ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐؤՄ
ԿԱՆԱՆՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑؤԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏؤؤՆ

Հետազոտٳթյٳնը պատրասվել է «Կանայք քաղաքականٳթյան ﬔջ» ծրագրի
շրջանակներٳմ: Ծրագիրն իրականացվٳմ է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողﬕց՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառٳցվածքների նախարարٳթյան և ՕքսԵՋեն հիﬓադրաﬕ հետ համագործակցٳթյամբ, Միացյալ Թագավորٳթյան «Լավ կառավարման հիﬓադրաﬕ» աջակցٳթյամբ:
Հետազոտٳթյٳնը պատրաստվել է ՄԹ կառավարٳթյան ֆինանսական աջակցٳթյամբ, այնٳհանդերձ արտահայտված տեսակետները հեղինակներինն են և
պարտադիր չէ, որ համընկնեն ՄԹ կառավարٳթյան պաշտոնական դիրքորոշման հետ։ Հետազոտٳթյٳնٳմ արտահայտված կարծիքները պատկանٳմ են
հեղինակներին և պարտադիր չէ, որ համընկնեն ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի
տեսակետների հետ:

ՀՀ ՏԻՄ-երٳմ կանանց մասնակցٳթյան պատկերը
Գենդերային հավասարٳթյٳնն  ٳկանանց հզորացٳմը շարٳնակٳմ են ﬓալ
Հայաստանٳմ զարգացման կարևորագٳյն հիﬓախնդիրներ. կանայք կազմٳմ
են բնակչٳթյան 52,7%-ը և բարձրագٳյն կրթٳթյٳն ٳնեցող անձանց ﬔծամասնٳթյٳնը, այնٳաﬔնայնիվ, Հայաստանի կառավարٳթյٳնٳմ, քաղաքականٳթյան մշակման հաստատٳթյٳններٳմ կամ մասնավոր հատվածٳմ
շարٳնակٳմ են գերակշռել տղամարդիկ: Առաջատար պաշտոններٳմ իրենց
սակավ ներկայացվածٳթյան պատճառով կանայք շատ քիչ ազդեցٳթյٳն են
ٳնենٳմ քաղաքականٳթյան որոշٳﬓերի կայացման վրա: Չնայած 25%
քվոտային համակարգն ապահովվٳմ է կանանց ներկայացվածٳթյٳնը
քաղաքական կٳսակցٳթյٳնների ցٳցակներٳմ, նրանք տեղական և ազգային
մակարդակներٳմ պաշտոններ մٳտք գործել ٳբազմաթիվ խոչընդոտների են
բախվٳմ:

Բազﬕցս ապացٳցվել է, որ կանանց ավելի ﬔծ ներգրավվածٳթյٳնը
զգալիորեն նպաստٳմ է հավասարٳթյան բարելավմանը, գործٳնեٳթյան
արդյٳնավետٳթյան  ٳարտադրողականٳթյան բարձրացմանը, ինչպես նաև
տեղական ինքնակառավարման ժողովրդավարական բնٳյթին:
Ոչ պակաս կարևոր է այն, որ կանանց մասնակցٳթյٳնը համայնքային
գործերի վարմանը նպաստٳմ է հնարավորٳթյٳնների հավասարٳթյան և
գենդերային հավասարٳթյան առաջընթացին ինչպես տեղական, այնպես էլ
ավելի բարձր մակարդակներٳմ:
Չնայած տեղական խորհٳրդների հավասարակշիռ գենդերային կազմը և,
հետևաբար, կանանց հավասար մասնակցٳթյٳնը տեղական ինքնակառավարման մարﬕններٳմ որոշٳﬓեր կայացնելը ներկայٳմ կարելի է դիտարկել բա=3=

ցառապես որպես հեռավոր նպատակ, նրանք անհրաժեշտ են կանանց ձայնը
լսելի դարձնելٳ, նրանց խնդիրները պատշաճ մակարդակով բարձրացնել ٳև
կանանց օրակարգը առաջնահերթٳթյٳն դարձնել ٳհամար:
Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխٳﬓերի համատեքստٳմ կանանց
առաջխաղացման և որոշٳﬓերի կայացմանը նրանց մասնակցٳթյան
հանրային ընկալٳﬓ  ٳքաղաքականٳթյան խնդիրները բացահայտլ ٳհամար
2019թ «Կանայք քաղաքականٳթյան ﬔջ» ծրագրի շրջանակներٳմ`
Հայաստանի բոլոր մարզերٳմ և Երևանٳմ իրականացվել է հետազոտٳթյٳն,
որի արդյٳնքները ներկայացված են ստորև:

Հետազոտٳթյան ﬔթոդաբանٳթյٳն
Հետազոտٳթյٳնը իրականացվել է 1700 հարցվածների շրջանٳմ
Երևանٳմ և բոլոր մարզերٳմ:
Հարցման մասնակիցներից՝

1000-ը կանայք են

700-ը տղամարդիկ

Երևանից
36%
ՀՀ մարզերից
64%

57% - գյٳղական համայնքներից
43% - քաղաքային համայնքներից

Հետազոտٳթյան շրջանակٳմ անցկացվել է նաև 10 փորձագիտական
հարցազրٳյց

Հարցման արդյٳնքները
5.9%
94.1%
ՁԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ
(ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԸ ԿԱՄ ԳՅؤՂԱՊԵՏԸ) ԿԻ՞Ն Է

Ոչ
Այո
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ՁԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔؤՄ ԿԱ՞Ն ԱՎԱԳԱՆؤ
ԿԻՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

34.20%

38.70%

Ոչ
Այո
Չգիտեմ

27.10%

ԿԱՆԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՏԻՄ-երٳմ
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ԿԱՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱԿՑؤؤՆԸ ՏԻՄ-երٳմ

ԿԱՆԱՆՑ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾؤؤՆԸ ՏԻՄ-երٳմ
ՆՊԱՍՏؤՄ Է
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ԻՆՉՊԻՍԻ՞Ն ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ԿԻՆ ԹԵԿՆԱԾؤՆ՝
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆ ؤԱՆԴԱՄ
ԸՆՏՐՎԵԼ ؤՀԱՄԱՐ

ԻՆՉؤ՞ ԵՆ ԿԱՆԱՅՔ ՑԱՆԿԱՆؤՄ
ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼ ՏԻՄ-երٳմ
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ԻՆՉؤ՞ ԿԱՆԱՅՔ ՉԵՆ ՑԱՆԿԱՆؤՄ
ԸՆՏՐՎԵԼ ՏԻՄ-երٳմ

Առաջադրվել ٳցանկٳթյٳն չٳնեցող
կանանց պարզաբանմամբ՝
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Ուշագրավ բացահայտٳﬓեր
«Կինը չի կարող համատեղել ընտանիքը և ՏԻՄ-ٳմ աշխատանքը»
պատճառաբանٳթյٳնը հանրային ընկալٳﬓերٳմ ավելի շատ
կարևորٳմ են տղամարդիկ (42.1%) , քան կանայք (33.7%):
Հարցվածների 73.4 %-ը, նշել է, որ կանանց թٳյլ չեն տալիս ընտանիքի
անդաﬓերը, ընդ որٳմ այդպիսի կարծիք են հայտնել կանանց 76.9%-ը,
տղամարդկանց՝ 68.3%-ը:
«Ո՞վ պետք է որոշٳմ կայացնի կնոջ
համայնքապետ կամ ավագանٳ
անդամ դառնալ ٳմասին»

ՏԻՄ-երٳմ որևէ պաշտոն զբաղեցնելٳ
«կանանց ցանկٳթյանը» խոչընդոտող
պատճառները
Կարծրատիպեր և խտրականٳթյٳն, այդ թվٳմ.
«կանանց թٳյլ չեն տալիս ընտանիքի անդաﬓերը», «կանանց խանգարٳմ է
հասարակٳթյան բացասական վերաբերմٳնքը», «խանգարٳմ է կին լինելը»,
«խանգարٳմ են ձևավորված սովորٳյթները, կարծրատիպերը,
մտածելակերպը», «չընտրվել ٳպարագայٳմ հարգանքի կորٳստի վախը կամ
ամոթի զգացٳմը»:
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Ռեսٳրսների, կարողٳթյٳնների և ժամանակի սակավٳթյան հետ կապված խնդիրներ, որոնց թվٳմ են. «Կանայք ٳնեն
կառավարչական հմտٳթյٳնների պակաս», «Ֆինանսական ﬕջոցների
սղٳթյٳնը/բացակայٳթյٳնը», «Տեղեկատվٳթյան պակասը ընտրٳթյٳնների
գործընթացի, համայնքի ղեկավարի լիազորٳթյٳնների մասին, և այլն», «Չٳնեմ
անհրաժեշտ ծանոթٳթյٳններ, կապեր», «Կինը չի կարող համատեղել
ընտանիքը և ՏԻՄ-ٳմ աշխատանքը» պատճառաբանٳթյٳնները, ինչպես նաև
կանանց ցածր ինքնագնահատականի, չափազանցված ինքնաքննադատٳթյան
և կարծրատիպերի հետևանք հանդիսացող «կանայք չٳնեն համապատասխան
կրթٳթյٳն», «խٳսափٳմ են ﬔծ պատասխանատվٳթյٳնից», «կինը չի կարող
ճիշտ/համապատասխան որոշٳﬓեր կայացնել» պատճառաբանٳթյٳնները:

Պետական քաղաքականٳթյան թերացٳﬓեր, որոնց թվٳմ.
«Կառավարٳթյٳնը բավարար չափով չի կարևորٳմ կանանց մասնակցٳթյٳնը
քաղաքականٳթյանը», «Օրենսդրٳթյան ոչ լիարժեք լինելը», «Ավագան ٳանդաﬕ աշխատանքը չվարձատրվող է»:
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Ի դեպ
«Կանանց՝ ընտրٳթյٳններٳմ առաջադրվել ٳցանկٳթյٳնը կախված է բարենպաստ սոցիալ-տնտեսական, մշակٳթային և
քաղաքական պայմաններից, ինչպես նաև քաղաքական կٳսակցٳթյٳնների և
քաղաքացիական հասարակٳթյան, հատկապես կանանց շարժման,
աջակցٳթյٳնից: Ռացիոնալ տեսանկյٳնից, կանանց ընտրվել ٳանձնական
ձգտٳﬓերը կարող են նաև կախված լինել այն հավանականٳթյٳնից, որ առաջադրվել ٳդեպքٳմ նրանք կընտրվեն: Ընտրական համակարգը և գենդերային
քվոտաները կարող են ազդել այդ հավանականٳթյան վրա, և, հետևաբար,
կանանց՝ ընտրٳթյٳններին առաջադրվել ٳորոշման վրա»:
ԵԽ Վենետիկի հանձնաժողով, «Ընտրական համակարգերի ազդեցٳթյٳնը
քաղաքականٳթյան ﬔջ կանանց ներկայացվածٳթյան վրա» զեկٳյց

Ո՞Ր ՊԱՇՏՈՆՆԵՐؤՄ ՀԱՍԱՐԱԿؤؤՆՆ
ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ԿؤԶԵՆԱՐ ԿԱՆԱՆՑ ՏԵՍՆԵԼ
Աﬔնաշատ թվով հարցվածները տեսնٳմ են կանանց ավագան ٳանդաﬕ
պաշտոնٳմ՝ 75.9%
Աﬔնաքիչ թվով հարցվածները տեսնٳմ են կանանց վարչապետի
պաշտոնٳմ՝ 46.2%

80

68.1

70
60
50

Գյٳղական վարչական
ղեկավար

75.9
63.1
54.7

64.2

61.5
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0
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Նկատվող օրինաչափٳթյٳն՝

Բացառٳթյٳն՝

Որքան բարձր է պաշտոնը, այնքան

Կանանց համայնքի ղեկավարի

ավելի քիչ թվով հարցվածներ են

(63.1%) կամ գյٳղի վարչական

տեսնٳմ կանանց այդ պաշտոնٳմ:

ղեկավարի պաշտոններٳմ (54.7%)
ավելի քիչ թվով հարցվածներ են

Տեղակալների դեպքٳմ կանանց

տեսնٳմ, քան փոխնախարարի

ավելի շատ են տեսնٳմ, քան

(68.1%) կամ նախարարի (64.2%)

առաջին դեմքերի դիրքٳմ:

պաշտոններٳմ:

ԻՆՉՊԻՍԻ՞Ն ԵՆ ՀԱՆՐؤԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՏԻՄ
ՊԱՇՏՈՆՆԵՐؤՄ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԿԻՆ ԵՎ
ՏՂԱՄԱՐԴ ԹԵԿՆԱԾؤՆԵՐԻՆ
Ե՛վ կին, և՛ տղամարդ թեկնածٳներին հասարակٳթյան կողﬕց ներկայացվող
հիﬓական պահանջները գրեթե չեն տարբերվٳմ:

Կին թեկնածٳի դեպքٳմ՝

Տղամարդ թեկնածٳի դեպքٳմ՝

95.9%

Համակարգչային գիտելիքներ

95.9%

Կառավարման հմտٳթյٳններ

95.5%

Լեզٳների իմացٳթյٳն

95.3%

Համակարգչային գիտելիքներ

94.4%

Համապատասխան կրթٳթյٳն

94.8%

Լեզٳների իմացٳթյٳն

93.4%

Կառավարման հմտٳթյٳններ

94.5%

Համապատասխան կրթٳթյٳն

92.6%

Հաղորդակցٳթյան հմտٳթյٳններ

94.2%

Հաղորդակցٳթյան հմտٳթյٳններ

Աﬔնաﬔծ տարբերٳթյٳնը նկատվٳմ է թեկնածٳի արտաքինի դեպքٳմ՝
կին թեկնածٳի համար արտաքինը կարևորٳմ են հարցվածների 66%-ը,
տղամարդ թեկնածٳների դեպքٳմ՝ 53.2%
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Համայնքների խոշորացման գործընթացն ٳ
կանանց ներգրավածٳթյٳնը
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐԱՑؤՄԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԱԶԴԵԼ, ՈՐ
ԿԱՆԱՅՔ ԱՎԵԼԻ ՄԵԾ ԱԶԴԵՑؤؤՆ/ԴԵՐ ؤՆԵՆԱՆ ՈՐՈՇؤՄՆԵՐԻ
ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑؤՄ
43.10%

29.30%

Ոչ
Այո
Դժվարանٳմ է ասել
27.50%

Այս հարցի վերաբերյալ իրենց կարծիքն են հայտնել նաև խորքային
հարցազրٳյցին մասնակցած ոլորտի ՛փորձագետները:
Հարցված փորձագետների ﬔծամասնٳթյٳնը դժվարացել է նշել կանանց
քաղաքական մասնակցٳթյան վրա համայնքների խոշորացման դրական
ազդեցٳթյան որևէ oրինակ,

«…Ես դրական ազդեցٳթյٳն չեմ տեսնٳմ»
«…Դրական ազդեցٳթյٳն դժվարանٳմ եմ նշել»
«…Դրական ազդեցٳթյٳն չեմ կարող նշել»
այնٳաﬔնանիվ, ոմանք ենթադրել են, որ ապագայٳմ կարող է ստեղծվեն
կանանց որոշٳﬓերի կայացման մակարդակٳմ գտնվելٳ, կամ ընտրվելٳ, ինչոր հնարավորٳթյٳններ:
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ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐԱՑؤՄԻՑ ՀԵՏՈ, ԿԱՆԱՆՑ
ԹԻՎՆ ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐؤՄ ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ՓՈԽՎԵԼ
11.3%
46.8%

23.2%

18.5%

Նվազել է

Աճել է

Մնացել է նٳյնը

Դժվարանٳմ է պատասխանել

Հետաքրքրական է
Կին փորձագետները, որոնց թվٳմ էին ինչպես նախկին գյٳղապետեր,
ավագան ٳանդաﬓեր, այնպես էլ հետազոտական, ակադեﬕական ոլորտի և
ﬕջազգային կազմակերպٳթյٳնների ներկայացٳցիչներ ﬕաձայն պնդٳմ են,
որ համայնքների խոշորացման գործընթացը բացասական ազդեցٳթյٳն է
ٳնեցել կանանց քաղաքական մասնակցٳթյան և կանանց որոշٳﬓերի կայացման մակարդակٳմ ներկայացվածٳթյան վրա, իսկ տղամարդ փորձագետները, որոնց թվٳմ են ՀՀ կառավարٳթյան, մարզային կառٳյցների և ՀԿ
ներկայացٳցիչներ այս հարցի դեպքٳմ խٳսափել են ٳղիղ պատասխանից,
ասելով, թե այս հարցը դեռևս խորը ٳսٳﬓասիրٳթյան կարիք ٳնի:

= 14 =

«…կանայք ﬕանշանակ տٳժել են: Նախկինٳմ կանանց՝ ավագան ٳկազմٳմ
ընտրվել ٳհնարավորٳթյٳնները ﬔծ էր: Եթե խոշորացված համայնք չլիներ, ես
ﬕանշանակ կվերընտրվեի Գոմքի ավագան ٳկազմٳմ: ՏԻՄ օրենքٳմ պետք է
կետ փոխվի, որպեսզի յٳրաքանչյٳր գյٳղից պարտադիր ընտրված ավագանٳ
անդամ լինի

»:

Նٳնե Ավագյան
ավագան ٳնախկին անդամ Գոմք համայնքից

ԻՆՉؤ՞ Է ՆՎԱԶԵԼ ԿԱՆԱՆՑ ԹԻՎԸ
ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ
ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐؤՄ

Նախապատվٳթյٳնը տրվել է տղամարդկանց

75.5%
Խոշորացված համայնքٳմ չճանաչված լինելը

75.5%
Ընտրٳթյٳնը կատարվٳմ է խոշորացված համայնքٳմ

64.1%
Տղամարդկանց մրցակցٳթյٳնը դարձել է ավելի սٳր

52.1%
Համայնքٳմ ինքն իրեն ներկայացնել ٳհնարավորٳթյան բացակայٳթյٳն

49.0%
Նախընտրական ծրագրի բացակայٳթյٳնը

45.8%
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Հարցٳմը ցٳյց տվեց, որ հարցվողները հիﬓականٳմ ճիշտ են պատկերացնٳմ խոշորացման հետևանքով կանանց թվի նվազման պատճառները:
Առավել շատ նշվել են 2 հիﬓական պատճառները՝ խոշորացված համայնքներٳմ կանանց չճանաչված լինելը և նախապատվٳթյٳնը տրվել է
տղամարդկանց /75.5%/:
Ընդ որٳմ, ըստ էٳթյան, երկրորդ պատճառը առաջինի հետևանք է:
Այսինքն, քանի որ կանայք ﬔծ համայնքٳմ ճանաչված չեն, նրանց դեմ են
աշխատٳմ ավանդٳյթը և գենդերային կարծրատիպերը:
Երկ ٳհարցի դեպքٳմ էլ այդ տեսակետին կողﬓակից են ավելի շատ կանայք,
քան տղամարդիկ:

Ի դեպ,
խորքային հարցազրٳյցին մասնակցած փորձագետները անդրադարձել են
նաև այն առաջնորդٳթյան հնարավորٳթյٳններին, որ համայնքների
խոշորացٳմը տալիս է կանանց:
Պատասխաններն այստեղ շատ տարբեր են, որոևէ հնարավորٳթյան
առկայٳթյան ﬔրժٳﬕց ﬕնչև մարտահրավեր, հնարավորٳթյٳն դիտարկելը.

«Համայնքների

խոշորացٳմը տալիս է կանանց առաջնոդٳթյան

հնարավորٳթյٳն, քանի որ մրցակցային է, թափանցիկ է, հրապարակային է,
մոտիվացված է ձգտել ٳառٳմով, որովհետև ﬔծ համայնքի առաջնորդ լինելը և՛
քաղաքական, և՛ ամբիցիաների, և՛ սոցիալական տեսակետից ավելի հետաքրքիր
է թե տղամարդկանց, և թե կանանց համար »:
Աշոտ Գիլոյան
ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառٳցվածքների նախարարٳթյٳն

«…Եվ տալիս է առաջնորդٳթյան հնարավորٳթյٳն և ոչ։ Բայց ավելի բարդ
մրցակցٳթյٳն ստեղծելով, ավելի լավ առաջնորդٳթյան հմտٳթյٳնների
ձևավորման հնարավորٳթյٳն կա. մարտահրավերները շատ են, և կանայք
իրենց վրա շատ աշխատանք պետք է տանեն »:
Լյٳդﬕլա Պետրովա
Վերին Դվին համայնքի ղեկավար
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Այս համատեքստٳմ հատկանշական է ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառٳցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանի դիտարկٳմը,
քաղաքականٳթյան ﬔջ կանանց մասնակٳթյան վերաբերյալ

«

…Այսօր Հայաստանٳմ ٳնենք 300-ից ավելի ավագան ٳկին
անդաﬓեր, բայց սա նվազ թիվ է: Հայաստանի տեղական

ինքնակառավարման ոլորտի բարեփոխٳﬓերը ընթացքٳմ են, և
դրանց ﬔջ կանանց մասնակցٳթյٳնն առաջնային է: Մեր հիﬓական
թիրախը հենց ՏԻՄ մակարդակٳմ կանանց թվի ավելացٳմը պետք է
լինի, քանի որ վստահ ենք, որ չկա այնպիսի փաստարկ, որը

»

կարդարացնի նրանց ավելի նվազ մասնակցٳթյٳնը...
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ԱՌԱՋԱՐԿؤؤՆՆԵՐ
1. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱՌؤؤՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑؤՄ
Պատշաճ ٳշադրٳթյٳն դարձնել այս ոլորտٳմ առկա ﬕջազգային հանձնառٳթյٳններին, քանի որ դրանք ոչ ﬕայն պարտադիր են իրականացման համար, ինչի արդյٳնքٳմ կբարելավվի և առաջ կմղվի կանանց կարգավիճակը
հասարակٳթյան ﬔջ ընդհանրապես  ٳտեղական համայնքներٳմ մասնավորապես, բայց նաև այն պատճառով, որ դրանք սովորաբար նախանշٳմ են
կիրառելի գործողٳթյٳններ և գործիքներ, ինչպես նաև չափանիշներ և ցٳցիչներ առաջընթացը չափել ٳհամար.
Ապահովել Հայաստանի կողﬕց ներկայացված 5-րդ և 6-րդ պարբերական
զեկٳյցների (2016թ.) վերաբերյալ Կանանց նկատմամբ խտրականٳթյան վերացման կոﬕտեի եզրափակիչ դիտարկٳﬓերի իրականացٳմը, որոնք վերաբերٳմ են ընտրովի և նշանակովի մարﬕններٳմ կանանց լիարժեք և հավասար
մասնակցٳթյան խթանմանը ﬕտված ﬕջոցառٳﬓերի իրականացմանը:
Լրամշակել կանանց  ٳտղամարդկանց հավասար իրավٳնքների և հավասար հնարավորٳթյٳնների ապահովմանը ٳղղված քաղաքականٳթյան իրականացման ռազմավարٳթյٳնը և գործողٳթյٳնների ծրագիրը՝ հաշվի
առնելով.
Հայաստանի Հանրապետٳթյան պարտավորٳթյٳնները Եվրոպայի
Խորհրդի անդամ պետٳթյٳնների նախարարների կոﬕտեի հ. (2003)3
հանձնարարականի շրջանակٳմ, որով նախատեսվٳմ է քաղաքական որոշٳﬓերի կայացման մակարդակٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան համար ոչ
պակաս, քան 40 տոկոսի շեﬕ ապահովٳմը,
Կայٳն զարգացման նպատակների շրջանակٳմ ՄԱԿ-ի անդամ պետٳթյٳնների, ներառյալ՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան, պարտավորٳթյٳնը՝
ապահովել ٳﬕնչև 2030 թվականը կանանց  ٳտղամարդկանց հավասար(50/50) մասնակցٳթյٳն կյանքի բոլոր ոլորտներٳմ,
Եվրոպական մٳնիցիպալիտետների և ռեգիոնների խորդրդի կողﬕց
ընդٳնված Տեղական կյանքٳմ կանանց  ٳտղամարդկանց հավասարٳթյան
եվրոպական խարտիան, որով կոչ է արվٳմ «ձեռնարկել կոնկրետ գործողٳ= 18 =

թյٳն կանանց և տղամարդկանց հավասարٳթյան»,
Փարիզյան՝ Տեղական և ռեգիոնալ կառավարٳթյٳնների գլոբալ օրակարգը
տեղական կյանքٳմ կանանց և տղամարդկանց հավասարٳթյան վերաբերյալ,
ինչպես նաև
Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիան՝ ապահովելٳ
գործառٳյթների թափանցիկٳթյٳն/հրապարակայնٳթյٳն, որպեսզի
ընդլայնվի կանանց քաղաքական մասնակցٳթյٳնը տեղական մակարդակٳմ,
Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի լրացٳցիչ
արձանագրٳթյٳնը տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների գործերին
մասնակցել ٳիրավٳնքի մասին, որով պահանջվٳմ է, որ Կողﬔրը ապահովեն
«ﬕջոցներ՝ ընդառաջել ٳայն խմբի մարդկանց կարիքներին, որոնք
առանձնահատٳկ խոչընդոտների են հանդիպٳմ մասնակցٳթյٳն ٳնենալٳ
հարցٳմ » (Հոդված 2.ii.գ),
Արևել յան գործընկերٳթյան շրջանակٳմ նախատեսված այն
ﬕջոցառٳﬓերը, որոնք ﬕտված են կանանց քաղաքական գործٳնեٳթյան ﬔջ
ներգրավելٳն
Որոշٳﬓերի կայացման մակարդակٳմ տեղական ինքնակառավարման
ընտրովի և խորհդակցական մարﬕներրٳմ և պաշտոններٳմ կանանց
հավասար ներկայացվածٳթյٳնը և մասնակցٳթյٳնն էապես կարևոր է
ապահովել, որպեսզի կանանց կարիքները, շահերը և մտահոգٳթյٳնները
պատշաճորեն հաշվի առնվեն, այլ ոչ թե անٳշադրٳթյան մատնվեն կամ
անտեսվեն, ինչպես հաճախ տեղի է ٳնենٳմ հիմա: Հետևաբար, ԿԶՆ ցٳցիչ
5.5.1բ-ի («Տեղական կառավարման մարﬕններٳմ կանանց զբաղեցրած
տեղերի համամասնٳթյٳնը») կիրառٳմը և զեկٳցٳմը պետք է դառնա
պարտադիր՝ իրավիճակի մշտադիտարկման և այդ առٳմով առաջընթացի
(դրա առկայٳթյան դեպքٳմ) գնահատման նպատակով: Այս ցٳցիչը
պարզապես վիճագրական գործիք չէ, որով քարտեզագրվٳմ է կանանց
ներկայٳթյٳնը տեղական ինքնակառավարման համակարգٳմ, այլ նաև
գենդերային հավասարٳթյան  ٳգենդերային հավասարակշռٳթյան
գաղափարների խթանման և դրանց հասնելٳն ﬕտված գործողٳթյٳնների
աջակցման հզոր քարոզչական  ٳլոբբիստական գործիք:
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2. ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՍՏԵՂԾؤՄ
Պարտադրել առնվազն 40 տոկոս գենդերային քվոտա տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների ընտրٳթյան համար, հատկապես՝ խոշորացված
համայնքներٳմ, որպեսզի ապահովվի կանանց  ٳտղամարդկանց հավասարակշված ներկայացվածٳթյٳն տեղական խորհրդներٳմ: Ակնհայտ է,
որ առանց տեղական ինքնակառավարման համակարգի համար գենդերային քվոտաների սահմանման, գոնե նշանակովի և վարչական պաշտոնների, եթե ոչ նաև ընտրովի մարﬕնների համար, իմաստալից առաջընթաց
հնարավոր չէ: Ըստ էٳթյան, քվոտաներն այն արդյٳնավետ գործիքներից
են, որոնք ապահովٳմ են գենդերային հավասարٳթյան քաղաքականٳթյան իրականացٳմը և օգնٳմ են հաղթահարել ազգային և տեղական
մակարդակներٳմ իշխանٳթյան ﬔջ կանանց ներկայացվածٳթյան ﬕջև
առկա խզٳմը:
Հետևել Երևանի, Գյٳմր ٳև Վանաձորի օրինակին  ٳանցնել խոշոր քաղաքային համայնքներٳմ տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների
ընտրٳթյٳնները համամասնական ընտրակարգով կազմակերպելٳն, ինչը
հնարավորٳթյٳն կստեղծի գենդերային քվոտայի ավելի լայն կիրառման
համար:
Բարելավել ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը՝ տարածելով կանանց ներկայացվածٳթյٳնն ապահովող վերոհիշյալ դրٳյթների կիրառٳմը խոշորացված
համայնքներٳմ տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների համամասնական ընտրակարգով ընտրٳթյٳնների վրա:
Ապահովել կանանց և տղամարդկանց հավասար ներկայացվածٳթյٳնը
համայնքների ղեկավարներին կից գործող խորհրդատվական մարﬕններٳմ, ինչպես նաև այդ գործընթացի թափանցիկٳթյٳնը:
Օրենսդրորեն ամրագրել սեռի հատկանիշով տարանջատված՝ ընտրٳթյٳնների հետ կապված բոլոր տվյալների հավաքագրման և հրապարակման
ԿԸՀ-ի պատասխանատվٳթյٳնը, ինչպես նաև ներառել գենդերային
բաղադրիչն ընտրٳթյٳնների կազմակերպման  ٳանցկացման համար
պատասխանատ ٳբոլոր մարﬕնների աշխատանքٳմ:
Օրենսդրٳթյան ﬔջ ներառել համայնքային կարիքների բացահայտման հա= 20 =

մար հետազոտٳթյٳնների անցկացման պահանջը, այդ թվٳմ նաև
գենդերային վերլٳծٳթյٳնները, նախքան ծրագրերի մշակٳմը, որպեսզի
համայնքների համար պատրաստվեն հիﬓավորված հնգամյա զարգացման
ծրագրեր  ٳապահովվի դրանց գենդերային զգայٳնٳթյٳնը:
Ներդնել գենդերային բյٳջետավորման ﬔխանիզﬓեր համայնքային
բյٳջեների մշակման գործընթացٳմ և խրախٳսել այս ٳղղٳթյամբ
հանրային նախաձեռնٳթյٳնները:
Հստակեցնել մարզային և համայնքային մակարդակի մարﬕնների
գործառٳյթներն  ٳգործٳնեٳթյٳնը գենդերային հավասարٳթյան և
կանանց առաջխաղացման ազգային ﬔխանիզﬕ արդյٳնավետٳթյան
բարձրացման շրջանակٳմ:
Հստակեցնել և ընդլայնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և
Տարածքային ընտրական հանձնաժողոﬖերի պարտականٳթյٳններն ٳ
գործառٳյթները՝ դրանց ընթացակարգերի, ինչպես նաև ընդհանրապես
ընտրٳթյٳնների վերաբերյալ կանանց իրազեկվածٳթյٳնը բարձրացնելٳ
նպատակով:

3. ԱՋԱԿՑؤؤՆ ԿԱՆԱՆՑ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆԸ
Տեղական համայնքներٳմ կանանց օժանդակٳթյանը ﬕտված՝ կառավարٳթյան և/կամ զարգացման գործակալٳթյٳնների և այլ ﬕջազգային
կազմակերպٳթյٳնների կողﬕց ֆինանսավորվող ծրագրերի քանակը,
որոնց նպատակն է ավելի լավ բացահայտել կանանց կարիքները, եռանդ ٳ
էներգիա հաղորդել նրանց և ընդլայնել նրանց ٳսٳցման հնարավորٳթյٳնները՝ բարելավել ٳնրանց գիտելիքները և հմտٳթյٳնները, ինչպես նաև
տրամադրել նրանց աջակցٳթյٳն և օգնٳթյٳն, պետք է բարձրացվի և
դրանց արդյٳնավետٳթյٳնը պետք է բարելավվի:
Մշտադիտարկել կանանց քաղաքական մասնակցٳթյٳնը տեղական
մակարդակٳմ:
Խրախٳսել և աջակցել այն կանանց, որոնք ցանկանٳմ են ներգրավվել քաղաքական կٳսակցٳթյٳնների տեղական մասնաճյٳղերٳմ, ինչպես նաև
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ստեղծել տեղական քաղաքականٳթյան ﬔջ կանանց համար նպաստավոր
ﬕջավայր:
Կիրառել դրական խտրականٳթյան գործողٳթյٳններ՝ նպատակ ٳնենալով
պայքարել կանանց նկատմամբ խտրականٳթյան դեմ և հաղթահարել գենդերային անհավասարٳթյٳնները տեղական քաղաքականٳթյան ﬔջ, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների և քաղաքական կٳսակցٳթյٳնների որոշٳﬓերի կայացման գործընթացներٳմ:
Ընդլայնել կանանց իրազեկվածٳթյան բարձրացٳմը տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների գործառٳյթների վերաբերյալ:
Զարգացնել կին ավագանիների կարողٳթյٳնները փորձի փոխանակման
համդիպٳﬓերի և քննարկٳﬓերի կազմակերպման, տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների աշխատանքի  ٳնրանց օրենքով սահմանված
լիազորٳթյٳնների և գործառٳյթների վերաբերյալ ٳսٳցման ﬕջոցով:
Կենտրոնացնել ٳսٳցٳﬓ  ٳաջակցٳթյան և խրախٳսման այլ ձևերը ակտիվ կանանց վրա, որոնք պատկանٳմ են կամ մոտ ապագայٳմ ( առնվազն
5-10 տարվա կտրվածքով) պատկանել ٳեն 40-62 տարիքային խմբին:
Միևնٳյն ժամանակ ﬔծ ٳշադրٳթյٳն դարձնել ավելի երիտասարդ ակտիվ
կանանց (18-39 տարիքային խմբٳմ), քանի որ աﬔնաերիտասարդ
հարցվածների (18-ից 25 տարեկան) մոտավորապես կեսը և 26-ից 37 տարեկան հարցվածների ﬔկ երրորդը ցանկանٳմ են տեսնել նրանց աճող քանակը տեղական իշխանٳթյٳնների ընտրովի պաշտոններٳմ:
Ընդլայնել կանանց քաղաքական առաջնորդٳթյան դպրոցների ցանցը՝ ներառելով դրանց ٳսٳﬓական ծրագրերի ﬔջ ընտրարշաﬖեր տանելٳ
համար անհրաժեշտ գիտելիքներ  ٳհմտٳթյٳններ, ներառյալ՝ իրավական
գիտելիքները, ֆինանսական ռեսٳրսների ձեռքբերٳմը, ընտրողների հետ
աշխատել ٳﬔթոդները և զանգվածային լրատվաﬕջոցների հետ
հաղորդակցٳմը:
Տեղական ինքնակառավարման համակարգٳմ կանանց ցանցի ստեղծٳմը
պետք է ընդգծել որպես առանցքային, թև երբեﬓ անտեսված, գործոն, որն
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ապահովٳմ է նրանց հաջողٳթյٳնը սկսած ընտրարշավից ﬕնչև ներառյալ
նրանց պաշտոնավարٳմը: Հետևաբար, ակտիվ կանանց աջակցٳթյանը
ﬕտված ծրագրերը և նախագծերը պետք է ներառեն  ٳխթանեն այս
բաղադրիչը:
4. ԿԱՆԱՆՑ ՏԵՍԱՆԵԼԻؤԱՆ ԽԹԱՆؤՄ, ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ
ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐؤՄ
Պետք է գործադրել հետևողական ջանքեր՝ հաղթահարել ٳբացասական գենդերային կարծրատիպերը և խթանելٳ, ընդհանٳր առմամբ, դրական հասարակական վերաբերմٳնք  ٳմշակٳթային ընկալٳﬓեր համայքային մակարդակٳմ կանանց ակտիվ քաղաքական մասնակցٳթյան և ղեկավար
պաշտոններٳմ նրանց ավելի լայն ներկայացվածٳթյան վերաբերյալ:
Բարձրացնել հանրային իրազեկٳթյٳնը տեղական ինքնակառավարման
մարﬕններٳմ ներգրավված կանանց թվի և կանանց մասնակցٳթյան շարժընթացի վերաբերյալ որպես հիﬓական քայլ՝ ﬕտված լٳծել ٳտեղական
ինքնակառավարման մարﬕններٳմ կանանց թերներկայացվածٳթյան
խնդիրը:
Լայն հասարակٳթյանը ներգրավել կառٳցողական  ٳիմաստալից երկխոսٳթյան ﬔջ ընդհանٳր առմամբ գենդերային հավասարٳթյան, ինչպես
նաև տեղական քաղաքականٳթյան ﬔջ կանանց ավելի լայն ընդգրկման
օգٳտների վերաբերյալ: Նախաձեռնել համապետական դիսկٳրս տեղական համայնքներٳմ կանանց քաղաքական մասնակցٳթյան առավելٳթյٳնների մասին:
Հասարակական լայն շրջանակներին ներկայացնել և տարածել հաջողٳթյան պատմٳթյٳնները տեղական ինքնակառավարման մարﬕններٳմ
կանանց աշխատանքի մասին՝ հատկապես թիրախավորելով այն համայնքները, որոնք բոլորովին չٳնեն կին անդաﬓեր իրենց ավագանիների
կազմٳմ:
Մշակել և իրականացնել իրազեկٳթյան բարձրացման/վարքի փոփոխման
արշաﬖեր՝ խթանել ٳկանանց քաղաքական մասնակցٳթյٳնը տեղական
մակարդակٳմ, հատկապես՝ խոշորացված համայնքներٳմ:
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Ընդٳնված առաջարկٳթյٳններ
Հետազոտٳթյան արդյٳնքներով արված առաջարկը քաղաքային և խոշորացված համայնքների ՏԻՄ ընտրٳթյٳններٳմ համամասնական ընտրակարգի անցնել ٳմասին, տեղ գտավ 2020 թվականի հٳնիսի 18-ին ընդٳնված ՀՀ Ընտրական օրենսգրքٳմ և ﬕ շարք այլ օրենքներٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳﬓեր կատարել ٳմասին փաթեթٳմ, որով , մասնավորապես, սահմանվեց.
ԸՕ 104.1 հոդվածٳմ.
5. 4000-ից ավելի ընտրող ٳնեցող համայնքներٳմ, ինչպես նաև բազմաբնակավայր համայնքներٳմ համայնքի ավագան ٳընտրٳթյٳններն անցկացվٳմ են համամասնական ընտրակարգով:
ԸՕ 130-րդ հոդվածٳմ.
2. ... Կٳսակցٳթյան (կٳսակցٳթյٳնների դաշինքի) և դաշինքٳմ ընդգրկված կٳսակցٳթյٳններից յٳրաքանչյٳրի ընտրական ցٳցակի 1-ին համարից սկսած` ցանկացած ամբողջ թվով եռյակներٳմ (1-3, 1-6, 1-9 և այդպես
շարٳնակ` ﬕնչև ցٳցակի ավարտը) յٳրաքանչյٳր սեռի ներկայացٳցիչների
թիվը չպետք է գերազանցի 70 տոկոսը:
Հետազոտٳթյան արդյٳնքներով արված առաջարկը համայնքային բյٳջեներٳմ գենդերային բյٳջետավորման ﬔխանիզﬓեր ներդնել ٳմասին,
ամրագրվեց.
- ՀՀ 2019-2023թթ. գենդերային քաղաքականٳթյան իրականացման ռազմավարٳթյան և գործողٳթյٳնների ծրագրٳմ (ընդٳնվել է 2019 թվականի
սեպտեմբերի 19-ին ), որպես գենդերային զգայٳն բյٳջետավորման չափորոշիչների ներդրման պահանջ պետական կառավարման բոլոր մակարդակներٳմ` ազգային, մարզային և համայնքային:
- ՀՀ կառավարٳթյան 2021 թվականի բյٳջետային ٳղերձٳմ 2021 թվականի
սոցիալ-տնտեսական զարգացման և հարկաբյٳջետային քաղաքականٳթյան ٳղղٳթյٳններից ﬔկով՝ որպես «Գենդերազգայٳն բյٳջե» ٳղղٳթյٳն, ըստ որի 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ և 2021թ. պետական բյٳջեի մշակման գործընթացٳմ գենդերային զգայٳն բյٳջետավորման տարրերը ներդրվել են ամբողջապես:
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