ ընտրողների կողմից կուսակցությունների և 

քաղաքական գործիչների հանդեպ վերաբերմունքի բացահայտված տարբերությունները կարող էին որոշիչ դեր խաղալ ընտրությունների 

արդյունքների առումով, սոցիոլոգները սկսեցին լրջորեն զբաղվել այդ խնդրի ուսումնասիրությամբ՝ փորձելով պարզել՝ ի՞նչն է որոշիչը կանանց 

ընտրազանգվածի համար ՝ գաղափարական նկատառումնե՞րը, թե՞ քաղաքական գործչի հանդեպ անձնական համակրանքը, կուսակցական 

պատկանելությո՞ւնը, թե՞ թեկնածուի քաղաքական պլատֆորմը, գուցե սոցիալական հիմնախնդիրների նկատմամբ նրա դիրքորոշումը: 

Այդ հարցերի պատասխանները ստանալու համար հատուկ մեթոդիկաներ մշակվեցին, արդյունքում որոշակի օրինաչափություններ 

գտնվեցին: Թեպետ «գենդերային բացը» վերաբերում է կանանց և տղամարդկանց միջև ցանկացած տարբերության իրենց քաղաքական 

վարքագծում, հետազոտությունների մեծ մասը նպատակաուղղված էր հատկապես ընտրողների նախապատվություններում «գենդերային բացի» 

բացահայտմանը: Պարզվեց, որ կանանց հայացքներն ու նախապատվությունները ավելի պահպանողական են, քան տղամարդկանցը (Lipset, 1960), 

ամուսնացած կանայք հաճախ իրենց ամուսինների քաղաքական դիրքերում են լինում: Դա բացատրվում էր կանանց՝ կրոնի նկատմամբ 

վերաբերմունքով, ինչը և ամրապնդում էր նրանց կապը պահպանողական և կրոնական ուղղվածություն ունեցող կուսակցությունների հետ: Բացի 

այդ, կանայք աշխատաշուկայում թերի ներգրավման պատճառով ավելի քիչ էին մտնում արհեստակցական միություններ, որոնք ավանդաբար 

կապված էին ձախ կուսակցությունների հետ: 

Արևմտյան Եվրոպայում ընտրությունների գենդերային տարբերությունների վերլուծությունը ցույց տվեց (1974- 2000, 12 երկիր), որ եթե 1970-

ականներին կանայք հակված էին դեպի պահպանողական (կոնսերվատիվ) կուսակցություններ, ապա նոր հազարամյակում նրանք ավելի մեծ 

նախապատվություն են տալիս ձախ կուսակցություններին: Այս փոփոխության համար շարժիչ ուժ է հանդիսացել կանանց ավելի մեծ 

մասնակցությունն աշխատուժին և կանանց քաղաքացիական ակտիվությունը: 

ԱՄՆ-ում գենդերային բացը էլեկտորալ նախապատվություններում արտահայտվում է կին ընտրողների ավելի մեծ հակվածությամբ դեպի 

Դեմոկրատական կուսակցությունը, ընդ որում, տարեցտարի այդ բացը մեծանում է: Կանանց դիրքորոշումը ընդհանուր առմամբ տեղավորվում է 

քաղաքագիտության պրոֆեսոր Քերոլ Նիքեմիասի ձևակերպման մեջ. «Տղամարդկանց հետաքրքրում է բյուջեի պակասորդը, իսկ կանանց՝ դրա 

հետևանքները: Տղամարդիկ սիրում են զենք, կանայք՝ զենքի դեմ ուղղված օրենքներ և անվճար բուժօգնության ծրագրեր: Ուրեմն ինչո՞ւ ենք մենք 

https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/publication/WomenAndElections.pdf


 

ընդհանրապես թույլ տալիս տղամարդկանց քվեարկել»: 

 

Համաշխարհային արժեքների հետազոտության (WVS) տվյալներով, որն անցկացվել էր 1990-ականների սկզբին և կեսերին կատարված 

տարբեր հետինդուստրիալ, հետխորհրդային և զարգացող հասարակություններում, հաստատվեց, որ տեղի ունեցած կառուցվածքային, 

մշակութային և կրոնի հարցում վերաբերմունքի փոփոխությունների հետևանքով կանանց նախապատվությունները փոխվել են դեպի ձախ 

կուսակցությունները, թեպետ հետխորհրդային հասարակություններում այդ փոփոխությունը դեռևս այդքան ակնհայտ չէր արտահայտված: 

Ավելի ուշ արված հետազոտությունները (Abendschön & Steinmetz, 2014) հաստատեցին այդ օրինաչափությունները. արևմտյան երկրներում 

կանայք հակում են ցուցաբերում ձախ ուժերի նկատմամբ և հազվադեպ են քվեարկում աջ ծայրահեղական ուժերի օգտին (Givens, 2004), իսկ 

հետխորհրդային երկրներում կանայք ավելի շատ աջակցում են աջերին, ինչպես նաև՝ ոչ քաղաքական հիմքով քվեարկող ընտրողների թվում 

կանայք ավելի շատ են: 

Զարգացած ժողովրդավարական երկրներում անցկացված հետազոտությունները նաև փաստում են, որ կանանց ակտիվությունը 

ընտրություններում ավանդաբար ցածր է, ինչպես նաև ցածր է նրանց ներգրավվածությունը ընտրությունների կազմակերպման և ընտրական 

միջոցառումներում: Մոտ 32,8%-ով ցածր է նրանց մասնակցությունը կուսակցություններում (Coffe & Bolzendahl, 2010). Լատինական Ամերիկայի 

բոլոր երկրներում կանանց մասնակցությունն ընտրություններին և բողոքի ակցիաներին շատ ավելի ցածր է, քան տղամարդկանցը (Desposato & 

Norrander, 2009): 

Հետխորհրդային երկրներից Ռուսաստանում անցկացված հետազոտությունները փաստում են, որ կանայք բավականին ակտիվ են 

ներգրավված ընտրությունների կազմակերպման գործընթացներում որպես հանձնաժողովների անդամներ, վստահված անձինք, դիտորդներ և 

այլն: 

Նշենք, որ կին ընտրողների նախապատվությունների և ընտրության դրդապատճառների մասին հետազոտություններ Հայաստանում չեն 

անցկացվել: Նախընտրական և հետընտրական շրջանում անցկացվող սոցիոլոգիական հետազոտությունները և ընտրությունների ընթացքում 

ավանդաբար անցկացվող հարցումները որոշակի պատկերացում կարող են տալ կանանց և տղամարդկանց նախապատվությունների 

տարբերության մասին, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ նրանք շատ հազվադեպ են հրապարակում սեռի հատկանիշով տարբերակված 

տվյալները: Չեն հրապարակվում նաև կուսակցությունների կողմից պատվիրվող նախընտրական հետազոտությունները, սակայն այն փաստը, 

որ կուսակցություններն իրենց ընտրազանգվածի հետ աշխատանքի ընթացքում որևէ կերպ չեն տարբերակում կին և տղամարդ ընտրողներին, 

թույլ է տալիս եզրակացնել, որ նրանք անտեսում են այդ տարբերությունները: Դրա հետ մեկտեղ Հայաստանում անցկացվել են մի շարք 

հետազոտություններ կանանց քաղաքական մասնակցության մասին, այդ թվում ընտրությունների ընթացքում, որոնց միջոցով ուսումնասիրվել է 

կին թեկնածուների վարքագիծն ընտրություններում, ինչպես նաև ընտրովի մարմիններում կանանց սակավ ներկայացվածության պատճառները: 

 



 

Gender and Political Behavior http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/978019022 8637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-71 

Carol Nechemias, “Women and Election” 

The Developmental Theory of the Gender Gap: Women’s and Men’s 

Voting Behavior in Global Perspective International Political Science   Review (2000), Vol 21, No. 4, 441–463  https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0192512100214007 

➢  Կանանց էլեկտորալ ակտիվության օրենսդրական նախադրյալները. միջազգային մոտեցումները և ՀՀ ընտրական 

օրենսգրքի լուծումները 
 

Իրավական բազան, որը դե յուրե երաշխավորում է կանանց լիարժեք մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական 

կյանքում և, մասնավորապես, ընտրական գործընթացներում, ներառում է. 

✓ ՀՀ Սահմանադրությունը 

✓ ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը 

✓ ՀՀ կողմից վավերացված` գենդերային հավասարության  վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերը և դրանց շրջանակներում պետության 

ստանձնած պարտավորությունները 

✓ ՀՀ օրենսդրությունը, այդ թվում՝ «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման 

մասին» ՀՀ օրենքը 

✓ ՀՀ գենդերային քաղաքականության պետական հայեցակարգն ու դրան հաջորդած ռազմավարական ծրագիրը (2011-2015 թթ.) 

http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-71
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0192512100214007


 

ա)ՄԱԿ-ի փաստաթղթեր 

Կանանց քաղաքական 
իրավունքների մասին 

կոնվենցիան (1954) 

Հայաստանը վավերացրել է 2007-ին և որով ամրապնդվեց պետության պարտավորությունը կանանց 
և տղամարդկանց հավասարությունը ակտիվ և պասիվ ընտրական իրավունքի իրացման 
գործընթացներում: 

Կանանց նկատմամբ 

խտրականության բոլոր ձևերի 

վերացման մասին ՄԱԿ-ի 

կոնվենցիան (1979) 

Հայաստանը վավերացրել է 1993-ին 
 

Հոդված 7, պարտավորեցնում է մասնակից պետություններին «ձեռնարկել բոլոր համապատասխան 

միջոցները՝ վերացնելու կանանց նկատմամբ խտրականությունը երկրի քաղաքական ու 

հասարակական կյանքում և, մասնավորապես, ապահովել կանանց համար տղամարդկանց հետ 

հավասար պայմաններով մասնակցելու կառավարության քաղաքականության ձևավորմանն ու 

իրականացմանը և կառավարման բոլոր մակարդակներով զբաղեցնելու պետական պաշտոններ և 

իրականացնելու բոլոր պետական գործառույթները»: 

Հոդված 4, նախատեսում է ժամանակավոր հատուկ միջոցները գենդերային 
անհավասարակշռության 

հաղթահարման նպատակով: 

Հոդված 5, առաջին անգամ բարձրացնում է կանանց առաջընթացը խոչընդոտող և խտրական 

պրակտիկաների հիմքում ընկած վարքագծային և մշակութային մոդելների փոփոխում: 

Կոնվենցիան այն եզակի փաստաթղթերից է, որը գործուն վերահսկման մեխանիզմներ է 

պարունակում: 



 

Պեկինյան հռչակագիրը (1995), 

Պեկինյան գործողությունների 

ծրագիրը (1995) 

«Կանանց մասնակցությունը կառավարման մարմինների աշխատանքում և որոշումների 
կայացման 

գործընթացում» ոլորտում նախանշեց կոնկրետ ու համակարգված միջոցառումներ՝ կանանց 

քաղաքական մասնակցության հնարավորությունների ընդլայնման ուղղությամբ: 

Ծրագրում հիշատակվեց նաև «կրիտիկական զանգված» հասկացությունը, որը բնորոշում է 

որոշումների ընդունման վրա կանանց ներազդելու մինիմալ հնարավորությունը և ենթադրում է 

կանանց ներկայացվածության առնվազն 30%, հատկապես խորհրդարանում: 

«….Կառավարությունները և մյուս դերակատարները պետք է խթանեն գործուն և տեսանելի 

գենդերային ուղղորդված քաղաքականության կիրառումը բոլոր ծրագրերի և նախագծերի կազմման 

ընթացքում, որպեսզի որոշումներ կայացնելուց առաջ գնահատվի համապատասխանաբար 

կանանց և տղամարդկանց վրա դրանց ազդեցությունը»: 

Կանանց նկատմամբ 

խտրականության 

վերացման կոմիտե 

Հայաստանի կողմից ներկայացված 5-րդ և 6-րդ պարբերական զեկույցների վերաբերյալ եզրափակիչ 

դիտողություններ, 2016 թ. - հանձնարարվել է անդամ պետությանը միջոցներ ձեռնարկել կանանց 

ամբողջովին և հավասար մասնակցությունը ընտրված և նշանակված մարմիններում խթանելու 

նպատակով՝ ներառյալ Ազգային ժողովում, նախարարական պաշտոններում, մարզային և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատական համակարգում և դիվանագիտական 

ծառայությունում: 

N 25 (2004) ընդհանուր հանձնարարական / ժամանակավոր հատուկ միջոցների մասին 
N. 23 (1997) ընդհանուր հանձնարարական քաղաքական և հանրային կյանքում կանանց վերաբերյալ 



 

Հազարամյակի զարգացման 
նպատակները 

(2000) և այնուհետև՝ 

Կայուն զարգացման նպատակները 

(2015) 

թիվ 5 նպատակ՝ Ապահովել գենդերային հավասարությունը և կանանց ու աղջիկների 
հզորացումը 

5.5. Ապահովել կանանց լիարժեք և արդյունավետ մասնակցությունը և հավասար 

հնարավորությունները քաղաքական, տնտեսական և հանրային կյանքում որոշումների կայացման 

բոլոր մակարդակներում ղեկավար դիրք զբաղեցնելու համար: 

Մինչև 2030 թվականը հաստատվել է՝ հասարակական, տնտեսական և քաղաքական կյանքի 

բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց 50/50 մասնակցային բանաձևը՝ 

2015-ի մարտի 5-ին Պեկին+20 գործընթացի ամփոփման կապակցությամբ ՄԱԿ-ի անդամ 

պետությունների ղեկավարների անունից ընդունված քաղաքական հռչակագրում, 

2015-ի սեպտեմբերի 27-ին ՄԱԿ-ում տեղի ունեցած համաշխարհային լիդերների հանդիպմանը և 

տեղ գտել Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում: 

 բ) Եվրոպական փաստաթղթեր 

Եվրոպայի խորհրդի գենդերային 
հավասարության ռազմավարություն 

2018-2023 

1. Կանխարգելել և պայքարել գենդերային կարծրատիպերի և սեքսիզմի դրսևորումների 

դեմ 

2. Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքար և կանխարգելում 

3. Ապահովել արդարության հավասար հասանելիությունը կանանց և տղամարդկանց 

համար 

4. Հասնել կանանց և տղամարդկանց հավասարակշռված մասնակցությանը քաղաքական և 

հանրային որոշումների կայացման գործընթացներում 

5. Պաշտպանել միգրանտների, փախստականների և ապաստան հայցող կանանց և 

աղջիկների իրավունքները 

6. Ապահովել գենդերային բաղադրիչի ինտեգրումը բոլոր քաղաքականություններում և 

միջոցառումներում 



 

ԵԽ Նախարարների կոմիտեի 

հանձնարարականներ 

 
 

«Հռչակագիր կանանց և տղամարդկանց հավասարության` որպես 

ժողովրդավարության գլխավոր չափանիշի մասին» (1997) 

 

• Rec (1998) 14 «Համալիր մոտեցումներ կանանց և տղամարդկանց հավասարությանը» («Gender 

mainstreaming») 

 

• Rec (2003) 3 «Քաղաքականության մեջ և հասարակական կյանքում որոշումների 

ընդունման մակարդակում կանանց և տղամարդկանց հավասարակշռված 

մասնակցության մասին» 

Եվրախորհրդի երկրների Նախարարների կոմիտեն դեռ 2003 թվականին սահմանեց 

իշխանության կառույցներում կանանց և տղամարդկանց ներկայացվածության, այսպես 

կոչված, «օպտիմալ շեմը»՝ «40-ը 60-ի» համամասնությամբ: 

2006-ին. Ստրասբուրգում ԵԽ նախարարների 6-րդ կոնֆերանսում այս շեմը մինչև 2020 թ. 

ապահովելու պարտավորեցնող բանաձևին կողմ էր քվեարկել նաև ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարը. 



 

ԵԽԽՎ բանաձևեր 

1676 (2004) բանաձև - «Ընտրություններում կանանց մասնակցության վերաբերյալ» 

1489 (2006) բանաձև - «Կանանց մասնակցությունը որոշումների ընդունման մակարդակում 

երաշխավորող մեխանիզմներ»: 

1706 (2010) բանաձև - «Քաղաքականության մեջ կանանց ներկայացվածության բարձրացումը 

ընտրական համակարգերի միջոցով» - առաջարկվում է ԵԽ անդամ պետություններին ՝ 

«համամասնական ընտրական համակարգ ունեցող երկրներում քննարկել օրենսդրական 

քվոտաների հարցը, նախատեսելով ոչ միայն կին թեկնածուների իդեալականը 40% ընդգրկումը, այլ 

նաև թեկնածուների ցուցակում կանանց և տղամարդկանց հաջորդականության սկզբունքը»: 

1898 (2012) բանաձև - «Քաղաքական կուսակցությունները և կանանց քաղաքական 

ներկայացվածությունը », - շեշտադրվում է կուսակցությունների պատասխանատվությունը` 

քաղաքական մարմիններում կանանց ներկայացվածության և նրանց քաղաքական աճին և 

առաջընթացին նպաստելու առումով: 

1897 (2012) բանաձև - «Ընտրություններում ավելի մեծ ժողովրդավարության ապահովումը». 2111 

(2016) բանաձև - «Կանանց քաղաքական ներկայացվածության բարելավմանն ուղղված միջոցների 

ազդեցության գնահատումը» - առաջարկվում է անցում կատարել քվոտաներից հավասարության 

սկզբունքին, ինչպես նաև առաջարկվում է որոշակի քայլեր գործարկել գենդերային 

հավասարությունը ապահովելու ուղղությամբ ընտրությունների կազմակերպման, 

վարչարարության և դիտարկման գործընթացներում: 

Ինչպես նաև՝ 

«ԶԼՄ-ներում սեքսիստական կարծրատիպերի դեմ պայքարի մասին» [Rec 1931 (2010)] 
հանձնարարականները 
«Եվրոպայում գենդերային հավասարության համար առավել բարենպաստ օրենքների 
պաշտպանությունը» [Rec1780 (2010)], «Վեհաժողովի ազգային պատվիրակություններում նվազ 
ներկայացված սեռի 30-տոկոսանոց նվազագույն ներկայացվածությունը» Rec 1781 (2010)], 
Promoting diversity and equality in politics Rec solution 2222 (2018) բանաձևերը, Recommendation 1555 
(2002) on the “Image of women in the media”, Resolution 1751 (2010) and Recommendation 1931 (2010) on 
“Combating sexist stereotypes in the media”, Resolution 1860 (2012) on “Advancing women's rights 
worldwide” Report | Doc. 14845 | 20 March 2019 The role and responsibilities of political leaders in 
combating hate speech and intolerance 

 



 

ԵԱՀԿ / ԺՀՄԻԳ փաստաթղթեր 

 

Գենդերային հավասարության խթանման ԵԱՀԿ 2004 թ. գործողությունների ծրագիրը՝ 

դիտարկում է գենդերային հավասարությունը որպես կայուն ժողովրդավարության, տնտեսական 

զարգացման և անվտանգության առանցքային նախադրյալ 

 

ԵԱՀԿ Նախարարների խորհրդի թիվ 7/09 որոշում 

 

- «խրախուսել բոլոր քաղաքական գործիչներին խթանելու կանանց և տղամարդկանց հավասար 

մասնակցությունը քաղաքական կուսակցություններում՝ նպատակ ունենալով հասնել առավել 

հավասարակշռված գենդերային ներկայացվածության ընտրովի պետական պաշտոններում՝ 

որոշումներ կայացնող օղակի բոլոր մակարդակներում»: 

 

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության զեկույցները պարտադիր ներառում են կանանց 

մասնակցության վերաբերյալ ցուցանիշներ և գնահատականներ: 

 

«Ընտրական գործընթացի բոլոր շահառուների շրջանում պետք է իրականացվի իրազեկության 

բարձրացում քաղաքական և հանրային կյանքում կանանց և տղամարդկանց հավասար 

մասնակցության կարևորության վերաբերյալ՝ հատուկ շեշտադրելով քաղաքական 

կուսակցություններում կանանց դերակատարությունը: Պետք է դիտարկել կին թեկնածուների 

առաջմղման հատուկ միջոցների խթանումը: Դա կարող է արվել թերներկայացված սեռի 

թեկնածուներին համապետական ցուցակների յուրաքանչյուր երկրորդ դիրքում ընդգրկելու 

միջոցով»: 
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գ) Ազգային օրենսդրությունը 

ՀՀ Սահմանադրություն 

Հոդված 28. Օրենքի առջև ընդհանուր հավասարությունը Բոլորը հավասար են օրենքի առջև: 

Հոդված 29. Խտրականության արգելքը 

Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական 

ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական 

կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, 

ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ 

հանգամանքներից, արգելվում է: 

Հոդված 30. Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը 

Կանայք և տղամարդիկ իրավահավասար են: 

Ուշագրավ է նաև 86-րդ հոդվածում զետեղված նպատակներից մեկը. 

Հոդված 86. Պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում պետության քաղաքականության 

հիմնական նպատակներն են` 

4) կանանց և տղամարդկանց միջև փաստացի հավասարության խթանումը 

Կանանց մասնակցությունը երաշխավորող դրույթներ 

83.4-րդ և 83.10-րդ կետերով` կուսակցությունների ցուցակներում սեռերի համամասնությունը 

առնվազն 30/70 պետք է լինի (համամասնությունն ուժի մեջ է նաև տարածքային ցուցակների 

համար): 

 

 



 

ՀՀ ընտրական օրենսգիրք 

100.3-րդ դրույթով երաշխավորվում է, որ «եթե մանդատից հրաժարվելու արդյունքում տվյալ 

խմբակցության որևէ սեռի ներկայացուցիչների թիվը նվազում է, և արդյունքում ցածր է լինելու 25 

տոկոսից, ապա մանդատը տրվում է այդ նվազ ներկայացված սեռի հաջորդ թեկնածուին»: 

130.2-րդ, 141.6-րդ և 141.8-րդ դրույթներով վերոնշվածը տարածվում է համամասնական կարգով 

անցկացվող Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանու ընտրությունների վրա: 

Դրա հետ մեկտեղ, անցումային և եզրափակիչ դրույթներով, մասնավորապես, 144-րդ հոդվածի 14-

րդ, 15-րդ և 16-րդ կետերով վերը նշված դրույթները ուժի մեջ են մտնելու միայն 2021 թ., իսկ մինչ այդ 

գործելու է ընտրական ցուցակներում 25/75 համամասնություն ապահովող դրույթը: 

42.2-րդ և 43.2-րդ և 43.8-րդ դրույթներով կարգավորվում է Կենտրոնական ընտրական և 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմը ըստ անդամների սեռի: 

«Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմում յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների 

թիվը չպետք է պակաս լինի երկուսից» 

«Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմում յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը 

չպետք է պակաս լինի երկուսից: 



 

 

ԳԼՈՒԽ 2. ԿԻՆ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

➢ Ընտրողների մասնակցության գենդերային տարբերությունները 

➢ Կին ընտրողների քաղաքական նախապատվությունները 

➢ Ընտրողների նախապատվություններն ըստ թեկնածուների սեռի 

➢ Կին ընտրողների տեղեկատվական նախապատվությունները 

➢ Տեղեկատվության աղբյուրների նախապատվությունները 

➢ Կանանց ընտրական վարքը խոչընդոտող հանգամանքներ. «ընտանեկան քվեարկություն» 

➢ Հաշմանդամություն ունեցող ընտրողների խնդիրները 

 

 

Ընտրողների էլեկտորալ վարքի գենդերային առանձնահատկությունները սույն հետազոտության մեջ դիտարկվել են կանանց և 

տղամարդկանց ընտրություններին մասնակցության, քաղաքական ուժերի նկատմամբ նրանց նախապատվությունների, քարոզարշավի 

ընթացքում թեկնածուների կողմից առաջ քաշվող հիմնախնդիրների շրջանակի (օրակարգի), տեղեկատվության աղբյուրների տարբերության, 

քվեարկությանը մասնակցելու դրդապատճառների և ազատ կամքի դրսևորման հնարավորությունների տեսանկյունից: 

 

Թավշյա հեղափոխության համատեքստում բարձրացված քաղաքացիական ակտիվության մեծ ալիքը չէր կարող չազդել նաև ընտրողների 

վարքի վրա: Դրական փոփոխությունների նկատմամբ առաջացած հավատը բերեց երիտասարդության ավելի մոտիվացված մասնակցությանը 

ընտրություններին: Ինչպես սովորաբար լինում է նմանատիպ շարժումների ժամանակ, քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները, 

փողոցային պայքարը, մասնակցությունը ցույցերին և երթերին ոգևորության նոր ալիք առաջացրեցին նաև կանանց և հատկապես երիտասարդ 



 

աղջիկների շրջանում: 



 

➢ Ընտրողների մասնակցության գենդերային տարբերությունները 

Տեղամասային հանձնաժողովների անդամները ֆոկուս խմբային քննարկումների ժամանակ փաստում էին, որ վերջին ընտրություններին կար 

ոգևորություն, և ակտիվությունը ավելի բարձր էր: 

«Պարտավորված չեն եկել։ Մարդիկ ոգևորված գալիս էին ընտանիքներով, գալիս նույնիսկ ասում էին՝ 

մեզ չեն բերել, բայց մենք եկել ենք, որ հանկարծ մեր ձայնը չկորի»։ 

Ընտրական հանձնաժողովների հետ ֆոկուս խմբից 

Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, ԿԸՀ տվյալներով, ընտրողների մասնակցության թիվը 2018-ի արտահերթ ընտրություններին բարձր չի եղել՝ 

կազմելով 48,6%: Մասնակցության այդ ցածր ցուցանիշի հետ կապված ուսումնասիրություններ հանրապետությունում չարվեցին, և 

պատճառները բացատրող բոլոր տեսակետները այդպես էլ մնացին ենթադրությունների մակարդակում՝ հիմնականում մատնանշելով 

ցուցակների անկատարության խնդիրը: Ըստ տեղական դիտորդական առաքելությունների զեկույցների, ընտրողների ցուցակների հետ 

կապված բազմաթիվ թերություններ կան, որոնք էլ կասկածի տակ են դնում ցուցակների ճշգրտությունը և օբյեկտիվությունը: Որպես 

հիմնական պատճառ հաճախ նշվել է հանրապետությունից բացակայող քաղաքացիների մեծ թիվը, որոնց անունները կային 

ընտրացուցակներում: 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2018 թ. դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ 

ընտրությունների դիտորդական առաքելության ամփոփիչ զեկույց 

2018 թ. խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների ընտրական 

թվերի էլեկտրոնային մոնիթորինգ 

 

«Իմ տարածքում ցուցակները ստուգելու նպատակով գնացել եմ մեկ-մեկ տները մտել, ընտանիքից հարցրել եմ՝ ովքեր են բացակա, ովքեր 

ներկա, ով կգա ընտրության։ Շատերն են ասել, որ իրենց ընտանիքների անդամները Ամերիկայում են կամ Ռուսաստանում, չեն գա: Մոտ 40 

տոկոսը բացակայում է, բայց նրանք ցուցակների մեջ են։ Դե հիմա մասնակցության տոկոս 

հաշվեք»։ 

Ընտրական հանձնաժողովների անդամների հետ ֆոկուս խմբից 

Հակառակ ակնկալիքներին, կանանց մասնակցությունն այս ընտրություններին ավելի ցածր էր, քան տղամարդկանցը: Հաշվի առնելով այն 



 

փաստը, որ ՀՀ մշտական բնակչության կազմում կանայք 52,6% են կազմում, ինչպես նաև այն, որ տղամարդկանց միգրացիան ավելի բարձր տոկոս 

է կազմում, քան կանանցը, ակնկալվում էր, որ կանանց մասնակցության ցուցանիշը ընտրություններին պետք է շատ ավելի բարձր լիներ, քան 

տղամարդկանցը: Սակայն 2018 թ. ՀՀ ԱԺ արտահերթ ընտրությունների մասին ԿԸՀ-ի տրամադրած տվյալների համաձայն, թեպետ ընտրողների 

ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների թվում 46,77%-ը տղամարդիկ են և 53,23%-ը՝ կանայք, ըստ ընտրողների գրանցման տեխնիկական 

սարքավորումներից դուրս բերված տեղեկությունների, քվեարկությանը մասնակցածներից միայն 51,06%-ը կանայք էին, իսկ 48,94%-ը՝ 

տղամարդիկ: 

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընտրություններին մասնակցած ու ընտրողների ընդհանուր թվի մեջ կանանց և տղամարդկանց հարաբերակցության այս փոփոխությունը 

փաստում է, որ կանանց մասնակցության ցուցանիշը (явка) ավելի ցածր է եղել, քան տղամարդկանցը. քվեարկությանը մասնակցել է կին 

ընտրողների միայն 47%-ը, իսկ տղամարդկանց՝ 51.5%-ը, այսինքն՝ տարբերությունը ՝ 4.5 կետ է կազմել: Պատկերն այլ էր նախորդ՝ 2017 թ. 

ընտրություններում, երբ ընտրություններին մասնակցած ընտրողներից 45,2%-ը տղամարդիկ էին, իսկ 54,75%-ը՝ կանայք, և կանանց  

մասնակցության ցուցանիշը տղամարդկանցից բարձր էր 3.8 կետով:Տվյալները ցույց են տալիս, որ կա 2017 թ. ԱԺ ընտրություններին և 2018 թ. ԱԺ 

արտահերթ ընտրություններին կանանց և տղամարդկանց մասնակցության տարբերություն. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իսկ թե ինչու 2018 թվականին կին ընտրողներն ավելի պասիվ ե ն  եղել, քան տղամարդիկ, հնարավոր է հստակ պարզել միայն 

սոցիոլոգիական հարցումների միջոցով. որակական վերլուծության գործիքակազմը բավարար չէ այս հարցի լիարժեք պատասխանը 

ստանալու համար: Հատկանշական է, որ նախընտրական շրջանում արված հետազոտությունները փաստում էին, որ կանայք և տղամարդիկ 

գրեթե հավասարաչափ հետաքրքրված ե ն  եղել ընտրություններով: Կանանց 86%-ը և տղամարդկանց 87%-ը նշել է, որ կմասնակցի   

ընտրություններին:    Ավելին,  կանանց 68%-ը և տղամարդկանց 66%-ը ասել է, որ հետևել է կուսակցությունների/կուսակցությունների 

դաշինքների քարոզարշավին: 

 

Election Express 2018 Wave 2, Final Station / Նախընտրական 
ճեպընթաց` Վերջին կանգառ Еlection Express 

2018 / Պառլամենտական ճեպընթաց` 
Մեկնարկային կայարան MPG LLC, GALLUP 

International Association in Armenia, 2018. 

 



 

 

 

Ըստ «MPG LLC, GALLUP International Association in Armenia» կազմակերպության կողմից տրամադրված տվյալների (2018), «Պատրաստվո՞ւմ եք 

արդյոք մասնակցել դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին» հարցին տրվել են հետևյալ պատասխանները. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների դիտարկումներով, այս ընտրություններին, ինչպես միշտ, ակտիվ էին երիտասարդ 

տղաները, բայց 2018-ի ընտրությունները տարբերվել են նրանով, որ այս անգամ ընտրություններին եկել էին շատ մեծահասակ կանայք. 

«Մեծ կանայք էին շատ գալիս։ Նույնիսկ եղել է՝ այդ կինը կույր էր, հարևանուհին էր բերել։ Ասաց՝ ես պետք է 
քվեարկեմ, որ ջահելները լավ լինեն, ջահելների համար եմ ես քվեարկելու» ։ 

Ընտրական հանձնաժողովների հետ հանդիպման ֆոկուս խումբ:  

Դիտարկելով ԿԸՀ-ի կողմից տրամադրված տվյալները 2018 թ. քվեարկությանը մասնակցած կին և տղամարդ ընտրողների տարիքային 

բաշխման կտրվածքով, կարելի է համոզվել, որ, իսկապես, տղամարդկանց պարագայում առավել մեծ ակտիվություն են ցուցաբերել 

ամենաերիտասարդ՝ 18-35 տարեկան խմբի արական սեռի ներկայացուցիչները (տարբերությունը 7.5 կետ), իսկ կանանց դեպքում առավել 

ակտիվ են եղել 50-ից բարձր տարիքային խմբի կին ներկայացուցիչները (տարբերությունը 2.9 կետ): Այդ բաշխումը հիմնականում 

համապատասխանում է բնակչության կազմում սեռատարիքային բաշխման տվյալներին, ըստ որոնց կանայք գերակայում են բոլոր տարիքային 

խմբերում, բացի մինչև 24 տարեկան խմբերից: Եզրակացություններ անել երիտասարդ կամ տարեց ընտրողների վարքի վերաբերյալ՝ 

համեմատություններ անցկացնելով նախորդ՝ 2017-ի ընտրությունների հետ, հնարավոր չէ, այդ տարվա տվյալների բացակայության 

պատճառով: 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, ՀՀ ՎԿ, 2018 

Համեմատելով կին և տղամարդ ընտրողների ակտիվությունը Երևանում և մարզերում, կարող ենք տեսնել, որ Երևանում քվեարկությանը 

մասնակցել են 54.74% կին և 45.26% տղամարդ, իսկ ընտրողների ակտիվությունն ավելի ցածր է եղել: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ հենց 

մարզերում կին ընտրողների ցուցաբերած պասիվությունն է կանանց մասնակցության ընդհանուր ցուցանիշի իջեցման պատճառ հանդիսացել 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Մարզերում կին ընտրողների ավելի ցածր ակտիվության մասին են վկայում նաև դիտորդական առաքելությունների տվյալները, ըստ որոնց 

քարոզարշավի ընթացքում թեկնածուների հետ հանդիպումներին առավել մեծ ակտիվություն են ցուցաբերել տղամարդիկ, քան կանայք: 

ԺՀՄԻԳ ԸՄԴԱ կողմից դիտարկված 186 հանրահավաքների մասնակիցների գերակշիռ մասը տղամարդիկ էին. մարզերում կազմակերպված 

հանրահավաքներում կանայք կազմում էին մոտ 15 տոկոս, իսկ Երևանում՝ մոտ 30 տոկոս: «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքի

 դիտարկման տվյալներով, նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ կուսակցության թեկնածուների հետ հանդիպումներին մասնակցած 

ընտրողների թվում գերակշռել են տղամարդիկ (դիտարկված հանրավաքների 72%-ում տղամարդիկ կազմել են բացարձակ մեծամասնություն, 

8%-ում՝ կանայք, 20%-ում նշել են, որ կանայք և տղամարդիկ հավասար են ներկայացված եղել): 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ 
ընտրություններ (2018 թ. դեկտեմբերի 9), Զեկույց, «Անկախ դիտորդ» 

հասարակական դաշինք, Վանաձոր, 2019 

Ըստ մարզերի հիմնականում պատկերը նույնն է, սակայն որոշ 
մարզերի դեպքում կան էական տարբերություններ, 
թեկնածուների հետ հանդիպումներում կանայք հատկապես 
ակտիվ են մասնակցել Լոռիում և Վայոց ձորում: 

 

«Ռեգիոն» կենտրոնի կողմից իրականացված հետընտրական 
հետազոտությունը նույնպես հաստատում է, որ կանայք 
հագեցրել են իրենց հետաքրքրությունները քարոզարշավի 
նկատմամբ՝ ավելի շատ ինտերնետում նյութեր կարդալով կամ 
հեռուստացույցով, քան քարոզարշավի ընթացքում 
կազմակերպվող հանդիպումներին մասնակցելով: 

 
«Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն 

նախասիրությունները 
Հայաստանում- 2019», Ռեգիոն կենտրոն 



 

➢ Կին ընտրողների քաղաքական նախապատվությունները 
 

Կանանց և տղամարդկանց էլեկտորալ վարքի տարբերությունները ի հայտ են գալիս էլեկտորալ նախապատվությունների մակարդակում՝ 

արտահայտելով նրանց սոցիալ-քաղաքական արժեքների և պատկերացումների ամբողջությունը իշխանության, թեկնածուների, 

կուսակցությունների վերաբերյալ: Արևմտյան Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում այդ ուղղությամբ անցկացված բոլոր հետազոտությունները բացահայտում 

են կանանց և տղամարդկանց հստակ արտահայտված նախապատվությունների տարբերությունները (gender gap in voting behavior), որոնք 

առանձին դեպքերում, և հատկապես նախագահական ընտրությունների պարագայում, զգալի, ընտրությունների վրա էական ազդեցություն 

թողնող թվերի կարող են հասնել: 

Հայաստանում, մասնավորապես խորհրդարանական ընտրությունների դեպքում, այդ տարբերությունները գրեթե չեն նշմարվում, ինչի 

մասին են վկայում հանրապետությունում վերջին տասը տարիների կտրվածքով անցկացված նախընտրական սոցիոլոգիական 

հետազոտությունների և ընտրատեղամասերից ելքերի հարցումների (Exit Poll) արդյունքները: Կուսակցությունների հանդեպ ընտրողների 

նախապատվությունների ձևավորմանը խոչընդոտում է քաղաքական դաշտում առկա կուսակցությունների մեծ թիվը (ՀՀ պետական ռեգիստրում 

գրանցված է 66 կուսակցություն), ընտրություններին սովորաբար մասնակցող քաղաքական ուժերի մեծ թիվը (10-20 մասնակից) և նրանց 

քաղաքական պլատֆորմների հստակության բացակայությունը: 

Քաղաքական դաշտում ակտիվություն ցուցաբերող քաղաքական ուժերի ծրագրերից և վարքից հաճախ դժվար է կռահել նրանց աջ, ձախ թե 

կենտրոնամետ պատկանելությունը: Ինչ վերաբերում է կանանց կոնսոլիդացված դիրքորոշումներին, որոնք բազմաթիվ երկրներում ձևավորվում 

են կանանց հուզող կոնկրետ հիմնախնդիրների շուրջ (issue voting), օրինակ՝ ԱՄՆ-ում հղիության արհեստական ընդհատման արգելքի շուրջ  կամ 

կանանց իրավունքների պաշտպանության գաղափարական հենքով՝ կանանց ուժեղ շարժման ավանդույթների առկայության պարագայում, 

ապա Հայաստանում նման նախադրյալներն ու կանանց՝ իրենց իրավունքների համար պայքարի ավանդույթները բացակայում են, հետևապես 

կանայք մեզանում միասնական, կոնսոլիդացված, հստակ էլեկտորալ նախապատվություններ ունեցող խումբ չեն: 2018-ի արտահերթ 

ընտրություններում ընտրողների վարքի գենդերային առանձնահատկությունների բացահայտմանը խոչընդոտել է նաև այն հանգամանքը, որ 

սովորականից քիչ են եղել հասարակական կարծիքի հարցումները, ու չեն արվել նաև Exit Poll-եր: 



 

Նախընտրական շրջանում անցկացված հասարակական տրամադրությունների շուրջ սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ 

այս կամ ուժին նախապատվությունը տվող կին և տղամարդ հարցվածների տարբերությունը շատ փոքր էր, և նոյեմբերին անցկացված 

հարցման տվյալներով տատանվում էր ըստ ուժերի 0.2-3.4%-ի սահմաններում, ընդ որում, այդ հարցին պատասխանելուց հրաժարվածների և 

չկողմնորոշվածների թվի մեջ կանայք գերակշռում էին` 1.9 և 3.6 կետով: Դեկտեմբերին անցկացված հարցման տվյալներով՝ կին և տղամարդ 

հարցվածների նախապատվությունների տարբերությունն էլ ավելի է  կրճատվել: Հետաքրքիր է դինամիկան ընտրությունների ֆավորիտ 

համարվող «Իմ քայլը» դաշինքի օգտին կողմնորոշված ընտրողների շրջանում: Նախ՝ նրանց թիվն անհամեմատ մեծ էր, քան մյուս քաղաքական 

ուժերինը, երկրորդ՝ եթե կանանց և տղամարդկանց նախապատվությունների տարբերությունը նոյեմբերին ընդամենը 0.8 կետ էր կազմում, 

համապատասխանաբար, 68.6% և 67.8%, ապա դեկտեմբերին այդ տարբերությունը արդեն 4.3 կետի էր հասել, ընդ որում, հենց կանանց հաշվին՝ 

71.4% և 67.1% համապատասխանաբար: 

Еlection Express 2018 / Պառլամենտական ճեպընթաց` Մեկնարկային կայարան 

MPG LLC, GALLUP International Association in Armenia, 2018 

Մյուս կուսակցությունների դեպքում կանանց և տղամարդկանց մոտեցումների տարբերությունն ավելի մեծ ազդեցություն կարող էր ունենալ, 

հաշվի առնելով, որ այդ կուսակցությունների օգտին պատրաստ էր քվեարկելու հարցվածների միայն 0-5%-ը: Ընդ որում, աջ 

կուսակցություններին առավել շատ հակված էին եղել տղամարդիկ, քան կանայք (ԲՀԿ-ի դեպքում՝ կանայք 5.2%, տղամարդիկ՝ 8.6%, ՀՀԿ-ի 

դեպքում, համապատասխանաբար՝ 0.9% և 2.3%, « Լուսավոր Հայաստանի»՝ համապատասխանաբար՝ 0.9% և 1.6%, « Սասնա ծռերի»՝ 

համապատասխանաբար՝ 0.2% և 1.8%): Ձախ կուսակցություններին ավելի շատ համակրել են կանայք, քան տղամարդիկ: Այսպես, ՀՅԴ-ին 

պատրաստ է եղել ձայն տալ կանանց 1.3%-ը, տղամարդկանց՝ 0.7%-ը, « Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» կուսակցությանը, 

համապատասխանաբար՝ 1.2% և 0.5%-ը: 

Ընդհանուր առմամբ, թեկուզև չնչին տարբերությամբ, սակայն աշխատել է այլ երկրներում արձանագրված օրինաչափությունը, որ կանայք 

ավելի հակված են ձախ կուսակցությունների կողմը: Այս հարցում հատկանշական է «Սասնա ծռեր» կուսակցության նկատմամբ կողմնորոշված 

կանանց թվի աճը, թեպետ միջազգային մակարդակով բացահայտված օրինաչափությունների շրջանակում ծայրահեղ դիրքերից հանդես եկող 

քաղաքական ուժերը կանանց համակրանքին չեն արժանանում: Դեկտեմբերի տվյալներով՝ ՀՅԴ-ի և «Սասնա ծռերի» հարցում կանանց և 



 

տղամարդկանց տարբերությունը նվազել էր, կազմելով՝ ՀՅԴ-ի դեպքում, համապատասխանաբար, 1.1% և 1.3% (մինչդեռ նոյեմբերին 

կուսակցությանը ավելի շատ պատրաստ էին ձայն տալ կանայք, քան տղամարդիկ), «Սասնա ծռերի» դեպքում՝ 1.3 և 1.5%: 

 

 

Հետազոտության անցկացման 

ժամանակահատվածը 

17.11.2018-21.11.2018 

Հետազոտության  նցկացման 

 ժամանակահատվածը 

01.12.2018-04.12.2018 

Պատրաստ են եղել 

ձայն տալու 
Իգական % Արական % 

Կանանց և 

տղամարդկանց 

ձայների միջև 

տարբերությունը 

Իգական % Արական % 

Կանանց և 

տղամարդկանց 

ձայների միջև 

տարբերությունը 

«Իմ քայլը» դաշինք 68.6 67.8 0.8 71.4 67.1 4.3 

ԲՀԿ 5.2 8.6 -3.4 4.6 7.0 -2.4 

ՀՀԿ 0.9 2.3 -1.4 0.7 2 -1.3 

ԼՀԿ 0.9 1.6 -0.7 3.5 4.1 -0.6 

ՀՅԴ 1.3 0.7 0.6 1.1 1.3 -0.2 

ՍԾԿ 0.2 1.8 -1.6 1.3 1.5 -0.2 

«Մենք» դաշինք 0.4 0.2 0.2 1.1 0.4 0.7 

ՔԴՎԿ 1.2 0.5 0.7 0.0 0.0 0 

ՔՈ ՍԴԿ 0.2 0.2 0 0.2 0.4 -0.2 

ՕԵԿ 0.2 0.0 0.2 0.7 0.0 0.7 

ԱԱԿ 0.0 0.0 0 0.2 0.0 0.2 

Դժվարանում եմ պատասխանել 7.6 5.7 1.9 7.3 6.5 0.8 

Հրաժարվում եմ պատասխանել 14.3 10.7 3.6 8.0 9.6 -1.6 



 

Դեկտեմբեր ամսին նույն հարաբերակցությունը ըստ կուսակցությունների պահպանվել է: Բայց «Իմ քայլը» դաշինքի կողմից քվեարկելու 

պատրաստ կանանց թիվը 68.6-ից աճել է 71.4-ի, տղամարդկանցը կազմել է 67.1%: «Լուսավոր Հայաստանի» վարկանիշն է բավականին բարձրացել, և 

կանանց 3.5%-ը և տղամարդկանց 4.1%-ը պատրաստ է եղել քվեարկել նրա օգտին: ՀՅԴ-ի և «Սասնա ծռերի» հարցում կանանց և տղամարդկանց 

վերաբերմունքը մոտեցել է, կազմելով՝ ՀՅԴ-ի դեպքում, համապատասխանաբար, 1.1% և 1.3% (մինչդեռ նոյեմբերին կուսակցությանը ավելի շատ 

պատրաստ էին ձայն տալ կանայք, քան տղամարդիկ), «Սասնա ծռերի» դեպքում՝ 1.3 և 1.5%: Նշենք, որ նախորդ՝ 2017 թվականի հարցումներով, 

մասնավորապես, Exit Poll-ի արդյունքներով, կին և տղամարդ ընտրողների նախապատվությունների տարբերությունը շատ ավելի չնչին է եղել, իսկ 

որոշ ուժերի հանդեպ ընդհանրապես բացակայել է: 

 

 

 

Էլեկտորալ վարքի տեսանկյունից չափազանց կարևոր են այն դրդապատճառները, որոնց հիման վրա կողմնորոշվում է ընտրողը: Այսպես, 

«Ինչո՞ւ եք քվեարկելու նշված կուսակցության օգտին» հարցին կին և տղամարդ հարցվածների որոշ պատասխանների տարբերությունները 4-5 տոկոսի 

են հասնում: Մնացած դրդապատճառների հարցում՝ հավատը դեպի կուսակցություն, նախընտրական ծրագրին ծանոթ լինելը, ծանոթների խորհրդին 

հետևելը, կանանց և տղամարդկանց պատասխանների միջև տարբերություն գրեթե չի եղել ՝ 0,1%-ի սահմաններում: Դրա հետ մեկտեղ կանայք ու 

տղամարդիկ հավասար չափով են կարևորում ընտրությունները: 

«Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոն  

«Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները Հայաստանում-2019» 



 

Ընտրական նախապատվությունները. վերաբերմունքը կին թեկնածուների նկատմամբ 

 

Էլեկտորալ վարքի մաս են կազմում նաև ընտրողների դիրքորոշումները կին և տղամարդ թեկնածուների, ինչպես նաև ընտրողների 

պատկերացումները թեկնածուների՝ պատգամավոր դառնալու մոտիվացիայի մասին: Այս համատեքստում հաճախ դիտարկվում է «կանայք 

կանանց չեն ընտրում» թեզը, որը թեև ստանում է իր ապացույցները սոցիոլոգիական հարցումների շրջանակում, սակայն հաճախ միանշանակ չի 

ընկալվում շատերի կողմից: 2018 թ. արտահերթ ընտրություններում ընտրողների վերաբերմունքը կին թեկնածուների նկատմամբ ստվերվել է «Իմ 

քայլը» դաշինքի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի անձի նկատմամբ վերաբերմունքով: «Իմ քայլը» դաշինքի նույնիսկ այն կանայք, ովքեր պատկառելի 

թվով ձայներ էին ստացել տարածքային ցուցակներով, ընդունում էին, որ իրենց առաջնորդի անձը որոշիչ դեր է խաղացել ընտրողների 

նախապատվությունների ձևավորման հարցում: 

Վերոնշյալ հետազոտության քանակական տվյալները և ֆոկուս խմբերի ընթացքում վերհանած որակական տվյալները թույլ են տալիս ասել, որ 

կին ընտրողները բարյացակամ են տրամադրված կին քաղաքական գործիչների նկատմամբ, և որակյալ մեծամասնությունը ցանկանում է տեսնել 

կանանց որպես պատգամավոր: Գրեթե բոլոր կին ընտրողները ֆոկուս խմբերի ընթացքում ջրբաժան են անցկացրել անցյալ և ներկայիս 

ընտրությունների միջև: Հետաքրքիր է, որ նրանք նշել են, որ թեպետ ընդունված է և քաղաքական ավանդույթի ուժով թեկնածուն պետք է տղամարդ 

լինի, բայց վերջերս քաղաքական ասպարեզում հայտնվել են մեծ թվով երիտասարդ աղջիկներ և կանայք, ովքեր պատգամավոր դառնալու հայտ են 

ներկայացնում, և կին ընտրողները դա ողջունում են: 

Վերջին ընտրությունների դրական կողմերից են համարում, որ 

«պաստառների վրա ավելի շատ կին թեկնածուներ են», 

կին պատգամավորի կերպարը վիզուալացվել է: 

  



 

Ըստ էության կին ընտրողների մոտ նկատվում է ընտրական նախապատվության 3 մոդել. 

 

 
 

  



 

Շատ ընտրողներ սկսել են գիտակցել, որ կանանց մուտքը քաղաքականություն բերում է քաղաքական օրակարգի փոփոխմանը և այդ 

օրակարգում կանանց հիմնախնդիրների ներառմանը: 

 

« …կախված սեռից՝ տարբեր հիմնախնդիրներ են բարձրացվում խորհրդարանում… կան հարցեր, որ կանայք են ավելի շատ բարձրացնում, կան 

հարցեր, որ տղամարդիկ են բարձրացնում։ Այսինքն՝ երկուսի ներկայությունն էլ խորհրդարանում շատ կարևոր է, որ բոլոր տեսակի հարցերը լսվեն 

այնտեղ, քննարկվեն»։ 

Ընտրողների հետ ֆոկուս խմբից 

«…ներքին սանիտարական հարցեր կան, հղի կանանց վերաբերող ուրիշ հարցեր կան, ոչ հղի կնոջ համար՝ ուրիշ, ծերերի համար՝ ուրիշ, 

հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար՝ ուրիշ։ Եվ դրա համար կին թեկնածուների պարտադիր էնտեղ լինելը կարևորում եմ դրանով, որ այդ 

հարցերը տղամարդը չի կարող բարձրացնել»: 

Ընտրողների հետ ֆոկուս խմբից 

«… Ուղղակի կան որոշ հարցեր, որ կանանց մասնակցությունը պետք է պարտադիր լինի, կան հենց կոնկրետ կանանց վերաբերող հարցեր, որ այդ 

հարցերը տղամարդիկ չեն կարող, չեն էլ կարող մտածել, որ կինը կարող է խնդիրներ ունենալ, և կնոջ վերաբերող որոշակի հարցեր կան, և կինը 

պետք է լինի այնտեղ, որ այդ որոշման կայացման հարցում իրա որոշումները տա, որ ավելի ճիշտ լինի ու հավասարություն լինի»: 

Կին թեկնածուների հետ ֆոկուս խմբից 



 

Իրանք տեսնելով էն 
խնդիրները, որոնք ունեն 

կանայք կենցաղում, 
գնում են նաև ԱԺ, 

որպեսզի խնդիրներին մի 
փոքր լուծում տան, հոգսը 

թեթևացնեն 

 

…Սուր զգացողությունների 
կարիք ունեն, ուզում են 

ադրենալինը բարձրացնեն 

 

…Ուզում են դրական 

փոփոխություններ 

առաջացնել 

հասարակության կյանքում 

 

…Քաղաքականությունը 
կանանց համար դարձել է 

ինքնադրսևորման ոլորտ 

Ընտրողների կարծիքները տարբեր էին պատգամավոր դառնալու կանանց մոտիվացիան ներկայացնելիս: Խմբավորելով կարծիքները ստանում 

ենք հետևյալ պատկերը. 

 

    

 

 

 

 

Համոզվածությունը, որ « …կանայք ԱԺ-ում անհրաժեշտ են, բերում է նրան, որ կին ընտրողները ցանկանում են, որ կանանց և 

տղամարդկանց համամասնությունը լինի 50/50, սակայն դեմ են, որ դա պարտադրված լինի, որպեսզի որակը չտուժի:» Դրա հետ մեկտեղ, 

քվոտայի մեջ տեսնում են օգտակար գործիք. 

 
 

Չհամարելով հանդերձ քվոտան շատ արդյունավետ միջոց, այնուամենայնիվ գտնում են, որ այն նպաստում է կանանց ներգրավմանը 
քաղաքականության մեջ, քանի որ դա «…տղամարդկանց տարածքն ա, ու մենք խցկվել ենք ընդեղ ու ուզում ենք ըտեղից ինչ-որ բաժին պոկել...», « 

…քվոտայի հետ կապված՝ նախնական շրջանում, մինչև որ հասարակության մեջ կարծրատիպերը կվերանան, միանշանակ անհրաժեշտ է 
քվոտայով հավասարությունը ապահովելը, առնվազն գոնե, ասենք, 30 կամ 40 փորձել հասնելը … հասարակական կարծիքն էլ սկսում է կամաց-

կամաց տեղաշարժվել, այսինքն, ճիշտ է, դա արհեստական երևույթ է, բայց դա ազդում է նրա վրա, որ մեր երեխաները մեծանում են՝ տեսնելով, որ 
պառլամենտում կան կանայք նստած, հետագայում իմ աղջիկը կմեծանա, կասի, բայց ինչի ես չեմ կարող այնտեղ լինել… ու տենց արդեն 

ամբողջական հասարակության մեջ կարծրատիպը կամաց-կամաց կկոտրվի…» 

Կին ընտրողների հետ ֆոկուս խմբից 

«Եթե սկզբում թեկուզ պարտադրաբար լինի 50-50-ը, ու ժողովրդի մեջ ձևավորվի այն կարծիքը, որ 
պահանջարկը կա կին պատգամավորի ու կարելի է լինել կին պատգամավոր…այդ դեպքում արդեն կանանց 

մոտ էլ վստահություն կառաջանա, կսկսեն իրենց վրա աշխատել, որ վստահ լինեն, որ կարող են 
հետագայում դառնալ պատգամավոր... » 



 

➢ Կին ընտրողների տեղեկատվական նախապատվությունները 
 

Գոյություն ունի հստակ տարբերություն կանանց և տղամարդկանց՝ քաղաքականության նկատմամբ հետաքրքրությունների հարցում, ինչն 

էլ հաստատվել է նախընտրական և հետընտրական հարցումներով, որոնք ցույց են տալիս մինչև 10% տարբերություն այդ հարցում կանանց և 

տղամարդկանց դիրքորոշումներում. 

- նախընտրական փուլում կանանց 52%-ն է հետաքրքրված եղել քաղաքականությամբ, տղամարդկանց՝ 63%-ը. 

- կանանց 34%-ը ընտրությունների ընթացքում շատ հետաքրքրված է եղել քաղաքական լուրերով, որոշ չափով՝ 63%-ը (նույն ցուցանիշը 

տղամարդկանց համար եղել է, համապատասխանաբար, 45% և 52%), բոլորովին չի հետաքրքրվել 3%-ը (և՛ տղամարդկանց, և՛ կանանց): 

Կանանց և տղամարդկանց՝ տեղեկատվական նախապատվությունների միջև հստակ տարբերությունը երևում է իրենց հետաքրքրող 

տեղեկատվության բնույթի մասին հարցի պատասխաններում, ընդ որում, այդ տարբերությունը 10- 20% է կազմում: Այսպես, քաղաքական 

նյութերով հետաքրքրվել է կանանց 44%-ը, տղամարդկանց 58%-ը, սոցիալական նյութերով, համապատասխանաբար՝ 46%-ը և 37%-ը, 

տնտեսական նյութերով՝ 39%-ը և 46%-ը, բանակի մասին նյութերով՝ 56%-ը և 71%-ը, ղարաբաղյան հակամարտության մասին նյութերով՝ 51%-

ը և 70%-ը, ժամանցային նյութերով՝ 35%-ը և 28%-ը: 

 

Election Express 2018 Wave 2, Final Station / Նախընտրական ճեպընթաց` Վերջին կանգառ 

Еlection Express 2018 / Պառլամենտական ճեպընթաց` Մեկնարկային կայարան 

MPG LLC, GALLUP International Association in Armenia, 

2018. 

 

«Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոն,  

«Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները  Հայաստանում-2019» 
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Այսպիսով, կանանց և տղամարդկանց տեղեկատվական նախապատվությունների տարբերությունները տեղավորվում են տարբեր երկրների 

հետազոտություններով բացահայտված օրինաչափությունների շրջանակում, այն է՝ կանանց ավելի շատ հետաքրքրում է սոցիալական 

կյանքին վերաբերող տեղեկատվությունը, հետևապես, թեկնածուների կողմից առաջարկվող սոցիալական խնդիրների լուծումները: Ընդ որում, 

կանանց 40%-ը հետաքրքրվել է տարբեր ուժերի քարոզարշավով տեղեկացված լինելու համար, 22%-ը՝ քանի որ դա հետաքրքիր էր իրենց 

համար, 16%-ը՝ կողմնորոշվելու համար: 

Top voting issues for men and women Pew 

Research center, 2016 



 

➢ Տեղեկատվության աղբյուրների նախապատվությունները 

Վերջին տարիներին նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարածումը կտրուկ փոխել է ընտրողների տեղեկատվության աղբյուրները: Եթե 

մեկ տասնամյակ առաջ գերակշռում էր հեռուստատեսությունը, ապա այժմ այն իր տեղը զիջել է սոցիալական ցանցերին, թեպետ շարունակում 

է գերակշռել ավանդական լրատվամիջոցների շարքում՝ ռադիոյի և տպագիր թերթերի համեմատ: «Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոնի կողմից 

իրականացված «Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները Հայաստանում-2019» հետազոտության տվյալները փաստում են, 

որ և՛ կանանց, և՛ տղամարդկանց դեպքում հիմնական տեղեկատվության աղբյուր են «Ֆեյսբուքն» ու էլեկտրոնային կայքերը, թեպետ այս 

հարցում էլ որոշակի տարբերություններ կան կանանց և տղամարդկանց դեպքում: 

Հաշվարկված է ըստ «Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոնի կողմից տրամադրված տվյալների,  
«Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները Հայաստանում-2019» հետազոտություն 



 

Քաղաքական ուժերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար. 

➢ «Ֆեյսբուքից» ամենաշատը օգտվում է կանանց 42%-ը և տղամարդկանց 48%-ը, որոշ չափով է օգտվում կանանց և տղամարդկանց 

14%-ը, ընդհանրապես չի օգտվում կանանց 38%-ը և տղամարդկանց 22%-ը: 

➢ Հանրապետական հեռուստաալիքներից ամենաշատը օգտվում է կանանց 39%-ը, տղամարդկանց 44%-ը, որոշ չափով է օգտվում կանանց 

23%-ը, տղամարդկանց 25%-ը, բոլորովին չի օգտվում կանանց 25%-ը և տղամարդկանց 18%-ը: 

➢ Օնլայն լրատվամիջոցներից ամենաշատը օգտվում է կանանց 36%-ը, տղամարդկանց 37%-ը, որոշ չափով՝ կանանց 21%-ը, 

տղամարդկանց 24%-ը, ընդհանրապես չի օգտվում կանանց 34%-ը և տղամարդկանց 30%-ը: 

➢ Ռադիոալիքներից տեղեկատվություն է ստանում կանանց 20%-ը, մինչդեռ տղամարդկանց համար այն կազմում է 32%: 

➢ Տպագիր մամուլից, ներառյալ նաև տպագիր թերթերը, կանայք շատ քիչ են օգտվում: 

➢ Անմիջական շփումը քաղաքական գործիչների և քաղաքական ուժերի հետ՝ որպես տեղեկատվություն ստանալու աղբյուր, գրեթե 

չի դիտարկվում ո՛չ տղամարդկանց, ո՛չ կանանց կողմից, թեպետ այս կամ այն չափով այդ աղբյուրից օգտվել է տղամարդկանց 42%-

ը, իսկ կանայք կրկնակի քիչ՝ 22%-ը: 

 

Այսպիսով, գենդերային տարբերությունները տեղեկատվության աղբյուրներից օգտվելու հարցում չեն գերազանցում 5-6 կետը: Սոցիալական 

ցանցերը նախապատվային աղբյուր են հանդիսանում կին և տղամարդ ընտրողների գրեթե կեսի համար, դրա հետ մեկտեղ տղամարդիկ 

ակնհայտորեն գերակշռում են այս աղբյուրից օգտվելու հարցում: Տեղեկատվության այլ աղբյուրներից օգտվելու հարցում կանանց և 

տղամարդկանց տարբերությունն ավելի քիչ է, բացի ռադիոյից, որի դեպքում բացը հասնում է 12 կետի: Կանայք գերակշռում են տեղեկատվության 

ցանկացած աղբյուրից չօգտվելու հարցում, ինչը սպասելի է, հաշվի առնելով այն, որ հենց հարցված կանանց շրջանում է ավելի շատ տարածված 

քաղաքականությամբ չհետաքրքրվելու դիրքորոշումը: 



 

➢ Կանանց ընտրական վարքը խոչընդոտող հանգամանքներ. «ընտանեկան քվեարկություն» 

Ընտրողների էլեկտորալ վարքի սահմանափակումները կախված են մշակութային և պատմական համատեքստից, տվյալ հասարակության 

քաղաքական մշակույթի կայացման մակարդակից: Եթե ընտրողը գնում է ընտրելու բարձր քաղաքացիական գիտակցությունից մղված, 

կամավոր, այդ դեպքում խոսում ենք գիտակցված ընտրության մասին: Կա ընտրությունների մասնակցություն շահադիտական նպատակով, 

այսինքն՝ երբ ընտրության գնալու և կոնկրետ քաղաքական ուժին ընտրելու համար ընտրողն ունի որևէ շահադիտական մոտիվացիա: 

Մինչև վերջերս Հայաստանի ընտրություններում կիրառվող ընտրակաշառքն անմիջականորեն տրանսֆորմացիայի էր ենթարկում 

քաղաքացիների ազատ էլեկտորալ վարքը: Կիրառվում էր նաև ընտրություններին ստիպողաբար ներկայանալու մոդելը վարչական ռեսուրսի 

միջոցով: Այս մոդելները վերաբերում են թե՛ կանանց, թե՛ տղամարդկանց: Սակայն կին ընտրողների դեպքում կա ևս մեկ մոդել՝ պայմանավորված 

տվյալ հասարակության գենդերային մշակույթով: Խոսքը «ընտանեկան քվեարկության» մասին է, որի պատճառով Եվրոպայի խորհրդի մի շարք 

երկրներում կանայք զրկված են իրենց ընտրական ձայնը ազատորեն տնօրինելու հնարավորությունից: (ԵԽԽՎ 1676 (2004) Դիտորդական 

առաքելությունների գնահատականներով, քվեարկության գաղտնիությունը հիմնականում հարգվել է, թեև գրանցվել են մի շարք դեպքեր, երբ 

ընտրողներն իրենք են բացահայտել իրենց քվեարկությունը կամ քվեարկել են ընտանիքներով: 

Հայաստանում բավականին տարածված այս երևույթը եղել է հայաստանյան 

բոլոր ընտրությունների ժամանակ, և վերջին ընտրությունները բացառություն 

չէին: Այդ մասին վկայել են թե՛ ընտրական հանձնաժողովների անդամները, թե՛ 

տեղական դիտորդները. 

«Ամուսինն ասում է՝ «իքս կուսակցությունից» 10-րդ համարը մեր ընկերոջ 
ընկերն է, իր համար են ասել, որ պիտի գնանք ու իր համար քվեարկենք 10-րդ 

համարին: Միգուցե կինը նախընտրում է այլ կուսակցության համար 
քվեարկել, բայց քանի որ ամուսինն ասել է, ինքը գնացել և քվեարկել է ամուսնու 

ասածով»: 

«Մարզերում դա առավել ակնհայտ է, Էջմիածնում ընտրություններից կարող եմ 
ասել, որտեղ մոբայլ խմբի մեջ էի, տեսնում էի, ինչպես էին 4-5 հոգով գնում 

ընտրության, մի ընտանիքի հայր կար, ինչ-որ մեկի օգտին բոլորի տեղը 



 

որոշել էր, որ ձայն պետք է տան, ընտանիքին տանում էր քվեարկելու։ Իրեն 
պետք է համոզեիր, որ իր հարսի կամ կնոջ հետ չմտնի քվեախցիկ»: 

Շատ դեպքերում ո՛չ հանձնաժողովների անդամները, ո՛չ դիտորդները, ո՛չ վստահված անձինք դա չեն դիտարկում որպես 

անթույլատրելի արարք, մտածելով, որ մի ընտանիք է, ամուսինն է, հետևապես իրավունք ունի, դրանով նպաստելով կանանց ազատ 

իրավունքների ոտնահարմանը: 

Դա վերաբերում է նաև ազգային փոքրամասնությունների համայնքների կանանց, օրինակ՝ Հայաստանում դա եզդիների և 

մոլոկանների համայնքներն են, որոնց վերաբերյալ հետազոտություններ չկան:        

                                                                                                              Դիտորդների հետ ֆոկուս խմբից 



 

➢ Հաշմանդամություն ունեցող ընտրողների խնդիրները 
 

Ընտրությունների ընթացքում լրացուցիչ դժվարությունների են բախվում հաշմանդամություն ունեցող կանայք և տղամարդիկ: 

 

«Ողջ օրվա ընթացքում ԸՄԴԱ դիտորդները արձանագրել են, որ զգալի թվով տեղամասային կենտրոններ (դիտարկված 975 

կենտրոնների 71 տոկոսը) անհասանելի էին տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող ընտրողների համար, ինչը կարող էր և 

ոմանց համար քվեարկելու դժվարություններ ստեղծած լինել»: 

 
ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելություն: Վերջնական զեկույց, Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ, 

2018 թ. դեկտեմբեր, Վարշավա, 2019 

 

Հաշմանդամություն ունեցող կանանց էլեկտորալ վարքի առանձնահատկությունները պայմանավորված են այն հանգամանքով, թե որքանո՞վ 

են ընտրությունները ներառական, այսինքն՝ ինչքանով է ապահովված ընտրական տեղամասերի մատչելիությունը, ինչպիսին են այդ առումով 

օրենսդրական կարգավորումները, ինչպիսին է ընտանիքի անդամների վերաբերմունքը ընտրություններին մասնակցելու նրանց ցանկության 

հանդեպ, մատչելի են քարոզչական նյութերը թույլ տեսողություն և լսողություն ունեցող մարդկանց համար և բազմաթիվ այլ խնդիրներ, այդ 

թվում՝ հասարակության կողմից դրսևորվող կարծրատիպային վերաբերմունքը: Այս բոլոր հանգամանքներից յուրաքանչյուրը կարող է լուրջ 

խոչընդոտ դառնալ նրանց ընտրական իրավունքի իրացման ճանապարհին: Հատկապես սուր են դրսևորվում այդ խնդիրները գյուղական 

բնակավայրերում ապրող կանանց դեպքում: 

 

«Քարոզարշավի գործընթացի ժամանակ չի եղել ժեստերի լեզվի թարգմանություն, այդ իսկ պատճառով ոչ մի բան չեմ հասկացել: Իսկ 

ընտրությունների ժամանակ ծնողներս են ուղղորդել, թե ում ընտրեմ»: (Լսողության խնդիր ունեցող կին, ք. Երևան) 

«Ինձ ընդհանրապես չեն հետաքրքրում ընտրությունները, և երբեք չեմ մասնակցել, քանի որ չեմ հասկանում նախընտրական քարոզչությունը և չեմ 

վստահում ոչ մեկի»: (Լսողության խնդիր ունեցող քաղաքաբնակ կին) 

 
Մանրամասները տե՛ս՝ «Հաշմանդամություն ունեցող կանանց քաղաքական մասնակցությունը: Խոչընդոտներ և առաջարկներ», 

Գյումրի, 2018 
 

  



 

ԳԼՈՒԽ 3. ԿԱՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ 
 

Կանանց էլեկտորալ վարքի տեսանկյունից կարևոր է նաև կանանց ներգրավվածությունը ընտրությունների կազմակերպման և 

անցկացման վարչակազմում` ընտրական հանձնաժողովներում, և այն մարմիններում, որոնք անմիջականորեն հետևում են 

ընտրությունների կազմակերպմանն ու օրինական անցկացմանը, այսինքն՝ դիտորդներին և վստահված անձանց: 

Կանանց մասնակցությունը ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման գործընթացում կարևոր է մի քանի տեսանկյունից. 

 

✓ ընտրական գործընթացների կազմակերպում, ներկայացուցչականության և լեգիտիմության ապահովում 

✓ ընտրական գործընթացների կազմակերպման հզոր ռեսուրս 

✓ կանանց լիդերության զարգացման կարևոր գործոն 

 

 
 
 
 



 

Կանայք ընտրական հանձնաժողովներում 
ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի համաձայն՝ ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման նպատակով կազմավորվում է 

ընտրական հանձնաժողովների եռաստիճան համակարգ` 

✓ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, 

✓ տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ և 

✓ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ: 

Քանի որ ընտրական հանձնաժողովները պետք է ապահովեն քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրականացումը և պաշտպանությունը, 

նրանք օժտված են լայն լիազորություններով: Օրենքով սահմանվում է, որ դրանք իրենց լիազորությունները իրականացնելիս անկախ են, որևէ 

միջամտություն նրանց գործունեությանը արգելվում է: Ընտրական հանձնաժողովների գործունեության կարևոր կողմերն են՝ 

օրինականությունը, կոլեգիալությունը և հրապարակայնությունը: ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ ԿԸՀ և տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովների անդամները չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ: 

Համաշխարհային պրակտիկայում ընտրական հանձնաժողովների որոշումների կայացման բոլոր մակարդակներում կանանց ներգրավումը 

խիստ կարևորվում է ոչ միայն գենդերային հավասարակշռության ապահովման տեսանկյունից, այլև որպեսզի այդ մարմինները հաշվի առնեն 

կանանց կարիքները ընտրությունների կազմակերպման ընթացքում (ընտրությունների անցկացման ժամային ինտերվալը, ընտրական 

տեղամասերի տեղերի որոշումը, դրանց անվտանգության ապահովումը և այլն): 

 

2018 թ. դեկտեմբերի ՀՀ ԱԺ արտահերթ ընտրությունների ժամանակահատվածում 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի՝ 

 
✓ 7 անդամներից 3-ը կանայք էին, ինչը կազմում էր ընդհանուր անդամների 43%-ը. 

✓ նախագահն ու քարտուղարը տղամարդ էին, 

✓ նախագահի տեղակալը՝ կին. 

✓ ԿԸՀ աշխատակազմի ղեկավարներների 70%-ը կանայք էին. 

✓ ԿԸՀ անդամների նկատմամբ պահանջները կրթական, գիտական և մասնագիտական փորձի առումով բավականին բարձր են 

(հոդված 42, կետ 3): 



 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը կազմված է 7 անդամից: 
 

Օրեսդրությամբ կարգավորվում է նաև տարածքային ընտրական հանձաժողովների գենդերային կազմը, նշելով, որ «Տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովի կազմում յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է պակաս լինի երկուսից»: 

 
Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների նախագահներին, հանձնաժողովների նախագահների տեղակալներին և հանձնաժողովների 

քարտուղարներին ընտրում են այդ հանձնաժողովներն իրենց կազմից: 

 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմում 35%-ը կանայք են (265 անդամից 92-ը), սակայն նախագահների կազմում՝ 5%-ը, 

նախագահների եղակալների՝ 16%-ը, քարտուղարների՝ 29%-ը: 

 

Հաշվարկված է ԿԸՀ-ի տվյալների հիման վրա 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը կազմված է 7 անդամից: 
 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմի 55%-ն են կանայք: 

 
«Կանայք կազմում են բոլոր ՏԸՀ անդամների 35%-ը, սակայն հազվադեպ են զբաղեցնում ղեկավար պաշտոններ: 
 
Ընտրությունների օրը ԸՄԴԱ-ի կողմից դիտարկված տեղամասային կենտրոններում ԸԸՀ-ների անդամների 61%-ը կանայք էին, իսկ 

այցելած տեղամասերում ԸԸՀ-ների անդամների 49%-ը նախագահում էին կանայք»: 
 

Մեր մոտավոր հաշվարկով կանայք կազմում են ՏԸՀ նախագահների կազմի մոտ 52%-ը: 

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ, 9 դեկտեմբերի 2018 թ., ԺՀՄԻԳ դիտորդական 

առաքելություն, Վերջնական զեկույց, էջ 13 

 
ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, հոդված 36, 42, 43 44 https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=105967 

 
ՏԸՀ անդամների ֆոկուս խմբի մասնակիցների կարծիքով՝ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում սովորաբար ավելի շատ 

ընդգրկված են լինում կանայք: Նրանք նշել են, որ հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնում սովորաբար միշտ շատ են եղել տղամարդիկ, 

սակայն քարտուղարների թվում գերակշռել են կանայք: Նրանք դա բացատրել են նրանով, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունից 

https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=105967


 

առաջադրված նախագահների մոտ 70%-ը տղամարդ էր, իսկ հետո այդ պաշտոնում ընդգրկում էին արդեն փորձ ունեցողներին: Սակայն վերջին 

ընտրություններին իրավիճակը փոխվել է, և հաձնաժողովների նախագահների թվում ավելացել է կանանց թիվը: Ֆոկուս խմբի մասնակիցները 

նշում էին, որ հաճախ այդ պաշտոնում նշանակվում են կրթության ոլորտում աշխատող կանայք, քանի որ հանձնաժողովի նախագահները պետք 

է կարողանան գրագետ աշխատել և լավ իմանան օրենքը, բացի այդ, դպրոցների և մանկապարտեզների աշխատակից կանայք ճանաչում են 

տեղամասի բնակիչներին: Հանձնաժողովների անդամների կազմում կանանց շատ լինելը ֆոկուս խմբի մասնակիցները բացատրել են նաև 

աշխատանքի բնույթով, որը երկար ժամանակ նստակյաց աշխատանք է պահանջում, ինչին տղամարդիկ հաճախ չեն դիմանում. 

«Որովհետև տղամարդիկ ալարում են մի քիչ (դուրս են գալիս, ծխում են, անընդհատ սուրճ են խմում), իսկ կանայք ավելի 

պարտաճանաչ են»: 

 

Խոսելով վերջին ընտրությունների առանձնահատկությունների մասին 

ֆոկուս խմբի մասնակիցները նշել են, որ այս անգամ մարդկանց ակտիվության հետևանքով դժվար էր հանձնաժողով ընկնել՝ ցանկացողների մեծ 

թվի պատճառով մրցակցություն էր առաջացել. 

«…այս վերջին ընտրություններում շատ դժվար էր հանձնաժողով ընկնելը, որովհետև կոնկուրս կար»։ 

Դրա պատճառով բավականին փորձ ունեցողներից շատերը հայտնվեցին ռեզերվում: Նկատվում էր ավելի երիտասարդներին այդ 

գործընթացներում ընդգրկելու միտումը: 

Հանձնաժողովների անդամների հետ ֆոկուս խմբից 

 
Շատերը նշել են, որ հանձնաժողովների անդամ կանայք առավել պարտաճանաչ են կատարում իրենց գործը: 

Շատ դեպքերում նրանք կատարել են ավելին: Օրինակ՝ ֆոկուս խմբի մասնակիցներից մեկը պատմել է, որ բոլոր ընտրություններից առաջ 

ստուգել է իր տարածքում բնակվող քաղաքացիների՝ երկրում լինելու փաստը և պարզել, որ ցուցակում կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր չեն 

մասնակցելու ընտրություններին՝ երկրից բացակայելու պատճառով: 

Նա դա անում էր հնարավոր «լցոնումները» կանխելու համար. 

 

«Իմ տարածքում ցուցակները ստուգելու համար, երբ նախապես ցուցակները ստացել էի, գնացել եմ մեկ-մեկ տները մտել եմ, ընտանիքից 

հարցրել եմ՝ ովքեր են բացակա, ովքեր՝ ներկա, ով կգա ընտրության։ Իրենք գիտեն՝ Ամերիկայում են, չեն գա, օրինակ։ 40 տոկոսը բացակայում 

է , և նրանք նույն ցուցակների մեջ են։ Դե հիմա տոկոս հաշվեք»։ 

Հանձնաժողովների անդամների հետ ֆոկուս խմբից 



 

Ընտրական հանձնաժողովների անդամների ուսուցումը 
 

Ընտրական օրենսգրքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ ՏԸՀ կազմում կարող են ընդգրկվել որակավորման վկայական ունեցող անձինք: 

Որակավորումը ստանալու համար քաղաքացիները կարող են մասնակցել ԿԸՀ-ի կողմից կազմակերպվող դասընթացներին: ՏԸՀ կազմավորումից 

հետո Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրականացնում է այդ հանձնաժողովների անդամների ուսուցում: 

 

Ուսուցման ծրագրում, դատելով ԿԸՀ-ի կայքում ներկայացված 

«Ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացի հարցաշարից», գենդերային բաղադրիչը ներառված չէր: 

 

Վերջին ընտրություններից առաջ դասընթացներին մասնակցած 6007 հոգու շնորհվել է վկայական: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

հաշվետվության մեջ նշվել է, որ 12-օրյա ուսուցմանը մասնակցել է ՏԸՀ շուրջ 16500 անդամ, ապահովվել 83 տոկոս մասնակցություն, ինչը 

նախադեպը չունեցող ակտիվություն էր: 

 

Այնուամենայնիվ, ֆոկուս խմբերի մասնակիցները նշել են, որ 

 

« …կանայք սովորաբար ավելի ակտիվ են մասնակցում դասընթացներին և ավելի լավ արդյունք են ապահովում, քան տղամարդիկ »: 

 

Կա նաև ստուգարքի և թեստային առաջադրանքի բնույթով պայմանավորված արդյունք.  

 

«Ես ասեմ, ճիշտ է քիչ տոկոսով, բայց տղաները երևի ավելի 

անհամբեր են․ այդ դասընթացներին պետք է նստել, լսել, հետո պատասխանել հարցերին։ Շատ ժամանակ կամ արագ-արագ գրում 

են, էն որ ասում է՝ как попало և հանձնում են, կամ էլ երևի թե կիսատ անգամ թողնում ու դուրս գալիս։ Այդ փուլում մաղվել են»: 

 

Հաղորդում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ,  

էջ 3: Հանձնաժողովների անդամների ֆոկուս խմբից 



 

Կուսակցությունների վստահված անձ և լիազոր ներկայացուցիչ կանայք 
 
Ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները և թեկնածուները իրենց շահերը պաշտպանելու նպատակով կարող են ունենալ 

վստահված անձինք: Կուսակցությունները կազմավորված ընտրական տեղամասերի թվի եռապատիկին հավասար թվով վկայական ունեցող 

վստահված անձեր են ներկայացնում: 

 

Գրանցում իրականացրած ընտրական հանձնաժողովը թեկնածուին, ընտրություններին մասնակցող կուսակցության լիազոր ներկայացուցչին 

տալիս է կազմավորված ընտրական տեղամասերի թվի եռապատիկին հավասար թվով վստահված անձանց վկայականներ: 

 

Ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները կարող են կուսակցության ընտրական ցուցակը գրանցած ընտրական հանձնաժողովում 

նշանակել մինչև 3 լիազոր ներկայացուցիչ: 

 

Հայտնի է, որ քվեարկության օրը ընտրական գործընթացին հետևել են 27311 վստահված անձինք, սակայն այդ թվում ինչ տոկոս են կազմել 

կանայք՝ պարզել չհաջողվեց տվյալների բացակայության հետևանքով: 

 

ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, հոդված 33, կետ 2 https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=105967 ՀՀ ընտրական 

օրենսգիրք, հոդված 35, կետ 1  https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=105967 

 

Հաղորդում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ, էջ 17 https://res.elections.am/images/doc/release09.12.18.pdf 

https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=105967
https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=105967
https://res.elections.am/images/doc/release09.12.18.pdf


 

2018 ՀՀ Ազգային ժողովի 

արտահերթ ընտրություններ 

Դիտորդական կարգավիճակ են ստացել 

22 տեղական ՀԿ-ներ, 
17813 դիտորդներ 

Այդ կազմակերպություններից 

կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ 

զբաղվում են ընդամենը 4-ը 

«Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքի զեկույցի համաձայն՝ ընտրությունների դիտարկումը ավանդաբար ավելի շատ կանանց է  

ներգրավում, քան տղամարդկանց: Ծրագրի թիմի 65%-ը կանայք էին, 35%-ը` տղամարդիկ:  

Դաշինքի դիմողներից 85-ը երկարաժամկետ դիտորդ են դարձել,  իսկ 737-ը՝ կարճաժամկետ: 

Կանայք դիտորդական առաքելությունն իրականացնելիս 
 

➢ Ընտրություններում դիտորդական առաքելության առկայությունը խիստ կարևոր է դրանց թափանցիկության, հասարակության վստահության 

բարձրացման, այլընտրանքային տեղեկատվության տրամադրման տեսանկյունից: Այն որոշ չափով զսպող գործոն է նաև 

ընտրախախտումների համար: 

 

 

 

 

 

➢ Ցանկալի է, որ դիտորդների թվում լինեն նաև կանանց 

իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 

կազմակերպությունները, քանի որ հենց նրանք են, որ կարող են 

դիտարկել, թե ինչպես են կանայք և տղամարդիկ մասնակցում 

ընտրություններին, որքանով են կանայք ազատ իրենց 

ընտրության մեջ, և արդյոք չի խաթարվում նրանց ընտրության 

իրավունքը: 

➢ Կարևոր է, որ դիտորդների թվում կանայք և տղամարդիկ հավասար ներկայացված լինեն: 

 

   

 
 

Հաղորդում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ, 
https://res.elections.am/images/doc/release09.12.18.pdf 

 
 

 

ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ դիտորդական առաքելության 

իրավունք ունեն` 

1)   միջազգային կազմակերպությունները և օտարերկրյա այն 

հասարակական կազմակերպությունները, որոնց 

կանոնադրական նպատակները ներառում են 

ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների 

պաշտպանության հարցեր. 

2)   Հայաստանի Հանրապետության այն հասարակական 

կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական 

նպատակները ներառում են ժողովրդավարության և 

մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցեր: 

Դիտորդական առաքելություն իրականացնել ցանկացող 

կազմակերպությունները կարող են դա անել Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրվելուց հետո: 

 

Դիտորդական առաքելությունը լինում է 
երկարաժամկետ՝ ամբողջ ընտրական

գործընթացի ընթացքում 

կարճաժամկետ՝ միայն ընտրության օրը 

https://res.elections.am/images/doc/release09.12.18.pdf


 

2018 թ. դեկտեմբերի ՀՀ ԱԺ ընտրություններին մասնակցել են մեծ թվով կանայք և աղջիկներ: Նրանց մի մասը նախկինում մասնակցել էր 

ընտրություններին որպես դիտորդ կամ այս կամ այն կուսակցության վստահված անձ: Յուրաքանչյուրի փորձը յուրահատուկ էր: Նրանց մի մասն 

ուներ ընդդիմադիր կեցվածք, մի մասը ավելի լոյալ էր կամ իշխանամետ: Բայց, այնուամենայնիվ, դիտորդներին միավորում էր մի հանգամանք. 

նրանք անտարբեր չէին: Շատերը դիտորդ էին դարձել քաղաքացիական ակտիվիստ լինելով հանդերձ՝ կանխելու կամ արձանագրելու համար այն 

խախտումները, որոնք սովորաբար լինում էին ընտրություններին: 

«…իմ քաղաքացիական իմիջի գլխավոր սկզբունքը մնալ ընդիմություն և մնալ քննադատ, դա իմ 

քաղաքացիական իմիջն է, քանի որ ես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ եմ, առայժմ դա այդպես է»: 

Արդար ընտրություններին օժանդակելու իրենց ցանկությունը շատերը հաստատում էին նրանով, որ դիտորդ լինելը համարում էին առաքելություն 

և պատրաստ էին աշխատանքը անվճար կատարել: 

«…դիտորդությունը ես չեմ համարում աշխատանք աշխատավարձով։ Դա ինձ համար առաքելություն է և վերջ, այսինքն՝ ես դա կարող եմ անել 

նաև կամավորության սկզբունքով և ընդհանրապես ոչինչ չակնկալել, որովհետև դա իմ և իմ պետության ապագային տալիս է ավելի շատ 

բան, քան այն դրամը, որը մենք, օրինակ՝ ստանում ենք որպես փոխհատուցում»։ 

Կային նաև այնպիսիք, ովքեր դիտորդ էին դարձել հետաքրքրությունից մղված, ցանկանալով տեսնել, թե ինչ է իրականում կատարվում 

ընտրությունների ընթացքում: Ընդ որում, ավելի հետաքրքրական էր երկարատև դիտորդությունը, քան կարճատևը, քանի որ, ինչպես 

խոստովանում էին ֆոկուս խմբի մասնակիցները, երկարատևի դեպքում հնարավորություն ունեին դիտարկել ամբողջ քարոզարշավի ընթացքը և 

ոչ միայն ընտրության օրը: 

 

Դիտորդների մեծ մասը ընդգծել է վերջին ընտրությունների առավել կազմակերպված լինելը, իսկ ովքեր խախտում էին նկատել, ավելի շատ դա 

կապել են նախագահների անփորձության հետ, թեպետ կային նաև այնպիսիք, ովքեր քննադատել են ամբողջ ընտրական համակարգը: 

Դա ես ընտրություն չեմ համարում, դա ավելի շատ չընտրություն էր, որ չես ընտրում ոչ կուսակցություն, ոչ գաղափար, ինչ-որ անհատի ես 



 

ընտրում, էդ անհատն էլ որոշ տարածքում, տեսնում ես՝ ռեյտինգ ունի թե չէ, բայց անհասկանալի ա՝ այդ մարդը գնալու է նախարար դառնա 

վերջը, թե պատգամավոր է դառնալու, չգիտես ինչի համար ես ընտրում, հիմնական մղումը դա էր։ 

Վերջին ընտրությունների տարբերակիչ գծերից էր այն, որ կամավոր դիտորդներ էին եկել նաև սփյուռքից՝ առաջնորդվելով երկրի քաղաքացիական 

վերելքի պայմաններում ժողովրդավարացման գործին օժանդակություն ցուցաբերելու ցանկությամբ: 

2011-ին Հայաստանից Ֆրանսիա հեռացած քաղակտիվիստը խոստովանում է, որ ընտրություններին որպես դիտորդ մասնակցելու նպատակը 

մեկն էր. 

«լումա ունենալ մի փոքրիկ գործով, գոնե սենց էս կարևոր փուլում մեր երկրի կայացման գործում, մի փոքրիկ 

կարևոր լումա ունենալ, աջակցել, չգիտեմ, թեկուզ մեր ներկայությունը, ես կարծում եմ, ինչ-որ օգուտ տվեց թեկուզ տվյալ տեղամասի 

հանձնաժողովի համար»: 
 
 Մի աղջիկ խոստովանել է, որ նախորդ ընտրություններին եղել է վստահված անձ, բոլոր ընտրությունները ընկալել է որպես պայքար, իսկ 

 

«2008 թվի կատաստրոֆիկ ընտրությունների ժամանակ նույնիսկ հրաժարվեցի անձամբ որևէ դերակատարում ունենալ էդ կարգի… 

որովհետև ահավոր վախենում էի էդ բռնությունների ու չգիտեմ ինչերի համար, բայց էս ընթացքում, հեռվից նայելով կարոտով, ափսոսանքով, 

որ ինքս էլ մասնակցեմ ավագանու ընտրություններին, հետևում էի, ոնց որ երևի բոլոր հետևողները, բոլոր սոցիալական ցանցերում ու մեկ էլ, 

ասենք, էդ լայվերով ու չգիտեմ ինչերով, ու ասում էի՝Աստված ջան, մեր մոտ էլ ընտրությունները նմանվում են 

քաղաքակիրթ երկրների ընտրություններին»: 

Դիտորդների հետ ֆոկուս խմբից 



 

ԳԼՈՒԽ 4. ԿԻՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԸ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ 
 

➢ Կանանց մասնակցությունը ընտրություններին համապետական և տարածքային ցուցակներով 

➢ Համապետական ցուցակներ. թեկնածուների 32%-ը կանայք էին 

➢ Տարածքային ցուցակներ. կին թեկնածուները 33% էին 

➢ Ընտրական ցուցակների կազմման սկզբունքները 

➢ Գենդերային քվոտայի ազդեցությունը կանանց առաջադրման հարցում 

➢ Քվոտայի արդյունավետությունը 

➢ Պատգամավոր դառնալու կանանց դրդապատճառները/մոտիվացիան 

➢ Կանանց՝ խորհրդարան մտնելու առավել տարածված սցենարները 

➢ Կին թեկնածուների տարիքային և մասնագիտական բնութագրումները 

➢ Կին թեկնածուների տարիքային կազմը 

➢ Կին թեկնածուների զբաղվածության ոլորտները 

 



 

Կանանց էլեկտորալ վարքը թեկնածուի կարգավիճակում բնութագրվում է իրենց քանակական և որակական մասնակցությունը 

նկարագրող ցուցանիշներով և մեծապես պայմանավորված է գործող ընտրակարգի առանձնահատկություններով, 

ընտրություններում կանանց աջակցող մեխանիզմների առկայությամբ ու դրանց արդյունավետությամբ, ինչպես նաև 

ներկուսակցական ժողովրդավարության մակարդակով: 

 

2018 թ. դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին 11 քաղաքական ուժերի՝ ինը կուսակցություն և երկու 

դաշինք, համապետական ցուցակներով մասնակցած 1444 թեկնածուներից 464-ը կանայք էին։ Տարածքային ցուցակներով մասնակցած 1287 

թեկնածուներից 429-ն էին կանայք: 

Ընտրություններում կին թեկնածուների 

մասնակցության համար որոշակի 

երաշխիքներ են ստեղծել գործող 

օրենսդրական կարգավորումները, որոնց 

համաձայն «կուսակցությունների ընտրական 

ցուցակներում ցանկացած ամբողջ թվով 

քառյակներում (1-4, 1-8, 1-12 և այլն)  

յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների  թիվը չպետք է գերազանցի 75 տոկոսը»: 

 

Ընտրությունների արդյունքում մանդատների կեսը բաշխվել է հ ամա պ ե տ ակ ան  կամ «փակ» ցուցակներով, իսկ մյուս կեսը՝ տարածքային կամ  

«բաց» ցուցակներով ստացված քվեներով: 

 

 

ԱԺ ԱՐՏԱՀԵՐԹ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2018 
ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ 

 

Կին, 32% 

 
 
 

Տղամարդ, 

68% 

ԱԺ ԱՐՏԱՀԵՐԹ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2018 
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ 

 
 

Կին, 33% 

 
 

 
Տղամարդ, 

67% 



 

 

 

➢ Կանանց մասնակցությունը ընտրություններին ըստ համապետական և տարածքային 
ցուցակների 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խորհրդարանական ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերի կեսը 30%-ից բարձր թվով կին թեկնածուներ ունեին: 

 

 

 



 

➢ Դիտարկելով մեծամասնության ձայնն ակնկալող քաղաքական ուժերի գենդերային 
վարքագիծը՝ կարելի է փաստել, որ այն տեղավորվում է «որքան մոտ իշխանությանը, այնքան 
քիչ կին» հայտնի օրինաչափության շրջանակում. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Թեև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին լայնորեն քննարկվում էին Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, 

որտեղ զգալիորեն բարելավվել էր կանանց մասնակցության հնարավորությունը, սակայն ընտրություններն անցկացվեցին հին օրենսդրությամբ, 

և նույն փոփոխությունները ջատագոված հեղափոխական ուժը՝ ի դեմս «Իմ քայլը» դաշինքի, որը կանանց անգամ 40-50% մասնակցության խնդրի 

շուրջ քննարկում ծավալեց, մոտավորապես 26% կին ընդգրկեց իր նախընտրական ցուցակներում, այսինքն՝ այնքան, որքան պահանջվում էր 

գործող հին օրենքով»: 

Իրավապաշտպան Զառա Հովհաննիսյանի հետ խորացված հարցազրույցից 

Բոլոր կուսակցությունները, բացի «Ազգային առաջընթաց» կուսակցությունից, դիտորդների հետ զրույցներում նշել են, որ դժվարություններ են 

ունեցել փորձառու կին թեկնածուներ հավաքագրելու հարցում 25 տոկոսի քվոտան լրացնելու համար.  

«Մինչ գենդերային քվոտան ենթադրում է, որ քաղաքական կուսակցությունների կողմից առավել մեծ ջանքեր պետք է գործադրվեն կանանց 

քաղաքական մասնակցությունը քաջալերելու և դյուրացնելու հարցում, ցավոք ընտրապայքարի մասնակիցներից շատերը ընտրացուցակներում 

կանանց ներգրավում էին միայն ձևականորեն»: 

 

2018 թ. դեկտեմբերի 9-ի ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելություն , 

վերջնական զեկույց 



 

Սույն հետազոտության շրջանակում իրականացված ֆոկուս խմբային քննարկումները և ընտրական ցուցակների վերլուծությունները ցույց են 

տալիս, որ կուսակցությունները կին թեկնածուների հարցում դժվարություններ են ունեցել հատկապես մարզերում. 

 

«Լինելով լիբերալ քաղաքական ուժ՝ «Լուսավոր Հայաստանը» խնդիր ուներ մարզերից կանանց ներգրավելու առումով, որովհետև մենք 
բառացիորեն չէինք կարողանում գտնել կանանց, որպեսզի ներգրավենք քաղաքական պրոցեսների մեջ, հետո արդեն՝ ցուցակներում։ 
Պատճառն այն էր, որ կանանց շրջանում մտավախություն կա։ Դա գալիս է ընտանիքներից, մշակույթից, կարծրատիպերից »...                 

                                        Կին թեկնածուների հետ ֆոկուս խմբից 

 
 

Քվոտայի պահանջը լրացնելու դժվարությունները կուսակցությունները փորձել են հաղթահարել անկուսակցական կանանց ընդգրկելու 

ճանապարհով. 

✓ Ընդ որում, հաճախ այդ կանայք ավելի մեծ ճանաչելիություն և վաստակ ունեն 

հասարակության առջև, քան կուսակցության շարքային անդամները: 

✓ Հատկանշական է, որ անկուսակցական կանանց թիվը զգալիորեն աճել է 2012-ի 

համեմատ, երբ այն 9% էր կազմում: 

✓ Մասամբ դա բացատրվում է նրանով, որ ընտրություններին մասնակցած 

կուսակցությունների զգալի մասը նորաստեղծ էր և կարող էր ցուցակները 

կազմելիս կադրային խնդիրներ ունենալ, հատկապես որ անկուսակցական 

տղամարդ թեկնածուների թիվը նույնպես բարձր էր`19%: 



 

Ընտրական ցուցակների դիտարկումը ցույց է տալիս նաև, որ կուսակցությունների մեծ մասը և՛ նախորդ՝ 2017-ի, և՛ արտահերթ՝ 2018-ի 

ընտրություններին ցուցակներում կանանց ներկայացվածության հարցում առաջնորդվել են օրենքով սահմանված «յուրաքանչյուր չորրորդը» 

սկզբունքով և լուրջ խնդիրներ են ունեցել կին թեկնածուներին առաջնային` 1-4-րդ դիրքերում ներկայացնելիս, բացատրելով դա վերոնշված 

«կանանց փորձառության պակասով», որը, ի դեպ, արտահայտվում է նաև կուսակցությունների ղեկավար կազմում կանանց 

թերներկայացվածությամբ: Մասնավորապես, 

ԱԺ արտահերթ ընտրություններ 2018 թ. 

 

 

 

 

Միջինում, ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերի ցուցակների առաջին տասնյակում կանայք 25% են կազմել, ինչը հետընթաց 

էր Երևանի ավագանու ընտրությունների համեմատ 

 



 

Դիտարկելով մասնակից 11 քաղաքական ուժերի ընտրական ցուցակներում կին թեկնածուների ներկայացվածությունը գենդերային քվոտայի 

բարելավման տեսանկյունից, կարելի է փաստել, որ կանանց ներուժի հետ կապված մտահոգություններն իրականում խիստ չափազանցված են: 

Քաղաքական ուժերի մեծ մասը բարի կամք է դրսևորել կանանց ներգրավման առումով, և միջինում 32% կին թեկնածուներ ներկայացրել, ինչը 

հնարավոր չէ բացատրել «կանանց ձևական ընդգրկման» մասին վերը նշված թեզով, քանի որ ավելին է, քան գործող Ընտրական օրենսգրքով 

սահմանված 25%-անոց քվոտան և ընտրությունների նախաշեմին տապալված ԸՕ փոփոխությունների նախագծով առաջարկվող 30%-ը: Ըստ 

էության, 30%-ի շեմը անցած փուլ կարելի է համարել կուսակցությունների համար սկսած դեռ նախորդ՝ 2017-ի ընտրություններից, երբ 

քաղաքական ուժերն իրենց ընտրական ցուցակներում միջինում արդեն իսկ մոտ 30% կին թեկնածուներ էին ներկայացրել, և դա կարևոր 

փաստարկ է հանդիսանում կանանց ՀԿ-ների համար, որոնք հանդես են գալիս առաջարկություններով ընտրական ցուցակներում սեռերի 

համամասնությունը սահմանող քվոտան առնվազն մինչև 40% բարձրացնելու օգտին: 

Այս համատեքստում որպես հակափաստարկ մշտապես հնչեցվող կանանց փորձառության պակասի խնդիրն իրականում վերաբերում է 

նաև տղամարդկանց, քանի որ այնպես չէ, որ ընտրական ցուցակներում ընդգրկվող բոլոր տղամարդ թեկնածուները պատրաստ են 

օրենսդրական աշխատանքի. 

 

Իրականում, այս խնդիրը կուսակցությունների կադրային քաղաքականության թերացումների խնդիր է, և գենդերային քվոտան այս հարցում, 

ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը, խթանիչ դեր կարող է ունենալ՝ ստիպելով կուսակցություններին մտահոգվելու իրենց կադրերի՝ և՛ 

կանանց, և՛ տղամարդկանց պատրաստվածության մակարդակով: 



 

➢ Տարածքային ցուցակներ 

2018-ի ԱԺ ընտրություններում տարածքային կամ, այսպես կոչված, վարկանիշային (ռեյտինգային) ցուցակներով առաջադրվել են ընդհանուր 

թվով 1287 թեկնածու, որոնցից 429-ը կամ 33%-ը կանայք: Դա նույնպես մի փոքր առաջընթաց է նախորդ՝ 2017-ի խորհրդարանական 

ընտրությունների համեմատ, երբ տարածքային ցուցակներով ներկայացված կանանց թիվը եղել է 30.8%: 

Համեմատելով 2017-ի և 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններին 

որոշ կուսակցությունների ներկայացրած տարածքային ցուցակները, 

կարող ենք փաստել, որ ՀՀԿ-ն ապահովել էր կին թեկնածուների 10.9 

տոկոս աճ, ՕԵԿ-ը, որ նախորդին մասնակցում էր «Հայկական 

վերածնունդ» անունով, մոտ 9 տոկոս աճ, ԲՀԿ-ն, որ նախորդ 

ընտրություններին «Ծառուկյան» դաշինքն էր, կանանց 

ներկայացվածության առումով ապահովել էր 2.5 տոկոս աճ, ՀՅԴ-ն՝ 3.3 

տոկոս աճ։ 

Ինչ վերաբերում է «Իմ քայլը» և «Մենք» դաշինքներին, ապա նախորդ 

ընտրություններին նրանք մասնակցել են այլ ֆորմատով՝  «Ելք» դաշինքով 

, որի մաս քին կազմում «Քաղաքացիական պայմանագիրը» «Լուսավոր 

Հայաստանի» և «Հանրապետության», իսկ «Մենք» դաշինքի մաս կազմող 

«Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցությունը մասնակցում էր առանձին: Այդ 

իսկ 

պատճառով համեմատությունը կոռեկտ չէ, թեպետ նշենք, որ 2017-ին 

«Ելքը» 33% կին թեկնածու էր ներկայացրել տարածքային ցուցակներով, 

իսկ «Ազատ դեմոկրատները»՝ 36,4%: 

 

Հանրապետության 13 ընտրատարածքներից ամենամեծ թվով կին թեկնածուներ (37%) ներկայացված են եղել թիվ 12 (Սյունիք, Վայոց 

ձոր) և թիվ 13 (Տավուշ) ընտրատարածքներում: Ամենաքիչ թվով կին թեկնածուներ (29-30%) են ընդգրկվել թիվ 8 (Գեղարքունիք) և 

թիվ 7 (Արագածոտն) ընտրատարածքների ցուցակներում: Երևանի ընտրատարածքում կին թեկնածուները միջինում 34% են 

կազմել: 

  



 

Կին թեկնածուների առաջադրումները ընտրատարածքներում 

 

 

 

 

 

Հայաստանում անցկացված բոլոր խորհրդարանական ընտրությունների փորձը ցույց է տալիս, որ ցուցակների կազմման գործընթացը երբեք 

չի բնութագրվել որպես ժողովրդավարական և թափանցիկ: Կուսակցությունները դիտարկում էին այդ գործընթացը որպես խիստ 

ներկուսակցական խնդիր և չէին բարձրաձայնում այն սկզբունքները, որոնցով առաջնորդվում էին: Սյդ գործընթացի ոչ թափանցիկությունը, 

ըստ էության, վկայում էր ավելի մեծ խնդրի՝ ներկուսակցական ժողովրդավարության պակասի մասին: 

«Կուսակցությունների ներսում ցուցակների ձևավորման գործընթացի մանրամասները բացահայտ էին դառնում հասարակության համար 

միայն այն դեպքերում, երբ ուղեկցվում էին հրապարակային սկանդալներով, կամ տեղեկատվության արտահոսք էր տեղի ունենում: Թերևս 

նման իրավիճակ էր ստեղծվել 2012-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, երբ կուսակցական ցուցակների կազմման 

ընթացքում տեղի ունեցած անարդար վերաբերմունքի մասին բարձրաձայնեցին միանգամից մի քանի կանայք     տարբեր     քաղաքական     

ուժերից: Նրանց հայտարարությունները ուղղակիորեն վկայում էին, որ կուսակցություններում ցուցակների կազմումը ոչ ժողովրդավարական 

և ոչ թափանցիկ ընթացք է ունեցել: Դա առիթ հանդիսացավ, որ կուսակցությունները ստիպված եղան որոշ բացատրություններ ներկայացնել 

հանրությանը ցուցակների կազմման հիմքում ընկած սկզբունքների մասին»:                       

Փորձագետ Թ. Հովնաթանյանի հետ խորացված հարցազրույցից 

2017-ի ընտրությունների ժամանակ նոր ընտրակարգի ՝ բաց և փակ ցուցակների ներմուծմամբ, ցուցակների կազմման սկզբունքների մասին 

խնդիրը հետին պլան մղվեց՝ առաջ բերելով տարածքային կամ, այսպես կոչված, վարկանիշային ընտրակարգով կին թեկնածուների 

անմրցունակության խնդիրը: 

2018-ի արտահերթ ընտրությունների նախաշեմին ցուցակների կազմման գործընթացը սովորականից կարճատև էր, և կուսակցությունների մեծ 

մասում, հատկապես նորաստեղծ քաղաքական ուժերի ներսում կադրային պակասի խնդիրներ առաջացան, որոնք, ինչպես ցույց տվեցին սույն 



 

2018-ի արտահերթ ընտրություններում հանրության ուշադրության կենտրոնում էր հատկապես «Իմ քայլը» դաշինքի (հիմնական կորիզը՝ 

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն) ընտրական ցուցակի ձևավորման գործընթացը:  «Քաղաքացիական պայմանագիր»  

կուսակցության անդամների ներկայացմամբ՝ կուսակցությունը հրապարակել էր 4 սկզբունք, որոնց վրա հիմնվելով կազմվել են ցուցակները՝ 

Քաղաքական դիրքորոշում և տեքստ արտահայտելու 

կարողություն, 

Քաղաքական դեմք լինելը, 

Մասնագիտությունների բազմազանությունը, ինչը կապահովի 

ԱԺ ոլորտային հանձնաժողովներում աշխատանքը, 

ՔՊ-ի հետ ճանապարհ անցած լինելը: 

«Ես անկուսակցական եմ, և ինձ համար կարևոր սկզբունք է եղել մնալ 

անկուսակցական, և ընտրական ցուցակում ընդգրկվելու առաջարկը ստացել եմ 

միաժամանակ կուսակցության վարչության երեք անդամներից՝ Զարուհի 

Բաթոյանից, Արարատ Միրզոյանից և Լենա Նազարյանից։ Երեքն էլ մի օրվա 

տարբերությամբ գրել են, և ինձ համար նաև շատ կարևոր էր Զառայի և Լենայի 

առաջարկը, որովհետև դա վկայում էր կուսակցության ներսում առկա 

մթնոլորտի մասին, երբ կանայք փորձում են իսկապես աջակցել և ներգրավել 

ուրիշ կանանց»։ 

ՔՊ անդամ, կին թեկնածուների հետ ֆոկուս խմբից 

Հեղափոխական այս թիմին միանալու ցանկություն հայտնած 

քաղաքացիների հետ կուսակցության ղեկավար կազմը հարցա-

զրույցներ է անցկացրել: Գործել է նաև ցուցակում ներգրավելու 

առաջարկների եղանակը, որոնք արվել են կուսակցության 

լիդերների և առավել ակտիվ անդամների կողմից: Այս առումով 

ակտիվություն էին ցուցաբերում հատկապես կուսակցության 

ղեկավար կազմում ընդգրկված կանայք, ովքեր, ըստ էության, 

դեպի քաղաքանություն ճանապարհ էին հարթում այլ կանանց 

համար՝ առաջարկելով նրանց ընդգրկվել ընտրական 

ցուցակում: 

հետազոտության շրջանակում անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկումները, նրանք փորձեցին լուծել տարբեր եղանակներով, այդ թվում 

կիրառելով այնպիսի սկզբունքներ, որոնց պարագայում հնարավոր կլիներ ապահովել նաև գենդերային քվոտայի արդյունավետությունը: 

 

 

 

                                 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շատերը ցուցակներում ընդգրկվելու հետ մեկտեղ դարձել են նաև կուսակցության անդամ: Այսինքն՝ ցուցակները, հատկապես երիտասարդ 

կուսակցությունների համար, նաև կուսակցական ռեկրուտի միջոց են հանդիսանում, թեև ընտրական ցուցակներում կան նաև 

անկուսակցականներ: 



 

«…Մեր դաշինքի մեջ իհարկե կան անկուսակցականներ, ու եթե 

ցանկացած քաղաքացի ցանկանում է մասնակցել ընտրությանը, 

ապա նա ունի դրա հնարավորությունը։ Այստեղ պարզապես 

պառլամենտարիզմի կայացման հարցն է, և ընդհանրապես 

քաղաքական թիմում ընդգրկվելու, որպեսզի կարողանաս նաև 

կյանքի կոչել համախոհների հետ միասին այն նպատակները, 

գաղափարները, որոնք ունես, ունենաս նաև այդ աջակցությունը։ 

Կարծում եմ՝ մենք այդ ճանապարհին ենք»: 

ՔՊ անդամ, կին թեկնածուների հետ ֆոկուս 
խմբից 

«Նոր եմ քաղաքականության մեջ, որովհետև նախորդ 10 և ավելի տարիները եղել 

եմ շատ ակտիվ քաղաքացիական տարբեր շարժումներում, բայց 

հեղափոխությունից հետո, լինելով քաղաքական թիմի անդամ, անցա 

աշխատանքի կառավարությունում և ինձ համար արդեն ինչ-որ տեղ բարդ 

դարձավ լինել թիմի անդամ՝ չունենալով նաև պաշտոնական անդամակցություն 

կուսակցությանը, որովհետև բոլոր պարագաներում պիտի կիսես 

պատասխանատվությունը… Դրա համար կայացրեցի կուսակցության անդամ 

դառնալու որոշումս։ Գրեթե միաժամանակ ստացա առաջարկը ընդգրկվելու 

ընտրական ցուցակում»: 

ՔՊ անդամ, կին թեկնածուների հետ ֆոկուս խմբից 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ցուցակների հրապարակումից հետո մամուլում նաև քննադատական կարծիքներ հնչեցին, մասնավորապես, որ «քաղաքական միտքը դուրս է 

մնացել դաշինքի ցուցակից», և որ ցուցակները կազմվել են դաշինքի լիդերին հավատարմության սկզբունքով. 

 

 

«...Խորհրդարանի ձևավորման սկզբունքները ինձ համար եղել են առնվազն տարակուսելի, եթե ոչ մերժելի: Որպես կանոն, «Իմ քայլի», ապա նաև մյուս 
կուսակցությունների համամասնական և վարկանիշային ցուցակներում՝ հատուկենտ մարդիկ էին, որոնք ներկայացնում են քաղաքական որոշակի 
մտածելակերպ, ունեն քաղաքական որոշակի գիտելիքներ և պատկերացումներ: Եվ այս առումով կանանց և տղամարդկանց ընտրել են նույն սկզբունքով, 
թերևս միայն մեկ տարբերությամբ, որ կանանց վրա ավելի շատ կարող են հենվել, որովհետև, որպես կանոն, կանայք ավելի հավատարիմ են նրան, ում 
նվիրվում են, և ավելի մարտնչող են իշխանություններին պաշտպանելու հարցում, ինչին ականատես ենք լինում խորհրդարանի ձևավորումից հետ: Դա ոչ 
այնքան դրական եմ համարում այն առումով, որ մի քիչ ավելի խորը պետք է վերլուծել իրավիճակը, նոր սկսել աջակցել կամ քննադատել իշխանության 
քայլերը»... 

Մամուլի ազգային ակումբի ղեկավար Նարինե Մկրտչյանի հետ խորացված 
հարցազրույցից 



 

Որոշ փորձագետների դիտարկմամբ՝ Հայաստանում վերջին 30 տարիների քաղաքական պրակտիկայում առաջնորդվում են «մոտ ես ղեկավարին, 

թե մոտ չես» սկզբունքով, և կանայք բացառություն չեն այդ իմաստով, նրանք տեղ են գտնում ընտրական ցուցակներում կուսակցության 

առաջնորդի հետ ունեցած կապերի շնորհիվ, և քվոտայի պահանջն այս հարցում երկրորդական դեր է խաղում. 

«Շատ դեպքերում կանայք և աղջիկներն ընդգրկվել են այս կամ այն կուսակցության նախընտրական ցուցակ ոչ թե իրենց մասնագիտական 

որակների կամ միասնական պայքարին մասնակցելու համար, այլ որովհետև նրանք այդ կառույցի մեջ ավելի լավ հարաբերություններ են ունեցել 

կուսակցության ղեկավարի հետ»: 

Քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի հետ խորացված հարցազրույցից 

Այս տեսակետը սակայն չեն կիսում ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցները՝ ներկայացնելով ընտրական ցուցակների կազմման շատ 

ավելի ժողովրդավար մեխանիզմներ և շեշտելով կանանց աջակցող քվոտայի դերն այս հարցում: 

Ներկուսակցական «փրայմերիզ» 

ՀՅԴ անդամների ներկայացմամբ՝ ցուցակների  կազմման գործընթացը կուսակցությունում «շատ դեմոկրատական է»: Այն ներառում է 

չափանիշների մշակումը, ըստ որոնց մարզային կառույցները վարկանիշային գնահատում են կատարում հնարավոր թեկնածուների շրջանում, 

որի արդյունքում ընտրված թեկնածուների ցուցակը ուղարկվում է Գերագույն մարմին. 

«Նախապես տեղական խմբերը իրենց թեկնածուներին ուղարկում են մարզային մարմնին. թեկնածուների առնվազն 25 տոկոսը պետք է 

կանայք լինեն: Յուրաքանչյուր մարզային ժողով ինքն է որոշում թեկնածուների ընտրության կարգը: Օրինակ, մենք մշակեցինք թեկնածուների 

ընտրության չափանիշներ և ամեն չափանիշի որոշակի բալ տվեցինք, կազմեցինք թեկնածուների ցուցակը, որից հետո բոլորս այդ ցուցակի 

թեկնածուներին ըստ չափանիշների բալեր տվեցինք: Փաստորեն անցկացրեցինք վարկանիշային գնահատում, ամենաշատ բալ ստացածներին 

ընդգրկեցինք մեր մարզային ցուցակում և ուղարկեցինք Գերագույն մարմնին»: 

Վարկանիշային գնահատման ՀՅԴ որոշ կառույցներում կիրառվող գաղափարը նման է կուսակցության կողմից դեռ 2013 թվականի 

նախագահական ընտրությունների նախաշեմին իրականացված փրայմերիզին, ինչն առաջին և դեռևս վերջին փորձն էր Հայաստանի քաղաքական 

իրականության մեջ: 

ՀՅԴ անդամ Արմինե Կյուրեղյանի հետ խորացված հարցազրույցից 



 

Ինքնառաջադրում և ընտրություն ըստ չափանիշների 

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության անդամների ներկայացմամբ՝ ցուցակները կազմելիս առաջնորդվում են չափորոշիչներով, որոնց 

թվում՝ կուսակցական աշխատանքում ներգրավվածությունը, կուսակցական շինարարության մեջ մասնակցությունը և կուսակցությանը 

աջակցությունը (ֆինանսական, աշխատանքային և այլն): Յուրաքանչյուր թեկնածու ինքնառաջադրվում է, այնուհետև նրա թեկնածությունը 

քննարկվում է կառավարման խորհրդի կողմից, որը հաշվի է առնում վերը նշված ակտիվությունը, կայացնում է որոշում՝ տվյալ թեկնածուն 

որքանո՛վ է արժանի առաջադրված լինելու և ցուցակի որ տեղում։ 

«Ներդրման աշխատանքի տեսանկյունից կարևորում ենք՝ ինչքանով է մարդը պատրաստակամ աշխատանքների մեջ ներգրավվել, 

որովհետև լինում են ոչ աշխատանքային ժամերին հանդիպումներ, մարդիկ ունեն տուն, ընտանիք, բնականաբար կարող են պատրաստ չլինել։ 

Բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ կուսակցությունը մեծանում է, զարգանում է, համապատասխանաբար պետք է աշխատանքները ավելի ծավալուն 

լինեն, որպեսզի հաջողության հասնենք »։ 

Նշենք, որ ներդրման սկզբունքին համապատասխանելը լրացուցիչ ջանքեր է պահանջում կանանցից, քանի որ ժամանակային և 

ֆինանսական ռեսուրսների սղությունն այն հիմնական խոչընդոտներից են, որոնց պատճառով ընտանեկան պարտականություններով 

ծանրաբեռնված կանայք անմրցունակ են տղամարդկանց համեմատ: 

«Լուսավոր Հայաստանի» անդամ, ֆոկուս խմբային քննարկումից 

 

«Համակիրների խորհուրդը նույնպես ձայնի իրավունք ուներ» 

«Ազատ դեմոկրատները» ցուցակը կազմել են՝ հաշվի առնելով տվյալ անձի աշխատանքային ներդրումը, քաղաքական փորձը և 

կուսակցական հիերարխիայում գրաված դիրքը։ 

«Կուսակցությունն ունի համակիրների խորհուրդ, որովհետև, ինչպես գիտենք, քաղհասարակության շատ անդամներ և ակտիվ քաղաքական 

գործունեություն ծավալող մարդիկ շատ չեն ուզում կուսակցականացվել, մի տեսակ վախենում են, բայց իրենք համակրում են տվյալ 

կուսակցության գաղափարներին... Այդ խորհրդի մեջ շատ կան երիտասարդներ, և վարչության ընդլայնված նիստին, որտեղ որոշվում են 

ցուցակները, համակիրների խորհրդից, որտեղ շատ են երիտասարդները, նույնպես ներկայացուցիչ է մասնակցում խորհրդակցական ձայնի, 



 

բայց ոչ քվեարկելու իրավունքով»: 

Նշված մոտեցմամբ կազմված «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցության ցուցակները այնուհետև համադրվել են 

«Մենք» դաշինքի կազմում ընդգրկված 

«Հանրապետություն» կուսակցության ցուցակների հետ՝ մեկումեջ, հավասար սկզբունքով։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ նախորդ՝ 2017-ի 

ընտրություններում 

«Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցության ցուցակում ընդգրկված կանանց թիվն 38% էր, իսկ «Մենք» դաշինքը 2018-ի ընտրություններում 

ներկայացրել էր իր ցուցակում 25.3% կին, կարելի է ենթադրել, որ կին թեկնածուների նվազեցումը կատարվել է երկու կուսակցությունների 

ցուցակների վերոնշված համադրման արդյունքում: 

«Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցության անդամ, ֆոկուս խմբային քննարկումից 

 

Ինքնառաջադրում և փակ գաղտնի քվեարկություն 

 

Նորաստեղծ «Քաղաքացու որոշում» կուսակցության անդամների ներկայացմամբ՝ գործել է ինքնառաջադրման սկզբունքը, ինչից հետո 

փակ գաղտնի քվեարկությամբ ներքին ընտրություն է եղել: Հավասար ձայներ հավաքելու դեպքում վերջնական որոշումը կայացնում էր 

գործադիր մարմինը՝ կրկին փակ գաղտնի քվեարկությամբ. 

«Ցանկացողների ցանկը մեծ էր՝ մինչև 58 հոգի, և դրանից հետո եղավ փակ քվեարկություն։ Մի ամբողջ օրվա ընթացքում՝ 9-ից երեկոյան 8-ը, 

բոլոր անդամները քվեարկեցին թեկնածուների օգտին։ …200 հոգին քվեարկեցին 58-ի համար, և ձայների մեծամասնությունը ստացողները 

ցուցակի առաջնամասում ներկայացվեցին, ընդ որում, կին և տղամարդ թեկնածուները գրեթե հավասար չափով ընդգրկվեցին»։ 

Նշենք, որ «Քաղաքացու որոշում» կուսակցության ցուցակներում կին թեկնածուները 43% էին կազմում, և այս հարցում երկու հանգամանք 

է որոշիչ դեր խաղացել: Առաջինը, որ կուսակցության հիմնական ռեսուրսը հասարակական ակտիվություն ցուցաբերող կանայք և տղամարդիկ 

են եղել, երկրորդը՝ նորաստեղծ կուսակցությունը քիչ շանսեր ուներ խորհրդարան անցնելու, և այս պարագայում մրցունակությունը կին և 

տղամարդ թեկնածուների միջև ցածր է եղել: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այս պարագայում, ֆոկուս խմբերի մասնակիցների դիտարկմամբ, 



 

առաջնագծում հայտնվեցին տղամարդիկ, և այստեղ է, որ իր դերն է խաղացել քվոտան: 

«ՔՈ» կուսակցության անդամ, ֆոկուս խմբային քննարկումից 
Կուսակցության առաջնորդի դերը ցուցակների կազմման հարցում 

 

Ցուցակների կազմման վերոնշված սկզբունքները որոշակի անհամապատասխանության մեջ են գտնվում փորձագետների այն կարծիքի 

հետ, ըստ որի Հայաստանի կուսակցությունները հիմնականում գործում են ավտորիտարիզմի սկզբունքով: Դրա հիմքում ընկած է նաև այն 

փաստը, որ ընտրողների կողմից կուսակցությունները ճանաչվում ու ընկալվում են միայն դրանց լիդերներով, ինչի մասին են փաստում 

տարբեր տարիներին անցկացված ընտրողների նախապատվությունների մասին սոցիոլոգիական հարցումները: Հետևապես, 

կուսակցությունների մեծ մասում առաջին դեմքի խոսքը ընտրական ցուցակների կազմման հարցում ամենաորոշիչն է եղել: Հենց այդ 

պատճառով էլ ցուցակների հետ կապված գործընթացը հիմնականում փակ է հանրությունից. 

 

«Կուսակցությունները այսօր ավտորիտար համակարգեր են, մեկ կամ մի խումբ մարդիկ որոշումներ են կայացնում, մնացածը ուղղակի 

ենթարկվում են, ընտրությունների ժամանակ 

ցուցակներ են կազմում ըստ իրենց հայեցողության»: 

Փորձագետ Ստեփան Դանիելյան, https://hetq.am/hy/article/89445 

https://hetq.am/hy/article/89445


 

Սույն հետազոտության շրջանակում ներկուսակցական ժողովրդավարության մակարդակը դիտարկվել է կանանց էլեկտորալ ակտիվությունը 

խոչընդոտելու և ընտրական ցուցակներում կին թեկնածուներին ներգրավելու տեսանկյունից: 

Ուսումնասիրության ընթացքում անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկումները ցույց տվեցին, որ անկախ կուսակցության ներսում ցուցակների 

կազմման սկզբունքներից, օրենսդրությամբ ամրագրված քվոտան ակնհայտ երաշխիքներ է տալիս որոշակի կին թեկնածուների ներգրավման 

և նրանց առնվազն յուրաքանչյուր չորրորդ տեղում ներկայացման առումով: 

Բացի այդ, կուսակցություններից շատերը փորձում են հաղթահարել ավտորիտար գործելակերպը ՝ փոխարինելով այն ավելի ժողովրդավար 

սկզբունքներով: Թե որքանո՛վ է դա նրանց հաջողվում է՝ առանձին ուսումնասիրության առարկա կարող է դառնալ, սակայն 2015-ի 

սահմանադրական բարեփոխումներով խորհրդարանական կառավարում որդեգրած Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է 

կուսակցությունների՝ որպես ժողովրդավար կառույցների կայացումը: 

Հենց այդ նպատակով էլ հետհեղափոխական շրջանում իրականացվող առաջնահերթ ռեֆորմների թվում փորձագետները շեշտադրում են 

«Կուսակցությունների մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտությունը: 

Գենդերային քվոտայի ազդեցությունը կանանց առաջադրման հարցում 

ՀՀ ընտրական օրենսգրքում քվոտավորման սկզբունքը տեղ է գտել 1999 թվականից հետո, և այդ տեսանկյունից «քվոտաներին կողմ և դեմ» 

հարցադրումը, ըստ էության, անցած փուլ է համարվում: Այնուամենայնիվ, հասարակական ընկալումներում և քաղաքական դաշտում նման 

հարցադրումը որոշակի չափով դեռևս առկա է, թեպետ այն աստիճանաբար փոխարինվում է քվոտաների չափի և արդյունավետության մասին 

քննարկումներով: 

Վերջին տասը տարիների ընթացքում հանրապետությունում անցկացված հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, որ 

հասարակության մեծ մասի վերաբերմունքը քվոտայի նկատմամբ դրական է, ավելին. կուսակցությունները շատ ավելի պահպանողական են 

խորհրդարանում կանանց ներկայացվածության և քվոտայի նկատմամբ վերաբերմունքի առումով, քան շարքային քաղաքացիները, ովքեր 

պատրաստ են տեսնելու ավելի շատ կանանց խորհրդարանում, քան կուսակցություններն առաջադրում են իրենց ցուցակներում։ 

Հարցվածների առնվազն 57%-ը դրական է վերաբերվում քաղաքական և պետական կառավարման տարբեր օղակներում քվոտայի սահմանման 

գաղափարին, ընդ որում, գենդերային քվոտայի օպտիմալ չափը օրենսդիր մարմնում առնվազն 30-40%-ի շրջակայքում է տեսնում: 2016-ին 

անցկացված «Տղամարդիկ և գենդերային հավասարության հիմնախնդիրը Հայաստանում» սոցիոլոգիական հետազոտության տվյալներով, 

հարցվածների երկու երրորդը կողմնակից էր կանանց համար քվոտաներին ոչ միայն երկրի կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 



 

մեջ, այլև բիզնես սեկտորում որոշումների ընդունման առումով կարևոր պաշտոններում:  

 

Քվոտայի կիրառման փորձը ցույց է տալիս, որ կին թեկնածուները, թեև ոչ հրապարակային, սակայն խոստովանում են, որ դրա առկայությունը 

որոշիչ դեր է խաղացել ցուցակներում իրենց ընդգրկման հարցում: Հրապարակային ելույթներում կին թեկնածուների մեծ մասը գերադասում է 

ընդգծել միայն, որ կուսակցությունից առաջարկ են ստացել, իսկ թե ինչ չափով է այդ առաջարկը պայմանավորված եղել քվոտայով՝ իրենք չգիտեն. 

 

«Դժվար է ասել` քվոտան ինձ օգնել է, թե ոչ, պարզապես ստացել եմ առաջարկ, ծանոթացել քաղաքական ուժի սկզբունքներին, որոնք մոտ էին իմ 

պատկերացումներին, և ընդունել այդ առաջարկը»:  

Արփի Կարապետյան, «Լուսավոր Հայաստան» 

Կին թեկնածուների մյուս մասը՝ նշելով, որ իրենց հարցում քվոտան դեր չի խաղացել, և ցուցակում իրենք հայտնվել են իրենց անձնական բարձր 

որակների շնորհիվ, ընդունում է, որ ուրիշ կանանց համար այն անհրաժեշտություն է. 

«Քվոտան ինձ չի օգնել, քանի որ ես երկար ժամանակ հասարակական դաշտում եմ ակտիվ եղել, բայց ոչ բոլոր կանայք նույն ուժը, համառությունն 

ու համարձակությունը ունեն: Մի միջավայրում, որտեղ տղամարդիկ մեծամասնություն են կազմում, որտեղ տղամարդկանց կանոններն են գործում, 

կանանց  համար շատ դժվար է...» 

Զարուհի Բաթոյան, «Իմ քայլը» դաշինք 

Այնուամենայնիվ, գրեթե բոլորն այս կամ այն կերպ ընդունում են, որ կանանց թվի ավելացումը Ազգային ժողովում հնարավոր է դարձել քվոտայի 

շնորհիվ, և հայաստանյան քաղաքական մշակույթի, ավանդույթների ու խիստ կարծրատիպային հասարակության առկայության պայմաններում առանց 

քվոտայի կանանց առաջընթաց չեն կարողանա ապահովել ոչ միայն օրենսդիր, այլև գործադիր իշխանությունում, և դա երևաց գործադիր իշխանության 

մարմիններում առաջին նշանակումների ժամանակ. 

«Եթե մենք կարողացանք ավելացնել կանանց մասնակցությունը ԱԺ-ում քվոտաների միջոցով, ընդ որում այն ժամանակ, երբ դա նույնիսկ չէին էլ 

պատկերացնում, ապա հիմա պետք է մտածենք այն մասին, որ գործադիր մարմնում ևս ունենք որոշակի քվոտաների սահմանման խնդիր: Լրիվ այլ 

միջավայր է: Կարծում եմ, պետք է ուսումնասիրել` աշխարհի երկրներում կա՞ գործադիրում քվոտաների սահմանման պրակտիկա, բայց ես համոզված 

եմ, որ դա անհրաժեշտ է, որովհետև եթե չկա պահանջ, ապա հավասար ընտրություն չի կատարվում, ու գոնե վերևի մակարդակում մշտապես 

տղամարդիկ են հայտնվում: Սա իսկապես օրենսդրական խնդիր է և հետագայում, երբ նոր ԱԺ-ն սկսի քննարկել Ընտրական օրենսգիրքը, 

ապա վստահ եմ, որ կբարձրացնի նաև ներկայումս ամրագրված 30 տոկոսի շեմը» 

Գայանե Աբրահամյան, «Իմ քայլը» դաշինք 



 

Քվոտայի անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է առկա գենդերային կարծրատիպերով, քաղաքական ավանդույթներով, հոգեբանական 

արգելքներով: Նույնիսկ կանանց քաղաքացիական ակտիվության աննախադեպ աճի պայմաններում քվոտան դրական դեր է կատարել 

ցուցակներում կանանց ընդգրկելու առումով: Ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցները նշում էին, որ կանանց նկատմամբ խտրական 

վերաբերմունքը պահպանվում է և քվոտան պետք է կիրառվի նաև ՏԻՄ ընտրություններում. 

«Ցուցակների կազմման ժամանակ, նույնիսկ փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում, մենք ունեցանք այն պատկերը, որ 

առաջնագծում հայտնվեցին տղամարդիկ։ Այսօր տղամարդիկ և կանայք պատրաատ չեն տեսնելու առաջնագծում կանանց և աղջիկների։ 

Դեռ այդ կարծրատիպերը չեն կոտրվել, և ես շատ կողմնակից եմ քվոտաներին և նույնիսկ դրանց բարձրացմանը, այդ թվում՝ դրանց 

կիրառմանը ՏԻՄ ընտրությունների ժամանակ» ։ 

Քվոտայի հետագա ազդեցության մասին խոսելիս շեշտվում է,  որ այն անհրաժեշտ, սակայն ժամանակավոր միջոց է. 

 

«Մենք պետք է ձգտենք Ազգային ժողովում կանանց և տղամարդկանց հավասար ներկայացվածության։ Քվոտան այս ճանապարհին անհրաժեշտ, 

բայց ժամանակավոր միջոց է։ Դրան զուգահեռ մենք այնպիսի միջոցներ պետք է կիրառենք, որոնք կանանց ներգրավվածությունը կապահովեն 

առանց քվոտայի։ Սրա լավագույն ձևը առնվազն որոշ կին և տղամարդ քաղաքական գործիչների կողմից իրենց օրակարգի այնպիսի ձևավորումն 

է, որը կնպաստի կանանց զորեղացմանն ու ինքնազորեղացմանը»։ 

Մարիա Կարապետյան, «Իմ քայլը» դաշինք 

«Քվոտավորումը օգնում է կանանց իրենց տեղը զբաղեցնել քաղաքական դաշտում, հնարավորություն տալով սեփական օրինակով ցույց տալ 

քաղաքական պրոցեսներում կանանց ներգրավվածության կարևորությունը: Հետագայում, երբ ընտրողը սկսի ավելի շատ ուշադրություն դարձնել 

թեկնածուի անձնական ու մասնագիտական արժանիքներին, այլ ոչ թե սեռին, քվոտավորումը կկորցնի իր նշանակությունը և այլևս պետք չի լինի»: 

 

Անուշ Բեղլոյան, «Իմ քայլը» դաշինք 

  



 

«Քվոտաները չափազանց կարևոր են անցումային շրջանի համար, պատը ճեղքելու համար, սակայն այդ փուլը պետք է անցնի, այլ ոչ թե լճանա, 

ու կանայք մշտապես կապեն իրենց առաջընթացը միայն դրանց հետ: Քվոտաներն անընդհատ ավելացնելով մենք հանգում ենք նրան, որ կանայք 

պասիվանում են՝ սպասելով, որ իրենց որպես «պոզիտիվ խտրականության» սուբյեկտ կընդգրկեն նախընտրական ցուցակներում: Մինչդեռ 

կանայք պիտի իրենց աշխատանքի շնորհիվ արժանանան ցուցակներում հայտնվելու իրավունքին: Իսկ եթե դու ուզում ես տղամարդու կողմից 

քեզ ընձեռվող «աջակցող հատուկ միջոցներից» մշտապես օգտվել, ապա այստեղ դժվար է խոսել հավասարությունից, որովհետև դու շնորհի ես 

սպասում տղամարդու կողմից Քվոտայի կիրառման բացասական կողմերի թվում նշվում է այն հանգամանքը, որ այն երաշխավորելով կանանց 

ընդգրկումը ընտրական ցուցակներում, կարող է ինչ -որ տեղ նվազեցնել կանանց աճելու, ակտիվություն ցուցաբերելու և մրցունակ լինելու 

մոտիվացիան. 

«Քվոտան միշտ ժամանակավոր խնդրահարույց, միջանկյալ լուծում է։ Խնդրահարույց է նախ այն առումով, որ ինքը վիրահատական 

միջամտություն է տղամարդկանց դոմինանտ մշակույթի մեջ, ու միշտ առկա է այն հարցադրումը, թե ինչո՞ ւ չեք կարողանում բնական 

ճանապարհով ընտրվել. գուցե արժանի չե՞ք: Մյուս կողմից, քվոտան նաև ֆեմինիստական քննադատության կարող է ենթարկել, ինչո՞ւ պետք է 

առհասարակ 50%-ից ցածր լինի, եթե մենք այդ հասարակության կեսն ենք կազմում։ Լավ կլիներ, որ բոլոր կին քաղաքական գործիչները իրենց 

օրակարգի մի մասը տրամադրեին նրան, որ ճանապարհ հարթեին այլ կանանց առաջ, որպեսզի նրանք հայտնվեին կառավարող մարմիններում 

և դրանով իսկ նպաստեին, որ արդեն հաջորդ ընտրություններին այդ քվոտան չեղարկվեր»: 

Արփինե Հովհաննիսյան, ՀՀԿ 

 

«Կարծում եմ, որ քվոտավորումը դեռ կպահպանվի, դա առայժմ միակ ճանապարհն է, բայց մեր խնդիրը ոչ միայն իշխանությունն է, այլև 

հասարակությունը՝ նրա չափորոշիչները փոխելը, հասարակության մեջ քաղաքական գործընթացների մակարդակը բարձրացնելը, թե դա 

փոխվի, կարող ենք ասել, որ քվոտավորման և խտրականության խնդիրն աստիճանաբար կմղվի ետին պլան» 

Նարինե Մկրտչյան, Մամուլի ազգային ակումբ 



 

➢ Քվոտայի արդյունավետությունը 
 

Հայաստանում կանանց քաղաքական մասնակցությանն աջակցող մեխանիզմը՝ քվոտան, առաջին անգամ ներկայացվել է Ընտրական 

օրենսգրքում՝ որպես կուսակցությունների ընտրական ցուցակներում նվազ ներկայացված սեռի որոշակի տոկոսի պարտադրանք: Ներդրվելով 

1999-ից՝ այն որոշակի ազդեցություն է թողնում նաև կանանց էլեկտորալ վարքի վրա: 



 

 

Հաշվի առնելով, որ նշված քաղաքական ուժերն իրենց ընտրական ցուցակներում ընդգրկել էին համապատասխանաբար 26%, 29.8% և 26.4% 

կին թեկնածուներ, ապա կարելի է փաստել, որ քվոտան այս ընտրություններում հնարավորինս իրագործվել է միայն «Իմ քայլը» խմբակցության 

կազմում: Դրա հետ մեկտեղ, պետք է փաստել, որ նույնիսկ այդ պարագայում Ազգային ժողովում կանանց թերներկայացվածության խնդիրը դեռևս 

չի լուծվել: 

Գնահատելով քվոտայի արդյունավետությունը՝ պետք է նաև հաշվի առնել, որ ի սկզբանե ակնկալիքները կիրառվող 25-տոկոսանոց 

քվոտայից ցածր են եղել: Պատճառն այն է, որ՝ ըստ գործող ընտրակարգի, մանդատների կեսը բաշխվում է տարածքային կամ «բաց» 

ցուցակներով, որոնց ժամանակ քվոտան թեև պահպանվում է, սակայն ընտրության արդյունքները պայմանավորված են կոնկրետ թեկնածուի 

օգտին ընտրողներից ստացված քվեներով: 

«Տարածքային կամ բաց ցուցակները կարող են նպաստավոր լինել հայտնի թեկնածու տղամարդկանց համար, դրանով իսկ ստեղծվում է վտանգ, 

որ բաց ցուցակների ներդրումը կարող է հանգեցնել ավելի քիչ թվով կանանց 

ընտրության»: 

Վենետիկի հանձնաժողովի «Ընտրական համակարգերի` քաղաքականության մեջ կանանց մասնակցության վերաբերյալ» զեկույցից 

Բաց կամ «վարկանիշային» ցուցակների կիրառմամբ առաջին անգամ 2017-ին անցկացված ԱԺ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այդ 

ցուցակները շատ ավելի անբարենպաստ են կին թեկնածուների համար, քան նույնիսկ նախկին մեծամասնական ընտրակարգը: Եթե 2012-ի 

ընտրությունների ժամանակ 20%-անոց քվոտայի ազդեցությունը կիսով չափ չեզոքացվեց ընտրություններից հետո ներկուսակցական 

նկատառումներով արված կին թեկնածուների տեղափոխումների ու ինքնաբացարկների արդյունքում, որոնք, փորձագետների գնահատմամբ, 

«շատ դեպքերում հանրության համար անհասկանալի մնացին» , ապա 2017-ին քվոտայի արդյունավետության վրա ակնհայտորեն ազդեց 

տարածքային ցուցակների ներդրումը, որոնց պատճառով կանայք ուղղակի դուրս մնացին փողատեր տղամարդկանց միջև ծավալված 

պայքարից: Արդյունքում՝ 25% -անոց քվոտայի կիրառման արդյունքում խորհրդարանում դե-ֆակտո միայն 18% կին ընտրվեց: 

Դեռևս 2016 թվականին այժմ գործող Ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկումների ժամանակ Վենետիկի հանձնաժողովի 

փորձագետները իրենց կողմից հրապարակված դիտարկումներում նշել էին, որ տարածքային ցուցակների կիրառման դեպքում ՀՀ ընտրական 



 

օրենսգիրքը, ըստ էության, չի երաշխավորում, որ կուսակցությունների ցուցակներում նշված համամասնությունը կպահպանվի դե ֆակտո 

ընտրված Ազգային ժողովում, ինչը, ըստ էության, արձանագրվեց և՛ 2017-ի, և՛ 2018 ընտրությունների արդյունքում: 

 

Տարբերությունը միայն այն է, որ 2017-ի ընտրությունների արդյունքում տարածքային ցուցակներով խորհրդարան անցավ ընդամենը 2 կին, 

իսկ 2018-ի ընտրությունների արդյունքում տարածքային ցուցակներով խորհրդարան է անցել 12 կին, այդ թվում՝ «Իմ քայլը» դաշինքից 

ընտրված 23 կանանցից՝ 9-ը, ԲՀԿ-ի 5 կինանցից՝ 2-ը և ԼՀԿ-ի 4 կանանցից՝ 1-ը: 

2017-ի ընտրությունների արդյունքներով տարածքային ցուցակներով առաջադրված 353 կանանցից միայն երեքն էին 4-5 հազար ձայն 

ստացել, 14-ը՝ 1000-2000 ձայն, մնացած կանայք հազարից քիչ ձայներ էին ստացել: Առավելագույն թվով ձայներ ստացած թեկնածուների թվում 

միայն տղամարդիկ էին: 

 

«Մասնակցություն հանուն փոփոխությունների» հետազոտության արդյունքներ, «Կովկաս» հասարագիտական հետազոտությունների կենտրոն, 

Երևան 2012 

  



 

2018-ի ընտրարդյունքներով, թեև վարկանիշային ընտրության խոչընդոտները կարողացան հաղթահարել ավելի մեծ թվով կանայք, սակայն 

առաջվա պես խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերից ամենամեծ թվով ձայներ ( 25-30 հազար) ստացած առաջատար թեկնածուների թվում 

կանայք չկային: 

Հանրապետության 13 ընտրատարածքներից որևէ մեկում առավելագույն թվով (16 -30 հազար) ձայներ ստացած թեկնածուների թվում կանայք 

չեն եղել: Կին թեկնածուներ կային ընտրատարածքների կտրվածքով առավելագույն ձայներ ստացած առաջին հինգ թեկնածուների թվում: 

Հիմնականում նրանք «Իմ քայլը» դաշինքն էին ներկայացնում և ստացել են 3-11 հազար ձայն: 

 

Նրանց թվում էին՝   

✓ Լենա Նազարյանը (թիվ 2 ընտրատարածք, 11 300 քվե) 

✓ Հռիփսիմե Գրիգորյանը (թիվ 3, 4019 քվե) 

✓ Տաթևիկ Գասպարյանը (թիվ 5, 9390 քվե) 

✓ Սոֆյա Հովսեփյանը (թիվ 11, 5981 քվե): 

 

ԲՀԿ-ից տարածքային ցուցակով մանդատ էին ստացել՝ 

✓ Նաիրա Զոհրաբյանը (թիվ 4, 2110 քվե) 

✓ Նորա Առուստամյանը (թիվ 7, 1994 քվե) 

 

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցությունում 

 

Մանե Թանդիլյանը իր թիվ 4 ընտրատարածքում 3636 քվեով էր անցել՝ զիջելով միայն կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուքյանին։ 



 

Ֆոկուս խմբային քննարկումները կին թեկնածուների և ընտրված պատգամավորների հետ ցույց տվեցին սակայն, որ չնայած արձանագրված մի 
փոքր առաջընթացին, կանայք կտրուկ դեմ են տարածքային ցուցակների պահպանմանը մի շարք պատճառներով. 

 

1. Հայաստանյան իրականության մեջ տարածքային ցուցակները անհավասար մրցակցային պայմաններ են 

ստեղծում: 

2. Այս արտահերթ ընտրություններում արձանագրված կանանց հաջողությունները մեծապես պայմանավորված են 

ոչ թե կին թեկնածուների հանդեպ հասարակության վերաբերմունքի և նրանց մրցունակության կտրուկ 

փոփոխությամբ, այլ «Իմ քայլը» դաշինքի լիդեր Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ ձևավորված վստահության 

մթնոլորտով: 

3. Տարածքային ցուցակներով ներկայացված թեկնածուների քարոզարշավները ֆինանսական ռեսուրսներ են պահանջում, ինչը 

կին թեկնածուների պարագայում լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում: 

4. Տարածքային ցուցակները բարդացնում են ընտրական գործընթացը, ընտրողները, հատկապես հեռավոր գյուղերում, չեն 

կողմնորոշվում ինչպես քվեարկել: 

5. Տարածքային ցուցակներով պայքարը գաղափարական բնույթ չի կրում և մեծապես կախված է 

«թաղային հեղինակություններից», առավել ուժեղ են աշխատում տղամարդկանց թաղային ցանցերը: 



 

 

«Այն, որ ռեյտինգայինով այս անգամ ավելի շատ կանայք են անցել, մեզ չպետք է շատ ոգևորի, ու ասենք, որ գուցե ռեյտինգայինը պետք է...» 

 

«Ես կարող եմ ֆիքսել մի բան, որ ռեյտինգայինը տղամարդկանց և իշխանության համար ստեղծված 

ընտրակարգ է։ Դա կնոջը չի նպաստում, կին թեկնածուի համար չի»... 

«Ընդհանրապես վարկանիշային ընտրակարգը քաղաքական գործընթաց չեմ համարում: Ես այն համարում եմ 

«սիմպատիաների» պայքար, որտեղ չկան գաղափարներ, չկան մոտեցումներ, չկան սկզբունքներ»: 

«Ռեյտինգային համակարգը, մանավանդ կանանց պարագայում, շատ բարդ իրագործելի է։ Եվ 

անհավասար պայմաններ միանշանակ կան, ֆինանսական ռեսուրսի գործոնը կա... Նույն կուսակցության ներսում արդեն տղամարդկանց 

ընկերություն, ախպերություն սկզբունքն էլի աշխատել է՝ ձեր թաղում քանի՞ հոգի կարաս բերես։ Բոլոր կուսակցություններում՝ և՛ ՔՊ, և՛ 

ԲՀԿ, դա եղել է։ Այսինքն՝ սա անհասկանալի, սուբյեկտիվ մոտեցումներով գործընթաց է, որտեղ կանայք ուղղակի տեղ չունեն»: 

 

Կին թեկնածուների հետ ֆոկուս խմբային քննարկումներից 

 

 

Պատահական չէ, որ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդները իրենց վերջնական զեկույցում կին թեկնածուների 

առաջընթացը կապել են ոչ թե տարածքային ցուցակների, այլ 

հատուկ միջոցների հետագա խթանման հետ, նշելով, որ «դա կարող է արվել թերներկայացված սեռի թեկնածուներին համապետական 

ցուցակների յուրաքանչյուր երկրորդ դիրքում ընդգրկելու միջոցով»։ 



 

Նշենք, որ Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները ՝ մատնանշելով միջազգային փորձը, նշում են, որ «բաց ցուցակները կարող են և 

չխոչընդոտել կանանց, և դա կախված է նրանից, թե որքանով են կանայք տվյալ հասարակությունում պատրաստ ինքնակազմակերպվելու և կին 

թեկնածուներին ակտիվորեն աջակցելու»: 

Տեղական փորձագետների գնահատմամբ՝ նման փորձը Հայաստանում դեռևս բացակայում է, քանի որ մեծապես կապված է կանանց 

շարժման կայացածության հետ: Փորձագետների հետ ֆոկուս խմբային քննարկումներից 

Քվոտայի արդյունավետության անուղղակի ցուցանիշ կարող է հանդիսանալ նաև կանանց ներկայացվածության բարձրացումը Ազգային 

ժողովի ղեկավար կազմում: Դիտարկելով 7-րդ գումարման Ազգային ժողովի ղեկավար կազմը, կարելի է փաստել, որ կին պատգամավորների թվի 

ավելացումը չի հանգեցրել նրանց թվի ավելացմանը Ազգային ժողովի խորհրդի կազմում, և նախորդ գումարումների համեմատ կանանց թիվը 

խորհրդարանի ղեկավար պաշտոններում գրեթե չի փոխվել: 

 

Այսպես, Ազգային ժողովի խորհրդի 18 պաշտոններից միայն չորսն են զբաղեցնում 

կանայք, այդ թվում՝ երեք փոխխոսնակներից մեկն է կին՝ Լենա Նազարյանը («Իմ 

քայլը»), խորհրդարանի երեք խմբակցություններից մեկն է կին ղեկավարում՝ Լիլիթ 

Մակունցը «Իմ քայլը» խմբակցության ղեկավարն է, և 11 մշտական 

հանձնաժողովներից միայն երկուսն են կանայք գլխավորում՝ ԱԺ 

ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը 

ղեկավարում է Մանե Թանդիլյանը («Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն) և 

մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական 

հանձնաժողովը ղեկավարում է Նաիրա Զոհրաբյանը («Բարգավաճ Հայաստան» 

խմբակցություն): Նշենք, որ ՀՀ խորհրդարանական նորագույն պատմության մեջ 

կին ԱԺ նախագահ երբևէ չենք ունեցել, թեպետ կին փոխնախագահներ եղել են: 

Ընդամենը մեկ անգամ է կին թեկնածու առաջադրվել ԱԺ նախագահի պաշտոնի 

համար՝ 2011 թվականին «Ժառանգություն» խմբակցությունն առաջադրել էր 



 

պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանի թեկնածությունը: 

➢ Պատգամավոր դառնալու կանանց դրդապատճառները/մոտիվացիան 

Կին թեկնածուների էլեկտորալ վարքի կարևոր բաղադրիչներից է պատգամավոր դառնալու նրանց դրդապատճառների 

ուսումնասիրությունը: Սույն հետազոտության շրջանակում հարցը դիտարկվել է երկու տեսանկյունից՝ ընտրություններում առաջադրվելու 

մասին պատգամավորի կին թեկնածուների կողմից ձևակերպվող դրդապատճառների և դրա հետ կապված՝ հասարակության ակնկալիքների 

համատեքստում: 

Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվելու և խորհրդարան մտնելու ցանկության հիմքում ընկած մոտիվացիոն հիմնական գործոնները 

կարելի է պայմանականորեն բաժանել հինգ խմբի. 

 

✓ անձնական, շահադիտական (հեդոնիստական) նկրտումները. անձնական օգուտի, իշխանությունը շահադիտական նպատակներով 

օգտագործելու, սեփական բիզնեսն ապահովագրելու, նյութական կեցությունը բարելավելու ցանկությունը 

✓ երկրին ու հասարակությանը օգտակար լինելու, ծառացած խնդիրների լուծմանը նպաստելու և սոցիալ-տնտեսական, 

բարոյահոգեբանական իրավիճակը բարեփոխելու (ալտրուիստական) ցանկությունները 

✓ ինքնահաստատման՝ մրցակցության և դժվարությունների հաղթահարման, սոցիալական կարգավիճակի բարձրացման ու դրա հետ 

կապված՝ հոգեկան բավարարվածություն ձեռք բերելու ձգտումը 

✓ ինքնադրսևորման՝ սեփական փորձի, կարողությունների, մասնագիտական գիտելիքների ու հմտությունների իրացման ցանկությունը 

✓ կուսակցության որոշում

«Մասնակցություն հանուն փոփոխությունների», «Կովկաս» հասարակագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Oxfam-ի «Կանանց ձայնը և 

մասնակցությունը 2012թ. ՀՀ ԱԺ ընտրություններում» ծրագրի շրջանակներում անցկացված հետազոտության արդյունքներ, Երևան 2012 

 

Այս բաժանումը՝ տեղավորվելով հանրային գործունեության և քաղաքական մասնակցության դրդապատճառների դասական պատկերացումների 

մեջ, կիրառելի է նաև կանանց էլեկտորալ վարքը վերլուծելու համար, և դա ցույց տվեցին սույն հետազոտության շրջանակում իրականացված 

ֆոկուս խմբային քննարկումները և փորձագիտական հարցազրույցները: Այլ հարց է, որ 2018-ի արտահերթ ընտրություններն ունեցան նաև իրենց 

առանձնահատկությունը՝ պայմանավորված ներքաղաքական իրավիճակի և հանրության տրամադրությունների կտրուկ փոփոխությամբ: 



 

Նախորդ ընտրություններում արված դիտարկումները վկայում են, որ պատգամավորի թեկնածու առաջադրվելու կանանց և տղամարդկանց 

դրդապատճառների մեջ հանրությունը միշտ հստակ տարբերակում էր դնում, հակադրելով օլիգարխ, փողատեր, իրենց շահերից դրդված 

խորհրդարան մտնող տղամարդկանց և հանրային շահը գերադասող, սոցիալական խնդիրները բարձրացնող կանանց: Ըստ էության, 

պատգամավորի թեկնածու առաջադրվելու կանանց և տղամարդկանց դրդապատճառները կառուցվում էին բինարային հակադրությունների վրա. 

տղամարդկանց վերագրվում էին պրագմատիզմ, նյութական շահագրգռություն, իշխանություն ունենալու ձգտում, անձեռնմխելիության 

կարգավիճակ, տանիք սեփական բիզնեսի համար, կանանց՝ ալտրուիզմ, նվիրվածություն գաղափարներին, արդարության ձգտում, ազնվություն, 

օբյեկտիվություն: 2018 թ. ընտրությունների տարբերությունն այն էր, որ դրդապատճառների մասին պատկերացումները կառուցվեցին «սև և 

սպիտակ կողմերի» հակադրության վրա, և արդյունքում հանրության ընկալումներում «սպիտակ կողմի» և՛ տղամարդկանց, և՛ կանանց 

վերագրվում էին ավանդաբար «ֆեմինային» համարվող գծեր՝ հոգատարություն, հանրային շահի գերադասում, հասարակությանը ծառայելու 

ձգտում: 

Վերլուծելով ընտրողների և կին թեկնածուների հետ ֆոկուս խմբային քննարկումների ընթացքում արտահայտված տեսակետները՝ կարելի է 

փաստել, որ պատգամավոր դառնալու կին թեկնածուների շարժառիթները և հանրության ակնկալիքները մեծ մասամբ համընկնում են, թեպետ 

ընտրողների կողմից արտահայտվող սպասումները երբեմն ավելին են: Երկու դեպքում էլ առաջվա պես շեշտադրվում էր այն, որ կանանց մուտքը 

պայմանավորում է որոշակի դրական փոփոխություններ. մթնոլորտի բարելավում խորհրդարանում, առավել կշռադատված որոշումներ, 

արդարություն, ուշադրություն սոցիալական հիմնախնդիրներին: 

«Ինչու են կանայք ուզում դառնալ պատգամավոր, որովհետև, կարծում եմ, կանայք ունեն բնությունից 

տրված շատ մեծ միսիա, գնում են կառավարելու, էդ բառից չեմ խուսափի, որովհետև իրենք չեղած տեղից կարողանում են ընտանեկան բյուջե 

կառավարել կամ ընտանիք կառավարել, ճգնաժամից հանել և այլն և այլն, պետությունն էլ նույն մոդելն ա, այսինքն՝ կնոջը ի վերուստ տրված ա 

միսիա, որ ինքը կարող ա ...» 

ՀԿ-ների հետ ֆոկուս խմբից 

Դրա հետ մեկտեղ վերջին քաղաքական իրադարձությունները, քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունը, քաղաքական դաշտ քաղաքացիական 

սեկտորից զգալի թվով դերակատարների մուտքը, քաղաքական դաշտում կտրուկ սերնդափոխությունը նոր շեշտադրումներ առաջացրեցին 

կանանց՝ օրենսդիր ներկայացուցչական մարմնում ընտրվելու դրդապատճառների հարցում: 



 

➢ Թավշյա հեղափոխությունը՝ որպես կանանց մոտիվացնելու գործոն 
 

Կանանց մոտիվացիայի մեջ մի կարևոր շեշտադրում հայտնվեց, նրանք սկսեցին կապել քաղականություն մտնելու իրենց որոշումը թավշյա 

հեղափոխության հետ, որը նոր հնարավորություններ բացեց իրենց առաջ: Այս դիրքորոշումը հատուկ է հատկապես այն կանանց, ովքեր մտել են 

քաղաքականություն մասնագիտական որոշակի առաջընթաց ունենալով կամ հասարակական սեկտորից: Նրանք կուտակել են որոշակի 

կապիտալ այս կամ այն ոլորտում, ունեն գիտելիքներ, փորձ և իրենց պատգամավոր դառնալու ցանկությունը բացատրում են հենց այդ ներուժն 

օրենսդրական դաշտի բարելավմանը ծառայեցնելու ցանկությամբ: Դրա հետ մեկտեղ, շեշտադրում են, որ եթե իրավիճակը չփոխվեր, իրենք չէին 

ցանկանա մտնել քաղաքական դաշտ, որովհետև այն առաջ «կեղտոտ» էր, նրանք չէին տեսնում իրենց անելիքը այնտեղ, իսկ հիմա դաշտը 

«մաքրվել» է, և այդտեղ գտնվելը «հարիր է կնոջ համար»: Այսինքն, ի տարբերություն անցյալին, այժմ կանայք չեն վախենում «կեղտոտվել», 

ընդհակառակը՝ պատրաստ են «մաքրել հնուց մնացած աղտերը»: Այս հարցում մեծ մասամբ նրանց հետ համահունչ կարծիք են հայտնում նաև 

ընտրողները: 

 

«Քաղաքականությունը, գոնե մինչև հիմա, շատ կեղտոտ ոլորտ էր: Այսինքն՝ բոլոր էդ գողերը, խաբեբաները, խարդախները, անգրագետները և 

անօրինականություններ կատարողները. բոլորն այդ ոլորտի մեջ էին, և այդ միջավայրի մեջ գոյատևելը կանանց համար շատ դժվար էր, բայց 

հիմա, ինձ թվում է, այս հեղափոխությունը հնարավորություն տվեց, որ էապես բացվեն ճանապարհները, և մարդիկ, ովքեր գտնում են, որ ասելիք 

ունեն և կարողություն ունեն և ցանկություն ունեն մի բան փոխելու, դրանք մտնեն այդ ասպարեզ»: 

«Այն միջավայրը, որը ձևավորում են տղամարդիկ, իրենց ադաթներով, ձիրքերով, բարքերով, բնականաբար, այդտեղ կնոջ համար, ինչքան էլ հզոր 

կին լինի, բավականին դժվարություններ են առաջանում… բայց իրենք իրենց դերակատարումը ունեն միջավայրը մաքրելու, ավելի քաղաքակիրթ 

դարձնելու, և եթե կարողանան իրենց արդարացնել, շատ կանանց համար ճանապարհ կարող են հարթել ապագայում»: 

ՀԿ-ների ֆոկուս խմբից 

 



 

«Ինչո՞ւ են կանայք ուզում մտնել Ազգային ժողով, կարծում եմ, որ նախևառաջ սա հարթակ է, որտեղ նրանք կարող են բարձրացնել կանանց հուզող 

հարցերը,երկրորդ՝ սա հնարավորություն է, որպեսզի կանայք մասնակից դառնան ազգային մակարդակում որոշումների կայացմանը, երրորդ՝ սա 

հնարավորություն է կոտրելու ստեղծված կարծրատիպը, որ ԱԺ-ն ունի տղամարդու դեմք, քանի որ ավելի մեծ թվով կանանց մուտքը խորհրդարան 

արդեն իսկ ցույց է տալիս որ դա էդպես չի: Եվ վերջապես, կանայք մտնում են խորհրդարան, որովհետև մեր հեղափոխության ժամանակ մեծ դեր 

ունեցան կանայք և երիտասարդները՝ դրանով իսկ նախադրյալ ստեղծելով, որ իրենք նույնպես կարող ուժ են ներկայացնում...» 

ՀԿ-ների ֆոկուս խմբից 

«Ինչո՞ւ են կանայք ուզում պատգամավոր դառնալ» հարցադրմանն ի պատասխան հաճախ ընդգծվում է վերջին իրադարձությունների և 

իշխանափոխության հարցում կանանց դերը: Ի դեպ, կարծիք է հայտնվում, որ թավշյա հեղափոխության մեջ կանանց այդ մեծ ներդրումը ոչ միայն 

նպաստեց գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը, այլև, ավելին, հնարավորություն տվեց նրանց սեփական օրինակով քարոզելու Ազգային 

ժողովի ամբիոնից հավասար իրավունքների և հնարավորությունների գաղափարը: 

Կարծրատիպերի հաղթահարումը այլ խնդիրներ էլ իր հետ բերեց: Ընտրողների կարծիքով, թավշյա հեղափոխության մասնակից երիտասարդ 

կանանց և աղջիկների պատգամավոր դառնալու համարձակ մոտիվացիան թեև վկայում է կարծրատիպերի հաղթահարման մասին, սակայն միշտ 

չէ, որ ամրապնդված է համապատասխան գիտելիքով ու փորձով: 

 

«Եթե նախկինում կինը չէր համարձակվի, կամ կնոջը թույլ չէին տա մտնել քաղաքական ասպարեզ, ապա այսօր զգում եմ, որ կարծրատիպը կոտրվել 

է, կանանց հնարավորություն է ընձեռվել: Կարող եմ մեր մարզի օրինակով ասել, ինքս էլ եմ զարմացած՝ որքան երիտասարդ կանանց ու աղջիկների 

եմ տեսնում, որ մեծ ցանկություն ունեն պատգամավոր դառնալ, և երբ զրուցում ենք իրենց հետ, ապա շատերի մոտ զգում ես, որ չեն էլ 

պատկերացնում՝ ուր են գնում, ինչի համար են գնում, բայց ասում են - մեր կողքին այսքան տղամարդիկ կան, բա իրենք ո՞նց են համարձակվում 

դնել, հնարավորություն է ընձեռվել, մենք նախկինում չէինք կարող, այսօր ունենք այդ շանսը, ինչո՞ւ չփորձենք, մենք էլ կաշխատենք, ունենք 

աշխատասիրություն, ունենք ակտիվություն...» 

ՀԿ-ների ֆոկուս խմբից 

 



 

 

Երիտասարդների համարձակ դիրքորոշումները պատգամավոր առաջադրվելու հարցում հաճախ հասկանալի չեն ավագ սերնդի կանանց համար: 

Հասարակական տրամադրությունների փոփոխությունը չհանեց կանանց շրջանում մոտիվացիայի պակասի խնդիրը:  Ինչպես և նախորդ 

ընտրություններում, բարձրաձայնվում է «կանայք ուզում են» կամ «չեն ուզում» հարցադրումը: Դրան հաջորդող ՝ «իսկ ինչո՞ւ չեն ուզում» հարցի 

պատասխանները տեղավորվում են պատճառահետևանքային կապի դասական սխեմայի շրանակում՝ կարծրատիպերի առկայության, 

հնարավորությունների, ռեսուրսների, սոցիալական կապերի պակաս, կրկնակի ծանրաբեռնվածություն, «խաղի կանոններ» և այլն: 

«Այլ բան է, որ կինը ուզում է թե չի ուզում առաջադրվել, էստեղ ես իսկապես խնդիր տեսնում եմ, որովհետև գոնե այս վերջին իրադարձությունների 

մեջ ես տեսնում եմ, որ շատ-շատ կանայք կան, ովքեր ունեն մեծ պոտենցիալ, բայց իրենք որևէ ձևով ներառված չեն»: 

ՀԿ-ների հետ ֆոկուս խմբից 

 

Կին թեկնածուների կողմից հնչեցվող քաղաքականություն մտնելու դրդապատճառների թվում առավել տարածված էին ընտանիքը պաշտպանելու, 

ինքնադրսևորվելու և ինքնահաստատվելու ձգտումները, ինչպես նաև կուսակցության որոշմամբ կամ առաջարկով պայմանավորված 

շարժառիթները: Սակայն այդ բոլոր դրդապատճառները, միևնույն է՝ հանգեցնում են հանրային շահը պաշտպանելու պարտավորությանը, քանի որ 

առանց դրա ոչ մի թեկնածու չի կարող հավակնել հանրության քվե ստանալու: 

«Մեր մեծ տարիքի, ավագ սերնդի կանայք, ես անձամբ, թեև ընտրական հանձնաժողովների նախագահ եմ եղել մի քանի անգամ 90-95 թթ., բայց 

երբեք չեմ առաջադրվել։ Որովհետև ես գիտության աշխատող էի, բայց չէի պատկերացնում օրենք գրելը, մտածում էի՝ չէ՞ որ օրենսդիր  մարմին ա, 

պիտի ամեն մեկը իր տեղում լինի...» 

 
«Իմ գործունեությունը շատ լայն է եղել, բայց երբեք չեմ մտածել, որ ԱԺ-ում պատգամավոր լինեմ, սակայն գուցե դա սխալ է եղել, ինչ-որ 
կարծրատիպ է եղել... բայց կային նաև խաղի կանոններ, որոնցով ես երբեք չէի շարժվի»... 

 
 

Թավշյա հեղափոխությամբ պայմանավորված երկրին ու հասարակությանը օգտակար լինելու ալտրուիստական ցանկությունները 



 

պատգամավոր դառնալու դրդապատճառներից ամենատարածված էին 2018-ի ընտրություններում: Ավելին, այդ մոտիվացիայի մեջ ոչ միայն 

երկրում փոփոխություններ անելու քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում կար, այլ նաև պարտավորություն: Կանայք համարում են, որ եթե 

իրենք ունեն անհրաժեշտ գիտելիքներ, ապա իրենք պարտավոր են մտնել քաղաքական դաշտ: 

«Որպես քաղաքական թեմաներ լուսաբանող լրագրող՝ ես ինձ պարտավորված զգացի երկրիս առջև, որոշեցի տարիների 

ընթացքում կուտակած փորձս կիրառել նաև օրենսդիր աշխատանքում, քանի որ միայն խնդիրների մասին բարձրաձայնելով, միշտ չէ, որ 

հնարավոր է հասնել իրական փոփոխությունների… Ես պարտավոր եմ իմ գիտելիքն ու փորձը ներդնել այս նպատակի իրականացմանը և չեմ 

կարող անմասն 

մնալ սկսված գործընթացներին, քանի որ այսօր երկիրը յուրաքանչյուրիս 

աջակցության կարիքն ունի» 

Ալինա Օրդյանի հարցազրույցից, «Մենք» դաշինք 



 

➢ Կանանց՝ խորհրդարան մտնելու առավել տարածված սցենարները 
 

ՀՀ 7-րդ գումարման Ազգային ժողովի կին պատգամավորների կենսագրական տվյալների վերլուծությունը թույլ է տալիս նախանշել կանանց մուտքը 

խորհրդարան ապահովող այն սցենարները, որոնք առավել բնորոշ են եղել 2018-ին տեղի ունեցած ԱԺ արտահերթ ընտրություններին: Նշենք 

սակայն, որ սցենարների բաժանումը զուտ պայմանական է, քանի որ կին պատգամավորներից շատերը խորհրդարան են անցել մի քանի 

սցենարների համադրության արդյունքում: 

 

«Քաղաքականությունը՝ որպես քաղաքացիական ակտիվության շարունակություն» 

 
2018 թ. ընտրություններում առավել տարածված է եղել հենց այս՝ «Քաղաքականությունը՝ որպես քաղաքացիական ակտիվության տրամաբանական 

շարունակություն» սցենարը, որով խորհրդարան են մուտք գործել «Իմ քայլը» դաշինքի կին պատգամավորների մեծ մասը, անկախ իրենց 

մասնագիտությունից և կրթական ցենզից: Գրեթե բոլորը մասնակցել են վերջին տարիների քաղաքացիական տարբեր շարժումներին, հիմնականում 

երիտասարդական, հետևապես այս սցենարով քաղաքականություն են մուտք գործել հիմնականում 25-40 տարեկան կանայք: Նրանց կենսագրական 

տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մեծ մասը ունի տարբեր միջազգային կառույցներում կամ առաջնորդության կարճաժամկետ 

ծրագրերում աշխատելու փորձ: Նախընտրական հարցազրույցներում նրանք նույնպես շեշտադրել են իրենց ակտիվ քաղաքացիական 

դիրքորոշումները, որոնք և հանգեցրել են «Իմ քայլը» դաշինքի հետ իրենց համագործակցությանը: 

 

«Իրականում մեր ցուցակը, բացի ՔՊ կուսակցության ակտիվից, բազմաթիվ անձանցից էր, ովքեր ակտիվ են եղել հենց այդ փուլում։ Բաղկացած է նաև 

շատ քաղաքացիական հասարակության անդամներից, որոնք տարբեր ժամանակներում, բավականին կարճ ժամանահատվածում կամ մտել են 

կուսակցություն, կամ մնացել են անկուսակցական։ Այսինքն` սա ոչ միայն կուսակցության ցուցակ է, այլև հեղափոխական գաղափարները կիսող, 

վերջին 10, 15 և ավելի տարիներին ՀՀ-ում քաղաքացիական իրավունքների և 

ազատությունների համար պայքարող անձանց, ովքեր եղել են ակտիվ տարբեր ոլորտներում»։ 

ՔՊ անդամ, կին թեկնածուների հետ ֆոկուս խմբային քննարկում 



 

 

Այս սցենարի մասնավոր դրսևորում կարելի է դիտարկել անցումը խորհրդարան ակտիվ հասարակական, այդ թվում իրավապաշտպան 

գործունեության շնորհիվ: Պատահական չէ, որ ամենամեծ թվով կին պատգամավորներ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային 

հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ են դարձել: 

Այս սցենարը բնորոշ է նաև նախորդ գումարումների կին պատգամավորներին և թեկնածուներին: Կուսակցություններն ակտիվ ներգրավում են իրենց 

շարքերն արդեն պատրաստի կին լիդերներին, ովքեր դրսևորվել են հասարակական սեկտորում կամ կայացել են որպես հասարակական գործիչ: 

Նման փորձը խոսում է հասարակական սեկտորի օգտին, որը կանանց հնարավորություն է տալիս դրսևորելու իրենց ունակությունները, ինչից հետո 

նրանք նկատելի են դառնում կուսակցությունների համար: Օրինակ՝ «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության անդամ Սրբուհի Գրիգորյանը, մինչև 

կուսակցության անդամ դառնալը, «Սիսիանի կանանց ռեսուրս կենտրոնի» հիմնադիր տնօրենն է եղել, «Իմ քայլը» կին պատգամավորներից շատերը 

ունեն ՀԿ-ներում աշխատելու կամ ղեկավարելու փորձ: 

Ընդհանուր առմամբ, 2018-ի ընտրություններին մասնակից կին թեկնածուների 11%-ը որպես աշխատանքի վայր է նշել հասարակական սեկտորում 

զբաղվածությունը: Ավելին, ընտրություններին մասնակից «Քաղաքացու որոշում» նորաստեղծ կուսակցության հիմնական կորիզը ՀԿ սեկտորի 

ներկայացուցիչներն էին կազմում: 

 
«Քաղաքականությունը՝ որպես մասնագիտական առաջխաղացման շարունակություն» 

 
Այս սցենարը նոր չէ, առավել տարածում ունի դրա իրագործման երեք տարբերակ, երբ քաղաքականություն մուտքի նախադրյալ է հանդիսանում 

լրագրողի, իրավաբանի, քաղաքագետի մասնագիտությունը: Բոլոր դեպքերում էլ անցումը քաղաքականություն տրամաբանորեն հիմնավորված է, 

իսկ մասնագիտական տեղեկացվածությունը լավ նախադրյալ է հանդիսանում պատգամավորական աշխատանքի համար: Իրավաբանների և 

քաղաքագետների դեպքում օրենսդիրում աշխատանքի անցնելն առավել քան սահուն կերպով է կատարվում և կարող է դիտվել որպես կարիերայի 

աճ, իսկ քաղաքական լրագրողի համար պատգամավոր դառնալը հաճախ դիտարկվում է որպես քաղաքականությամբ զբաղվելու 

ձևաչափի փոփոխություն: ԱԺ վերջին երկու-երեք գումարումների փորձը ցույց է տալիս, որ նախկին լրագրողները հիմնականում հաջողում են 

պատգամավորական գործունեության մեջ: Մասնագիտական գիտելիքների շնորհիվ նրանք շահեկանորեն տարբերվում են նաև հանրությանը 



 

ներկայանալու հմտություններով, տիրապետում են փիար տեխնոլոգիաներին և ինքնագնահատականի հարցում խնդիր չունեն: Նույնը վերաբերում 

է իրավաբաններին: Նորընտիր խորհրդարանի 32 կին պատգամավորներից 8-ը կամ մեկ քառորդը լրագրողի մասնագիտություն ունեն։ Նրանց մեծ 

մասը մինչ օրենսդիր մարմնում ընդգրկվելը գործող լրագրողներ են եղել: Կին պատգամավորներից երեքը մասնագիտությամբ իրավաբան են, ևս 

երեքը քաղաքագետ կամ միջազգայնագետ են: 

Դիտարկելով կին պատգամավորների մասնագիտական կազմը կարելի է փաստել, որ նրանց ճնշող մեծամասնությունը հումանիտար 

մասնագիտություններով են սկզբնական կրթություն ստացել (բանասեր, լրագրող, իրավաբան, պատմաբան, հոգեբան, քաղաքագետ և այլն), և 

միայն չորսը բնական կամ տեխնիկական գիտություններով են մասնագիտացել (ֆիզիկոս, կիբեռնետիկ, ռադիոինժեներ և այլն): Հատկանշական է 

նաև, որ անկախ սկզբնական մասնագիտություններից կին պատգամավորների մի մասը կա՛մ երկրորդ կրթություն է ստացել (օրինակ՝ Ամերիկյան 

համալսարանում), կա՛մ կարճատև մասնագիտացել է կառավարման ոլորտում՝ շարունակելով աշխատանքն այդ ուղղությամբ՝ բիզնեսում կամ 

պետական համակարգում: Այլ հարց է, որ հաշվի առնելով երիտասարդ տարիքը, նրանց կառավարման աշխատանքային փորձը հիմնականում 

կարճատև է եղել: Նշենք նաև, որ ԱԺ անցած 32 կանանցից երեքը գիտական աստիճան ունեն՝ Լիլիթ Մակունցը, Տաթևիկ Հայրապետյանը, Լիլիթ 

Ստեփանյանը։ 

 « Մուտքը խորհրդարան ղեկավար պաշտոններից» 

Այս սցենարն առավել տարածված է իշխող կուսակցությունների դեպքում և ավելի հաճախ հակառակ ուղղությամբ է իրագործվում՝ պատգամավոր 

դառնալը դիտարկվում է որպես պլացդարմ գործադիրում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու ակնկալիքով: 2018-ի ընտրություններում կադրերի 

հոսքը հավասար չափով նկատվել է երկու ուղղությամբ: Նախորդ գումարումների ժամանակ իշխող կուսակցության՝ ՀՀԿ-ի ընտրական ցուցակները 

համալրվում էին մեծ թվով՝ պետական տարբեր կառույցներում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանցով, ովքեր ընտրություններից հետո 

հիմնականում ինքնաբացարկի էին դիմում՝ հիմնականում պահպանելով իրենց նախկին պաշտոնները: 2018-ին նույն այդ սկզբունքով համալրվեցին 

«Իմ քայլը» դաշինքի ընտրական ցուցակները, թեև ցուցակում ներգրավված պաշտոնյաների թիվն այս անգամ համեմատաբար քիչ էր, ու նրանցից 

ոչ բոլորը վերադարձան գործադիր: Թեկնածուների մի մասը, այդ թվում, օրինակ՝ մշակույթի նախկին նախարար Լիլիթ Մակունցը, վարչապետի 

օգնական Արփինե Դավոյանը, Շիրակի փոխմարզպետի պաշտոնակատար Սոֆյա Հովսեփյանը, զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Հռիփսիմե 

Գրիգորյանը և այլք, գերադասեցին պատգամավորական մանդատ վերցնել: Ըստ էության, նրանց մուտքը քաղաքականություն տեղի էր ունեցել 

ավելի վաղ՝ 2018-ին տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխությունից հետո պաշտոնը ստանձնելիս, սակայն հաշվի առնելով պաշտոնավարման կարճ 

ժամանակահատվածը, նրանց քաղաքական կարիերայի իրական զարգացումը կապված է պատգամավոր ընտրվելու հետ: Այս սցենարի մասնավոր 



 

դրսևորում կարելի է դիտարկել անցումը խորհրդարան ՏԻՄ համակարգից: Մասնավորապես, «Իմ քայլը» և «Լուսավոր Հայաստան» 

խմբակցությունների կին պատգամավորներից մի քանիսը մինչ այդ՝ 2018-ի սեպտեմբերին, ընտրվել էին Երևանի ավագանու անդամներ: 

 



 

«Մուտքը խորհրդարան կուսակցական աշխատանքից» 

 
Կուսակցության անդամ հանդիսանալը կամ պաշտոն զբաղեցնելը ամենակարճ ճանապարհն է դեպի խորհրդարան: Նորընտիր խորհրդարանում 
32 կին պատգամավորների մեծ մասը կուսակցության անդամ են, միայն 7-ն են անկուսակցական: Հատկապես, ԲՀԿ խմբակցության կին 
անդամներից շատերը խորհրդարան են մուտք գործել կուսակցական կառույցներում աշխատելուց հետո: Նույնը «Լուսավոր Հայաստան» 
կուսակցության դեպքում, որի փոխնախագահն է պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը, իսկ համահիմնադիրներից են պատգամավոր Անի 
Սամսոնյանը և Աննա Կոստանյանը: Ընդհանուր առմամբ, 2018-ի ընտրություններին մասնակից կին թեկնածուների 6%-ը որպես աշխատանքի 
վայր է  նշել կուսակցությունում աշխատանքը: 

 
«Հայաստանում ընտրական պրոցեսները, ընտրական պրոցեսների ես կասեի 80%-ն իրականացնում են կանայք։ Այսինքն՝ շտաբներում 

աշխատանքը հիմնականում կանանց վրա է, հանձնաժողովներում աշխատանքը կանանց վրա է, 
կամավորները, բուկլետ բաժանողները, բոլորը երիտասարդ կանայք, աղջիկներ են»։ 

Կին թեկնածուների հետ ֆոկուս խմբային քննարկումից 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                       կուսակցական 79% 

 

 

  Անկուսակցական 21% 

 

 

Ամփոփելով, կարելի է նշել, որ կանանց՝ քաղաքականություն մտնելու սցենարներն ավելի բազմազան են, քան վերոնշյալները, սակայն առավել 

տարածվածները գրեթե չեն փոխվում ընտրությունից ընտրություն: Բացառություն են այդ իմաստով 2018-ի ընտրությունները, որոնց ընթացքում ի 

հայտ եկած սցենարները տարբերվեցին նախորդ գումարումների ժամանակ գործողներից, ինչը պայմանվորված է նախ՝ քաղաքական իրավիճակի 

փոփոխությամբ, երկրորդ՝ սերնդափոխությամբ: Օրինակ՝ 7-րդ գումարման խորհրդարանում գրեթե բացակայում են վերջին տասը տարիների 

ընթացքում կուսակցական կարիերա արած կանայք, բիզնեսի շահերը պաշտպանելու նպատակով քաղաքականություն մտած կանայք, մշակույթի 

ասպարեզում ճանաչում ունեցողները, քիչ են կրթության ոլորտի ներկայացուցիչները, թեպետ ընտրական ցուցակներում այդ ոլորտում 

աշխատողները առաջվա պես ամենապատկառելի թվով թեկնածուների խումբն էին կազմում: 

Կուսակցական և 

անկուսակցական կին 

թեկնածուների 

հարաբերակցությունը 



 

➢ Կին թեկնածուների տարիքային և մասնագիտագիտական բնութագրումները 
 

 

Թեկնածուների տարիքային տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2018-ի ընտրություններում և՛ կանանց, և՛ տղամարդկանց դեպքում 

առավել ներկայացուցչական է 31-40 տարեկան խումբը (33%), ի տարբերություն բոլոր նախորդ ընտրությունների, երբ 30-40 տարեկանների 

խումբը կազմել է 2017-ին՝ 23%, 2012-ին՝ 20%, 2007-ին` 19,4%, իսկ թեկնածուների մեծ մասը 40 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում էին: 

Ըստ էության, կարելի է եզրակացնել, որ մինչ այդ էլ քաղաքական դաշտում աստիճանաբար ընթացող սերնդափոխությունը վերջին 

ընտրություններում ավելի կտրուկ ձևով է արտահայտվել՝ ի հաշիվ անկախության պայմաններում մեծացած և քաղաքացիական ակտիվություն 

ցուցաբերող երիտասարդ կանանց և տղամարդկանց, ովքեր նաև թավշյա հեղափոխության շարժիչ ուժն են եղել, հետևապես տրամաբանական է, 

որ ընտրական ցուցակները ձևավորվել են հենց նրանց ներգրավմամբ: Ինչպես ցույց են տալիս նախորդ ընտրությունների վերաբերյալ 

դիտարկումները, մինչ այդ կուսակցությունները հիմնականում օգտագործել են կանանց քաղաքական լիդերության այն ռեսուրսը, որը ձևավորվել 

էր կա՛մ անկախության ալիքի վրա, կա՛մ խորհրդային ժամանակներում, և առավել ակտիվություն էին ցուցաբերում 40-ն անց տարիքի կանայք, 

որոնք գործադիր, օրենսդիր և տեղական իշխանության կառույցներում աշխատանքի փորձ ունեին: Բացի այդ, 40-ից բարձր տարիքի կանանց 

երեխաները հասուն են, ընտանեկան կենցաղը կարգավորված է, և դա, ըստ իրենց իսկ՝ կանանց գնահատականների, կարևոր գործոն է, որի 

շնորհիվ իրենք հնարավորություն են ունենում իրացնելու իրենց ներուժը թե՛ մասնագիտական գործունեության, թե՛ քաղաքականության մեջ: 

Աշխատանքի շուկայում և քաղաքականության մեջ ամենասակավաթիվ տարիքային խումբը միշտ եղել է վերարտադրողական տարիքի` 

մինչև 30 տարեկան կանանց խումբը, երբ երեխաները փոքր են, և երիտասարդ ընտանիքը բախվում է բազմաթիվ դժվարություններին, որոնք 

երկրորդ պլան են մղում ոչ միայն երիտասարդ կանանց քաղաքական կարիերան, այլև շատ հաճախ նաև մասնագիտականը: Դա է վկայում 



 

վիճակագրությունը, անցկացված հետազոտությունները, և ոչ միայն Հայաստանում: Սակայն վերջին տարիներին իրավիճակը սկսել էր 

ակնհայտորեն փոխվել, ու ավելի ու ավելի շատ կանայք էին սկսել քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերել երիտասարդ տարիքում` ունենալով 

փոքր երեխաներ: Դա մեծապես պայմանավորված է կենցաղային պայմանների բարելավմամբ և լավ վարձատրվող աշխատանքով, որոնք 

հնարավորություն են տալիս կանանց նվազեցնելու երեխաների խնամքի հետ կապված ֆիզիկական և ժամանակային ծանրաբեռնվածությունը և 

զբաղվելու մասնագիտական առաջխաղացմամբ կամ քաղաքական գործունեությամբ: Նման վարքագիծ են ցուցաբերում հատկապես այն 

երիտասարդ կանայք, ովքեր լավ կրթություն են ստացել, հաճախ նաև արտասահմանում, հակված են մասնագիտական առաջխաղացմանը և ունեն 

հստակ քաղաքացիական դիրքորոշում: Այդպիսի կանանց մուտքը քաղաքականություն հատկապես նկատելի էր վերջին խորհրդարանական 

ընտրություններում, երբ զգալի փոփոխություններ նկատվեցին նույնիսկ ամենասակավաթիվ՝ մինչև 30 տարեկան թեկնածուների խմբում: Եթե 

նախկինում երիտասարդ կանանց այդ տարիքային խումբը ընտրական ցուցակներում կազմել է 7%՝ 2007-ին,  9%՝ 2012-ին, 11%` 2017-ին,  և միշտ 

ավելի քիչ է եղել տղամարդկանցից, ապա այս ընտրություններում մինչև 30 տարեկան կանայք կազմել են ցուցակներում 19%, իսկ տղամարդիկ՝ 

17%: 

Թեկնածուների տարիքային կազմի երիտասարդացումը հանգեցրել է նաև պատգամավորների միջին տարիքի իջեցմանը՝ 7-րդ գումարման 

պատգամավորական կազմը միջինում 35 տարեկան է: 

Կին պատգամավորներից 6-ը մինչև 

30 տարեկան են 

30-40 տարեկան է 18 

կին 

խորհրդարանական 
40-50 տարեկան է 6 կին 

Պատգամավորներից երկուսը 50-60 
տարեկան են 

 

 
    



 

Բոլոր գումարումների կին պատգամավորների ճնշող մասը երեխաներ ուներ, ավելին, նրանց թվում միշտ բազմազավակ մայրեր կային: 

 

7-րդ գումարման Ազգային ժողովի 32 պատգամավորներից միայն կեսը երեխաներ ունեն, 

 

✓ նրանցից 9-ը մեկ երեխա ունի, 

 

✓ 5-ը՝ երկու երեխա, 

 

✓ 2-ը ՝ երեք երեխա։ 

 

Անկախ նրանից՝ քաղաքականություն մտնող կանայք երեխաներ ունեն թե ոչ, ամուսնացած են թե ոչ, նրանք բոլորն էլ կարևորում են ընտանիքի 

աջակցության դերը ընտրական ցուցակներում ընդգրկվելու մասին որոշում կայացնելու հարցում: Դրա մասին են վկայում և՛ ֆոկուս խմբային 

քննարկումները, և՛ թեկնածուների հետ հարցազրույցները: Ընտանիքի, հարազատների աջակցությունը կարող է արտահայտվել տարբեր կերպ, հաճախ 

բավարար է նույնիսկ սովորական քաջալերումը, ինչն անշուշտ ուժ է հաղորդում կնոջը և բարձրացնում նրա ինքնագնահատականը: 

 

 
« Ամուսնացած եմ, ունեմ երկու տղա, նրանք դեռ փոքր են, իսկ ամուսինս, ով յուրաքանչյուր քայլում ինձ ոգևորում է, և´ 

մասնագիտական գործունեության, և՛ առհասարակ իմ բոլոր ձեռնարկումների մեջ, իմ խորհրդատուն և հենարանն է: Նա իմ այս որոշման 
կայացման հարցում մեծ դերակատարություն ունեցավ: Իմանալով իմ ցանկության մասին՝ նա քաջալերեց ինձ՝ ասելով, որ երկար տարիներ 

լինելով ոլորտում, ունեմ հստակ պատկերացումներ այնտեղ առկա խնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ, և կարող եմ այդ հարցում իմ 
ներդրումն ունենալ: Այս գնահատականն ինձ համար շատ ոգևորիչ էր, ինչն էլ ինձ օգնեց ավելի համարձակ գնալ դեպի իմ նպատակը»: 

Անուշ Սարգսյան. «Լինել համարձակ, հավատալ սեփական ուժերին» 

 

 
«Ես այն երջանիկներից եմ, որ երբևէ ընտանիքում չի զգացել գենդերային խտրականություն, ամուսինս, ծնողներս շատ լավ ընդունեցին 

առաջադրվելու մասին իմ որոշումը: Խոստովանեմ՝ եղավ մի պահ, որ ես մտածում էի, գնա՞մ, թե՞ չգնամ, սակայն ամուսինս ասաց. «Անպայման 
պետք է գնաս, քանի որ դա հաջորդ քայլն է, որ դու պետք է անես: Ու եթե քո նման մարդիկ շատ լինեն, ապա այս երկրում ինչ-որ բան կփոխվի»: 

Ամուսինս նախևառաջ իմ մտերիմ ընկերն է, իսկ մտերիմ ընկերների խոսքը մենք միշտ կարևորում ու ընդունում ենք»: 

Արփի Կարապետյան. «Դիտորդի դերը երբեք ինձ հոգեհարազատ չի եղել» 



 

➢ Կին թեկնածուների զբաղվածության ոլորտները 

2018-ի ընտրություններում կուսակցությունների ցուցակներում ներկայացված թեկնածուներից յուրաքանչյուր չորրորդը նշել է, որ չի 

աշխատում 

 

 

       Կին թեկնածու 

          21% 

 

                                                              Տղամարդ թեկնածու 

 29% 

 

Չաշխատող թեկնածուներ կան բոլոր քաղաքական ուժերի ցուցակներում: Աշխատանքի շուկայից ժամանակավոր կամ մշտական դուրս մնալու 

պատճառներն անշուշտ տարբեր են, սակայն նախորդ ընտրությունների փորձը ցույց է տալիս, որ չաշխատող թեկնածուների թիվն ամենաքիչն էր 

իշխող կուսակցությունների ցուցակներում, և ավելի մեծ էր ընդդիմադիր և նորաստեղծ կուսակցությունների ցուցակներում: Նշված հանգամանքը 

տրամաբանական բացատրություն ունի, համարվում է, որ իշխանական լծակներն երաշխիք են հանդիսանում աշխատանքի տեղավորվելու 

հարցում: Այս ընտրություններում նշված օրինաչափությունը որոշ չափով նկատվել է. «Իմ քայլը» դաշինքի ցուցակում չաշխատող թեկնածուների 

թիվը համեմատաբար քիչ էչ՝ 10%: Ինչպես ցույց են տալիս քննարկումները ֆոկուս խմբերում, չաշխատելու փաստը բացասական է ընկալվում 

ընտրողների կողմից՝ կասկածի տակ դնելով թեկնածուի առաջադրվելու իրական մոտիվացիան: Կին թեկնածուների դեպքում չաշխատելու 

փաստը մրցունակությունը նվազեցնող լրացուցիչ հանգամանք է: 

ԱԺ 

Ընտրություններ 

2018 
 

25% 

ԱԺ 

ընտրություններ 

2007 
 

25% 

ԱԺ 

ընտրություններ 

2012 
 

15% 

ԱԺ 

ընտրություններ 

2017 
 

30% 



 

➢ Կին թեկնածուների զբաղվածության մասին տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

ամենաներկայացուցչական խումբը նրանց շրջանում կրթության ոլորտի աշխատողներն են` 26%: Այդ ռեսուրսը մշտապես օգտագործվել է 

կուսակցությունների կողմից, թեև նախորդ ընտրությունների համեմատ կրթության ոլորտից թեկնածուների թիվը զգալիորեն նվազել է: 

Համեմատության համար՝ 2012-ի և 2017-ի ընտրություններում կրթության ոլորտի ներկայացուցիչները ցուցակներում 33%-43% են կազմել: 

 

 

2018 ԱԺ ընտրություններ        2012, 2017 ԱԺ ընտրություններ 

Կրթության ոլորտի                                  Կրթության ոլորտի 

  Ներկայացուցիչներ 26%                                     Ներկայացուցիչներ 33-43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խումբը միատար չէ, նրանց թվում կրթական հաստատությունների ղեկավար են` դպրոցի, քոլեջի, բուհի ղեկավարներ, դասախոսներ և 

ուսուցիչներ, կրթության ոլորտի պետական պաշտոնյաներ:



 

Կին թեկնածուների զբաղվածության երկրորդ հիմնական ոլորտը մասնավոր հատվածն է՝ բիզնեսը, որտեղ զբաղված է կին թեկնածուների 17%-ը: 

Նրանց 40%-ը ձեռնարկությունների ղեկավար դիրքերում են` մասնավոր ձեռներեցներ, ձեռնարկությունների հիմնադիրներ, սեփականատերեր, 

մնացածը՝ կառավարողներ (մենեջերներ) կամ աշխատակիցներ: Բոլոր դեպքերում, խոսքը խոշոր բիզնեսի մասին չէ, բացի դրանից, բիզնես 

ոլորտում զբաղված կին թեկնածուների թիվը երեք անգամ ավելի քիչ է, քան տղամարդ թեկնածուների: Երրորդ տեղում զբաղվածության առումով 

ՀԿ սեկտորն է, որը որպես աշխատանքի վայր է նշել կին թեկնածուների 11%-ը: 

 

 

 

 

 

Տղամարդ թեկնածուների զբաղվածության առաջին տեղում բիզնես ոլորտն է (26%), ապա` կրթությունը (12%) և երրորդ տեղում պետական 

կառավարման համակարգն է (10%) և ՀԿ սեկտորը (10%): Հատկանշական է, որ պետական կառավարման համակարգից կին թեկնածուների թիվն 

երեք անգամ փոքր է տղամարդկանց թվից: Ընդհանուր առմամբ, թեկնածուների զբաղվածության բաշխվածությունն ըստ ոլորտների արտացոլում 

է աշխատանքի շուկայում առկա գենդերային խտրազատումն ըստ մասնագիտությունների և պաշտոնների: Բացառությունը թերևս այն է, որ 

կանանց զբաղվածության ոլորտ համարվող կրթության ասպարեզից քիչ չէ նաև զբաղված տղամարդ թեկնածուների թիվը: Զբաղվածության 

առումով երկրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ այս անգամ ցուցակներում գրեթե բացակայում էին խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչները, 

ովքեր ներկայացված են եղել նախորդ գումարումների ընտրական ցուցակներում և խորհրդարանում:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Համեմատելով ընտրական ցուցակներում կին թեկնածուների մասնագիտական բաշխվածությունը վերջին տասը տարիներին անցկացված 

խորհրդարանական ընտրություններում, կարելի է փաստել, որ այն ոլորտների ցանկը, որտեղից կանայք առավել հաճախ են մուտք գործում 

քաղաքականություն՝ գրեթե չի փոխվել, թեև ընտրությունից ընտրություն աճում է հասարակական սեկտորից ու բիզնես ոլորտից 

ցուցակներում ընդգրկվող կանանց թիվը: 



 

ԳԼՈՒԽ 5. ԿԻՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՔԱՐՈԶԱՐՇԱՎԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

➢ Կին թեկնածուների տեսանելիությունը քարոզարշավի ընթացքում 

➢ Կին թեկնածուների հռետորաբանության փոփոխությունը 

➢ «Կանանց օրակարգը» ընտրություններում 

➢ Կանանց հիմնախնդիրները կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերում 

➢ Քարոզչության նոր մեթոդների օգտագործումը 

➢ Կին թեկնածուներն «ատելության խոսքի» թիրախում 

➢ Քարոզարշավի առանձնահատկությունները ընտրատարածքներում 

  



 

 

Կին թեկնածուների էլեկտորալ վարքը լավագույնս բնութագրվում է նրանց կողմից տարվող քարոզարշավների միջոցով, որոնց 

առանձնահատկությունները սույն հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրվել են մի շարք աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության 

վերլուծության միջոցով, այդ թվում՝ ֆոկուս խմբային քննարկումների, կին թեկնածուների և փորձագետների հետ հարցազրույցների, ինչպես նաև 

արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին հետևած դիտորդական առաքելությունների զեկույցների, մի շարք մեդիա 

մոնիթորինգների և «Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոնի կողմից իրականացված «2018 թ. արտահերթ ընտրությունները և հետընտրական 

քաղաքական օրակարգերը Հայաստանի օնլայն հարթակներում» հետազոտության և «Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները 

Հայաստանում- 2019» հարցման արդյունքների հաշվառմամբ: 

 

 

«2018 թ. արտահերթ ընտրությունները և հետընտրական քաղաքական օրակարգերը Հայաստանի օնլայն հարթակներում» 

հետազոտության շրջանակում դիտարկվել են 6 օնլայն ռեյտինգային ԶԼՄ-ներում և 32 ֆեյսբուքյան հարթակներում նախընտրական 

մրցակցության և քվեարկության օրվա դիսկուրս առանձնահատկությունները։ 

Հետազոտությունն իրականացվել է Հայաստանում ԵՄ 
պատվիրակության ֆինանսական աջակցությամբ 

https://bit.ly/2WQsJcA 
 

 

«Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները Հայաստանում- 2019» 
Հարցմանը մասնակցել են 1150 քաղաքացիներ երկրի ողջ տարածքից՝ Երևանից և 10 մարզերից, 19 քաղաքներից և 

34 գյուղերից 
 

http://www.regioncenter.info/sites/default/files/OP%20Media%2 0Consumption%202019%20-%20ARM.pdf 
Խորհրդարանական ընտրություններ – 2018. Կանանց էլեկտորալ վարքի առանձնահատկությունները 

https://bit.ly/2WQsJcA
http://www.regioncenter.info/sites/default/files/OP%20Media%20Consumption%202019%20-%20ARM.pdf


 

➢ Կին թեկնածուների տեսանելիությունը քարոզարշավի ընթացքում 
 

2018 թ. դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրությունների նախընտրական քարոզչությունը սովորականից շատ ավելի կարճ էր, այն մեկնարկել էր 

նոյեմբերի 26-ին և տևել մինչև դեկտեմբերի 7-ը, և ակնհայտ է, որ նման սուղ ժամանակահատվածում առավել ճանաչված ու կայացած քաղաքական 

ուժերն ու թեկնածուներն ավելի շահեկան դիրքում էին: 

Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ճանաչված կին քաղաքական գործիչների թիվը խիստ սահմանափակ է, կանայք, ընդհանուր 

առմամբ, ոչ նպաստավոր պայմաններում գտնվող թեկնածուների շարքում էին: 

Չնայած դրան, ինչպես ցույց են տալիս ֆոկուս խմբային քննարկումները, կին թեկնածուների տեսանելիությունն այս ընտրություններում ավելին էր, 

քան նախորդ՝ 2017-ի ընտրություններում: Դա բացատրվում է քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ, որի համատեքստում որոշակի 

փոփոխություններ էին նկատվել կանանց քաղաքացիական և քաղաքական մասնակցության վերաբերյալ հասարակական ընկալումներում: Դրան 

նպաստեցին նոր իշխանության կողմից հնչեցվող հայտարարությունները թավշյա հեղափոխության ընթացքում կանանց կարևոր դերակատարման 

մասին, ու թեև այդ հռետորաբանությունը չամրապնդվեց կառավարության հավասարակշռված կազմով, կանայք ընկալեցին այդ խոսքերը որպես 

ռեալ փոփոխությունների շանս, ինչը նախադրյալներ ստեղծեց խորհրդարանական ընտրություններում նրանց ոչ միայն ավելի ակտիվ, այլև ավելի 

հրապարակային մասնակցության համար: 

 

«Այս ընտրությունները տարբերվում էին նախորդ ընտրություններից նրանով, որ, նախ՝ կանանց 
ներգրավվածությունը ավելի շատ էր և, երկրորդ՝ եթե նախկինում մի քիչ այլ ձևով էին վերաբերվում կին թեկնածուներին, այս անգամ 

կարծես թե նման խնդիրը հաղթահարված էր, 
խորթ աչքերով չէին նայում՝ վա՜յ, կին է» ... 

 
«Կանանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը այս ընտրությունների ընթացքում բավականին նվազած էր, չկար: 

Հատկապես « Իմ քայլը» դաշինքի կանայք ավելի ակտիվ էին»: 
«Ընդհանուր առմամբ, տարբերությունը՝ որպես այդպիսին, ավելի շատ կապված է հանրության մոտեցումների 

փոփոխությունների հետ, այսինքն՝ կանայք սկսել են ավելի ակտիվ լինել, վերջին տարիներին ավելի ակտիվ են իրենց 
իրավունքների մասին բարձրաձայնում, և, ուզես-չուզես, այդ կարծրատիպերը կոտրվում են»: 

 

Կանանց քաղաքական մասնակցության մասին կարծրատիպային մոտեցումների փոփոխության մասին են վկայում նաև հասարակական 



 

կարծիքի սոցիոլոգիական հարցումները: 

Մասնավորապես, «Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները Հայաստանում - 2019» հարցման արդյունքներով, հարցվածների 

82.3%-ի պնդմամբ՝ իրենց համար թեկնածուների կին կամ տղամարդ լինելը որևէ նշանակություն չունի, քանի որ առաջնային են այլ 

հատկանիշներ, դրա հետ մեկտեղ 12.7%-ը համարում է, որ քաղաքականությունը կանանց գործը չէ, ընդ որում՝ այդպիսի կարծիք ունեցողների մոտ 

կեսը կանայք են: Նշենք, որ քաղաքականության մեջ կանանց ներգրավման մասին բացասաբար արտահայտվողների թիվը զգալիորեն իջել է 

վերջին տասը տարիների ընթացքում: 

 

 

 

 

 

Սակայն թեև վերջին տարիներին դրական փոփոխություններ են նկատվել հայաստանյան հանրային կարծիքում կանանց քաղաքական 

մասնակցության վերաբերյալ, խորքային հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ «կարծրատիպերն այլևս կոտրված են» պնդումը վաղաժամ է, և 

կարծրատիպային մոտեցումների առկայությունը շարունակում է մնալ կանանց քաղաքական մասնակցության հիմնական խոչընդոտներից 

մեկը. 

Որոշումների կայացման մակարդակում կանանց ոչ բավարար ներկայացվածության պատճառների ուսումնասիրություն,  
Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ, Երևան, 2008 

Հայաստանում հասարակական-քաղաքական մասնակցության գենդերային առանձնահատկությունները,  
ՄՀԲ, «Կովկաս» հասարակագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Երևան, 2011 

 



 

«Կուսակցությունները հազվադեպ են կին 

թեկնածուներին դարձրել իրենց քարոզարշավի 

կենտրոնական դեմք: Կանայք շատ քիչ 

դեպքերում են քարոզարշավ իրականացրել 

միայնակ և հազվադեպ են ելույթով հանդես եկել 

քարոզարշավային հանրահավաքներում»: 

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության 

վերջնական զեկույց 

«Ի վերջո, մենք Եվրոպա չենք, մենք 

Արևելք ենք, և, բնականաբար, Արևելքում, 

եթե կանանց և տղամարդկանց միջև 

ընտրության հարց է լինում, ապա 

նախապատվությունը տրվում է 

տղամարդկանց... Հեղափոխությունը այս 

հարցի վրա ազդել չէր կարող, որովհետև 

խոսքը մենթալիտետի փոփոխության 

մասին է, ինչը երկարատև 

ժամանակահատվածի խնդիր է»: 

Արմեն Բադալյան, քաղտեխնոլոգ 

«Հասարակությունում առկա է այն 

համոզմունքը, որ պատասխանատու 

պաշտոնները պետք է վստահել 

տղամարդկանց, քանի որ նրանք ավելի 

հուսալի են երկրի անվտանգության 

հարցեր, տնտեսական խնդիրներ 

լուծելիս...  Թեև այս ուղղությամբ կա 

դրական տեղաշարժ, բայց նման 

հոգեբանությունը դեռ գործում է։ Եթե 

նայենք, վերջին ընտրություններում 

ռեյտինգային ընտրակարգով շատ 

կանայք չընտրվեցին։ Առավել մեծ թվով 

տղամարդիկ հաղթանակ տարան»։ 

Վիգեն Հակոբյան,  քաղտեխնոլոգ 

«Ասեմ, որ կանանց նկատմամբ հիմնական 

անվստահությունը գալիս ա հենց 

կանանցից, հենց կանայք չեն վստահում 

կանանց։ Կարծում եմ, որ նույնիսկ իրանց 

հարցնեք ինչո՞ւ, իրենք էլ չեն կարող 

բացատրել, ինտուիտիվ անվստահություն 

կա, կամ էլ կարծում են, որ տղամարդը 

ավելի լավ կարող ա  այդ գործը անել»: 

Թեկնածուների հետ ֆոկուս խմբային 

քննարկումից 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անդրադառնալով կին թեկնածուների՝ ԶԼՄ-ներում (հեռուստատեսություն, ռադիո, 

առցանց լրատվամիջոցներ) լուսաբանման ցուցանիշներին, կարելի է փաստել, որ 2012-ի 

խորհրդարանական ընտրություններում նրանց լուսաբանման ծավալները չեն գերազանցել 

5%-ը, նախորդ՝ 2017 ընտրություններում չեն գերազանցել 9%-ը, իսկ այս 

ընտրություններում անցկացված մեդիամոնիթորինգների ընթացքում այս ցուցանիշը չի 

առանձնացվել, թեև դիտարկելով դրանց արդյունքները կարելի է փաստել, որ ԶԼՄ-ներով 

ամենահիշատակվող քաղաքական գործիչների թվում կանայք գրեթե չեն եղել, քանի որ, 

դիտորդների գնահատականներով, ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերի 

քարոզարշավը հիմնականում տարել են տղամարդիկ: 

ԵՀԿ/ԺՀՄԻԳ զեկույց 2017 Ընտրությունների ընթացքում առնվազն 3 մեդիամոնիթորինգի 

արդյունքները կանանց լուսաբանման հարցը չեն առանձնացրել՝ դիտարկելով միայն 

քաղաքական ուժերի և նրանց առավել ակտիվ ներկայացուցիչների լուսաբանման 

ծավալներն ու հիշատակումները: 



 

➢ Կին թեկնածուների հռետորաբանության փոփոխությունը 
 

Նոր քաղաքական իրավիճակն իր ազդեցությունն էր թողել նաև կին թեկնածուների հռետորաբանության վրա: Նրանց հրապարակային ելույթների 

և հարցազրույցների նույնիսկ մակերեսային դիտարկումը թույլ էր տալիս եզրակացնելու, որ այս ընտրություններում կանայք, ներկայացնելով 

իրենց մոտիվացիան, գրեթե հրաժարվել էին նախկին զգուշավոր գնահատականներից, շեշտադրելով հասարակությանը ծառայելու իրենց 

պատրաստակամությունն ու կարողությունը և դրա հետ կապված պատասխանատվությունը: Եվ այդ ամենն արտահայտում էին շատ ավելի 

վստահ խոսքով, քան երբևիցե առաջ: Այդ տարբերությունն ավելի ցայտուն կերպով երևում էր հատկապես փորձառություն ունեցող կանանց 

ելույթներում. 

«Ես պատրաստ եմ և ուզում եմ լինել ձեր ձայնը Հայաստանի խորհրդարանում։ Ես պատրաստ եմ և ես կարող եմ ձեր յուրաքանչյուր խնդիր և 

հոգս, յուրաքանչյուր արդար պահանջ բարձրացնել և փորձել դրանց արագ ու արդյունավետ լուծումները գտնել։ Ընտրելով ինձ, դուք զգալու եք, որ 

վերջապես ունեք ձեր պատգամավորը»: 

Նաիրա Զոհրաբյանի նախընտրական ելույթից, 

ԲՀԿ 

Ավելի երիտասարդ և առաջին անգամ ընտրություններին մասնակցող թեկնածուները նույնպես աչքի են ընկել ավելի վստահ 

հռետորաբանությամբ՝ աշխատելով դրանով կոմպենսացնել քաղաքականության մեջ փորձի պակասը: Իրենց հարցազրույցներում և 

ելույթներում ամենաշատ հանդիպող բառը «փոփոխությունն» էր, և դա պատահական չէր: Խոսելով ակնկալվող արտաքին փոփոխությունների 

մասին՝ կանայք, իրականում, ենթագիտակցորեն առաջ էին տանում նաև մեծ ներքին փոփոխությունների մասին թեզը՝ փաստելով իրենց իսկ 

օրինակով, որ կանայք պատրաստ են պոկվել «կպչուն հատակից», զգալ իրենց ոչ միայն հավասար մասնակից նույն այդ փոփոխությունների, այլ 

նաև ճարտարապետ. 

«Դուք տանում եք կրկնակի պայքար՝ պայքար Հայաստանում իշխանության փոփոխության համար և իրենց հանրային 

տարածքում հավասար իրավունքների համար, կեցցե՛ք, քույրե՛ր»: 

«Իմ քայլը» դաշինքի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի ելույթից 

Այս թեզը հնչեցվում էր դեռևս իշխանափոխության օրերին և իր տրամաբանական շարունակությունը ստացավ հատկապես այն կին թեկնածուների 

ելույթներում, ովքեր մինչ այդ ունեին հասարակական գործունեության փորձ: 



 

➢ «Կանանց օրակարգը» ընտրություններում 
 

Դրա հետ մեկտեղ, կանանց/գենդերային հավասարությանը վերաբերող թեմատիկան գրեթե չէր նկատվում քարոզարշավի ընթացքում, չհաշված 

այն դեպքերը, երբ թեկնածուները մեկնաբանում էին լրագրողի նախաձեռնությամբ տրված հարցն այդ թեմայով: Թեման չկար կուսակցությունների 

ծրագրերում, այն անտեսված էր նաև կին թեկնածուների կողմից տարվող քարոզչության շրջանակում, թեև մի շարք կանանց 

կազմակերպություններ ընտրություններին ընդառաջ ներկայացրել էին «Կանանց օրակարգը հանուն զարգացման» վերլուծական փաստաթուղթը, 

ինչպես նաև հանդես եկել կոչով՝ ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերին առաջարկելով ներառել այդ հարցերն իրենց օրակարգերում: 

Արժանի ուշադրության չարժանանալով նախընտրական շրջանում՝ «Կանանց օրակարգը», այնուամենայնիվ, համագործակցության հիմք 

հանդիսացավ հետընտրական շրջանում՝ Ազգային ժողովի և կանանց հիմնախնդիրներով զբաղվող ՀԿ-ների ներկայացուցիչների միջև 

փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրմամբ՝ կանանց և տղամարդկանց իրավունքների և հնարավորությունների իրական հավասարությունն 

ապահովելու ուղղությամբ ջանքերը համատեղելու համար: 

 

Այն փաստը, որ կին թեկնածուներն իրենց քարոզարշավների ընթացքում անտեսում են կանանց առնչվող հիմնախնդիրները, ըստ էության զրկում է 

նրանց նաև «կանայք կանանց չեն ընտրում» փաստարկը հնչեցնելու իրավունքից, քանզի եթե թեկնածուն չի փորձում իր կողմը քաշել կին 

ընտրողներին՝ խոսելով հատկապես իրենց հուզող հիմնախնդիրների մասին, ապա չի էլ կարող ակնկալել, որ կանայք իրեն ձայն կտան: 

 

Նախընտրական շրջանում «Ռեգիոն» կենտրոնի կողմից դիտարկված 6 առցանց լրատվամիջոցների 5129 հրապարակումներից կանանց/ 

գենդերային թեմատիկան շոշափվել է ընդամենը 7 նյութում, իսկ պաշտոնական քարոզարշավի ընթացքում արծարծված թեմաների ռեյտինգի 

տվյալներով՝ դիտարկված նույն լրատվամիջոցների 492 հրապարարկումներից այդ թեման բարձրացվել է 12 նյութում: Մասնավորապես, դրական 

է խոսվել թավշյա հեղափոխությունում կանանց մասնակցության և այդ ակտիվության տրամաբանական շարունակության, որոշումների 

ընդունման մակարդակում կանանց ներգրավման, սեռերի իրավահավասարության,Ազգային ժողովում կանանց ներկայացվածության և կին 

նախագահ ունենալու, քվոտայի բարձրացման, ընտանեկան բռնության և կարծրատիպերի հաղթահարման, կանանց տնտեսական իրավունքների 



 

ընդլայնման, գյուղի կանանց մասին: Դրա հետ մեկտեղ, այս հարցերը քարոզարշավի ընթացքում արծածված 30 թեմաների թվում ամենաքիչ 

հիշատակվող վերջին չորս թեմաներից են եղել: 

Նախընտրական բանավեճերի ընթացքում «Կանանց օրակարգին» վերաբերող հարցերն արծարծվել են միայն  «ՕքսԵՋեն» հիմնադրամի կողմից 

հրավիրված դեբատներին՝ տարբեր քաղաքական ուժերի կին թեկնածուների մասնակցությամբ:  

 

http://www.oxygen.org.am/images/content/publications/Womens-agenda-for-development.pdf 

http://womennet.am/wp-content/uploads/2019/03/MoU.pdf 

«2018 թ. արտահերթ ընտրությունները և հետընտրական 
քաղաքական օրակարգերը Հայաստանի օնլայն հարթակներում», Ռեգիոն 

կենտրոն, https://bit.ly/2WQsJcA 

http://womennet.am/women-agenda-debats 

http://www.oxygen.org.am/images/content/publications/Womens-agenda-for-development.pdf
http://womennet.am/wp-content/uploads/2019/03/MoU.pdf
https://bit.ly/2WQsJcA
http://womennet.am/women-agenda-debats


 

➢ Կանանց հիմնախնդիրները կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների 

նախընտրական ծրագրերում 
 

Կին ընտրողների հարցը նաև կանանց օրակարգի հարց է՝ կանանց սպասումների, կարիքների, պահանջների քաղաքական արտահայտման: 

Իսկ առկա՞ էր արդյոք այդ օրակարգը կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների ծրագրերում: 

Իհարկե կանանց և տղամարդկանց որոշ սպասումներ կարող են և նույնը լինել, բայց կան նաև սպեցիֆիկ, սեռին հատուկ կարիքներ և 

սպասումներ: Օրինակ՝ որոշումների կայացման մակարդակում կանանց ներկայացվածության խնդիրը, տնտեսության ոլորտում գենդերային 

սեգրեգացիայի առկայությունը, որի հետևանքն է կանանց և տղամարդկանց աշխատավարձերի ճեղքվածքը, գենդերային խտրականությունը 

աշխատանքի վայրում և այլն: 

Կանանց օրակարգի առկայությունը չի նշանակում պատեռնալիստական մոտեցում ցուցաբերել, երբ պետական հոգածություն են խոստանում, 

օրինակ՝ մորը և մանկանը, որովհետև այդ դեպքում կինը դիտվում է զուտ որպես մայր, այլ ոչ թե քաղաքացի, մասնագետ, քաղաքական և 

հասարակական ակտիվիստ: Իսկ մորը ի՛նչ է հարկավոր՝ երեխայի խնամքի վճարովի արձակուրդ), երեխայի խնամքի համար տրվող նպաստ: 

Մայրացած մասնագետին միայն այդքանը քիչ է, նրան հարկավոր է ճկուն աշխատանքային գրաֆիկ, տնից աշխատանքը էլեկտրոնային միջոցներով 

իրականացնելու հնարավորություն, դայակի ինստիտուտի առկայություն, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների (այդ թվում՝ 

մսուրային տարիքի երեխաների համար) և երեխայի խնամքի կենտրոնների լայն և հուսալի ցանց, ֆիզիոլոգիական արձակուրդից վերադառնալուց 

հետո աշխատաշուկա ինտեգրվելու ադապտացիոն ծրագրեր և այլն: 



 

2018 թ. արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության հայտ էին ներկայացրել 11 կուսակցություն և 

կուսակցությունների դաշինք: Փորձենք գնահատել ծրագրերը կին ընտրողների սպասումների և կարիքների տեսանկյունից 

 

## Կուսակցություն/ դաշինք Այո Ոչ 

1 «Իմ քայլը» դաշինքը X  

2 «Ազգային առաջընթաց» կուսակցությունը X Ծնելիության խրախուսում  

3 «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը X Բազմազավակ ընտանիք  

4 «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցությունը X  

5 Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը  X 

6 «Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» 

կուսակցությունը 

 X 

7 Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը  X 

8 «Մենք» կուսակցությունների դաշինքը  X 

9 «Սասնա ծռեր» համահայկական կուսակցությունը X Ծնելիության խրախուսում  

10 «Քաղաքացու որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը X  

11 «Օրինաց երկիր» կուսակցությունը X Ընտանիքին աջակցություն  

 

Այսպիսով, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների 

նախընտրական ծրագրերի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ. 

 

   
 

Կանայք շարունակում են դիտվել հայ 

լուսավորիչներից մեկի՝ Մ.Նալբանդյանի 

պատկերավոր արտահայտությամբ՝ «ծնարար 

գործարան» և ոչ թե քաղաքացիներ, տարբեր 

մասնագետներ 

 

Ծրագրերի մեծ մասում դրված է ոչ թե 

գենդերային հավասարության 

ապահովման հարցը, այլ «կանանց 

հարցը», այն էլ՝ պատեռնալիստական 

մոտեցմամբ: 

 

 

Գենդերային հավասարության խնդրի 

խորքային ըմբռնում 

կուսակցություններում դեռևս չկա 



 

➢ Քարոզչության նոր ձևերի օգտագործումը 
 

2018-ի ընտրությունների քարոզարշավի առանձնահատկություններից էր տարբեր ֆորմատներով հեռուստաբանավեճերի անցկացումը: Այդ 

առումով քարոզարշավի գագաթնակետ հանդիսացավ Հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերով հեռարձակված երեք ժամ տևողությամբ 

«Մեծ հեռուստադեբատը»՝ բոլոր առաջադրված քաղաքական ուժերի լիդերների մասնակցությամբ: Նրանց թվում միայն մեկ կին կար: 

Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, կանայք ավելի ակտիվ են մասնակցել ամենառեյտինգային քաղաքական 

հեռուստահաղորդումների շրջանակում անցկացվող բանավեճերին՝ ներկայացնելով իրենց քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները տարբեր 

հարցերով: Դա կարևոր առաջընթաց էր կանանց տեսանելիությունը ընտրություններում բարձրացնելու ուղղությամբ, քանի որ, ըստ 

հետազոտությունների, բանավեճային ֆորմատի միջոցառումները ամենապահանջվածն են ընտրողների կողմից՝ հարցվածների 40%- ը 

քարոզչության հատկապես այդ ձևն է նախընտրում: Ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցները հատկապես կարևորել են այն, որ 

ընտրությունների հիմնական հակառակորդ հանդիսացող քաղաքական ուժերի՝ «Իմ քայլը» դաշինքի և ՀՀԿ-ի միջև հեռուստադեբատ կայացավ 

այդ ուժերը ներկայացնող կին թեկնածուների՝ Լենա Նազարյանի և Արփինե Հովհաննիսյանի միջև: Այդ փաստը, նրանց գնահատականներով, շատ 

կարևոր է կարծրատիպերը հաղթահարելու տեսանկյունից, քանի որ երբևիցե Հայաստանի համապետական ընտրություններում չէր 

արձանագրվել, որ ընտրարշավի հիմնական հակառակորդները բանավիճեին կին խոսնակների մակարդակով: 

Այս ընտրությունների ևս մեկ կարևոր առանձնահատկություններից էր այն, որ քաղաքական ուժերն ակտիվ քարոզարշավ էին իրականացնում 

նաև ֆեյսբուքյան տիրույթում՝ օգտագործելով ինչպես իրենց պաշտոնական էջերը, այնպես էլ իրենց թեկնածուների անձնական էջերը: 

Սոցիալական ցանցերում պաշտոնական քարոզարշավի ժամանակահատվածում շոշափելի մաս են կազմել քաղաքական գործիչների ուղիղ 

եթերները. live միացումներն ամենահաճախ օգտագործողների առաջին եռյակում կար մեկ կին: Առաջին տեղում «Իմ քայլը» դաշինքի առաջնորդ 

Նիկոլ Փաշինյանն էր, որի էջում ուղիղ եթերները հասել են մինչև 71%, երկրորդ տեղում Արթուր Բաղդասարյանի (ՕԵԿ) էջն էր՝ 48%, երրորդը՝ 

Անժելա Խաչատրյանն («Մենք» դաշինք) էր, ում էջում ուղիղ միացումները 42% էին կազմում։ 



 

 

➢ Կին թեկնածուները՝ ատելության խոսքի թիրախում 

Ինչպես ցույց են տալիս վերջին տասը տարիների կտրվածքով կատարված հետազոտությունները, կարծրատիպերից բացի ընտրություններում 

կանանց առավել խանգարող հանգամանքների թվում առաջին հերթին նշվում էին գործոններ, որոնք վերաբերում էին ընտրական գործընթացների 

անկատարությանը, այդ թվում՝ ընտրակաշառքի կիրառմանը, քաղաքական պայքարի կոպտությանն ու ագրեսիվությանը, ահաբեկման անթույլատրելի 

տեխնոլոգիաների կիրառմանը, քաղաքական պայքարում քրեական տարրերի մասնակցությանը: 

2018-ի ընտրություններում գրեթե բացակայել էր նախկինում տարածված ընտրակաշառքը, չէր նկատվում քրեական տարրերի մասնակցությունը, 

սակայն դրա փոխարեն ակնհայտ էր այլակարծության հանդեպ ագրեսիվ վերաբերմունքը, որն իր արտացոլումը ստացավ ատելության խոսքի լայն 

գործածմամբ: Ատելության խոսքի տարածման հիմքում ընկած էր դեռ Երևանի ա վ ա գ ա ն ո ւ  ընտրությունների ժամանակ առաջ քաշած թեզը՝ «սևի 

ու սպիտակի» պայքարի մասին, որն էլ իր շարունակությունը ստացավ նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում: Տեղական և 

միջազգային դիտորդական առաքելությունների գնահատականներով՝ ԱԺ ընտրություններում ատելության խոսքի դրվագների մեծ մասը 

արձանագրվել է «Իմ քայլը» դաշինքի և ՀՀԿ-ի հակընդդեմ քարոզչության ընթացքում, հատկապես սոցիալական ցանցերում իրենց համակիրների 

գրառումներում առկա անձնական վիրավորանքների և սպառնալիքների միջոցով: Ատելության խոսքի թիրախում հայտնվել են նաև կին 

թեկնածուները. 

«Որոշ կին թեկնածուներ իրենց սեռով պայմանավորված դարձել են նաև ստորացնող հռետորաբանության թիրախ: Չնայած 

ընտրացուցակների առաջին համարներում ընդգրկված որոշ և՛ կին, և՛ տղամարդ թեկնածուներ տեղեկացրին ԺՀՄԻԳ ԸՄԴԱ-ին, որ իրենց 

նկատմամբ առցանց տիրույթում կիրառվում է խիստ և նվաստացուցիչ բառապաշար, կին թեկնածուներն առավել հաճախ էին 

ստանում սեռով պայմանավորված բացասական մեկնաբանություններ»: 

ԵԱՀԿ /ԺՀՄԻԳ վերջնական զեկույցից 



 

Նույն գնահատականներն են հնչեցրել նաև սույն հետազոտության շրջանակում անցկացված ֆոկուս խմբային քննարկումների 

մասնակիցները՝ նշելով, որ 2018-ի արտահերթ ընտրություններում կին թեկնածուների քարոզարշավի ընթացքում խանգարող հանգամանք 

էր հանդիսացել առաջին հերթին ատելության խոսքը: 

Այնուհետև, նշվել են գործոններ, որոնք առկա են եղել բոլոր նախորդ ընտրություններում, այդ թվում՝ ռեսուրսների սակավությունը, 

կարծրատիպերի առկայությունը, կանանց ցածր ճանաչելիությունը: Այս ընտրություններում դրանց գումարվել է նաև ժամանակի սղությունը: 

Քարոզարշավին հատկացված չափազանց կարճ ժամանակահատվածը, դիտորդների գնահատմամբ, ազդեցություն է  ունեցել 

քարոզչության բովանդակության վրա: Կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերն ու դրանց շուրջ քննարկումները մնացին ստվերում՝ 

տեղը զիջելով հակաքարոզչության ավելի պարզունակ ձևերի, որոնց դեպքում հնչեցվում էին անձնավորված վիրավորանքներ, այդ թվում՝ 

սեքսիստական բնույթի: 

 

Ֆոկուս խմբերի մասնակիցների դիտարկումներով, սոցիալական ցանցերում սեքսիստական բնույթի վիրավորանքներ և 

սպառնալիքներ են ստացել առավել հայտնի կին թեկնածուները երկու քաղաքական ուժերից՝ «Իմ քայլը» դաշինքից Լենա Նազարյանը 

և նրա հիմնական հակառակորդը համարվող ՀՀԿ-ից Արփինե Հովհաննիսյանը, Մարգարիտ Եսայանը, Շուշան Պետրոսյանը և այլք: 

Նրանք բոլորն էլ ակտիվ քարոզարշավ էին տանում և համեմատաբար հաճախ երևում հեռուստաեթերում. 



 

   
Սոցիալական ցանցերում ծավալվող թեկնածուների վարկաբեկման գործընթացին մասնակից էին և կին, և տղամարդ օգտատերերը, թեև 

պետք է հաշվի առնել նաև այն փաստը, որ շատ դեպքերում ակտիվություն ցուցաբերողները ոչ թե ռեալ մարդիկ էին, այլ ֆեյքերը, ընդ որում, 

յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր ֆեյքերի բանակն ուներ: Այդ տեխնոլոգիան առաջին անգամ էր լայն տարածում ստացել Հայաստանի 

համապետական ընտրություններում, և որոշակի արդյունքներ արձանագրելով շարունակում է լայն կիրառվել ներքաղաքական պայքարում նաև 

հետընտրական շրջանում: 

«Քննարկումների առարկա դարձել եմ շատ ավելի վաղուց՝ զգալով հանրային կարծրատիպերի բեռն ինձ վրա նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մեր 

քաղաքական ուժը եղել է իշխանություն, սակայն մուտք գործելով քաղաքականություն, դրան պատրաստ եմ եղել։ Բայց հիմա, երբ 

սկզբունքայնությունը, համոզմունքը, հավատամքը պահպանելը բերում է քննադատությունների տարափի, բավականին բարդ է 

դիմակայելը։ Հատկապես բարդ է՝ հաշվի առնելով, որ այդ քննադատությունների ճնշող մեծամասնությունը կատարվում է ուղղորդված և 

անարդար։ Խնդիրը միայն իմ անձը չէ։ Ցավալի է այն երևույթը, որ հայ հասարակության մեջ, որտեղ մշտապես գոնե խոսվում է բացառիկ 

արժեհամակարգի մասին կնոջը հարգելու առումով, կարող են լինել տղամարդիկ և նույնիսկ կանայք, ովքեր կարող են հայհոյել՝ 

ամենագարշելի բառապաշարը օգտագործելով։ Իհարկե հասկանում եմ, որ այս փուլում աննախադեպ շատ են ֆեյքերը, բայց դրանց ետևում 

 

«Եթե տվյալ կինն առաջադրված 
էր Հանրապետական 

կուսակցության կողմից, նրա 
նկատմամբ ավելի կոշտ 

վերաբերմունք էր, իսկ «Իմ քայլը» 
դաշինքի կանանց նկատմամբ 

ավելի մեղմ վերաբերմունք կար»: 

 

«Մյուս կուսակցությունների 
հանդեպ շատ մեծ թշնամանք 

կար, նույն Հանրապետականի 
կին թեկնածուների նկատմամբ, 

Արփինեի, մյուսների: Դա 
խայտառակություն էր»: 

Գուցե դա կուսակցությունով էր 
պայմանավորված, ոչ թե կին կամ 

տղամարդ լինելով, բայց ամեն 
դեպքում կանայք միշտ ավելի 

խոցելի են, որովհետև կնոջը եթե 
ասես, որ նա անբարոյական է՝ դա 
հերիք է: Որևէ տղամարդու ասես՝ 

անբարոյական է, ման եկող է, դա իր 
ռեյտինգի վրա չի ազդելու, չի 

անդրադառնա: Բայց եթե կնոջը…… 
դա պիտակ է դառնում ... »: 



 

մարդ կամ մարդիկ են կանգնած` իրենց արժեհամակարգով կամ ավելի ճիշտ՝ նորմալ արժեհամակարգի  բացակայությամբ»: 

Արփինե Հովհաննիսյանի հարցազրույցից 

 

Գնահատելով ատելության խոսքի ազդեցությունը ընտրողների վրա, կարելի է պնդել, որ այն բավականին մեծ է եղել՝ հաշվի առնելով 

Հայաստանի մեդիա սպառման նոր իրողությունները, ըստ որոնց որպես տեղեկատվության առաջնային աղբյուր բնակչության 58.9%-ը 

դիտարկում է ինտերնետը և 35.7%-ը՝ հեռուստատեսությունը, իսկ ամենօրյա դիտումներով առաջին տեղում են սոցիալական ցանցերը՝ 72.6% 

և հեռուստատեսությունը՝  62.5%: 

 

  



 

«Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները Հայաստանում» սոցիոլոգիական հարցում 

Հատկանշական է, որ Երևանի ավագանու ընտրություններում սոցցանցերում ատելության խոսքի առումով առավել թիրախավորված Նաիրա 

Զոհրաբյանը (ԲՀԿ) խորհրդարանական ընտրություններում պակաս ուշադրության է արժանացել: Նա թեև շատ ակտիվ քարոզարշավ է տարել, 

սակայն իր ողջ ակտիվությունը կենտրոնացրել էր Սյունիքի մարզում, որտեղ առաջադրվել էր որպես ռեյտինգային թեկնածու, և հենց այդ փաստը 

զգալիորեն իջեցրել են իրեն բաժին ընկնող ատելության խոսքի դրսևորումները առցանց տիրույթում: Դա իր ազդեցությունն  է ունեցել նաև 

Զոհրաբյանի քարոզարշավի տոնայնության վրա, ի տարբերություն Երևանի ավագանու ընտրությունների, երբ նա ի պատասխան իր հասցեին 

հնչեցվող վիրավորանքների հանդես էր գալիս հակադարձ կոշտ ելույթներով, այս անգամ նա իր քարոզարշավը շատ ավելի հանգիստ է տարել՝ 

զգալի տեղ տրամադրելով ծրագրային դրույթներին: Ընտրություններից առաջ նա կտրուկ փոխել է նաև իր իմիջը՝ ընդգծելով իր կանացիությունը, 

ինչը թեև տարբեր քննարկումների և սեքսիստական գնահատականների պատճառ է դարձել սոցիալական ցանցերում, սակայն ընդհանուր առմամբ 

դրական ազդեցություն է թողել թեկնածուի քարոզարշավի վրա: 

Քարոզարշավ քիչ ռեսուրսներով 

Ուշադրության են արժանի նաև նորաստեղծ «Ազգային առաջընթաց» կուսակցության (ԱԱԿ) քարոզարշավի առանձնահատկությունները, նախ 

այն պատճառով, որ դա միակ քաղաքական ուժն էր ընտրություններում, որի ցուցակը կին է գլխավորել, բացի այդ, միայն այդ ուժի ցուցակում էին 

ամենամեծ թվով կանայք ներգրավված: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ կուսակցությունը ամենաքիչ թվով քվեներ է ստացել, դժվար է դրական 

գնահատել նրա քարոզարշավը և նրա ազդեցությունը կին քաղաքական գործիչների հանդեպ կարծրատիպերը հաղթահարելու առումով: Մյուս 

կողմից, որպես նորաստեղծ քաղաքական ուժ, ԱԱԿ-ն չափազանց քիչ ժամանակ է ունեցել և, դատելով կուսակցության ֆինանսական 

հաշվետվություններից, գրեթե ռեսուրսներ չէր ներդրել իր ճանաչելիությունն ապահովելու նպատակով: ԿԸՀ տվյալներով՝ ԱԱԿ նախընտրական 

հիմնադրամի մուտքերն և ելքերը ամենացածրն են եղել բոլոր մնացած քաղաքական ուժերից: 

 

«Ունեինք կուսակցության ցուցակը գլխավորող միայն մի կին թեկնածու, իր վատ PR-ի պատճառով նույնիսկ անունը մոռանում եմ հիշել, որևէ 

տեղ ինքն ակտիվություն չարեց, այսինքն՝ բոլորի համար ակնհայտ էր, որ ինքը շանս չուներ, որովհետև քաղաքական ուժն անհայտ էր ու 

ժամանակ չուներ հայտնի դառնալու, և երկրորդ գործոնը, որ ինքը կին էր, ում նկատմամբ հասարակության պահանջներն ավելին են, քան 

տղամարդկանց դեպքում»... 

«Ազգային առաջընթաց» կուսակցությունը դեկտեմբերին 0,33 տոկոս կամ 4.122 ձայն հավաքեց 

 

Լրագրողների հետ ֆոկուս խմբային քննարկումից 



 

Ընտրությունների ընթացքում իրականացված մի քանի մեդիա մոնիթորինգների արդյունքներով, ԶԼՄ-ներում (հեռուստատեսություն, ռադիո, 

առցանց լրատվամիջոցներ) հիշատակումների թվով «Ազգային առաջընթացը» աուտսայդերների շարքում էր, նրան բաժին է  ընկել 

հիշատակումների կամ եթերի 1%-ից ոչ ավելին. 

«Անդրադարձների հաճախության հանրագումարով, հեռարձակողների ամենաքիչ լուսաբանմանն արժանացել է «Ազգային առաջընթաց» 
կուսակցությունը: Այն նաև հետազոտված վեց հեռուստաալիքներից 4 ու 

իրեն հատկացված եթերաժամանակով վերջինն է եղել, և անդրադարձների հաճախությամբ News.am-ում 
«Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» կուսակցության հետ կիսել է 

վերջին տեղը»: Հայաստանյան ԶԼՄ-ներում 2018 թ. դեկտեմբերի 9-ի ՀՀ Ազգային 

ժողովի արտահերթ ընտրությունների լուսաբանման մշտադիտարկում,  

Երևանի մամուլի ակումբ 

 
«Բանավեճերի, քննարկումների և հարցազրույցների ժամանակ ուղղակի խոսքի հնարավորություն ամենաշատը տրվել է ՀՀԿ-ի 

ներկայացուցիչներին, 
ՍԾԿ-ին և ԲՀԿ-ին, ամենաքիչը՝ ԱԱԿ-ին»: Դրա հետ մեկտեղ, դիտորդների գնահատականներով, ԱԱԿ-ի 

կողմից տարվող քարոզարշավը աչքի է ընկել նախկինների՝ ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՕԵԿ-ի, ՀՅԴ-ի դեմ հակաքարոզչության մեծ բաժնով: 
«Ազգային առաջընթաց» կուսակցության առաջին համար Լուսինե Հարոյանն իր անձնական օգտահաշվից հիմնականում վերահրապարակում 
է իր հարցազրույցները և կուսակցության քարոզչական հոլովակը։ Հարոյանի էջի գրառումներն ավելի շատ ուղղված են ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՕԵԿ-ի և 

ՀՅԴ-ի դեմ»։ 2018թ. արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մեդիա մշտադիտարկման արդյունքներ. միջանկյալ զեկույց 

 «Անկախ դիտորդ» դաշինք, 2018 



 

➢ Քարոզարշավի առանձնահատկությունները ընտրատարածքներում 

Կին թեկնածուների քարոզարշավի առանձնահատկությունները մեծապես պայմանավորված էին նաև ընտրակարգով: Առավել տեսանելի և 

ակտիվ էին ընտրողների հետ շփումներում տարածքային ցուցակներով կամ, այսպես կոչված, ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված կին 

թեկնածուները: Նրանք ստիպված դուրս էին գալիս քաղաքական ուժերի առաջնորդների ստվերից՝ փորձելով ինքնուրույն տանել իրենց 

քարոզարշավը և, ձայն բերելով իրենց կուսակցություններին, ինքնահաստատվել նաև իրենց կուսակցությունների ներսում. 

«11 օրում հասցրի լինել 50-ից ավելի համայնքներում: Եվ ներողություն եմ խնդրում բոլոր համայնքների բնակիչներից, որոնց չհասցրի անձամբ 

տեսնել: Շատ կուզենայի, որ ժամանակը երկար լիներ, ու կարողանայի ավելի շատ մարդկանց հետ շփվել: Բայց հոգ չէ, մյուս համայնքներ էլ 

կգնամ ընտրություններից հետո, որ չասեն՝ մեզ մոռացաք»: 

ԱԺ պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ 

զրույցից 

*** 

«Ինձ դուր է գալիս ռեյտինգային մրցակցությունն այն իմաստով նաև, որ ստեղծում է ընտրության լայն հնարավորություն, բազմազանություն, 

ընտրական տեխնոլոգիաների կրեատիվություն և քարոզարշավային եռուզեռ: Հիշում եմ, որ մեր ցուցակում ընդգրկվել էին մարդիկ, որոնք 

անկուսակցական էին, այդ թվում կանայք, և ընտրություններից հետո պատմում էին, թե որքան տպավորված են: Այսինքն՝ ռեյտինգային 

ընտրակարգն այդ կանանց հնարավորություն էր տվել իրենց ուժերը փորձելու, ինքնադրսևորվելու և իրենց ներուժը բացահայտելու համար: 

ԱԺ պատգամավոր Անի Սամսոնյանի հետ 

հարցազրույցից 

*** 

Սակայն այդ նույն կին թեկնածուների գնահատմամբ՝ ռեյտինգային ընտրակարգը քաղաքական մշակույթի անկատարության 

պայմաններում նաև բացասական կողմեր ունի. 

«Ռեյտինգային ընտրակարգն անշուշտ մեդալի նաև երկրորդ երեսն ունի՝ բացասական իմաստով: Այն նաև ստեղծում է անհավասար 

մրցակցություն փող ունեցողների և չունեցողների միջև, հեղինակությունների և ոչ հեղինակությունների միջև, և արդյունքում շատ 



 

դեպքերում հաղթում է ոչ թե գաղափարը կամ ծրագիրը, այլ շրջապատի «լավ տղա» լինելու փաստը»: 

Ռեյտինգային ընտրակարգը անբարենպաստ էր կանանց համար նաև այն պատճառով, որ տեղերում ընտրողների նախապատվությունները 

իներցիայով ձևավորվում են ոչ թե գաղափարների կամ ծրագրերի հիման վրա, այլ սպառողական վերաբերմունքի ներքո: Ֆոկուս խմբային 

քննարկումների մասնակիցների կարծիքով՝ տեղերում մեծ նշանակություն են ունեցել քարոզարշավի մեջ ներդրվող ռեսուրսները, նույնիսկ այն 

փաստը թե ինչ մեքենայով ու քանի մարդկանցով են գալիս ընտրողների հետ հանդիպմանը: 

«Գնացել էի մի գյուղ, գյուղացիների հետ զրուցում էինք, նրանցից մեկն ասաց. «Աղջիկ ջան, դու ի՞նչ անող ես», պատասխանեցի, թե մենք ինչ 

ենք ուզում, ինչ հիմնախնդիրներ կան, և ոնց ենք մենք տեսնում դրանց լուծումները, ասաց, որ 2 օր առաջ եկել էին տղամարդ թեկնածուները և 

իրենք 4-5 ավտոյով եկան, այսինքն՝ մարդկանց մոտ այն տպավորությունն է ստեղծվում, որ եթե դու կին ես, եկել ես, ասենք, տաքսիով, քեզ հետ 

ընդամենը 4 մարդ կա, ուրեմն դու ինչ անող ես: Այս ամենն ասոցացվում ա իշխանության, ուժի հետ, ու, բնականաբար, դու ավելի թույլ ես 

դիտարկվում, եթե դու լավ մեքենայով չես գնացել»։ 

 

Թեկնածուների հետ ֆոկուս խմբային քննարկումներից 

 

Այնուամենայնիվ, եղել են մի շարք կին թեկնածուներ, ովքեր կարողացել են բոլորովին անծանոթ լինելով հասարակությանը որպես ռեյտինգային 

թեկնածու ձայներ հավաքել։ Այդ ֆենոմենը բնորոշ էր միայն «Իմ քայլը» դաշինքի թեկնածուներին, որոնք, շատերի բնորոշմամբ, արտոնյալ 

պայմաններում են գտնվել. 

 

«Իմ քայլի» պարագայում իրենք գիտեին, որ անցողիկ են, և շատ կին թեկնածուների ակտիվությունն ու ինքնավստահությունը հենց դրանով էր 
պայմանավորված: Այսինքն՝ իրենք առանձնակի ջանք չունեին թափելու, որպեսզի հանրության ձայնը ստանան, նրանք գիտեին, որ դա, միևնույն է՝ 
լինելու է, քանի որ իրենք այդ կուսակցությունից են»: 

 

«Ամեն դեպքում սկզբից ընտրում էին կուսակցությունը, հետո նոր արդեն նրան, ում այդ ցուցակից ամենաշատը ճանաչում էին կամ շատ ժամանակ 

ոչ էլ ճանաչում էին, կարևորը 4-րդ համարն էր, ինչպես որ կուսակցության համարն էր: Այսինքն՝ չէին նայում կին-տղամարդ, ընկալում էին այդ 

դաշինքը ամբողջության մեջ»: 
 

«Ինձ թվում է, որ ռեյտինգային համակարգը սահմանափակում է մարդկանց ընտրությունը: Մի կողմից, եթե ընտրում ես մի քաղաքական ուժ, 

ուրեմն ուզած-չուզած իրենց ցուցակից պետք է ընտրես, ու եթե մարդիկ ինչ-ինչ պատճառներով ուզում էին ընտրել ինչ֊-որ մի անձնավորության, 

որն այդ ուժից չէր, նրանք դա այլևս անել չէին կարող»: 



 

Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, դժվար է գնահատել ռեյտինգային ընտրակարգով խորհրդարան անցած բոլոր կին թեկնածուների 

քարոզարշավները որպես հաջողված, կամ ասել, որ նրանց հաջողել է հեշտությամբ հաղթահարել ռեյտինգային ընտրակարգի 

դժվարությունները: Դա գուցե ավելի հստակ կարող է երևալ միայն ընտրական հաջորդ ցիկլից հետո, երբ բացակայելու է թավշյա հեղափոխության 

էյֆորիան, և թեկնածուներն ավելի լավ ադապատացված կլինեն ընտրական համակարգին, թեպետ ֆոկուս խմբային քննարկումների 

մասնակիցները միակարծիք էին, որ տարածքային ցուցակներից պետք է հրաժարվել: Դրա հետ մեկտեղ պետք է հիշել նաև այն հանգամանքը, որ 

միայն փակ ցուցակների կիրառումը նույնպես իր բացասական կողմերն ունի, այդ թվում՝ կին թեկնածուների ավելի պասիվ վարքագծի առումով: 

Դիտարկելով միայն համապետական ցուցակներով առաջադրված կին թեկնածուների քարոզարշավը՝ կարելի է փաստել, որ նրանք 

հիմնականում անտեսանելի էին ընտրողների համար, քանի որ նրանք կա՛մ մնացել են ստվերում՝ զբաղվելով ընտրությունների կազմակերպման 

հարցերով իրենց կուսակցությունների ներսում (օրինակ՝ կատարելով կուսակցության մամուլի խոսնակի պարտականությունները), կա՛մ 

մասնակցել են քարոզարշավին, բայց իրենց առաջնորդի հետ միասին մեծ խմբով, կա՛մ էլ ընտրողների հետ հանդիպելու փոխարեն փորձել են 

իրենց հրապարակայնությունն ապահովել՝ ԶԼՄ-ներով հանդես գալով: 

Չնայած ընտրողների մեծ մասը՝ 71%-ը, այս կամ այն չափով կարևորել է քարոզարշավի անհրաժեշտությունը, կարելի է փաստել, որ կանանց 

ոչ գրագետ քարոզարշավը կամ քարոզչության տեխնոլոգիաներին վատ տիրապետելը, քարոզարշավի անտեսումը, սահմանափակ շփումներն 

ընտրողների հետ աշխատել են ընդդեմ կին թեկնածուների՝ զգալի իջեցնելով նրանց ճանաչելիությունը և ի հետևանք՝ ընտրվելու շանսերը:  

«Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները Հայաստանում-2019» սոցիոլոգիական հարցում 

http://www.regioncenter.info/hy/node/1613 

http://www.regioncenter.info/hy/node/1613


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ  

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

✓ Թավշյա հեղափոխության համատեքստում բարձրացված քաղաքացիական ակտիվության մեծ ալիքը չէր կարող չազդել նաև ընտրողների 

վարքի վրա: Դրական փոփոխությունների նկատմամբ առաջացած հավատը բերել է երիտասարդության ավելի մոտիվացված 

մասնակցությանը ընտրություններին՝ ոգևորության նոր ալիք առաջացնելով նաև կանանց և հատկապես երիտասարդ աղջիկների 

շրջանում: Սակայն հակառակ ակնկալիքներին՝ կանանց մասնակցությունն այս ընտրություններին ավելի ցածր էր, քան տղամարդկանցը. 

քվեարկությանը մասնակցել է կին ընտրողների միայն 47%-ը, իսկ տղամարդկանց՝ 51.5%-ը, այսինքն՝ տարբերությունը ՝ 4.5 կետ է կազմել: 

Պատկերն այլ էր նախորդ՝ 2017 թ. ընտրություններում, երբ կանանց մասնակցության ցուցանիշը տղամարդկանցից բարձր է եղել 3.8 

կետով: 

 

✓ Նախընտրական շրջանում արված հետազոտությունները փաստել են, որ կանայք և տղամարդիկ գրեթե հավասարաչափ են հետաքրքրված 

եղել ընտրություններով, հավասար չափով կարևորել են ընտրությունները, ընդ որում, կանանց 86%-ը և տղամարդկանց 87%-ը նշել է, որ 

կմասնակցեն ընտրություններին: 

 

✓ 2018 թ. քվեարկությանը մասնակցած կին և տղամարդ ընտրողների տարիքային բաշխումը ցույց է տալիս, որ տղամարդկանց պարագայում 

առավել մեծ ակտիվություն են ցուցաբերել ամենաերիտասարդ՝ 18-35 տարեկան խմբի արական սեռի ներկայացուցիչները 

(տարբերությունը՝ 7.5 կետ), իսկ կանանց դեպքում առավել ակտիվ են եղել 50-ից բարձր տարիքային խմբի կին ներկայացուցիչները 

(տարբերությունը՝ 2.9 կետ): Այդ բաշխումը հիմնականում համապատասխանում է բնակչության կազմում սեռատարիքային բաշխման 

տվյալներին, ըստ որոնց կանայք գերակայում են բոլոր տարիքային խմբերում, բացի մինչև 24 տարեկան խմբերից: 

 

✓ Երևանում և մարզերում կին և տղամարդ ընտրողների ակտիվության համեմատությունը վկայել է, որ մարզերում կին ընտրողների 

ակտիվությունն ավելի ցածր է եղել, ինչն էլ կարող էր ընտրություններում կանանց մասնակցության ընդհանուր ցուցանիշի իջեցման 

պատճառ լինել: 

 

 

 



 

 

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

✓   Հայաստանում բացակայում է կանանց հուզող հիմնախնդիրների շուրջ (issue voting) միասնական քվեարկելու պրակտիկան, ինչպես նաև 

բացակայում են կանանց՝ իրենց իրավունքների համար պայքարի ավանդույթները, հետևապես կանայք նման իրավիճակում միասնական, 

կոնսոլիդացված խումբ չեն, որն ունի հստակ էլեկտորալ նախապատվություններ: Դրա հետ մեկտեղ կանանց և տղամարդկանց ընտրական 

նախապատվությունների միջև առկա են որոշակի տարբերություններ: 

 

✓   Նախընտրական շրջանում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տվել, որ այս կամ այն ուժին նախապատվություն տվող կին 

և տղամարդ հարցվածների դիրքորոշումների տարբերությունը շատ փոքր էր. տատանվում էր ըստ ուժերի 0,2- 3.4%-ի սահմաններում, 

ինչը կարող էր էական լինել միայն քիչ քվեներ ստացած կուսակցությունների դեպքում: Ընդհանուր առմամբ, կանանց և տղամարդկանց 

նախապատվություններում ըստ քաղաքական սպեկտրի (աջ, ձախ, կենտրոնամետ) որևէ օրինաչափության բացահայտումը խիստ 

դժվարացած է այն պատճառով, որ Հայաստանում ընտրողների նախապատվությունները ըստ կուսակցությունների սովորաբար չեն 

ձևավորվում գաղափարական հենքով, և առավել ևս 2018-ի արտահերթ ընտրություններում քվեարկությունը խիստ անձնավորված է եղել: 

 

✓    Կին և տղամարդ ընտրողների քվեարկության հիմքում ընկած մի շարք դրդապատճառների տարբերությունները 4-5 տոկոսի էին հասնում, 

մասնավորապես, կանայք ավելի շատ էին կուսակցության լիդերի նկատմամբ համակրանքով կողմնորոշվածների թվում: 

 

✓    Գոյություն ունի հստակ տարբերություն (10 կետի սահմաններում) կանանց և տղամարդկանց միջև քաղաքականության նկատմամբ 

հետաքրքրության հարցում, ինչպես նաև իրենց հետաքրքրող տեղեկատվության բնույթի (10-20 կետի սահմաններում) և տեղեկատվության 

աղբյուրներից օգտվելու հարցերում (5-6 կետի սահմաններում): Մասնավորապես, կանանց ավելի շատ, քան տղամարդկանց, 

հետաքրքրելեն սոցիալական բնույթի խնդիրները, իսկ տեղեկատվության աղբյուրներից կանայք ավելի քիչ են օգտվում «Ֆեյսբուքից» և 

ռադիոալիքներից, քան տղամարդիկ: Կանայք նաև կիսով չափ ավելի քիչ են լրացնում տեղեկատվության բացերը քաղաքական գործիչների 

հետ անմիջական շփումից: 



 

 

ԿԱՆԱՆՑ   ԸՆՏՐԱԿԱՆ   ՎԱՐՔԸ   ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ   ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐ 

 

✓   Դիտորդական առաքելությունների գնահատականներով, քվեարկության ընթացքում նկատվել են 

✓ «ընտանեկան քվեարկության» դեպքեր, երբ կանայք ակնհայտորեն ուղղորդվել են իրենց ամուսինների կողմից: Ընտրական 

հանձնաժողովների անդամները հաճախ դա չեն դիտարկել որպես անթույլատրելի արարք, մտածելով, որ մի ընտանիք է, հետևապես 

ընտանիքի հայրը կամ ամուսինն իրավունք ունի կնոջը (հարսին, դստերը) ուղղորդելու՝ դրանով կանանց զրկելով ընտրական ձայնն 

ազատորեն տնօրինելու հնարավորությունից: 

 

✓   Հաշմանդամություն ունեցող կանանց էլեկտորալ վարքի առանձնահատկությունները պայմանավորված են այն հանգամանքով, թե 

որքանով են ընտրությունները ներառական, այսինքն՝ ինչքանով է ապահովված ընտրական տեղամասերի մատչելիությունը, մատչելի՞ են 

քարոզչական նյութերը թույլ տեսողություն և լսողություն ունեցող մարդկանց համար և բազմաթիվ այլ խնդիրներով, որոնցից 

յուրաքանչյուրը կարող է լուրջ խոչընդոտ դառնալ նրանց ընտրական իրավունքի իրացման ճանապարհին: 



 

 

 

ԿԱՆԱՆՑ   ԴԵՐՆ   ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   ԵՎ   ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ 

 

✓   Հաշվի առնելով կանանց ներգրավվածության զգալի ցուցանիշներն ընտրությունների կազմակերպման և վարչարարության համար 

պատասխանատու մարմիններում, ինչպես նաև դիտորդական առաքելություններում՝ կանայք նշանակալի դերակատարում ունեն 

ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման գործում, սակայն նրանց այդ դերն անտեսանելի է մնում և չի ազդում հասարակության 

մեջ նրանց կարգավիճակի վրա: 

 

✓   Կանանց մասնակցությունն ու դերն ընտրություններում վիզուալացված չեն և չեն արժևորվում հասարակության և իշխանությունների 

կողմից նախևառաջ սեռի սկզբունքով տարաբաժանված ու համակարգված պաշտոնական վիճակագրության բացակայության 

պատճառով: 

 

✓   ԿԸՀ-ի կողմից վարվող քաղաքականությունը հնարավոր չէ անվանել գենդերային զգայուն. գենդերային բաղադրիչը ներառված չէ 

ԿԸՀ-ի կողմից իրականացվող գործառույթներում: 



 

 

ԿԻՆ    ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԸ   ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ԸՆՏՐԱԿԱՆ     ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ 

 

✓    Քաղաքական դաշտում աստիճանաբար ընթացող սերնդափոխությունը 2018-ի ընտրություններում ավելի կտրուկ ձևով է արտահայտվել՝ 

ի հաշիվ անկախության պայմաններում մեծացած և քաղաքացիական ակտիվություն ցուցաբերող երիտասարդ կանանց և տղամարդկանց, 

ովքեր նաև թավշյա հեղափոխության շարժիչ ուժն են եղել, հետևապես տրամաբանական էր, որ ընտրական ցուցակները ձևավորվել էին 

հենց նրանց ներգրավմամբ: 

 

✓   2018-ի խորհրդարանական ընտրություններում զգալի աճ է  նկատվել կուսակցությունների ընտրական ցուցակներում հատկապես մինչև 

30 տարեկան կին թեկնածուների խմբի ներգրավվածության առումով (մինչև 19%), որը աշխատանքի շուկայում և քաղաքականության մեջ 

միշտ ամենասակավաթիվ տարիքային խումբն է համարվել: 

 

✓    2018-ի ընտրություններում կանանց՝ քաղաքականություն մուտք գործելու սցենարները տարբերվել են նախորդ գումարումների ժամանակ 

գործողներից, ինչը նույնպես պայմանավորված էր նախ՝ քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ, երկրորդը՝ սերնդափոխությամբ: 

 

✓    Այն ոլորտների ցանկը, որտեղից կանայք առավել հաճախ են մուտք են գործում քաղաքականություն, 2018-ի ընտրություններում 

գրեթե չէր փոխվել, թեև ընտրությունից ընտրություն ակնհայտորեն աճում է հասարակական սեկտորից ու բիզնես ոլորտից 

ցուցակներում ընդգրկվող կանանց թիվը: 

 

✓    Ցուցակների կազմման գործընթացը շարունակել է մնալ ոչ թափանցիկ, ինչը ներկուսակցական ժողովրդավարության 

պակասի հետևանք է: 



 

 

ԿԻՆ   ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԸ   ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ԸՆՏՐԱԿԱՆ      ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ 

 

✓    Ընտրություններին մասնակից 11 քաղաքական ուժերի մեծ մասը բարի կամք էր դրսևորել կանանց ներգրավման առումով և միջինում 

32% կին թեկնածուներ ներկայացրել համապետական և 33% տարածքային ցուցակներով, ինչը հնարավոր չէ բացատրել «կանանց 

ձևական ընդգրկման» մասին տարածված թեզով: 

 

✓   Անցած ընտրությունների փորձը ցույց տվեց, որ նույնիսկ կանանց քաղաքացիական ակտիվության աննախադեպ աճի պայմաններում 

քվոտան դրական դեր է կատարել կանանց ցուցակներում ընդգրկելու առումով, և ժամանակավոր հատուկ միջոցների (քվոտայի) 

անհրաժեշտությունը դեռևս հիմնավորված է առկա գենդերային կարծրատիպերով, քաղաքական ավանդույթներով, հոգեբանական 

արգելքներով: 

 

✓   Դիտարկելով մեծամասնության ձայնն ակնկալող քաղաքական ուժերի գենդերային վարքագիծը՝ կարելի է փաստել, որ այն 

տեղավորվում է «որքան մոտ իշխանությանը, այնքան քիչ կին» հայտնի օրինաչափության շրջանակում: 

 

✓   Չնայած 2018 թ. արտահերթ ընտրություններում տարածքային ցուցակներով ընտրված կանանց թվի աճ է արձանագրվել (12 կին է 

ընտրվել), չկա ոչ մի երաշխիք, որ այդ միտումը կպահպանվի ընտրությունների հաջորդ ցիկլում, երբ բացակայելու է հեղափոխության 

ալիքի էյֆորիան, հետևապես տարածքային ցուցակների պահպանումը մնում է խիստ խնդրահարույց մի շարք պատճառներով, որոնց 

թվում նաև այն է, որ դրանց կիրառման դեպքում ակնհայտ նվազում է կին թեկնածուների մրցունակությունը: 

 

✓   Կանանց/գենդերային հավասարությանը վերաբերող թեմատիկան գրեթե չի նկատվել քարոզարշավի ընթացքում, չհաշված այն 

դեպքերը, երբ թեկնածուները մեկնաբանել են լրագրողի նախաձեռնությամբ տրված հարցն այդ թեմայով: Թեման չկար 

կուսակցությունների ծրագրերում, այն անտեսված էր նաև կին թեկնածուների կողմից տարվող քարոզչության շրջանակում: 



 

ԿԻՆ   ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ   ՎԱՐՔԱԳԻԾՆ   ՈՒ   ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ   ՔԱՐՈԶԱՐՇԱՎԻ   ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

 

✓ 2018-ի ընտրություններում, ինչպես և վերջին տասը տարիներիընթացքում Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական 

ընտրությունների ընթացքում կին թեկնածուների լուսաբանման ծավալները չեն գերազանցել 10%-ը, ԶԼՄ-ներով ամենահիշատակվող 

քաղաքական գործիչների թվում կանայք գրեթե չեն եղել, քանի որ ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերի քարոզարշավը 

հիմնականում տարել են տղամարդիկ: Այդ պակասը կին թեկնածուները փորձել են լրացնել սոցիալական ցանցերում իրենց 

տեսանելիությունն ապահովելով: 

 

✓ Կին թեկնածուների տեսանելիությունը 2018-ի ընտրություններում ավելին էր, քան նախորդ՝ 2017-ի ընտրություններում: Դա բացատրվում 

է քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ, որի համատեքստում որոշակի փոփոխություններ են նկատվել կանանց քաղաքական 

մասնակցության վերաբերյալ հասարակական ընկալումներում և կին թեկնածուների վարքագծում: Մասնավորապես, ըստ 2019-ի սկզբին 

կատարված սոցիոլոգիական հարցումների, հարցվածների միայն 12.7%-ն է համարում, որ քաղաքականությունը կանանց գործը չէ, այն 

դեպքում, երբ տասը տարի առաջ այդպիսի կարծիք ունեցողները 46,2% էին կազմում: 

 

✓ Ընտրողների հետ շփումներում առավել տեսանելի և ակտիվ էին տարածքային ցուցակներով կամ, այսպես կոչված, ռեյտինգային 

ընտրակարգով առաջադրված կին թեկնածուները: Նրանք ստիպված դուրս էին գալիս քաղաքական ուժերի առաջնորդների ստվերից՝ 

փորձելով ինքնուրույն տանել իրենց քարոզարշավը և, ձայն բերելով իրենց կուսակցություններին, ինքնահաստատվել նաև իրենց 

կուսակցությունների ներսում: 

 

✓ Ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, կանայք ավելի ակտիվ են մասնակցել ամենառեյտինգային քաղաքական 

հեռուստահաղորդումների շրջանակում անցկացվող բանավեճերին՝ ներկայացնելով իրենց քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները 

տարբեր հարցերով: 



 

 

ԿԻՆ   ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ   ՎԱՐՔԱԳԻԾՆ   ՈՒ   ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ   ՔԱՐՈԶԱՐՇԱՎԻ   ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

 

✓   Թեև 2018-ի ընտրություններում գրեթե բացակայել էր նախկինում տարածված ընտրակաշառքը, չէր նկատվում քրեական տարրերի 

մասնակցություն, սակայն դրա փոխարեն ակնհայտ էր այլակարծության հանդեպ ագրեսիվ վերաբերմունքը, ինչն էլ իր արտացոլումը 

ստացավ ատելության խոսքի լայն գործածմամբ: Ատելության խոսքի թիրախում հայտնվել են նաև կին թեկնածուները, որոնք 

սոցիալական ցանցերում ենթարկվել են սեռի հատկանիշով պայմանավորված անձնական վիրավորանքների և սպառնալիքների: 

 

✓   Նոր քաղաքական իրավիճակն իր ազդեցությունն է թողել նաև կին թեկնածուների հռետորաբանության վրա: Իրենց հրապարակային 

ելույթներում և հարցազրույցներում կանայք, ներկայացնելով իրենց մոտիվացիան, գրեթե հրաժարվել են առաջվա զգուշավոր 

գնահատականներից, շեշտադրելով հասարակությանը ծառայելու իրենց պատրաստակամությունն ու կարողությունը և դրա հետ 

կապված պատասխանատվությունը: 



 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ՀՀ  Կառավարությանը 

➢ Ապահովել Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի՝ Հայաստանի կողմից ներկայացված 5-րդ և 6-րդ պարբերական 

զեկույցների վերաբերյալ եզրափակիչ դիտողությունների (2016 թ.) կատարումը՝ կանանց ամբողջովին և հավասար մասնակցությունը 

ընտրված և նշանակված մարմիններում խթանելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու մասին: 

➢ Ընդունել ՀՀ-ում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման 

քաղաքականության իրականացման ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը` հաշվի առնելով՝ 

o Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունները Եվրախորհրդի անդամ երկրների Նախարարների կոմիտեի թիվ 

(2003)3 բանաձևի շրջանակում մինչև 2020 թվականը քաղաքական որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց 

ներկայացվածության ոչ պակաս, քան 40% շեմը ապահովելու մասին. 

o ՄԱԿ-ի անդամ երկրների, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունը կայուն զարգացման նպատակների 

շրջանակում մինչև 2030 թվականը կանանց և տղամարդկանց հավասար (50/50) մասնակցությունը կյանքի բոլոր ոլորտներում 

ապահովման մասին. 

o Արևելյան գործընկերության շրջանակներում նախատեսված միջոցառումները քաղաքական գործունեության մեջ 

կանանց ներգրավելու ուղղությամբ: 



 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ՀՀ  Ազգային ժողովին 

 

✓ Նախաձեռնել ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ՝ 

o առաջարկելով 83-րդ հոդվածով նախատեսվող 30/70 քվոտայի փոխարեն առնվազն 40/60 

համամասնություն կուսակցությունների համամասնական ցուցակներում. 

o անցում կատարելով պարզ համամասնական ընտրակարգի, հրաժարվել տարածքային բաց ցուցակների կիրառումից՝ ապահովելով 

կուսակցությունների ընտրական ցուցակներում տարածքներից թեկնածուների ընդգրկումը այլ եղանակներով. 

o բարելավելով 100-րդ հոդվածով նախատեսվող կանանց ներկայացվածությունը դե ֆակտո ընտրված Ազգային ժողովում 

երաշխավորման մեխանիզմը. 

o տարածելով կանանց ներկայացվածությունն ապահովող վերոնշյալ դրույթները 70 հազարից ավելի մշտական բնակչությամբ 

համանքներում համամասնական ընտրակարգով անցկացվող ՏԻՄ ընտրությունների վրա. 

o նախատեսելով դրույթներ՝ ընտրական քարոզարշավի ընթացքում ատելության խոսքի բացառման նպատակով. 

o ամրագրելով ԿԸՀ-ի պարտավորությունը հավաքագրելու և հրապարակելու ընտրություններին վերաբերող բոլոր տվյալները՝ սեռի 

սկզբունքով տարանջատված: 



 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ՀՀ  Ազգային   ժողովին 

 

✓ Փոփոխություններ կատարել «Կուսակցությունների մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում՝ 

o ներկուսակցական ժողովրդավարության լիարժեք կայացման համար անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծելու համար, 

o հաշվի առնելով ԵԽԽՎ-ի թիվ 1898 (2012) բանաձևը` օրենսդիր մարմնում և ամբողջ հասարակությունում գենդերային 

հավասարակշռության ապահովման, կանանց ներգրավելու և նրանց քաղաքական աճին և առաջընթացին նպաստելու առումով 

կուսակցությունների պատասխանատվության մասին: 

✓ Փոփոխություններ կատարել « Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում՝ կարգապահական պատժամիջոցներ 

նախատեսելով բռնության կոչեր, ատելության խոսք և սեքսիստական արտահայտություններ հնչեցնելու համար, նույն նորմերն 

ապահովել խորհրդարանի անդամների վարքագծի կանոններում: 

✓ Ապահովել Ազգային ժողովի միացումը և ակտիվ մասնակցությունը միջխորհրդարանական համագործակցության 

շրջանակում և խորհրդարանական վեհաժողովների կողմից այն նախաձեռնություններին, որոնք ուղղված են գենդերային 

հավասարությանը և խորհրդարանական աշխատանքում խտրականությունը բացառելուն: 

✓ Իրազեկման աշխատանքներ տանել ԵԽԽՎ-ի, ԵԱՀԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի այլ կառույցների կողմից կանանց քաղաքական 

մասնակցությունն ընդլայնելու ուղղությամբ ընդունված փաստաթղթերին Հայաստանի քաղաքական դաշտը ծանոթացնելու նպատակով: 

✓ Ընդլայնել կին պատգամավորների և կանանց ՀԿ-ների համագործակցությունը «Կանանց օրակարգի» շուրջ: 



 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Կենտրոնական  ընտրական  հանձնաժողովին 

 

✓ Հավաքագրել և հրապարակել ընտրություններին վերաբերող բոլոր տվյալները՝ սեռի սկզբունքով տարանջատված: 

 

✓ Գենդերային բաղադրիչը ներառել ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման համար պատասխանատու 

բոլոր մարմինների աշխատանքում: 

 

✓ Մշակել ԿԸՀ գենդերային ռազմավարություն, ինչը հնարավորություն կտա նպաստելու հավասար հնարավորությունների 

քաղաքականության իրականացմանը, կանխելով ընտրական գործընթացներում սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, ազգային 

պատկանելության սկզբունքով խտրականությունը: 

 

✓ ԿԸՀ-ի, տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների վերապատրաստման ծրագրերում ներառել 

գենդերային բաղադրիչը՝ նպաստելու գենդերային իրազեկության բարձրացմանը, ընտրողների կարիքների ավելի խոր ընկալմանը: 

Դա հնարավորություն կտա պայքարելու այնպիսի արատավոր երևույթների դեմ դեմ, ինչպիսին է, օրինակ՝ «ընտանեկան 

քվեարկությունը»: 

 

✓ Ստեղծել ընտրական գործընթացներում գենդերային հավասարության ապահովման մշտադիտարկման և գնահատման 

մեխանիզմներ: 

 



 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Կուսակցություններին 

 

✓ Նպաստել կուսակցություններում կանանց ներգրավմանը, ձևավորել կանանց առաջմղման և կուսակցությունների ղեկավար 

մարմիններում նրանց պատշաճ ներկայացվածության մեխանիզմներ: 

✓ Կուսակցությունների անդամների վերապատրաստման ծրագրերում ներառել գենդերային բաղադրիչը: 

✓ Մշակել և իրականացնել միջոցառումներ կուսակցությունների կանոնադրություններում, ծրագրերում և ընթացակարգերում գենդերային 

բաղադրիչը ներառելու ուղղությամբ: 

✓ Իրականացնել վերապատրաստման և փորձի փոխանակման հատուկ ծրագրեր երիտասարդ քաղաքական գործիչների շրջանում՝ 

ապահովելով կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցությունը: 

✓ Բարելավել կուսակցությունների անդամների հաշվառումը, ներառելով անդամների տվյալները՝ սեռով տարբերակված, և ապահովելով 

այդ տեղեկատվության հասանելիությունը հասարակության համար: 

✓ Փորձագիտական համայնքի հետ համագործակցությամբ ուսումնասիրել եվրոպական կուսակցությունների՝ գենդերային 

հավասարության հասնելու փորձը և այն տեղայնացնելու հնարավորությունները: 

✓ Ընդլայնել կուսակցությունների կանանց խորհուրդների և կանանց հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը 

կանանց քաղաքական առաջխաղացման ապահովման ուղղությամբ: 

✓ Զարգացնել ներկուսակցական ժողովրդավարությունը, այդ թվում քայլեր ձեռնարկել ընտրական ցուցակների կազմման 

գործընթացներն ավելի թափանցիկ դարձնելու ուղղությամբ: 



 

 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Քաղաքացիական  հասարակությանը 

 

✓ Իրականացնել կանանց քաղաքական մասնակցության, ինչպես նաև ՀՀ միջազգային պարտավորությունների կատարման մշտադիտարկում: 

✓ Ջատագովել կանանց քաղաքական մասնակցության, այդ թվում՝ ընտրական գործընթացներում և որոշումների կայացման 

մակարդակում ներկայացվածության, բարձրացումը: 

✓ Իրականացնել աշխատանքներ հասարակությունում կանանց քաղաքական մասնակցության վերաբերյալ գենդերային 

կարծրատիպերի հաղթահարման ուղղությամբ: 

✓ ՀՀ-ում գործող քաղաքական դպրոցների ուսուցման բովանդակության մեջ ներառել գենդերային 

բաղադրիչը: 

✓ Ընդլայնել կանանց քաղաքական լիդերության դպրոցների ցանցը՝ ուսուցման պլաններում ներառելով ընտրական քարոզարշավի 

անցկացման համար անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների հաղորդումը, այդ թվում՝ իրավական գիտելիքների, ֆինանսական 

միջոցների հայթայթման, ընտրողների հետ աշխատելու, ինչպես  նաև  ԶԼՄ-ների հետ հաղորդակցվելու տեխնոլոգիաների վերաբերյալ: 

✓ Համագործակցել Կառավարության և ԱԺ-ի հետ «Կանանց օրակարգի» պատրաստման և առաջմղման նպատակով: 

✓ Կազմակերպել քարոզարշավներ ԶԼՄ-ներում և սոցիալական մեդիայում՝ կին քաղաքական գործիչների նկատմամբ ատելության 

խոսքն ու սեքսիզմը բացառելու նպատակով: 

 


