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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏؤؤՆؤՄ

ՎԵՐԼؤԾؤؤՆ

Վերլٳծٳթյٳնն իրականացվել է
«ԽԹԱՆԵԼՈՎ ԱՌԱՎԵԼ ԳԵՆԴԵՐԱԶԳԱՅؤՆ ՕՐԵՆՍԴՐؤؤՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆؤՄ»
ծրագրի շրջանակներٳմ

«Խթանելով առավել գենդերազգայٳն օրենսդրٳթյٳն Հայաստանٳմ» ծրագիրն
իրականացվٳմ է ՕքսԵՋեն հիﬓադրաﬕ կողﬕց Ազգային ժողովրդավարٳթյան ինստիտٳտի
հետ համագործակցٳթյամբ:
Սٳյն հետազոտٳթյٳնը պատրաստվել է Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման
գործակալٳթյան (ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցٳթյամբ` թիվ 72011118LA00002 դրամաշնորհի ներքո, որն
իրականացվٳմ է Ընտրٳթյٳնների և քաղաքական գործընթացների հզորացման
կոնսորցիٳﬕ կողﬕց (CEPPS): Հետազոտٳթյٳնٳմ արտահայտված տեսակետները
հեղինակներինն են և կարող են չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ-ի, Միացյալ Նահանգների
կառավարٳթյան կամ Ազգային ժողովրդավարٳթյան ինստիտٳտի տեսակետները:

ԵՐԵՎԱՆ
ՀؤԼԻՍ 2020
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ՆԵՐԱԾؤؤՆ
Օրենքներով և քաղաքականٳթյամբ նախատեսված իրավٳնքները, ծառայٳթյٳնները և
հնարավորٳթյٳնները կարող են տարբեր կերպ և անհավասարորեն ազդել տղամարդկանց և կանանց
վրա: Կանանց և տղամարդկանց առանձնահատٳկ կարիքներն  ٳկարողٳթյٳններն անտեսելը
զգալիորեն նվազեցնٳմ է օրենքների և քաղաքականٳթյան արդյٳնավետٳթյٳնն  ٳազդեցٳթյٳնը և
կարող է խորացնել անհավասարٳթյٳնը, իր հերթին բերելով բացասական հետևանքների թե՛ կանանց, թե՛
տղամարդկանց, և թե ընդհանٳր առմամբ հասարակٳթյան համար:
ՕքսԵՋեն հիﬓադրաﬕ և Ազգային ժողովրդավարٳթյան ինստիտٳտի՝ «Խթանելով առավել
գենդերազգայٳն օրենսդրٳթյٳն Հայաստանٳմ» համատեղ ծրագիրը նպատակ ٳնի նպաստել
Հայաստանٳմ օրենսդրական աշխատանքի գենդերային ٳղղորդմանը և գենդերազգայٳն
մոտեցٳﬓերի ներառմանը, սերտորեն համագործակցելով Հայաստանٳմ խորհրդարանի անդաﬓերի և
ﬕ շարք կٳսակցٳթյٳնների հետ, որոնք ներկայացված չեն խորհրդարանٳմ: Ծրագիրը հնարավորٳթյٳն կընձեռի քաղաքական գործիչներին և փորձագետներին ոչ ﬕայն կենտրոնանալ գենդերային
անհավասարٳթյան հետևանքների վրա, այլև պարզել և ٳղղել դրա պատճառ հանդիսացող գործընթացները:
Ծրագրٳմ նշված խնդիրները հաղթահարել ٳհամար նախատեսված են բազմաթիվ ﬕջոցառٳﬓեր,
այդ թվٳմ. Հայաստանٳմ կանանց քաղաքական մասնակցٳթյան խթանٳմ Ազգային ժողովի կին
պատգամավորների, նրանց աշխատակիցների, կٳսակցٳթյٳնների կարողٳթյٳնների զարգացմամբ,
ներկٳսակցական կառٳցման գործٳմ գենդերային հավասարٳթյան սկզբٳնքների ներկայացմամբ,
ինչպես նաև կٳսակցٳթյٳների մասին և ընտրական օրենսդրٳթյան գենդերային ٳղղորդման ﬕջոցով:
Ուստի, որպես ծրագրի առաջին գործողٳթյٳն ընտրվել է Հայաստանٳմ կանանց քաղաքական
մասնակցٳթյան իրավիճակի վերլٳծٳթյٳնը, որն իր հերթին հիմք կհանդիսանա կٳսակցٳթյٳնների
հետ գենդերազգայٳն մոտեցٳﬓերի անհրաժեշտٳթյան քննարկման համար:
Սٳյն հետազոտٳթյٳնը իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետٳթյան կողﬕց ստորագրված և
վավերացված կանանց իրավٳնքների և գենդերային հավասարٳթյան ոլորտٳմ ազգային և ﬕջազգային
հիﬓարար փաստաղթերի հիման վրա, այդ թվٳմ՝Կանանց նկատմամբ խտրականٳթյան բոլոր ձևերի
վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա (CEDAW, 1979թ.), Պեկինի հռչակագիր և Գործողٳթյٳնների
ծրագիր (1995թ.) և Օրակարգ 2030. Կայٳն զարգացման նպատակներ (2015թ.):
Հետազոտٳթյٳնն անդրադառնٳմ է կանանց քաղաքական մասնակցٳթյան ոլորտٳմ Հայաստանի
Հանրապետٳթյٳնٳմ վերջին 5 տարիների ընթացքٳմ գրանցված ձեռքբերٳﬓերին, դեռևես առկա խընդիրներին, ինչպես նաև պարٳնակٳմ է իրավիճակի բարելավմանն ٳղղված առաջարկٳթյٳններ:
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ՄԱՍ 1. ԿԱՆԱՆՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑؤԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏؤՄ
Կանանց նկատմամբ խտրականٳթյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, Պեկինի
հռչակագիր և Գործողٳթյٳնների ծրագիր և Կայٳն զարգացման

նպատակներ փաստաթղթերٳմ,

ինչպես նաև դրանց նախորդող Կանանց քաղաքական իրավٳնքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայٳմ
(1952թ.) հատٳկ ٳշադրٳթյٳն է դարձվٳմ կանանց քաղաքական մասնակցٳթյանը, ինչպես նաև
կանանց մասնակցٳթյանը ղեկավար մարﬕններٳմ և որոշٳﬓերի կայացման գործընթացներٳմ:
Օրինակ, Պեկինի հռչակագիրը, անդրադառնալով կառավարման գործընթացներٳմ կանանց
մասնակցٳթյանը, արձանագրٳմ է, որ «կանանց հնարավորٳթյٳնների ընդլայնٳմը և հավասարٳթյան
հիման վրա նրանց համակողմանի մասնակցٳթյٳնը հասարակٳթյան կյանքի բոլոր ոլորտներٳմ,
ներառյալ մասնակցٳթյٳնը որոշٳﬓերի կայացման գործընթացին և մٳտքը իշխանٳթյٳն, հիﬓարար
նշանակٳթյٳն ٳնեն հավասարٳթյան, զարգացման և խաղաղٳթյան նպատակներին հասնել ٳհամար»:
Իսկ ղեկավար մարﬕններٳմ կանանց և տղամարդկանց հավասարակշռٳթյٳնը ապահովելٳ
hրամայականը նٳյն փաստաթղթٳմ ներկայացվٳմ է որպես.
Կառավարման համակարգٳմ և հատկապես ընտրովի մարﬕններٳմ կանանց ներկայացվածٳթյٳնը (բնակչٳթյան ﬔջ նրանց մասնաբաժնին համարժեք) մարդ ٳիրավٳնքների
անբաժանելի մասն է և սոցիալական արդարٳթյան կարևոր տարր:
Կանանց  ٳտղամարդկանց հավասարակշռված ներկայացվածٳթյٳնը կառավարման
համակարգٳմ ժողովրդավարٳթյան կայացման  ٳերկրի կայٳն զարգացման
նախապայման է:
Գենդերային անհավասարակշռٳթյٳնը կասկածի տակ է դնٳմ կառավարման մարﬕնների և
հատկապես խորհրդարանի` որպես ներկայացٳցչական ժողովրդավարٳթյան ինստիտٳտի
լեգիտիմٳթյٳնը:
Կանանց մասնակցٳթյٳնը ղեկավար և ընտրովի մարﬕններٳմ հնարավորٳթյٳն է տալիս
ձևակերպել և արդյٳնավետ պաշտպանել բնակչٳթյան

իգական սեռի ներկայացٳցիչների

իրավٳնքներն  ٳօբյեկտիվ շահերը:
Ղեկավար մարﬕններٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան «կրիտիկական զանգվածի¹»
ապահովٳմը հանգեցնٳմ է քաղաքական օրակարգի հٳմանիզացմանը, նպաստٳմ
ընդٳնվող որոշٳﬓերի սոցիալական ٳղղվածٳթյանը և որոշٳﬓերի կայացման նոր առավել
ժողովրդավար մշակٳյթի ձևավորմանը:
Կանանց ներգրավվածٳթյٳնը բարձրացնٳմ է կառավարման արդյٳնավետٳթյٳնը,
նպաստٳմ հաշվետվողականٳթյան  ٳթափանցիկٳթյան սկզբٳնքների ներդրմանը,
կոռٳպցիայի նվազեցմանը²:

¹Պեկինի Գործողٳթյٳնների ծրագիրը բնորոշٳմ է կառավարման մարﬕններٳմ կանանց առնվազն 30% -անոց ներկայացվածٳթյٳնը որպես
որոշٳﬓերի ընդٳնման ընթացակարգերի և բովանդակٳթյան վրա ազդեցٳթյٳն ٳնեցող «կրիտիկական զանգված» :
²Կանանց բարձր ներկայացٳցչٳթյան և ցածր կոռٳպցիայի ﬕջև գոյٳթյٳն ٳնեցող անﬕջական կապը հիﬓավորվٳմ է ﬕ շարք
հետազոտٳթյٳններով: Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connection
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/corruption-accountability-and-gender-understanding-the-connection.html
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Հատկանշական է, որ կառավարման համակարգٳմ կանանց ներգրավմանը խոչընդոտող գործոնների թվٳմ Պեկինի Գործողٳթյٳնների ծրագիրն անդրադարձ է կատարٳմ կٳսակցٳթյٳնների և
պետական կառٳյցների աշխատանքին հաճախ բնորոշ ավանդական դրվածքին, խտրական
մոտեցٳﬓերին  ٳգործելակերպին, կանանց կրկնակի ծանրաբեռնվածٳթյանը, հասարակական
գիտակցٳթյան ﬔջ կանանց ակտիվٳթյան ընկալման բացասական կարծրատիպերին, որոնք
ձևավորվٳմ են նաև զանգվածային լրատվաﬕջոցներով:
Ըստ էٳթյան, հենց Պեկինի Գործողٳթյٳնների ծրագիրն է առաջին անգամ շեշտադրٳմ
կٳսակցٳթյٳնների հատٳկ դերակատարٳմը ղեկավար մարﬕններٳմ և որոշٳﬓերի ընդٳնման
գործընթացներٳմ կանանց մասնակցٳթյան ապահովման հարցٳմ և հասցեագրٳմ առանձին
հանձնարարականներ:
Այլ հիﬓարար փաստաթٳղթ հանդիսացող Կանանց նկատմամբ խտրականٳթյան բոլոր ձևերի
վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան³, որը Հայաստանը վավերացրել է 1993 թ.-ին, պարտավորեցնٳմ է
մասնակից պետٳթյٳններին «ձեռնարկել բոլոր համապատասխան ﬕջոցները՝ վերացնել ٳհամար
կանանց նկատմամբ խտրականٳթյٳնը երկրի քաղաքական  ٳհասարակական կյանքٳմ» և ապահովելٳ
կանանց քաղաքական իրավٳնքները, որոնց թվٳմ hոդված 7-ٳմ հիշատակված է հետևյալը.
քվեարկել ٳբոլոր ընտրٳթյٳններٳմ և հանրաքվեներٳմ, ընտրվել ٳբոլոր պետական ընտրվող
մարﬕններٳմ,
մասնակցել ٳկառավարٳթյան քաղաքականٳթյան ձևավորմանն  ٳիրականացմանը, և
կառավարման բոլոր մակարդակներով զբաղեցնել ٳպետական պաշտոններ և իրականացնելٳ
բոլոր պետական գործառٳյթները,
մասնակցել ٳերկրի հասարակական և քաղաքական կյանքին առնչվող
կազմակերպٳթյٳնների և ﬕավորٳﬓերի գործٳնեٳթյանը (hոդված 7):

հասարակական

Կոնվենցիայով նաև նախատեսվٳմ են ժամանակավոր հատٳկ ﬕջոցներ գենդերային անհավասարակշռٳթյան հաղթահարման նպատակով (հոդված 4), այսպես կոչված «քվոտա»:
Պեկինի գործողٳթյٳնների ծրագրի և Կանանց նկատմամբ խտրականٳթյան բոլոր ձևերի
վերացման մասին կոնվենցիայի առանցքային մոտեցٳﬓերն իրենց արտացոլٳմը ստացան ի սկզբանե
Հազարամյակի զարգացման նպատակներٳմ (ՀԶՆ), իսկ հետագայٳմ նաև Կայٳն զարգացման օրակարգٳմ և Կայٳն զարգացման նպատակներٳմ (ԿԶՆ), մասնավորապես թիվ 5՝ «Գենդերային հավասարٳթյան ապահովٳմը և բոլոր կանանց  ٳաղջիկների զորացٳմը» նպատակի շրջանակٳմ: Կանանց
որոշٳﬓերի ընդٳնման մակարդակٳմ ներկայացված լինել ٳև ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելٳ
հիﬓախնդիրը հստակեցված է թիվ 5 նպատակի 5.5. թիրախով նախանշված ցٳցիչների ﬕջոցով, որոնք
բնٳթագրٳմ են կանանց ներկայացվածٳթյٳնը օրենսդիր, տեղական ինքնակառավարման և գործադիր
մարﬕնների ղեկավար պաշտոններٳմ:
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³Կանանց նկատմամբ խտրականٳթյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿի կոնվենցիա
http://wwwunam/res/UN%²⁰Treaties/III_⁸pdf

Հատկանշական է, որ 2020 թվականի հٳնվարին ՄԱԿ-Կանայք կառٳյցի կողﬕց հրապարակված
«Գենդերային հավասարٳթյٳն. կանանց իրավٳնքները Պեկինից 25 տարի անց» զեկٳյցٳմ⁴ Պեկինի
Գործողٳթյٳնների ծրագրի իրականացման վերլٳծٳթյٳնը կատարվել է Կայٳն զարգացման օրակարգի
համատեքստٳմ:

⁴ Gender equality: Women's rights in review ²⁵ years aﬅer Beijing
https://ecaunwomenorg/en/digitallibrary/publications/²⁰²⁰/⁰³/womensrightsinreview
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ՄԱՍ 2. ԿԱՆԱՆՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑؤԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ՁԵՌՔԲԵՐؤՄՆԵՐԸ
Միջազգային պրակտիկայٳմ հասարակական-քաղաքական կյանքٳմ գենդերային հավասարٳթյան
առաջընթացն արտացոլող կարևոր ցٳցանիշներից ﬔկն է համարվٳմ խորհրդարանٳմ կանանց
ներկայացվածٳթյան տոկոսը: Կանանց ընտրել ٳև ընտրված լինել ٳիրավٳնքի իրագործման աստիճանը
բնորոշٳմ է ﬕ կողﬕց՝ կանանց կարգավիճակը, նրանց ազդեցٳթյٳնը քաղաքական ինստիտٳտների
ձևավորման և քաղաքական որոշٳﬓերի ընդٳնման գործընթացների վրա, մյٳս կողﬕց`
ժողովրդավարական գործընթացների կայٳնٳթյٳնը:
Այդ տեսակետից Հայաստանٳմ կանանց քաղաքական մասնակցٳթյան ոլորտٳմ արձանագրված
ձեռքբերٳﬓերը կապված են Սահմանադրٳթյան ﬔջ փաստացի հավասարٳթյٳնը խթանել ٳպահանջի
ներդրٳմ, օրենսդիր մարﬓٳմ և ՏԻՄ համակարգٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան տոկոսի աճի հետ,
ինչի համար հիմք է հանդիսացել գենդերային քվոտաների շարٳնակական կիրառٳմը:

2.1. ՀՀ Սահմանադրٳթյան ﬔջ փաստացի հավասարٳթյٳնը խթանելٳ
պահանջի ներդրٳմը
2015թ.-ին իրականացված սահմանադրական փոփոխٳթյٳնները, որոնց արդյٳնքٳմ
հանրապետٳթյٳնն անցավ խորհրդարանական կառավարման համակարգի, նոր քայլ հանդիսացան
կանանց իրավٳնքների իրացման համար պետٳթյան պատասխանատվٳթյան տեսակետից:
Մասանվորապես, ՀՀ Սահմանադրٳթյան⁵ ﬔջ ամրագրվեց ոչ ﬕայն խտրականٳթյան արգելքը
(Հոդված 29)

և կանանց և տղամարդկանց իրավٳնքների հավասարٳթյٳնը (Հոդված 30), այլ այդ

իրավٳնքների դե-ֆակտո իրացման պահանջը, ինչն, ըստ էٳթյան, հավասար իրավٳնքների և հավասար
հնարավորٳթյٳնների սկզբٳնքի ապահովման ٳղղٳթյամբ կարևոր քայլ է հանդիսանٳմ: Այսպես, 86-րդ
հոդվածով պետٳթյան քաղաքականٳթյան հիﬓական նպատակների թվٳմ, ներառված է նաև «կանանց
և տղամարդկանց ﬕջև փաստացի հավասարٳթյան խթանٳմը»: Կարևոր է, որ այդ նպատակները
պարտավոր են իրագործել ոչ ﬕայն պետական, այլ տեղական ինքնակառավարման մարﬕններն իրենց
իրավասٳթյٳնների և հնարավորٳթյٳնների շրջանակٳմ: Դրա հետ ﬔկտեղ, հիﬓական օրենքի հոդված
87-ով կառավարٳթյٳնը պարտավոր է յٳրաքանչյٳր տարի Ազգային ժողովին տեղեկատվٳթյٳն
ներկայացնել 86-րդ հոդվածով սահմանված նպատակների իրագործման վերաբերյալ, այդ թվٳմ կանանց
և տղամարդկանց ﬕջև փաստացի հավասարٳթյան խթանման ٳղղٳթյամբ կատարված քայլերի մասին:
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⁵https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510

2.2. Գենդերային քվոտայի շարٳնակական կիրառٳմը ԱԺ ընտրٳթյٳներٳմ
Վերջին հինգ տարիների ընթացքٳմ

դրական ﬕտٳﬓեր

օրենսգրքٳմ զգայٳն գենդերային նորﬔր և ﬔխանիզﬓերի

են արձանագրվել ՀՀ Ընտրական
ներդրման հարցٳմ:

Որոշٳﬓերի

ընդٳնման մակարդակٳմ կանանց ներկայացվածٳթյٳնը բարձրացնել ٳնպատակով ընտրական
օրենսդրٳթյան ﬔջ ամրագրված

դրٳյթների ﬔծ մասը կանանց ՀԿ-ների կողﬕց իրականացված

լոբբինգի արդյٳնք են: Դրանց թվٳմ են.
2016 թվականին ՀՀ Ընտրական օրենսգրքով ամրագրված գենդերային քվոտայի բարձրացٳմը, ընդ
որٳմ

«ճիշտ»

ձևակերպմամբ. «Կٳսակցٳթյան, կٳսակցٳթյٳնների դաշինքի և դաշինքٳմ

ընդգրկված կٳսակցٳթյٳններից յٳրաքանչյٳրի համապետական ընտրական ցٳցակի առաջին
մասٳմ առաջին 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»⁶: Քվոտայի պահանջը վերաբերٳմ է խորհրդարանական ընտրٳթյٳններٳմ
կիրառվող և՛ համապետական, և՛ տարածքային ցٳցակներին, ինչպես նաև տարածվٳմ է
համամասնական ընտրակարգով անցկացվող Երևանի, Գյٳմր ٳև Վանաձորի ՏԻՄ ընտրٳթյٳնների
վրա⁷: Դրա հետ ﬔկտեղ, անցٳմային և եզրափակիչ դրٳյթներով, մասնավորապես, օրենսգրքի 144րդ հոդվածի 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ կետերով վերը նշված դրական փոփոխٳթյٳններն ٳժի ﬔջ են
մտնել ٳﬕայն 2021 թվականին, իսկ ﬕնչ այդ 2017-ին և 2018-ին անցկացված բոլոր ընտրٳթյٳններٳմ
գործել է 25/75 համամասնٳթյٳն ապահովող դրٳյթը:
Ընտրական օրենսգրքով նախատեսված են ընտրված մարﬓٳմ քվոտայի պահպանման որոշակի
երաշխիքներ, ըստ որոնց. «եթե մանդատից հրաժարվել ٳարդյٳնքٳմ տվյալ խմբակցٳթյան որևէ
սեռի ներկայացٳցիչների թիվը նվազٳմ է, և արդյٳնքٳմ ցածր է լինել ٳ25 տոկոսից, ապա մանդատը
տրվٳմ է այդ նվազ ներկայացված սեռի հաջորդ թեկնածٳին»⁸:
2020 թվականին ընդٳնված ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխٳթյٳններով, բացի Երևանի, Գյٳմրٳ
և Վանաձորի ՏԻՄ ընտրٳթյٳններից, կٳսակցٳթյٳնների ցٳցակներٳմ թեկնածٳների սեռերի
առնվազն 30/70 հարաբերակցٳթյٳն սահմանող քվոտան

կիրառվել ٳէ նաև համամասնական

ընտրակարգով անցկացվող 4000-ից ավելի ընտրող ٳնեցող համայնքների ՏԻՄ ընտրٳթյٳններٳմ:
ՀՀ Ընտրական օրենսգրքٳմ ամրագրված է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և
տարածքային ընտրական հանձնաժողոﬖերի կազմٳմ որոշակի սեռերի համամասնٳթյան մասին
պահանջը. «Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմٳմ յٳրաքանչյٳր սեռի
ներկայացٳցիչների թիվը չպետք է պակաս լինի երկٳսից»⁹: «Տարածքային ընտրական
հանձնաժողովի կազմٳմ յٳրաքանչյٳր սեռի ներկայացٳցիչների թիվը չպետք է պակաս լինի
երկٳսից»¹⁰:

⁶ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք , հոդված 83, 4 և 10 կետերը https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=109081
⁷ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք , հոդված 130.2 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=109081
⁸ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք , հոդված 100.3 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=109081
⁹ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք , հոդված 42.2 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=109081
¹⁰ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք , հոդված 43.2 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=109081
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Քվոտայի բարձրացման հետևանքով վերջին հինգ տարիների ընթացքٳմ կանանց թիվը ՀՀ
Ազգային ժողովٳմ կրկնապատկվել է՝ աճելով 10.7%-ից ﬕնչև 23.5%, ինչի շնորհիվ Հայաստանն այդ
ցٳցանիշով բարելավել է իր դիրքերը Միջխորհրդարանական ﬕٳթյան ռեյթինգային աղյٳսակٳմ՝
զբաղեցնելով այժմ 84-րդ տեղը 193 երկրից: Դա 2015-ին արձանագրված

160-րդ տեղի զգալի,

սակայն դեռևս ոչ բավարար առաջընթաց է՝ հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի նախանշված 50/50 տեսլականը:
Դրական ձեռքբերٳմ կարելի է

համարել նաև այն փաստը, որ 2018-ին տեղի ٳնեցած

արտահերթ խորհրդարանական ընտրٳթյٳնների արդյٳնքٳմ խորհրդարան մտան ավելի ﬔծ թվով
երիտասարդ սերնդի ներկայացٳցիչներ (պատգամավորների ﬕջին տարիքը 35 տարեկան է), այդ
թվٳմ կանայք, ովքեր թավշյա հեղափոխٳթյան շարժիչ ٳժն են եղել, հետևապես տրամաբանական
էր, որ ընտրական ցٳցակները ձևավորվել էին հենց նրանց ներգրավմամբ: Ընտրված կին
պատգամավորներից 19%-ը ﬕնչև 30 տարեկան են, 58%-ը՝ 30-40 տարեկան են: Հաﬔմատٳթյան համար՝
Միջխորհրդարանական ﬕٳթյան տվյալներով աշխարհի խորհրդարաններٳմ ﬕնչև 30 տարեկան
պատգամավորները 2.2% են կազմٳմ, իսկ 45 տարեկան 28.1% են:
Խորհրդարանٳմ կանանց թվի աճը դրական է ազդել նաև Համաշխարհային տնտեսական
ֆորٳﬕ կողﬕց չորս առանցքային ոլորտներٳմ (տնտեսٳթյٳն, քաղաքականٳթյٳն, կրթٳթյٳն և
առողջապահٳթյٳն) հաշվարկվող Գենդերային բացի ցٳցանիշով (Gender Gap Index) Հայաստանի
դիրքի վրա: Եթե 2015 թ-ին Գենդերային բացի գլոբալ զեկٳյցի
տվյալներով¹¹

(Global Gender Gap Report 2015)

Հայաստանը զբաղեցնٳմ էր 105–րդ տեղը 145 երկրների թվٳմ, ապա 2020 թ.-ի

զեկٳյցի համաձայն¹² Հայաստանը 98-րդն է 153 երկրների շարքٳմ, ընդ որٳմ այդ առաջընթացն
արձանագրվել է առավելապես խորհրդարանٳմ կանանց թվի բարելավման հաշվին, ինչի
արդյٳնքٳմ Հայաստանը տեղափոխվել է 2015- 2020 թթ. ընթացքٳմ 125-րդ տեղից ﬕնչև 114-րդ
տեղ:

¹¹http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/
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¹²ttp://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

ՀՀ Ազգային ժողովٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան շարժընթացը 1995-2012 թթ.

Հաﬔմատելով Հայաստանի ցٳցանիշներն այլ երկրների ձեռքբերٳﬓերի հետ, կարելի է փաստել, որ
Ազգային ժողովٳմ կանանց այսօրվա 23.5%-ը մոտենٳմ է աշխարհի խորհրդարաններٳմ կանանց
ներկայացվածٳթյան ﬕջին ցٳցանիշին:
Միջխորհրդանական ﬕٳթյան տվ յալներով գենդերային քվոտաները շարٳնակٳմ են ﬓալ
հաջողٳթյան կարևորագٳյն գործոններ, որոնք պայմանավորٳմ են

կանանց

ավելի բարձր

ներկայացվածٳթյٳնը խորհրդարանٳմ:

2.3. Գենդերային քվոտայի կիրառٳմը ՏԻՄ ընտրٳթյٳններٳմ
Գենդերային քվոտայի կիրառٳմը համամասնական ընտրակարգով անցկացվող ՏԻՄ ընտրٳթյٳններٳմ հանգեցրեց Երևանի, Գյٳմրիի և Վանաձորի ավագանիներٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան
զգալի բարձրացմանը:
Մասնավորապես, Երևանի ավագանիٳմ կանանց ներկայացվٳթյٳնը 25% քվոտայի կիրառման
շնորհիվ բարձրացել է ﬕնչև 32%, իսկ Գյٳմրիի և Վանաձորի ավագանիներٳմ՝ ﬕնչև 24%, այն դեպքٳմ,
երբ ՏԻՄ համակարգٳմ (ՏԻՄ ավագան ٳկազմٳմ) կանանց ներկայացվածٳթյան ﬕջին ցٳցանիշը 10.7%
է:

Կանայք համամասնական ընտրակարգով ընտրված ՏԻՄ ավագան ٳկազմٳմ.¹³
Գյٳմրիի ավագանի
33 անդաﬓերից
8-ը կին են

Վանաձորի ավագանի
33 անդաﬓերից
8-ը կին են

24%

24%

Երևանի ավագանի
65 անդաﬓերից
21-ը կին են

32%

Աղբյٳրը՝ ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարٳթյٳն
¹³Ինֆոգրաֆիկան վերցվել է՝ WomenNet.am տեղեկատվական-վերլٳծական պորտալից
՝http://womennet.am/%d5%ab%d5%b6%d6%86%d5%b8%d5%a3%d6%80%d5%a1%d6%86%d5%ab%d5%af%d5%a1/
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2018 թվականին Հայաստանի երրորդ Հանրապետٳթյան պատմٳթյան ﬔջ առաջին անգամ կին
քաղաքապետ ընտրվեց: Ու թեպետ քաղաքագետների գնահատականներով, Դիանա Գասպարյանը նման
հաջողٳթյٳն չէր արձանագրի, եթե առաջադրված չլիներ Թավշյա հեղափոխٳթյան առաջնորդ ٳժի
կողﬕց, այդ հաղթանակը համապատասխանٳմ էր հանրٳթյան սպասելիքներին, ըստ որոնց թավշյա
հեղափոխٳթյٳնٳմ կանանց ակտիվ մասնակցٳթյան շնորհիվ իշխանٳթյան եկած քաղաքական ٳժը
պետք է խրախٳսեր կանանց ավելի լայն մասնակցٳթյٳնը երկրի կառավարմանը։
2018 թ.-ի սեպտեմբերին համամասնական ընտրակարգով կայացած Երևանի ավագանٳ
ընտրٳթյٳններն աննախադեպ էին կանանց հավակնٳթյٳնների իմաստով, քանի որ առաջին անգամ
Երևանի քաղաքապետի պաշտոնի համար մասնակից 12 քաղաքական ٳժերից երեքի ցٳցակները
կանայք էին գլխավորٳմ՝ ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ԲՀԿ կٳսակցٳթյան ներկայացٳցիչ Նաիրա
Զոհրաբյանը, «Երկիր ծիրանի» կٳսակցٳթյան նախագահ Զարٳհի Փոստանջյանը և ճարտարապետ
Անահիտ Թարխանյանը՝ «Երևանի հանրٳթյٳն» դաշինքից: Ինչպես հայտնի է, Երևանը ոչ ﬕայն երբեք
կին քաղաքապետ չի ٳնեցել, այլև ﬕնչ այդ, ընդաﬔնը երկ ٳկին էր առաջադրվել այդ պաշտոնٳմ
(Հեղինե Բիշարյանը՝ 2009 թ.-ին և Զարٳհի Փոստանջյանը՝ 2017 թ.-ին):
2.4.Կառավարման ոլորտٳմ կանանց մասնակցٳթյٳնը որպես

ՀՀ գենդերային ռազմավարٳթյան գերակայٳթյٳն
2019 թվականին թեև ٳշացٳմով¹⁴, բայց ընդٳնվեց «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ գենդերային քաղաքականٳթյան իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարٳթյٳնը և ﬕջոցառٳﬓերի ծրագիրը»¹⁵, որով սահմանվٳմ են պետական գենդերային քաղաքականٳթյան հինգ
գերակայٳթյٳնները.
Կանանց առաջխաղացման ազգային ﬔխանիզﬕ կատարելագործٳմ, կանանց և տղամարդկանց
հավասար մասնակցٳթյٳն կառավարման ոլորտٳմ և որոշٳﬓերի ընդٳնման մակարդակٳմ,
Սոցիալ-տնտեսական ոլորտٳմ գենդերային խտրականٳթյան հաղթահարٳմ, կանանց
տնտեսական հնարավորٳթյٳնների ընդլայնٳմ,
Կանանց և տղամարդկանց լիարժեք  ٳարդյٳնավետ մասնակցٳթյան և հավասար
հնարավորٳթյٳնների ընդյալնٳմ կրթٳթյան  ٳգիտٳթյան ոլորտٳմ,
Առողջապահٳթյան ոլորտٳմ կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորٳթյٳնների
ընդլայնٳմ,
Գենդերային խտրականٳթյան կանխարգելٳմ:
Հատկանշական է, որ ռազմավարٳթյան ﬔջ կառավարման ոլորտٳմ և որոշٳﬓերի ընդٳնման
մակարդակٳմ կանանց մասնակցٳթյան հիﬓախնդիրը դիտարկվٳմ է ﬕասնٳթյան ﬔջ ազգային
ﬔխանիզﬕ կատարելագործման հետ, ինչն արդարացված մոտեցٳմ է՝ հաշվի առնելով, որ
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¹⁴Նախորդ «Հայաստանի Հանրապետٳթյան գենդերային քաղաքականٳթյան
2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիրը» ավարտվել էր 2015 թվականին:
¹⁵http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=151906

Պեկինի գործողٳթյٳնների ծրագիրը դիտարկٳմ է պետական կառավարման համակարգٳմ արդյٳնավետ ազգային ﬔխանիզﬕ առկայٳթյٳնը, որպես կանանց դրٳթյան բարելավմանը նպաստող
քաղաքականٳթյան մշակման, իրականացման և վերահսկողٳթյան երաշխիք:
Ուշադրٳթյան է արժանի նաև այն փաստը, որ ռազմավարٳթյٳնով նախատեսվٳմ է ընդլայնել
գենդերային քվոտաների կիրառման դաշտը՝ ընդգրկելով ոչ ﬕայն օրենսդիր մարﬕնը, այլ պետական
կառավարման համակարգը: Նշենք, որ դեռևս 2016 թվականին անցկացված

«Տղամարդիկ և

գենդերային հավասարٳթյան հիﬓախնդիրը Հայաստանٳմ» սոցիոլոգիական հետազոտٳթյան»¹⁶
տվյալներով հարցվածների 63.3%-ը կողմ է քվոտաների ներդրմանը ՀՀ կառավարٳթյٳնٳմ և ՏԻՄերٳմ, 65.9%-ը՝ բիզնեսٳմ, որոշٳﬓերի ընդٳնման առٳմով կարևոր պաշտոններٳմ: Հետևապես,
ռազմավարٳթյան ակնկալիքները համապատասխանٳմ են հանրային տրամադրٳթյٳններին:
Ռազմավարٳթյան ﬔկ այլ «Գենդերային խտրականٳթյան կանխարգելٳմ» գերակայٳթյան
շրջանակٳմ նախանշված նպատակների ﬕ մասը նٳյնպես առնչվٳմ է կանանց քաղաքական
մասնակցٳթյանը, մասնավորապես.
(1) գենդերային ոչ խտրական մոտեցٳﬓերի արմատավորٳմը երկրի տնտեսական, սոցիալական և
քաղաքական ոլորտներٳմ, կանանց և տղամարդկանց իրավիճակի գնահատٳմը, նրանց
կարգավիճակի ﬕջև առկա տարբերٳթյٳնների վերհանٳմը.
(2) գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարٳմը, երկրի քաղաքական հիﬓախնդիրների լٳծմանը
և կայٳն տնտեսական զարգացմանը կանանց և տղամարդկանց հավասարակշռված մասնակցٳթյան
կարևորٳթյան մասին իրազեկվածٳթյան բարձրացٳմը...
4) գենդերային տարբերակված, համակարգված և ﬕասնական վիճակագրٳթյան վարٳմը, այդ
թվٳմ` պետական ծառայٳթյٳններ ստացող խմբերի վերաբերյալ...
Հարկ է նաև նշել, որ ի հեճٳկս Հայաստանٳմ 2013 թվականից սկիզբ արած հակագենդերային
շարժման ﬕտٳﬓերի և «գենդեր» տերﬕնի աղավաղման փորձերին, նոր ռազմավարٳթյան տեքստٳմ
օգտագործվٳմ է գենդերային տերﬕնաբանٳթյٳնը, ինչը կարևոր քայլ է գենդերային հավասարٳթյան
և դրա հետ կապված այլ եզրٳյթների ճիշտ ﬔկնաբանման ٳղղٳթյամբ:
2.5. Սեռի սկզբٳնքով տարանջատված տվյալների ամփոփٳմ և հանրայնացٳմ

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի (ԿԸՀ) կողﬕց
Կարևոր ձեռքբերٳմ է հանդիսանٳմ Հայաստանի ԿԸՀ-ի կողﬕց 2019թ. հրապարակված
«Վիճակագրական տվյալներ. կանանց և տղամարդկանց մասնակցٳթյٳնը 2018 թվականի ընտրական
գործընթացներին» գրքٳյկը¹⁷, որٳմ ամփոփված են սեռով տարանջատված տվյալներն ընտրական
գործընթացների բոլոր մասնակիցների մասին, ներառյալ ընտրողների, քվեարկٳթյան մասնակիցների,
պատգամավորների թեկնածٳների, բոլոր մակարդակների

¹⁶ «Տղամարդիկ և գենդերային հավասարٳթյան հիﬓախնդիրը Հայաստանٳմ» սոցիոլոգիական հետազոտٳթյան», ՄԱԿ-ի Բնակչٳթյան
հիﬓադրամ, 2016 https://armenia.unfpa.org/sites/default/ﬁles/pub-pdf/MEN-AND-GENDER-EQUALITY_ARM_July_2017_ﬁnalized_0.pdf
¹⁷https://res.elections.am/images/doc/Statistics2018.pdf
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ընտրական հանձնաժողոﬖերի անդաﬓերի, դիտորդների, հավատարմագրված լրագրողների մասին:
Դա առաջին և շատ արժեքավոր փորձ է, որի ﬕջոցով հանրٳթյանը ներկայացվեց ոչ ﬕայն սեռով
տարբերակված վիճակագրٳթյٳն ընտրٳթյٳնների բոլոր մասնակիցների մասին, այլ նաև տեսանելի
դարձավ հանրٳթյան համար ԿԸՀ-ի ﬕնչ վերջերս անտեսված դերը կանանց քաղաքական
մասնակցٳթյանը նպաստել ٳև համընդգրկٳն ընտրական գործընթացներ կազմակերպել ٳհարցٳմ¹⁸:
Այս դրական փորձի շարٳնակակٳթյٳնն ապահովելٳ

երաշխիք է հանդիսանٳմ այն, որ

«Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ գենդերային քաղաքականٳթյան իրականացման 2019-2023թթ.
ﬕջոցառٳﬓերի ծրագրի» 5-րդ գերակայٳթյան՝ Գենդերային խտրականٳթյան կանխարգելման 10-րդ
կետով¹⁹ նախատեսվٳմ է .
«ՀՀ-ի սոցիալական, տնտեսական, պետական, քաղաքական գենդերային իրավիճակի (ինչպես նաև
ընտրٳթյٳններին մասնակցած անձանց՝ տղամարդկանց և կանանց հարաբերակցٳթյան) վերաբերյալ
վիճակագրական տեղեկատվٳթյան հավաքագրٳմ և ամփոփٳմ՝ ըստ վիճակագրական աշխատանքների
տարեկան ծրագրի», որի համակատարողն է հանդիսանٳմ ՀՀ կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովը (համաձայնٳթյամբ):
2.6. «Կանանց օրակարգ» խորհրդարանական ընտրٳթյٳնների մասնակից

քաղաքական ٳժերի համար
«Կանանց օրակարգը` հանٳն զարգացման»²⁰ փաստաթٳղթը մշակվել²¹ և ներկայացվել էր
քաղաքական ٳժերին առաջին անգամ 2017-ի հերթական խորհրդարանական ընտրٳթյٳնների
ժամանակ, այնٳհետև լրամշակվել էր 2018-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրٳթյٳններին ընդառաջ՝
նպատակ ٳնենալով հրավիրել ընտրٳթյٳններին առաջադրված կٳսակցٳթյٳնների և
կٳսակցٳթյٳնների դաշինքների ٳշադրٳթյٳնը կանանց և տղամարդկանց հավասարٳթյٳնն
ապահովող հիﬓախնդիրների վրա:
Օրակարգի հարցադրٳﬓերը հիﬓված էին ՀՀ Սահմանադրٳթյան, ՀՀ գենդերային քաղաքականٳթյան հայեցակարգի շրջանակٳմ ընդٳնված օրենքների և ծրագրերի, Հայաստանի Հանրապետٳթյան ﬕջազգային պարտավորٳթյٳնների, ՀՀ վիճակագրական տվյալների, հանրապետٳթյٳնٳմ
անցկացված վերջին ٳսٳﬓասիրٳթյٳնների և սոցիոլոգիական հարցٳﬓերի վրա: Օրակարգը կազմվել
էր ըստ ոլորտների՝ հիմք ընդٳնելով Պեկինի Գործողٳթյٳնների ծրագրի կառٳցվածքային մոտեցٳﬓերն  ٳսկզբٳնքային հարցադրٳﬓերը, և առաջնորդվելով այն hամոզմամբ, որ խորհրդարանական
կառավարման պայմաններٳմ ՀՀ Ազգային ժողովի մաս կազմող քաղաքական ٳժերն են
պատասխանատվٳթյٳն կրել ٳօրենսդրական դաշտի բարելավման և գործադիր իշխանٳթյան կողﬕց
իրականացվող քաղաքականٳթյան համար:
¹⁸Հրապարակٳմը հնարավոր էր դարձել ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողﬕց (ՄԱԶԾ) իրականացվող «Հայաստանٳմ ընտրական
գործընթացների աջակցٳթյան» (ՀԸԳԱ) ծրագրի նախաձեռնٳթյամբ և աջակցٳթյամբ: Inclusive electoral processes: A guide for electoral
management bodies on promoting gender equality and women's participation https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/inclusiveelectoral-processes
¹⁹https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134904
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²⁰Հայերեն http://womennet.am/wp-content/uploads/2019/09/Womens-Agenda-2018-arm-min.pdf և անգլերեն https://oxygen.org.am/wpcontent/uploads/2019/06/Womens-Agenda_-ENG.pdf
²¹«Կանանց օրակարգը՝ հանٳն զարգացման» մշակվել է Շվեդիայի կառավարٳթյան կողﬕց ֆինանսավորվող՝ «ՀԱՎԱՍԱՐ. խթանելով
կանանց քաղաքական մասնակցٳթյٳնը ազգային մակարդակٳմ» ծրագրի շրջանակներٳմ, որն իրականացնٳմ էր ՕքսԵՋեն հիﬓադրամը՝
ՊրոՄեդիա-Գենդեր ՀԿ-ի փորձագետների և WomenNet.am կայքի հետ համագործակցٳթյամբ:

«Կանանց օրակարգ»-ի շٳրջ կազմակերպված նախընտրական դեբատների ժամանակ²² օրենսդիր
մարﬓٳմ ներկայացված լինել ٳհավակնٳթյٳններ ٳնեցող քաղաքական ٳժերին առաջարկվել էր
հստակեցնել իրենց վերաբերմٳնքը երկրի զարգացման գործընթացներٳմ կանանց և տղամարդկանց
հավասար մասնակցٳթյٳնն ապահովող հիﬓախնդիրների վերաբերյալ այն ակնկալիքով, որ ընտրվելٳ
դեպքٳմ նրանք

ոչ ﬕայն կբարձրացնեն այդ հարցերը խորհրդարանի ամբիոնից, այլև լٳծٳﬓեր

կառաջարկեն դրանց ٳղղٳթյամբ: «Կանանց օրակարգը» նաև հիմք հանդիսացավ ՀՀ Ազգային ժողով Քաղաքացիական հասարակٳթյٳն համագործակցٳթյան հարթակի համար:
2.7. Հանٳն կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավٳնքների և

հնարավորٳթյٳնների ԱԺ-ՔՀԿ համագործակցٳթյան հարթակ
2019թ. մարտի 8-ին ստորագրվեց ԱԺ – ՔՀԿ փոխըմբռնման հٳշագիր²³, որով կազմավորվեց երկկողմ
համագործակցٳթյան բաց հարթակ՝ քաղաքացիական հասարակٳթյան կազմակերպٳթյٳնների²⁴ և ՀՀ
7-րդ գٳմարման Ազգային Ժողովի ﬕջև` հանٳն կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավٳնքների և
հավասար հնարավորٳթյٳնների ապահովման:
Համագործակցٳթյան հարթակի նպատակն է համատեղել ՀՀ օրենսդիր իշխանٳթյան և քաղաքացիական հասարակٳթյան ներկայացٳցիչների ջանքերը կանանց և տղամարդկանց իրավٳնքների և
հնարավորٳթյٳնների իրական հավասարٳթյٳնն

ապահովելٳ ٳղղٳթյամբ: Համագործակցٳթյան

համար հիմք հանդիսացան նախընտրական շրջանٳմ քաղաքական ٳժերին ներկայացված «Կանանց
օրակարգ հանٳն զարգացման» փաստաթٳղթը:
Փոխըմբռնման հٳշագրով կողﬔրը համաձայնվեցին  ٳպատրաստակամٳթյٳն հայտնեցին.
իրենց իրավասٳթյան

շրջանակներٳմ ապահովել քաղաքացիական հասարակٳթյան

մասնակցٳթյٳնն օրենսդրական նախաձեռնٳթյٳններٳմ՝ ٳղղված քաղաքական, տնտեսական
և սոցիալական ոլորտներٳմ կանանց իրավազորմանը, ինչպես նաև կանանց և տղամարդկանց
հավասար իրավٳնքների և հավասար հնարավորٳթյٳնների խթանմանը,
սահմանված պարբերականٳթյամբ իրականացնել համատեղ հանրային ﬕջոցառٳﬓեր`
խթանել ٳերկրի զարգացման գործընթացներٳմ կանանց և տղամարդկանց հավասար
մասնակցٳթյٳնը,
խորհրդակցել «Կանանց օրակարգ` հանٳն զարգացման» փաստաթղթٳմ²⁵ զետեղված և ընդհանٳր հետաքրքրٳթյٳն ներկայացնող այլ հիﬓախնդիրների շٳրջ, ինչպես նաև քննարկել ﬕասնաբար իրականացվող գործողٳթյٳնների կատարման ընթացքը՝ պլանավորելով հետագա
համատեղ գործողٳթյٳնները:

²²http://womennet.am/women-agenda-debate-1/
²³https://havasarinfohubam/wp
content/uploads/²⁰²⁰/⁰²/%D⁵%⁹³%D⁵%B⁸%D⁵%AD%D⁵%A⁸%D⁵%B⁴%D⁵%A²%D⁵%BC%D⁵%B⁶%D⁵%B⁴%D⁵%A¹%D⁵%B⁶
%D⁵%⁸⁰%D⁵%B⁸%D⁶%⁸²%D⁵%B⁷%D⁵%A¹%D⁵%A³%D⁵%AB%D⁶%⁸⁰pdf
²⁴Հٳշագիրը ստորագրել են՝ ՀՀ Ազգային ժողովի կողﬕց՝ ՀՀ ԱԺ փոխնախագահ Լենա Նազարյանը և
Քաղաքացիական հասարակٳթյան կազմակերպٳթյٳնների կողﬕց՝ ՕքսԵՋեն հիﬓադրաﬕ տնօրեն Մարգարիտա Հակոբյանը, որպես
նախաձեռնող կազմակերպٳթյٳն, և ավելի քան քսան կանանց հիﬓախնդիրներով զբաղվող կազմակերպٳթյٳնների ղեկավարներ:
²⁵http://womennet.am/wp-content/uploads/2019/09/Womens-Agenda-2018-arm-min.pdf
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Հարթակի գործٳնեٳթյան ամփոփٳմը ﬔկ տարվա կտրվածքով ցٳյց տվեց, որ այդ ընթացքٳմ
քննարկٳﬓեր են իրականացվել 6 թեմաների շٳրջ, օրենսդրական նախաձեռնٳթյٳնների էին վերածվել
և ընդٳնվել հարթակի կողﬕց ներկայացված

5 առաջարկները, ընթացքի ﬔջ է գտնվٳմ ևս 9

առաջարկների օրենսդրական նախաձեռնٳթյٳնների ընդٳնٳմը: Հարթակի աշխատանքները
շարٳնակվٳմ են «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի ²⁶ շրջանակٳմ:

2.8. Կանանց հարցերով խորհրդի ձևավորٳմը

2019 թ. նոյեմբերին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ

ստեղծվեց կանանց հարցերով

խորհٳրդը, որը գլխավորեց ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը:
Խորհրդի կազմٳմ ներառված են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը և ﬕ շարք
փոխնախարարներ, ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներ, այլ գերատեսչٳթյٳնների պաշտոնյաներ և
հասարակական կազմակերպٳթյٳնների ներկայացٳցիչներ: Խորհրդի ընթացիկ աշխատանքները
կազմակերպել ٳնպատակով ստեղծվել է նաև աշխատանքային խٳմբ և հաստատվել

է դրա

անհատական կազմը²⁷։
Խորհٳրդը ստեղծվել է կանանց խնդիրներին վերաբերող աշխատանքները համակարգել ٳև
կանանց  ٳտղամարդկանց հավասար իրավٳնքների և հավասար հնարավորٳթյٳնների ապահովման
ազգային ﬔխանիզմ ձևավորել ٳնպատակով: Ըստ էٳթյան, ակնկալվٳմ է, որ խորհٳրդն է
հանդիսանալ ٳՀայաստանٳմ գենդերային հավասարٳթյան ապահովման ազգային ﬔխանիզմ, թեև,
փորձագետների գնահատատմամբ, այն չի համապատասխանٳմ Պեկինի Գործողٳթյٳնների ծրագրով
առաջադրվող լիարժեք և արդյٳնավետ ազգային ﬔխանիզﬕ պահանջներին²⁸:

2.9. Միջազգային կառٳյցների աջակٳթյամբ իրականացվող ծրագրեր
Վերջին քսան տարիների ընթացքٳմ Հայաստանٳմ կանանց կազմակերպٳթյٳնների կողﬕց
իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք նպատակաٳղղված են եղել կանանց քաղաքական
մասնակցٳթյան ընդլայնմանը և ներառել են նաև կٳսակցٳթյٳնների հետ աշխատանքը:

²⁶Ծրագրի նպատակն է ٳժեղացնել Հայաստանի օրենսդիր մարﬕնը, որպեսզի այն իրականացնի օրենքների մշակման, վերահսկողٳթյան և
ներկայացٳցչականٳթյան ապահովման իր առանցքային գործառٳյթները: Ծրագրի նպատակներից է նաև աջակցել խորհրդարանին, որպեսզի
պետական կառավարման համակարգٳմ կիրառվեն նոր գործիքներ  ٳﬔխանիզﬓեր, որոնք կնպաստեն աշխատանքի որակի բարելավմանը,
թափանցիկٳթյան և ներառականٳթյան ապահովմանը, գենդերային զգայٳն քաղաքականٳթյٳնների մշակմանը: Ծրագիրն իրականացվٳմ է
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՕքսԵՋեն հիﬓադրաﬕ, Մարդկային զարգացման ﬕջազգային կենտրոնի հետ համատեղ,
Մեծ Բրիտանիայի «Լավ կառավարման հիﬓադրաﬕ» և Շվեդիայի կառավարٳթյան օժանդակٳթյամբ:
²⁷https://www.e-gov.am/u_ﬁles/ﬁle/decrees/varch/2019/11/19-1740(1).pdf
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²⁸Պեկինի Գործողٳթյٳնների ծրագրٳմ Ազգային ﬔխանիզմը (ԱՄ) սահմանվٳմ է որպես «Կառավարٳթյան կազմٳմ քաղաքականٳթյան
կենտրոնական համակարգման մարﬕն», որը պետք է գտնվի կառավարٳթյան աﬔնաբարձր մակարդակٳմ և ղեկավարվի կառավարٳթյան
անդամ նախարարի կողﬕց: ԱՄ բարձր կարգավիճակը պետք է ապահովվի համապատասխան ռեսٳրսներով, իրավասٳթյٳններով և
ղեկավարման հնարաորٳթյամբ: ԱՄ մանդատն է՝ աջակցել բոլոր պետական կառٳյցների ջանքերին `բոլոր քաղաքականٳթյան ոլորտներٳմ
գենդերային հավասարٳթյան մոտեցٳմը ինտեգրել ٳնպատակով: Platform for Action and the Beijing Declaration. Fourth World Conference on
Women. N.Y.: UN DPI, 1996, para. 201-203, 296

Դրանց թվٳմ առավել ٳշագրավ են.
2000-2018 թվականներին տեղի ٳնեցած բոլոր խորհրդարանական ընտրٳթյٳններٳմ կանանց
մասնակցٳթյան վերաբերյալ տարբեր կազմակերպٳթյٳնների կողﬕց իրականացված
վերլٳծٳթյٳնները՝ ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի և ﬕ շարք այլ ﬕջազգային
կազմակերպٳթյٳնների աջակցٳթյամբ;
2000 թվականից

Համալսարանական կրթٳթյամբ ասոցիացիայի հիﬓադրված Կանանց

լիդերٳթյան դպրոցի «Բարձրագٳյն քաղաքական դասընթացներ» ծրագիրը քաղաքական
կٳսակցٳթյٳնների և հասարակական կազմակերպٳթյٳնների ակտիվիստների համար;
2007 թվականից տարբեր ﬕջազգային կազմակերպٳթյٳնների աջակցٳթյամբ ՊրոՄեդիաԳենդեր ՀԿ-ի նախաձեռնٳթյամբ լٳյս տեսնող «Կինը և քաղաքականٳթյٳնը» թերթը և 2011
թվականից ստեղծված WomenNet.am տեղեկատվական-վերլٳծական կայքը:
2010 թվականին Բրիտանական խորհրդի Wo/Men in politics

ծրագրի շրանակٳմ

նախապատրաստված «Կին քաղաքական գործիչներից կին քաղաքական գործիչներին» ձեռնարկը և
նٳյն ժամանակահատվածٳմ Ազգային ժողովրդավարٳթյան ինստիտٳտի (ԱԺԻ/NDI) ծրագրերի
շրջանակٳմ ձևավորված Կին առաջնորդների ֆորٳմը;
2011 թվականից ՏԻՄ-երٳմ կանանց մասնակցٳթյան վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ի և այլ
կազմակերպٳթյٳնների կողﬕց իրականացված ծրագրերը;
2015 թվականին

ԵԱՀԿ-ի Վարշավայի գրասենյակի և Արևելյան գործընկերٳթյան Էստոնիայի

գրասենյակի աջակցٳթյամբ իրականացված «Տեղական և ﬕջազգային ﬕ շարք կառٳյցների հետ
կանանց աջակցٳթյան և փոխանակման ծրագրերը» նախաձեռնٳթյٳնը, որի շրջանակٳմ
Հայաստանի ﬕ շարք կٳսակցٳթյٳնների համար գենդերային պլաններ են կազմվել;
2018 թվականին Եվրոպական ﬕٳթյան աջակցٳթյամբ ՕքսԵՋեն հիﬓադրաﬕ «Ընտրٳթյٳններ
բոլորի համար» ծրագրի շրջանակٳմ իրականացված «Արտահերթ խորհրդարանական
ընտրٳթյٳններ – 2018. Կանանց ընտրական վարքի առանձնահատկٳթյٳնները» հետազոտٳթյٳնը և ﬕ շարք այլ կանանց քաղաքական մասնակցٳթյանը վերաբերող հետազոտٳթյٳններ:

2020-ին ընթացքի ﬔջ գտնվող ծրագրերի թվٳմ են.
«Կանայք քաղաքականٳթյան ﬔջ» ծրագիրը, որի հիﬓական նպատակն է ընդլայնել կանանց և
երիտասարդների մասնակցٳթյٳնը քաղաքականٳթյան ﬔջ, հատկապես խթանելով նրանց
ներգրավվածٳթյٳնը համայնքային զարգացման գործընթացներٳմ: Ծրագրի հիﬓական
ٳղղٳթյٳններից է քաղաքական կٳսակցٳթյٳնների հետ համագործակցٳթյٳնը նաև
տեղական մակարդակٳմ։ Ծրագիրն իրականացվٳմ է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի
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(ՄԱԶԾ), ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառٳցվածքների նախարարٳթյան և ՕքսԵՋեն
հիﬓադրաﬕ հետ համագործակցٳթյամբ՝ Միացյալ Թագավորٳթյան «Լավ կառավարման
հիﬓադրաﬕ» ֆինանսավորմամբ:
«ԿԱՏԱՐԻՆԵ» կանանց քաղաքական առաջնորդٳթյան ծրագիրը, որը ոգեշնչված է Կատարինե
Զալյան Մանٳկյանի կերպարով, ով 1919 թվականին եղել է առաջին հայ կին պատգամավորներից
ﬔկը: 12 աﬕս տևողٳթյամբ վերապատրաստման, ٳսٳցման և ٳղղորդման շարٳնակական այս
ծրագիրն օգնٳմ է կանանց զարգացնել հաջողակ քաղաքական կարիերայի և առաջնորդٳթյան
համար անհրաժեշտ հմտٳթյٳններ: Ակնկալվٳմ է, որ ծրագրի շրջանակներٳմ 60 կին ձեռք կբերի
քաղաքական առաջնորդٳթյան հմտٳթյٳններ։ Ծրագիրն իրականացվٳմ է Ազգային
ժողովրդավարٳթյան ինստիտٳտի (ԱԺԻ/NDI) կողﬕց:
«Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի նպատակն է ٳժեղացնել Հայաստանի
օրենսդիր մարﬕնը, որպեսզի այն իրականացնի օրենքների մշակման, վերահսկողٳթյան և
ներկայացٳցչականٳթյան ապահովման իր առանցքային գործառٳյթները, ինչպես նաև,
իրականացնի խորհրդարանٳմ տեղի ٳնեցող գործընթացների գենդերային ٳղղորդٳմ: Ծրագիրն
իրականացվٳմ է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՕքսԵՋեն հիﬓադրաﬕ,
Մարդկային զարգացման ﬕջազգային կենտրոնի հետ համատեղ, Մեծ Բրիտանիայի «Լավ
կառավարման հիﬓադրաﬕ» և Շվեդիայի կառավարٳթյան օժանդակٳթյամբ:
«Կանայք և երիտասարդները նորարար տեղական զարգացման գործընթացներٳմ» ծրագիրը
«Տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավٳմը Հայաստանٳմ» ծրագրին առնչվող՝
ՄԱԶԾ-ի, Ջի-Այ-Զեդ-ի և ԵԽ-ի քառամյա ռազմավարական գործընկերٳթյան կառٳցակարգի մասն
է կազմٳմ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվٳմ է «Կանայք և երիտասարդները նորարար տեղական
զարգացման գործընթացներٳմ» ծրագիրը ֆինանսավորվٳմ է ՇՀԳ-ի (SDC) կողﬕց և
իրականացվٳմ է ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառٳցվածքների նախարարٳթյան հետ
համագործակցٳթյամբ։ Ծրագրի նպատակն է՝ բարելավել Հայաստանի տեղական
ինքնակառավարման մարﬕնների հաշվետվողականٳթյٳնը, արդյٳնավետٳթյٳնն ٳ
ներառականٳթյٳնը՝ մարզային և սոցիալական հավասարակշռٳթյամբ: Ծրագրի հիﬓական
ٳղղٳթյٳններն են՝ 1) hամայնքի բնակիչների կյանքի որակը բարելավող համայնքային ոլորտային
ներառական ծառայٳթյٳնների նախագծٳմ, իրականացٳմ և մոնիթորինգ; 2) ապրٳմակցٳմ/հոգատարٳթյٳն սերմանող առաջնորդٳթյան մոդելների ﬕջոցով համայնքներٳմ ակտիվ
երիտասարդների հզորացٳմ՝ որպես տեղական ժողովրդավարٳթյան և կանանց աջակցٳթյան
խմբերի խթանողներ; և 3) Բազմաբնակավայր համայնքներٳմ համայնքային զարգացման
գործընթացներٳմ և ընթացիկ բարեփոխٳﬓերٳմ կանանց առաջնորդٳթյան ներٳժի  ٳհմտٳթյٳնների ընդլայնٳմ:
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«Գենդերային հավասարٳթյٳնը Հայաստանի պետական կառավարման համակարգٳմ»
(GEPAA, ԳՀՀՊԿՀ) ծրագիրն իր գործٳնեٳթյٳնը ծավալٳմ է ազգային մակարդակٳմ՝
անﬕջականորեն համագործակցելով ՀՀ փոխվարչապետի գրասենյակի հետ։ Ծրագիրը
նախաձեռնվել է 2019 թվականին՝ հանրային կառավարման համակարգٳմ գենդերային
բաղադրիչին համապարփակ անդրադառնալ ٳնպատակով։ Ծրագրի հատٳկ կարևորման
ոլորտներն են՝ պետական կառավարման վերին օղակներٳմ կանանց դերակատարման
խթանٳմը, առանձին պետական մարﬕններٳմ աշխատանքի ընդٳնման ընթացակարգերի և
գործընթացների արդիականացٳմը, իգական սեռի երիտասարդ կադրերի շեշտադրմամբ
վերապատրաստٳﬓերը, պետական մարﬕնների աշխատակազﬕ զարգացման և ٳղղորդման
գործառٳյթները՝ գենդերային բաղադրիչի հատٳկ շեշտադրմամբ, քաղաքացիական
ծառայٳթյան արդիականացٳմը և գենդերային զգայٳն պրակտիկաների ներմٳծٳմը, ոլորտի
օրենսդրٳթյան վերանայٳմը գենդերային տեսանկյٳնից։ Առաձնակի ٳշադրٳթյան է
արժանանٳմ խորը հետազոտական հիմքից բխող առաջարկների և լٳծٳﬓերի մշակٳմը
հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխման նպատակով՝ հիﬓվելով Հանրային կառավարման
բարեփոխٳﬓերի ռազմավարٳթյան նախագծի և ՍԻԳՄԱ-ի 2019 թվականի Հանրային
կառավարման սկզբٳնքների հիﬓակետային գնահատման զեկٳյցի վրա։
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ՄԱՍ 3. ԿԱՆԱՆՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑؤԱՆ
ՈԼՈՐՏԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

3.1 Ընդհանٳր իրավիճակ
Հայաստանٳմ կանայք մասնագիտական և կրթական առٳմով հզոր ներٳժ ٳնեն, բարձրագٳյն
կրթٳթյٳն ٳնեցող անձանց

թվٳմ ﬔծամասնٳթյٳն են կազմٳմ²⁹, սակայն նրանց ներկայٳթյٳնը

քաղաքական որոշٳﬓերի ընդٳնման, տեղական ինքնակառավարման, տարածքային և պետական
կառավարման կենտրոնական օղակներٳմ, ինչպես նաև կٳսակցٳթյٳնների ղեկավար մարﬕններٳմ
հեռ ٳէ բավարար լինելٳց. այն ոչ ﬕայն չի համապաասխանٳմ ՄԱԿ-ի կողﬕց 2003թ. մատնանշված և
կրիտիկական զանգված ապահովող 40/60³⁰ (իսկ հիմա նաև 50/50), ինչպես նաև ազգային
փաստաթղթերով ամրագրված սկզբٳքներին, այլև օրենսդիր, գործադիր, դատական, ՏԻՄ իշխանٳթյան
քաղաքական և հասարակական ﬕավորٳﬓերի ղեկավար պաշտոններٳմ տղամարդկանց թիվը 2.8
անգամ գերազանցٳմ է կանանց թվին³¹: Մինչդեռ բարձր որակավորٳմ ٳնեցող մասնագետների խմբٳմ
կանայք 57% են, իսկ տղամարդիկ 43%³²: Այսինքն, կանանց ներٳժը լիարժեք չի օգտագործվٳմ
որոշٳﬓերի կայացման, երկրի կառավարման ոլորտٳմ:
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1991-2018թ.թ.

ընթացքٳմ Հայաստանի 16 կառավարٳթյٳններից յٳրաքանչյٳրի կազմٳմ կին

նախարարների թիﬖ երբեք չի գերազանցել 3-ը: Ընդհանٳր առմամբ, այդ նٳյն ժամանակահատվածٳմ
տղամարդիկ նախարարի պաշտոն են զբաղեցրել 235 անգամ, իսկ կանայք՝ ընդաﬔնը 8 անգամ:
ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Վարչապետի, վարչապետի տեղակալների պաշտոնները կանայք երբևիցե չեն
զբաղեցրել:
Կառավարٳթյան ﬔջ կանանց ներկայացվածٳթյան ցٳցանիշով Հայաստանը տարիներ

Կանայք նախարարների պաշտոնٳմ
Հայաստանٳմ և աշխարհٳմ

շարٳնակ զգալիորեն զիջٳմ է ﬕջին համաշխարհային ցٳցանիշին:
Անգամ, 2018-ին Հայաստանٳմ տեղի ٳնեցած
Թավշյա հեղափոխٳթյٳնից կազմավորված կառավարٳթյան 18 նախարարներից կազմված կաբինետի կազմٳմ երկ ٳկին նախարար ընդգրկվեց,

Աշխարհٳմ նախարարի պաշտոն
զբաղեցնող
4003 անձանցից 851 կին են,
ինչը 21,3% է կազմٳմ:
16 երկրներٳմ կանանց բաժին է հասնٳմ
նախարարական պորտֆելների 40- 50%-ը:

իսկ 2018 -ին արտահերթ խորհրդարանական
ընտրٳթյٳններից հետո 12 նախարարٳթյٳններից
կազմավորված կաբինետٳմ ﬕայն ﬔկ կին

14 երկրների կառավարٳթյٳնների
կազմٳմ կանանց մասնաբաժինը
50% և ավելի է:

ընդգրկվեց՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի

Հայաստանի կառավարٳթյան կազմٳմ
12 նախարարներից
ﬔկն է կին,
ինչը 8,3% է կազմٳմ:
https://www.gov.am/am/structure/276/
ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառٳցվածքների նախարարٳթյան տվյալներով, 2020 թ. մայիսի դրٳթյամբ:
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Գենդերային համամասնٳթյٳնը հաﬔմատաբար բարվոք է փոխնախարարների պաշտոններٳմ:
ՀՀ Կառավարٳթյան կազմٳմ 2020 թ. հٳլիս ամսվա դրٳթյամբ 12 նախարարٳթյٳնների 44
փոխնախարարներից 13-ն են կին (28.8%), ովքեր տեղաբաշխված են ﬕայն ٳթ նախարարٳթյٳններٳմ.
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի չորս տեղակալներից երկٳսը կին են
Առողջապահٳթյան նախարարի չորս փոխնախարարներից երկٳսը կանայք են
Արդարադատٳթյան նախարարի չորս տեղակալներից երկٳսը կանայք են
Կրթٳթյան, գիտٳթյան, մշակٳյթի և սպորտի նախարարի հինգ տեղակալներից երկٳսն են կին
Շրջակա ﬕջավայրի նախարարի երեք տեղակալներից ﬔկը կին է
Տարածքային կառավարման և ենթակառٳցվածքների նախարարի վեց տեղակալներից երկٳսն
են կին
Էկոնոﬕկայի նախարարի 5 տեղակալներից ﬕայն ﬔկն է կին
Բարձր տեխնոլոգիական արդյٳնաբերٳթյան նախարարը 3 տեղակալներից ﬔկը կին է
Մնացած չորս նախարարٳթյٳններٳմ ընդհանրապես կին փոխնախարարներ չկան:
Մասնավորապես ٳժային բլոկٳմ թե՛ ԱԻՆ-ٳմ (3 տեղակալ), թե՛ պաշտպանٳթյան նախարարٳթյٳնٳմ (2
տեղակալ) նախարարի տեղակալները բացառապես տղամարդիկ են: Կին տեղակալ չٳնեն նաև Արտաքին
գործերի և Ֆինանսների նախարարները:
Թեև «Հանրային ծառայٳթյան մասին» ՀՀ օրենքով³⁹ և՛ նախարարների, և՛ փոխնախարարների
պաշտոնները համարվٳմ են քաղաքական, սակայն, ինչպես նշված է օրենքٳմ՝ «Նախարարի տեղակալի
քաղաքական պաշտոն և համայնքի ղեկավարի տեղակալի համայնքային քաղաքական պաշտոն
զբաղեցնող անձը գործٳմ է համապատասխանաբար նախարարից և համայնքի ղեկավարից
պատվիրակված լիազորٳթյٳնների ٳժով և սեփական պատասխանատվٳթյամբ քաղաքական
որոշٳﬓեր կայացնել ٳիրավասٳթյամբ օժտված չէ»⁴⁰: Այս առٳմով ﬕայն Զարٳհի Բաթոյանի
զբաղեցրած Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնն է համարվٳմ քաղաքական
որոշٳﬓերի ընդٳնման մակարդակ:
Ընդհանٳր առմամբ, «Հանրային ծառայٳթյան մասին» ՀՀ օրենքով

սահմանված հանրային

(պետական և համայնքային) պաշտոնների շրջանակٳմ⁴¹, քաղաքական որոշٳﬓեր կայացնելٳ
իրավասٳթյամբ օժտված են շատ սահմանափակ թվով պետական պաշտոնյաններ⁴²:
Որոշٳﬓերի կայացման մակարդակٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան ընդլայնման հարցٳմ ﬔծ դեր
են խաղٳմ նաև կանանց առաջնորդٳթյան հանրային ընկալٳﬓերը, որոնք հիﬓականٳմ
կարծրատիպային են և կարող են լٳրջ խոչընդոտ հանդիսանալ կանանց առաջընթացի ճանապահին:
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³⁹Հանրային պաշտոններն ընտրովի կամ նշանակովի պաշտոններ են, որոնք զբաղեցվٳմ են քաղաքական գործընթացների, հայեցողական
որոշٳﬓերի, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ ընթացակարգերի արդյٳնքով: Այդ պաշտոններն զբաղեցնող անձինք իրենց
լիազորٳթյٳնների շրջանակներٳմ անհատական կամ կոլեգիալ կարգով ընդٳնٳմ են որոշٳﬓեր, պատասխանատվٳթյٳն կրٳմ իրենց
կայացրած որոշٳﬓերի համար, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: «Հանրային ծառայٳթյան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150577
⁴⁰«Հանրային ծառայٳթյան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 5.5 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150577
⁴¹Հանրային պաշտոնը դասակարգվٳմ է խմբերի` պետական և համայնքային: Պետական պաշտոնները դասակարգվٳմ են տեսակների`
քաղաքական, վարչական, ինքնավար և հայեցողական: Համայնքային պաշտոնները դասակարգվٳմ են տեսակների` քաղաքական,
վարչական և հայեցողական:
«Հանրային ծառայٳթյան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 4 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150577
⁴²Պետական քաղաքական պաշտոններն են Հանրապետٳթյան նախագահի, Ազգային ժողովի պատգամավորների, վարչապետի,
փոխվարչապետների, Ազգային անվտանգٳթյան խորհրդի քարտٳղարի, նախարարների և նրանց տեղակալների պաշտոնները: «Հանրային
ծառայٳթյան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 5.2 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150577

Հայաստանٳմ 2019 թվականին անցկացված «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխٳﬓերի
համատեքստٳմ՝ կանանց առաջխաղացման և որոշٳﬓերի կայացմանը մասնակցٳթյան հանրային
ընկալٳﬓ  ٳքաղաքականٳթյան բացերը» հետազոտٳթյան շրջանակներٳմ⁴³ «Ո՞ր պաշտոններٳմ
հասարակٳթյٳնն ավելի շատ կٳզենար կանանց տեսնել»

հարցին ստացված պատասխանների

համաձայն.
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Ոչ ﬔկٳմ

Նٳյն հետազոտٳթյան արդյٳնքներով հանրٳթյան ակնկալիքները ՏԻՄ-երٳմ կանանց
մասնակցٳթյան ընդլայնٳﬕց բավականին ﬔծ են և հանրային ընկալٳﬓերٳմ կանայք կարող են
դառնալ դրական փոփոխٳթյٳնների ﬔնեջերներ:
Հատկանաշան է նաև, որ քաղաքականٳթյան ﬔջ կանանց ներգրավման մասին բացասաբար
արտահայտվողների թիվը զգալիորեն իջել է վերջին տասը տարիների ընթացքٳմ: Մասնավորապես,
«Մեդիա սպառٳﬓ  ٳինֆորմացիոն նախասիրٳթյٳնները Հայաստանٳմ-2019» հարցման
արդյٳնքներով⁴⁴, հարցվածների ﬕայն 12.7%-ն էր համարٳմ, որ քաղաքականٳթյٳնը կանանց գործը չէ,
այն դեպքٳմ, երբ տասը տարի առաջ այդպիսի կարծիք ٳնեցողները 46,2% էին կազմٳմ⁴⁵: Սակայն
նٳյնիսկ հանրային կարծիքի այս դրական փոփոխٳթյան համատեքստٳմ փորձագետները, հիﬓվելով
խորքային հարցազրٳյցների և կանանց ընտրական վարքի ٳսٳﬓասիրٳթյٳնների վրա⁴⁶,
պատասխանել են, որ «կարծրատիպերն արդեն հաղթահարված են» պնդٳմը վաղաժամ է, և
կարծրատիպային մոտեցٳﬓերի առկայٳթյٳնը շարٳնակٳմ է ﬓալ կանանց քաղաքական
առաջընթացի հիﬓական խոչընդոտներից ﬔկը:

⁴³Հետազոտٳթյٳնն իրականացվել է 2019 թվականին «Կանայք քաղաքականٳթյան ﬔջ» ծրագրի շրջանակներٳմ, որն իրականացվٳմ է
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողﬕց՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառٳցվածքների նախարարٳթյան և ՕքսԵՋեն հիﬓադրաﬕ
հետ համագործակցٳթյամբ, Միացյալ Թագավորٳթյան «Լավ կառավարման հիﬓադրաﬕ» աջակցٳթյամբ:
⁴⁴Հետազոտٳթյٳնն իրականացված է «Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոնի կողﬕց «Ընտրٳթյٳններ բոլորի համար» ծրագրի
շրջանակներٳմ՝ Եվրոպական ﬕٳթյան ֆինանսական աջակցٳթյամբ:
⁴⁵Որոշٳﬓերի կայացման մակարդակٳմ կանանց ոչ բավարար ներկայացվածٳթյան պատճառների ٳսٳﬓասիրٳթյٳն, ՀՀ Աշխատանքի և
սոցիալական հետազոտٳթյٳնների ազգային ինստիտٳտ, Երևան, 2008
⁴⁶Ընտրٳթյٳններ բոլորի համար. Հայաստանٳմ ընտրական գործընթացի ներառականٳթյան մասնակցային գնահատٳմ, հٳնիս 2019,
իրականացվել է Եվրոպական ﬕٳթյան ֆինանսական աջակցٳթյամբ:
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3.2. Կٳսակցٳթյٳնների դերը կանանց քաղաքական մասնակցٳթյٳնը
խթանել ٳգործٳմ
Քաղաքական պաշտոններٳմ կանանց ներգրավման առٳմով կարևոր դեր են խաղٳմ կٳսակցٳթյٳնները և քաղաքական կառավարման տարբեր մակարդակներٳմ պարբերաբար տեղի ٳնեցող
ընտրٳթյٳնները: Սակայն այստեղ դեռևս կան որոշակի խոչընդոտներ և լٳծٳմ պահանջող խնդիրներ:

2015թ տեղի ٳնեցած Սահմանադրական փոփոխٳթյٳններով Հայաստանն անցել է
խոհրդարանական կառավարման, ինչը ﬕանշանակ հանգեցրել է խորհրդարանի և կٳսակցٳթյٳնների
դերի բարձրացմանը երկրի կառավարման համակարգٳմ:
Վերջին երկ ٳտարիների ընթացքٳմ ՀՀ-ٳմ անցկացված խորհրդարանական և ՏԻՄ
համամասնական ընտրٳթյٳնների գենդերային մշտադիտարկٳﬓերը հնարավորٳթյٳն են տալիս
դատել կանանց քաղաքական մասնակցٳթյٳնն ընդլայնել ٳհարցٳմ կٳսակցٳթյٳնների
դերակատարٳթյան, ինչպես նաև դիրքորոշման մասին: Սրա վերաբերյալ կٳսակցٳթյٳնների
դիրքորոշٳմը ﬔծապես պայմանավորված է քվոտաների առկայٳթյամբ և կիրառման
արդյٳնավետٳթյամբ:
90-ականերին առաջին անգամ ընտրական օրենսգրքٳմ ներդրված

գենդերային քվոտան (3%)

քաղաքացիական հասարակٳթյան կազմակերպٳթյٳնների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ
աստիճանաբար հասցվել է 2016թ ամրագրված 25/75%-ի: Իսկ նٳյն 2016 թվականին ՀՀ Ընտրական
օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 4-րդ և 10-րդ կետերով` կٳսակցٳթյٳնների ցٳցակներٳմ թեկնածٳների
սեռերի 30/70 համամասնٳթյٳնը սահմանող քվոտայի ներդրման հարցٳմ կٳսակցٳթյٳնները
նախաձեռնողական վարք չեն ցٳցաբերել, քվոտայի ընդٳնٳմը ջատագովել են ավելի քան 60 տեղական
և ﬕջազգային կազմակերպٳթյٳններ, որոնք դիմադրٳթյան են հանդիպել ՀՀ Ազգային ժողովٳմ
ներկայացված ﬕ շարք կٳսակցٳթյٳնների կողﬕց:
Արդյٳնքٳմ, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետٳթյան ﬕջազգային պարտավորٳթյٳնները,
ընտրվել է կոնսենսٳսային տարբերակը, այն է 30/70 համամասնٳթյٳն սահմանող քվոտան թեև
ամրագրվել է ՀՀ Ընտրական օրենսգրքٳմ, սակայն ﬕայն 2021 թվականից ٳժի ﬔջ մտնել ٳպայմանով,
ﬕնչ այդ գործել ٳեն օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ կետերով սահմանված անցٳմային և
եզրափակիչ դրٳյթները, ըստ որոնց «կٳսակցٳթյٳնների ընտրական ցٳցակներٳմ ցանկացած ամբողջ
թվով քառյակներٳմ (1-4, 1-8, 1-12 և այլն) յٳրաքանչյٳր սեռի ներկայացٳցիչների թիվը չպետք է
գերազանցի 75 տոկոսը»:
«Անցٳմային» քվոտան հենց կٳսակցٳթյٳնների նախաձեռնٳթյٳնն է եղել, որն
իրենք փաստարկٳմ են քվոտայի աստիճանական և ոչ թե կտրٳկ աճի

ցանկٳթյամբ՝

հաշվի առնելով կٳսակցٳթյٳններٳմ պատրաստված կանանց կադրերի պակասը:
Հասարակական կազմակերպٳթյٳններն այդ տեսակետը չեն կիսٳմ՝ նշելով,
որ պատրաստի կադրերի խնդիրը հավասարապես վերաբերٳմ է և՛ կանանց,
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և՛ տղամարդկանց:

Այնٳաﬔնայնիվ, քաղաքացիական հասարակٳթյան կողﬕց

2016-2020 թթ. ﬕ քանի անգամ

արված առաջարկները 144-րդ հոդվածի 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ կետերի դրٳյթները չեղյալ համարել ٳմասին
և Հայաստանի ﬕջազգային պարտավորٳթյٳններին համահٳնչ 30% քվոտան ավելի շٳտ գործարկելٳ
մասին, տարբեր պատճառներով չեն ընդٳնվել⁴⁷: Առաջարկները հիﬓված են եղել այն փաստի վրա, որ
քաղաքական ٳժերն այդ նٳյն ժամանակահատվածٳմ անցկացված բոլոր համամասնական
ընտրٳթյٳններٳմ բարի կամք դրսևորելով արդեն իսկ ապահովել էին իրենց նախընտրական
ցٳցակներٳմ կին թեկնածٳների ﬕջինٳմ ոչ պակաս քան 30% ներկայացվածٳթյٳնը: Ստորև բերված է
կին թեկնածٳների ﬕջին ներկայացվածٳթյٳնը կٳսակցٳթյٳնների ցٳցակներٳմ⁴⁸

Ուստի, խորհրդարանٳմ ներկայացված քաղաքական ٳժերի որոշٳմը 30/70 համամասնٳթյան
ﬕնչև 2021 թվական հետաձգել ٳմասին արդարացված չէր, քանի որ կٳսակցٳթյٳններն իրականٳմ
պատրաստ էին ներգրավել ٳիրենց ցٳցակներٳմ ավելի ﬔծ թվով կանանց, քան գործող օրենսդրական
կարգավորٳմով 25/75 համամասնٳթյٳնը: Ակնհայտ է, որ 30% քվոտայի գործարկման դեպքٳմ, դեռ
2018-ի ընտրٳթյٳնների արդյٳնքներով կարելի էր ակնկալել կանանց ներկայացվածٳթյան ավելի ﬔծ
առաջընթաց խորհրդարանٳմ: Ստորև ներկայաված է տեղեկٳթյٳն քաղաքական ٳժերի
համապետական ցٳցակներٳմ կին թեկնածٳների մասին, 2018⁴⁹

⁴⁷2018 թ. արտահերթ խորհրդարանական ընտրٳթյٳններից առաջ ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխٳﬓերի փաթեթը, որով
առաջարկվٳմ էր գործարկել 30% քվոտան, ﬔրժվել էր Ազգային ժողովի քվեարկٳթյամբ՝ չստանալով ձայների պահանջվող երեք հինգերորդը:
⁴⁸Աղբյٳրը՝ WomenNet.am տեղեկատվական վերլٳծական պորտալ
http://womennet.am/%d5%ab%d5%b6%d6%86%d5%b8%d5%a3%d6%80%d5%a1%d6%86%d5%ab%d5%af%d5%a1/
Ինֆոգրաֆիկան վերցվել է՝ WomenNet .am տեղեկատվականվերլٳծական պորտալից ՝
http://womennet.am/%d5%ab%d5%b6%d6%86%d5%b8%d5%a3%d6%80%d5%a1%d6%86%d5%ab%d5%af%d5%a1/
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Կին թեկնածٳները քաղաքական ٳժերի համապետական
ցٳցակներٳմ
«Ազգային առաջընթաց»

51,8%

«Քաղաքաց ٳորոշٳմ»

43,2%

«Օրինաց երկիր»

37,8%

«Սասնա ծռեր»

36,7%
35,4%

ՀՀԿ

31,3%

«Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնٳնդ»
«Բարգավաճ Հայաստան»

29,5%

«Լٳսավոր Հայաստան»

28,6%

«Իմ քայլը» դաշինք

26.2%
25.6%

«ՀՅԴ»
«Մենք» դաշինք

25,3%

Դիտարկելով արտահերթ խորհրդարանական ընտրٳթյٳններին մասնակից 11 քաղաքական ٳժերի
ընտրական ցٳցակներٳմ կին թեկնածٳների ներկայացվածٳթյٳնը գենդերային քվոտայի բարելավման
տեսանկյٳնից, կարելի է փաստել, որ կٳսակցٳթյٳններٳմ կանանց ներٳժի պակասի հետ կապված
մտահոգٳթյٳնները խիստ չափազանցված են: Ցٳցակների վերլٳծٳթյٳնը և փորձագետների
դիտարկٳﬓերը⁵⁰ ցٳյց են տալիս, որ իրական խնդիրները կապված են կٳսակցٳթյٳններٳմ առաջնորդ
կանանց պակասի, ղեկավար կազմٳմ

նրանց թերի ներկայացվածٳթյան և, որպես հետևանք, կին

թեկնածٳներին ընտրական ցٳցակներٳմ առաջնային դիրքերٳմ ներկայացնել ٳհետ և այդ է վկայٳմ
ստորև բերված տեղեկատվٳթյٳնը համապետական ցٳցակներٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան
մասին⁵¹.

Ինչպե՞ս են ներկայացված կին թեկնածٳները
համապետական ցٳցակներٳմ

Առաջին
հնգյակներٳմ

22%

Առաջին
տասնյակներٳմ

25%

Ցٳցակներٳմ
ﬕջինٳմ
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32,5%

⁵⁰http://womennet.am/wp-content/uploads/2018/12/WP-dec2018-arm.pdf
⁵¹Նٳյն տեղٳմ

Փաստորեն.
Թեև քաղաքական ٳժերի կեսը 30%-ից բարձր թվով կին թեկնածٳներ ٳնեին, արտահերթ
խորհրդարանական ընտրٳթյٳններին մասնակից ٳժերից ﬕայն ﬔկի ՝ «Ազգային առաջընթաց»
կուսակցٳթյան ցٳցակն էր կին գլխավորٳմ՝ Լٳսինե Հարոյանը:
Միայն երեք կٳսակցٳթյٳնների ցٳցակներٳմ են կանայք երկրորդ հորիզոնականٳմ` ՀՀԿ-ի,
«Լٳսավոր Հայաստան»-ի  ٳՔրիստոնեա-դեմոկրատական կٳսակցٳթյան։
Առաջին հնգյակներٳմ ﬕայն ﬔկը՝ «Ազգային առաջընթաց» կٳսակցٳթյٳնն է երկ ٳկին
ներկայացրել, ﬓացած բոլոր քաղաքական ٳժերը՝ ﬔկական կին են ընդգրկել առաջին
հնգյակٳմ:
Քաղաքական ٳժերից ﬕայն

ﬔկն է ներկայացրել առաջին տասնյակٳմ 4 կին («Ազգային

Առաջընթաց») և ﬕայն չորսը՝ 3 կին են ներկայացրել («Իմ քայլը» դաշինք, «Լٳսավոր
Հայաստան», ՕԵԿ, «Մենք» դաշինք), ﬓացածը ﬓացել են օրենքի պահանջի շրջանակٳմ՝
ներկայացնելով 2 կին:
Այս խնդրի ակٳնքները պետք է դիտարկել կٳսակցٳթյٳնների ներսٳմ կանանց կարգավիճակի և
ղեկավար պաշտոններٳմ նրանց ներկայացվածٳթյան, գենդերային զգայٳն կադրային քաղաքականٳթյան և ներկٳսակցական ժողովրդավարٳթյան համատեքստٳմ: Կարևոր է նաև կٳսակցٳթյան դիրքորոշٳմը գենդերային հավասարٳթյան խնդրին, որը բացահայտվٳմ է ոչ ﬕայն ընտրական ցٳցակների,
այլ նաև նախընտրական ծրագրերի գենդերային վերլٳծٳթյան ﬕջոցով, ինչի արդյٳնքٳմ
փորձագետները փաստել են⁵², որ.

կٳսակցٳթյٳնների ﬔծ մասի նախընտրական ծրագրերٳմ բացակայٳմ էր գենդերային
հավասարٳթյան հայեցակարգի խորքային ըմբռնٳմը,
նախընտրական ծրագերի ﬔծ մասٳմ անդրադարձ էր կատարվٳմ ոչ թե գենդերային
հավասարٳթյան ապահովմանը, այլ «կանանց հարցին», այն էլ պատեռնալիստական
մոտեցմամբ,
որոշակի գենդերային զգայٳնٳթյٳն է արձանագրվել

«Լٳսավոր Հայաստան», «Իմ

քայլը» կٳսակցٳթյٳնների դաշինքի և «Քաղաքաց ٳորոշٳմ» սոցիալ-դեմոկրատական
կٳսակցٳթյան ծրագրերٳմ, թեպետ նٳյնպես պատերնալիստական մոտեցման որոշ
դրսևորٳﬓերով:
Ինչպես նախորդ, այնպես էլ 2018թ.-ի արտահերթ ընտրٳթյٳնների ընթացքٳմ կանանց կամ
գենդերային հավասարٳթյանը վերաբերող թեմատիկան գրեթե չի նկատվել քարոզարշավի, այդ
թվٳմ կին թեկնածٳների կողﬕց տարվող քարոզարշաﬖերի ընթացքٳմ, բացառٳթյամբ այն
դեպքերի, երբ թեկնածٳները պատասխանել են այս թեմայով լրագրողի հարցերին:
Դատելով կٳսակցٳթյٳնների հանրٳթյանը ներկայացվող ծրագրերից և ընտրական
ցٳցակներٳմ կանանց դիրքից, կարելի է եզրակացնել, որ կٳսակցٳթյٳնները չեն

⁵²

«Արտահերթ խորհրդարանական ընտրٳթյٳններ՝ 2018. Կանանց ընտրական վարքի առանձնահատկٳթյٳնները»

հետազոտٳթյան զեկٳյց, ԵՄ/ՕՔՍԵՋԵՆ հիﬓադրամ, Երևան 2019
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գիտակցٳմ գենդերային հավասարٳթյան սկզբٳնքի կարևորٳթյٳնը ո՛չ ներկٳսակցական
զարգացման, ո՛չ էլ հասարակٳթյան շահի տեսակետից, ինչն իր հերթին բերٳմ է բազմաթիվ խնդիրների,
և այդ թվٳմ կանանց քաղաքական ոչ բավարար ներկայացվածٳթյանը:
Խորհրդարանական ընտրٳթյٳններٳմ կանանց մասնակցٳթյան խոչընդոտ է հանդիսանٳմ նաև
գործող Ընտրական օրենսգրքով նախատեսված տարածքային կամ բաց ցٳցակների առկայٳթյٳնը: Ի
տարբերٳթյٳն համապետական (փակ) ցٳցակների տարածքային (բաց) ցٳցակներٳմ կանանց նٳյնիսկ
քվոտավորված ներկայٳթյٳնը դեռևս ընտրվել ٳերաշխիք չէ: Այդ կապակցٳթյամբ իրենց
մտահոգٳթյٳն էին հայտնٳմ ոչ ﬕայն քաղաքացիական հասարակٳթյան ներկայացٳցիչները, այլև
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի և Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները: Դեռևս 2016-ին հրապարակված
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի և Վենետիկի հանձնաժողովի զեկٳյցٳմ նշվٳմ էր, որ տարածքային ցٳցակների
կիրառման պարագայٳմ ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը, ըստ էٳթյան, չի երաշխավորٳմ, որ
կٳսակցٳթյٳնների ցٳցակներٳմ թեկնածٳների սեռային համամասնٳթյٳնը կպահպանվի դե ֆակտո
ընտրված Ազգային ժողովٳմ: «Ընտրական համակարգերի՝ քաղաքականٳթյան ﬔջ կանանց
ներկայացվածٳթյան վերաբերյալ» վերլٳծական զեկٳյցٳմ (2009)

⁵³

Վենետիկի հանձնաժողովը,

դիտարկելով «բաց» կամ ազատ ցٳցակների ներդրման փորձը տարբեր երկրներٳմ, նշել էր, որ դա կարող
է հանգեցնել ավելի քիչ թվով կանանց ընտրٳթյան. ինչն արձանագրվեց

և՛ 2017 թ.-ի, և՛ 2018 թ.-ի

ընտրٳթյٳնների արդյٳնքٳմ այն տարբերٳթյամբ ﬕայն, որ 2017 թ.-ի ընտրٳթյٳնների արդյٳնքٳմ
տարածքային ցٳցակներով խորհրդարան անցավ ընդաﬔնը 2 կին, իսկ 2018 թ.-ի ընտրٳթյٳնների
արդյٳնքٳմ տարածքային ցٳցակներով խորհրդարան է անցել 12 կին, այդ թվٳմ «Իմ քայլը» դաշինքից
ընտրված 23 կանանցից 9-ը, ԲՀԿ-ի 5 կին պատգամավորներից 2-ը և ԼՀԿ-ի 4 կանանցից 1-ը:
Ընտրٳթյٳններٳմ կանանց մասնակցٳթյٳնը խոչընդոտող հանգամանքներին հատٳկ
անդրադարձ է կատարվել ԵԱՀԿ Ժողովրդավարական հաստատٳթյٳնների և մարդ ٳիրավٳնքների
դիտորդական առաքելٳթյան վերջնական զեկٳյցٳմ ՝ Հայաստանٳմ 2018թ.-ի դեկտեմբերի 9-ին
⁵⁴

կայացած Ազգային Ժողովի արտահերթ ընտրٳթյٳնների վերաբերյալ ։
Միջազգային դիտորդները մասնավորապես մատնանշել են, որ գրեթե բոլոր կٳսակցٳթյٳններն
իրենց հետ զրٳյցներٳմ նշել են, որ դժվարٳթյٳններ են ٳնեցել փորձառ ٳկին թեկնածٳներ
հավաքագրել ٳհարցٳմ 25 տոկոսի քվոտան լրացնել ٳհամար: «Մինչ գենդերային քվոտան ենթադրٳմ է,
որ կٳսակցٳթյٳնների կողﬕց առավել ﬔծ ջանքեր պետք է գործադրվեն կանանց քաղաքական
մասնակցٳթյٳնը քաջալերել ٳև դյٳրացնել ٳհարցٳմ, ցավոք ընտրապայքարի մասնակիցներից
շատերը կանանց ընտրացٳցակներٳմ ներգրավٳմ էին ﬕայն ձևականորեն»,- եզրակացրել են
⁵⁵

դիտորդները :
Զեկٳյցի հեղինակների կողﬕց իրավիճակը բարելավել ٳնպատակով ներկայցված հանձնարարական

⁵³

Վենետիկի հանձնաժողովի «Ընտրական համակարգերի` քաղաքականٳթյան ﬔջ կանանց մասնակցٳթյան
վերաբերյալ» զեկٳյցից (2009) Report on the impact of electoral systems on women's representation in politics .
European commission for democracy through law (venice commission), կետ 80 ,June 2009
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http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdﬃle=CDL-AD(2009)029-e
https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/413567

⁵⁴

⁵⁵

Նٳյն տեղٳմ

կաններٳմ նշված է.
«Ընտրական գործընթացի բոլոր շահառٳների շրջանٳմ պետք է իրականացվի իրազեկٳթյան
բարձրացٳմ քաղաքական և հանրային կյանքٳմ կանանց և տղամարդկանց հավասար
մասնակցٳթյան կարևորٳթյան վերաբերյալ՝ հատٳկ շեշտադրելով կٳսակցٳթյٳններٳմ
կանանց դերակատարٳթյٳնը:
Դիտարկել կին թեկնածٳների առաջմղման հատٳկ ﬕջոցների խթանٳմը: Դա կարող է արվել
թերներկայացված սեռի թեկնածٳներին համապետական ցٳցակների յٳրաքանչյٳր երկրորդ
դիրքٳմ ընդգրկել ٳﬕջոցով։»
Հատկանշական է, որ դիտորդական առաքելٳթյան անդաﬓերը շեշտադրել են նաև
կٳսակցٳթյٳնների դերը՝ հիշեցնելով ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի թիվ 7/09 որոշման 3-րդ պարբերٳթյան մասին, որով կոչ է արվٳմ «խրախٳսել բոլոր քաղաքական գործիչներին խթանել ٳկանանց և
տղամարդկանց հավասար մասնակցٳթյٳնը կٳսակցٳթյٳններٳմ՝ նպատակ ٳնենալով հասնել առավել
հավասարակշռված գենդերային ներկայացվածٳթյանը ընտրովի պետական պաշտոններٳմ՝ որոշٳﬓեր
կայացնող օղակի բոլոր մակարդակներٳմ»:
Զեկٳյցٳմ անդրադարձ կա հատկապես կին թեկնածٳների նկատմամբ սեռով պայմանավորված
ստորացնող հռետորաբանٳթյանը և անհարգալից վերաբերմٳնքին, հատկապես առցանց տիրٳյթٳմ,
ինչն ատելٳթյան խոսքի և սեքսիզﬕ դրսևորٳմ հանդիսանալով,

նաև այսօրվա

քաղաքական

օրակարգի արդիական խնդիրներից ﬔկն է դարձել:
Հաշվի առնելով ընտրٳթյٳնների փորձը և ﬕջազգային և տեղական դիտորդների եզրակացٳթյٳնները այսօր քաղաքական օրակարգٳմ են գտնվٳմ ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի և Կٳսակցٳթյٳւնների
մասին օրենքի բարեփոխٳﬓերը: Հայեցակարգային մոտեցٳﬓերն, այլ մոտեցٳﬓերի թվٳմ, ներառٳմ
են գենդերային քվոտայի բարձրացման հարցը, տարածքային ցٳցակներից հրաժարվելը և
ներկٳսակցական գործընթացների գենդերային ٳղղորդٳմը:

3.3.Կանայք Ազգային ժողովի ղեկավար պաշտոններٳմ
Ընտրական օրենսգրքով նախատեսված 25% քվոտայի կիրառման արդյٳնքٳմ 2018-ին ընտրված
Ազգային ժողովի կազմٳմ (7-րդ գٳմարٳմ) ընդգրկված 132 պատգամավորներից 31-ը կամ 23.5%-ը
կանայք են, որոնց թվٳմ «Իմ քայլը» խմբակցٳթյան 88 պատգամավորներից 22-ը կամ 25 %-ը, ԲՀԿ
խմբակցٳթյան

23 պատգամավորներից 5 –ը կամ 22% -ը և ԼՀԿ-ից 18 պատգամավորներից 4-ը կամ

22%-ը կանայք են:
Նշված քաղաքական ٳժերն իրենց ընտրական ցٳցակներٳմ ընդգրկել էին համապատասխանաբար
26%, 29.8% և 26.4% կին թեկնածٳներ, ինչը վկայٳմ է, որ քվոտան այս ընտրٳթյٳններٳմ հնարավորինս իրագործվել է (օրինակ «Իմ քայլը» խմբակցٳթյան կազմٳմ), բայց նٳյնիսկ այդ պարագայٳմ
Ազգային ժողովٳմ կանանց թերներկայացվածٳթյան խնդիրը դեռևս

⁵⁶
Ինֆոգրաֆիկան վերցվել է՝ WomenNet .am տեղեկատվական-վերլٳծական պորտալից՝
http://womennet.am/%d5%ab%d5%b6%d6%86%d5%b8%d5%a3%d6%80%d5%a1%d6%86%d5%ab%d5%af%d5%a1/
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լٳծված չէ, հատկապես հաշվի առնելով այն փաստը, որ 7-րդ գٳմարման Ազգային ժողովٳմ կին
պատգամավորների թվի ավելացٳմը չի հանգեցրել խորհրդարանի ղեկավար կազմٳմ կանանց
ներկայացվածٳթյան բարձրացմանը: Տես՝ ստորև⁵⁶

ԿԱՆԱՅՔ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄؤՄ
ՀՀ Ազգային ժողովի խորհրդի

18 անդաﬓերից ﬕայն 4-ն են կին
Նախագահ

20%

Փոխնախագահ
Խմբակցٳթյٳններ
Մշտական հանձնաժողով

Այսպես, Ազգային ժողովի խորհրդի 18 պաշտոններից ﬕայն չորսն են զբաղեցնٳմ կանայք, այդ
թվٳմ երեք փոխխոսնակներից ﬔկն է կին՝ Լենա Նազարյանը («Իմ քայլը» խմբակցٳթյٳն), խորհրդարանի երեք խմբակցٳթյٳններից ﬔկն է կին ղեկավարٳմ՝ Լիլիթ Մակٳնցը «Իմ քայլը» խմբակցٳթյան ղեկավարն է և 11 մշտական հանձնաժողոﬖերից ﬕայն երկٳսն են կանայք գլխավորٳմ՝ ԱԺ
ֆինանսավարկային և բյٳջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը ղեկավարٳմ է Մանե Թանդիլյանը («Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն) և Մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանٳթյան և հանրային
հարցերի մշտական հանձնաժողովը ղեկավարٳմ է Նաիրա Զոհրաբյանը

( «Բարգավաճ Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն):
Հատկանշական է, որ կանանց ներկայացվածٳթյան կտրٳկ ավելացٳմը Երևանի ավագանիٳմ՝
այժմ Երևանի ավագան ٳ65 անդաﬕց 21-ը կամ 32 %-ը կանայք են, նٳյնպես ոչ ﬕ կերպ չանդրադարձավ
քաղաքապետարանի ղեկավար կազﬕ վրա, որն առաջվա պես ամբողջٳթյամբ տղամարդկանցից է
կազմված:

Կին խոսնակների թիﬖ աշխարհٳմ
Միջխորհրդարանական ﬕٳթյան տվյալներով⁵⁷.
2020թ. 192 երկրների 278 խորհրդարաններից 57-ٳմ խոսնակները կանայք են, ինչը
20,5% է կազմٳմ:
1995թ.` 25 տարի առաջ, երբ տեղի ٳնեցավ Պեկինի համաժողոﬖ, կին խոսնակների
թիﬖ կրկնակի ցածր էր:
Հայաստանի խորհրդարանի պատմٳթյան ﬔջ կին ԱԺ նախագահ երբևէ չի եղել,
⁵⁸
ընդ որٳմ ﬕայն ﬔկ անգամ է կին թեկնած ٳառաջադրվել :

⁵⁷
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/women-in-politics-map-2020
ՀՀ ԱԺ նախագահի պաշտոնի համար՝ 2011 թվականին «Ժառանգٳթյٳն» խմբակցٳթյٳնը առաջադրել էր
պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանի թեկնածٳթյٳնը:
⁵⁸

3.4. Կանանց ներկայացվածٳթյٳնը ՏԻՄ-երٳմ
Դիտարկելով ՏԻՄ համակարգٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան վերջին 15 տարվա շարժընթացը
կարելի է փաստել, որ դրական փոփոխٳթյٳններ շատ աննշան են եղել, ընդ որٳմ դրանք վերաբերել են
ﬕայն ՏԻՄ ավագանٳն: Համայնքների ղեկավարների թիվը տատանվել է 2%-ի շրջակայքٳմ՝ 2008 թ.-ին
հասնելով 2.5 %-ի, և 2019 թ.-ին՝ իջնելով 1.6%-ի։ Ակնհայտ է, որ եթե ոլորտٳմ կանանց մասնակٳթյան
ապահոմանն ٳղղված լٳրջ քայլեր չկատարվեն, երազանք կﬓա համայնքների ղեկավարների
պաշտոններٳմ կանանց թեկٳզ 10%-ի ապահովٳմը:

ՏԻՄ-երٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան շարժընթացը

Այսօր Հայաստանի 502 համայնքներից 9-ն են կանայք ղեկավարٳմ, ընդ որٳմ հանրապետٳթյան
տասը մարզերից չորսٳմ՝ Արագածոտնٳմ, Տավٳշٳմ, Վայոց Ձորٳմ, Սյٳնիքٳմ կին համայնքի
ղեկավարներ չկան։ Կանայք գլխավորٳմ են բացառապես գյٳղական համայնքները, հանրապետٳթյան
46 քաղաքային համայնքներից ﬕայն ﬔկն է կին ղեկավարٳմ՝ Էջﬕածինը, ընդ որٳմ դա առաջին դեպքն
է, երբ քաղաքային համայնքٳմ կին ղեկավար է ընտրվել:
Այսօր Հայաստանٳմ 52 ﬕավորված համայնք կա, և դրանցից ﬕայն ﬔկի՝ Շիրակի մարզի Ամասիա
համայնքի ղեկավարն է կին։ Թեև խոշորացված համայնքների կազմٳմ 420 բնակավայրերի վարչական
ղեկավարներից 22-ը կանայք են (5.2%), սակայն այդ պաշտոնի իրավասٳթյٳնների շրջանակն, ըստ
օրենքի, շատ ավելի սահմանափակ է, քան համայնքի ղեկավարի դեպքٳմ: Բացի այդ վարչական
ղեկավարը նշանակովի, իսկ համայնքի ղեկավարը ընտրովի պաշտոն է:
ՀՀ

տարածքային կառավարման և ենթակառٳցվածքների նախարարٳթյան տվ յալներով,

Հայաստանի համայնքների ավագան ٳ3784 անդաﬕց

371-ը կանայք են

(9.8%), և ինչն առավել

մտահոգիչ է Հայաստանի 502 համայնքներից 282 համայնքների ավագան ٳկազմٳմ ընդհանրապես կին
չկա:
Նախորդ տարվա տվյալների հաﬔմատ կին ավագանիների ցٳցանիշը ﬕ փոքր աճել է 2019 թ.-ին՝
կազﬔլով 9.3 տոկոս։ Հաﬔմատٳթյան համար նշենք, որ 2016 թ.-ին ավագանիներٳմ կանանց
ներկայացվածٳթյٳնը կազմٳմ էր 11.7%, այսինքն որոշակի հետընթաց է տեղի ٳնեցել 2016 թվականից
հետո, ինչը կապվٳմ է համայնքների խոշորացման գործընթացի հետ: Խոշորացվող համայնքների
ընտրٳթյٳններٳմ առկա ավելի կոշտ մրցակցٳթյան և այլ խոչընդոտների ի հայտ գալٳ

⁵⁹

Աղբյٳրը՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառٳցվածքների նախարարٳթյٳն
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պայմաններٳմ կանանց ընտրվել ٳհնարավորٳթյٳնները նվազٳմ են: Փորձագետների
գնահատմամբ, համայնքների խոշորացٳմը նոր «ապակյա առաստաղ» ստեղծեց

կանանց համար:

Օրինակ, 2016 թվականին 17 փնջերٳմ 125 համայնք ﬕավորող խոշորացման ընտրٳթյٳնների
⁶⁰

գենդերային մշտադիտարկٳմը ցٳյց է տվել, որ կանայք շատ պասիվ են եղել առաջադրման փٳլից
սկսած, իսկ ընտրված ավագան ٳկազմٳմ կանանց ներկայացվածٳթյٳնը` 2-3 անգամ ցածր է, քան ﬕնչև
խոշորացٳմը: Միակ բացառٳթյٳնը Սյٳնիքի մարզի Տեղ համայնքն է. այսօր դա ﬕակ խոշորացված
համայնքն է, որի ավագանիٳմ խոշորացٳﬕց հետո կանանց թիﬖ ավելացել է:
ՏԻՄ-երٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան նվազٳմը կանխել ٳնպատակով Ընտրական օրենսգրքٳմ
և ﬕ շարք այլ օրենքներٳմ փոփոխٳթյٳններ իրակակցվեցին, ըստ որոնց՝ «4000-ից ավելի ընտրող
ٳնեցող համայնքներٳմ, ինչպես նաև բազմաբնակավայր համայնքներٳմ համայնքի ավագանٳ
ընտրٳթյٳններն անցկացվٳմ են համամասնական ընտրակարգով»:
Անցٳմը համամասնական ընտրակարգի նշանակٳմ է, որ կգործի Ընտրական օրենսգրքٳմ
ամրագրված գենդերային քվոտան, այն է. «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»:

Ակնկալվٳմ է, որ այդ

փոփոխٳթյٳնների շնորհիվ ՏԻՄ-երٳմ կանանց թիվը ոչ ﬕայն չի նվազի, այլ կտրٳկ կաճի: Դրա մասին
են փաստٳմ ավելի վաղ համամասնական ընտրակարգով անցկացված ՏԻՄ ընտրٳթյٳնները
Երևանٳմ, Գյٳմրիٳմ և Վանաձորٳմ:
2018թ սեպտեմբերին կայացած Երևանի ավագան ٳընտրٳթյٳններٳմ ընդհանٳր 982
թեկնածٳներից 356 կին են եղել, իսկ փաստացի ընտրվածներից 65 անդաﬓերից 18-ը կամ 27.6%-ը կին:
2018 թ.-ի դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրٳթյٳնների արդյٳնքٳմ
Երևանի ավագան ٳկազմٳմ ընդգրկված շատ անդաﬓեր, այդ թվٳմ կանայք, դարձան պատգամավոր,
իսկ ավագանիٳմ նրանց թափٳր տեղերը լրացվեցին քաղաքական ٳժերի ցٳցակներٳմ ընդգրկված այլ
թեկնածٳներով, ինչի արդյٳնքٳմ կանանց ներկայացվածٳթյٳնը ﬔծացել է՝ այժմ Երևանի ավագանٳ
65 անդաﬕց 21-ը կամ 32 %-ը կանայք են ⁶¹.
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http://womennet.am/wp-content/uploads/2016/12/WP_november_2016_arm.pdf
տեղեկատٳթյٳնը վերցվել է՝ WomenNet .am տեղեկատվական-վերլٳծական պորտալից՝ http://womennet.am/yerevan-avagani-new/

⁶¹

Այնٳհանդերձ, չնայած Երևանի ավագան ٳընտրական գործընթացին կանանց լայն մասնակցٳթյանը.
Երևանի քաղաքապետն  ٳնրա չորս տեղակալները տղամարդիկ են,
քաղաքապետի բոլոր երեք խորհրդականները տղամարդիկ են,
քաղաքապետի օգնականը, մամٳլի քարտٳղարը, աշխատակազﬕ ղեկավարը,
քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը նٳյնպես տղամարդիկ են,
մայրաքաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջաններն էլ են տղամարդիկ ղեկավարٳմ:
Վարչական շրջանի ղեկավարների 19 տեղակալներից ﬕայն ﬔկն է կին։
Կանայք ի հայտ են գալիս ﬕայն վարչٳթյٳնների պետերի պաշտոններٳմ, ընդ որٳմ
քաղաքապետարանի 22 վարչٳթյٳնների պետերից ﬕայն երեքն են կանայք:
ՏԻՄ ընտրٳթյٳնները համամասնական կարգով անցկացնել ٳշٳրջ ակտիվ քննարկٳﬓերի
համատեքստٳմ հարկ է նշել, որ կٳսակցٳթյٳնները, որպես կանոն շատ ցածր մասնակցٳթյٳն են
ցٳցաբերել

համայնքի ղեկավարի  ٳավագան ٳընտրٳթյٳններին։ 2019 թ. կայացած ՏԻՄ

ընտրٳթյٳններٳմ ընդաﬔնը ﬕ քանի կٳսակցٳթյٳնների՝ ՔՊ-ի, ՀՍԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի, ՀՀԿ-ի,
Կոմկٳսի

ներկայացٳցիչներն էին մասնակցٳմ, ընդ որٳմ

նրանք գրեթե բոլորը որպես

ինքնառաջադրվածներ, ինչը նշանակٳմ է, որ գոնե ֆորմալ առٳմով կٳսակցٳթյٳնները չեն աջակցել
իրենց անդամ հանդիսացող թեկնածٳներին:
Մասնավորապես ԿԸՀ-ի տվյալներով, համայնքի ղեկավարի համար առաջադրված 175 թեկնածٳներից 156-ն անկٳսակցական է եղել։ Նրանցից ինքնաառաջադրված են 173-ը։ Կٳսակցٳթյٳններն
աջակցել են ﬕայն երկ ٳթեկնածٳի։ Ինչ վերաբերٳմ է նٳյն տարٳմ կայացած ավագան ٳանդաﬕ
ընտրٳթյٳններին, ապա այս պարագայٳմ էլ 295 թեկնածٳներից 290-ն են ինքնաառաջադրված,
անկٳսակցական են 276-ը։
Կٳսակցٳթյٳնների ՏԻՄ ընտրٳթյٳններٳմ նման գործելակերպը պայմանավորված է նաև նրանց
հանդեպ հանրٳթյան ցածր վստահٳթյամբ: Օրինակ, Հայաստանٳմ 2019-ին անցկացված Caucasus
⁶²

Barometer սոցիոլոգիական հետազոտٳթյան տվյալները փաստٳմ են, որ հանրٳթյան շրջանٳմ կٳսակցٳթյٳնների հանդեպ վստահٳթյան ցٳցանիշը չի գերազանցٳմ 20%-ը:

Կ

Չեզոք

⁶²

https://caucasusbarometer.org/en/cb2019am/TRUPPS/
Նٳյն տեղٳմ

⁶³

34

Վերը նշված տվյալները փաստٳմ են, որ ոչ ﬕայն կٳսակցٳթյٳնները դեռևս պատրաստ չեն ակտիվ
մասնակցٳթյٳն ցٳցաբերել ٳՏԻՄ ընտրٳթյٳններٳմ, այլ նաև հանրٳթյٳնն դեռևս ակնկալիքներ չի
կապٳմ կٳսակցٳթյٳնների հետ, հետևապես հաջողել ٳհամար կٳսակցٳթյٳններին անհրաժեշտ
կլինի լٳրջ աշխատանք տանել համայնքներٳմ, այդ թվٳմ կանանց ներգրավել ٳհարցٳմ:
Փորձագետների դիտարկմամբ ՏԻՄ համակարգٳմ կանանց նվազ ներկայացվածٳթյٳնը
պայմանավորող պատճառահետևանքային գործոնների շրջանակը տարիներ շարٳնակ գրեթե նٳյնն է
ﬓٳմ՝ ներառելով .
Իշխանٳթյան ոլորտների և ռեսٳրսների համար կոշտ մրցակցٳթյٳն,

որն ավելի

հաղթահարելի է տղամարդկանց համար, քան կանանց:
Կանանց համար սահմանափակ են առաջադրման համար անհրաժեշտ ռեսٳրսները, այդ
թվٳմ ֆինանսական ﬕջոցներն  ٳսոցիալական կապերը,
Մտածելակերպային կամ կարծրատիպային խոչընդոտները, որոնք սահմանափակٳմ են
համայնքային կյանքٳմ կանանց ակտիվٳթյան դրսևորٳﬓերը,
Կանանց կրկնակի և նٳյնիսկ եռակի ծանրաբեռնվածٳթյٳնը, հատկապես գյٳղական
համայնքներٳմ,
Ընտրական գործընթացների անկատարٳթյٳնը,
Կանանց առաջխաղացման ինստիտٳցիոնալ ﬔխանիզﬓերի բացակայٳթյٳնը,
Կանանց մոտ քաղաքական փորձի բացակայٳթյٳնը և իրենց իսկ ցածր
ինքնագնահատականը,
Կանանց մասնակցٳթյան անհրաժեշտٳթյան անտեսٳմը կٳսակցٳթյٳնների կողﬕց,
ՏԻՄ համակարգի չկայացվածٳթյան հետ կապված խնդիրները:

⁶⁴
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«Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխٳﬓերի համատեքստٳմ՝ կանանց առաջխաղացման և որոշٳﬓերի կայացմանը մասնակցٳթյան
հանրային ընկալٳﬓ  ٳքաղաքականٳթյան բացերը» հետազոտٳթյան արդյٳնքներով: Հետազոտٳթյٳնն իրականացվել է 2019 թվականին
«Կանայք քաղաքականٳթյան ﬔջ» ծրագրի շրջանակներٳմ, որն իրականացվٳմ է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողﬕց՝ ՀՀ տարածքային
կառավարման և ենթակառٳցվածքների նախարարٳթյան և ՕքսԵՋեն հիﬓադրաﬕ հետ համագործակցٳթյամբ, Միացյալ Թագավորٳթյան
«Լավ կառավարման հիﬓադրաﬕ» աջակցٳթյամբ:

ՄԱՍ 4. ԵԶՐԱԿԱՑؤؤՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿؤؤՆՆԵՐ
Արձանագրելով Հայաստանٳմ կանանց քաղաքական մասնակցٳթյٳնն ընդլայնել ٳնպատակով
օրենսդրական անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծٳմը և ՀՀ Ընտրական օրենսգրքٳմ ամրագրված
քվոտաների կիրառման շնորհիվ որոշակի առաջընթացը ՀՀ Ազգային ժողովٳմ և հանրապետٳթյան
երեք խոշոր քաղաքների՝ Երևանի, Գյٳմրիի և Վանաձորի ավագանիٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան
բարձրացٳմը, անհրաժեշտ է ընդգծել, որ այդ աճը չի կարելի բավարար համարել, հատկապես հաշվի
առնելով դեռևս հինգ տարի առաջ ՄԱԿ-կանայք կառٳյցի կողﬕց որոշٳﬓերի կայացման մակարդակٳմ
կանանց  ٳտղամարդկանց հավասար՝ 50/50 մասնակցٳթյան տեսլականը, որն իր հերթին մաս է կազմٳմ
ինչպես Պեկինի հռչակագրի և Գործողٳթյٳնների ծրագրի, այնպես էլ Կայٳն զարգացման օրակարգի
շٳրջ ՄԱԿ-ի անդամ պետٳթյٳնների պարտավորٳթյٳնների:
Ի նկատի ٳնենալով, որ կանանց քաղաքական մասնակցٳթյٳնը խոչընդոտող և ընտրական գործընթացներٳմ նրանց ցածր մրցٳնակٳթյٳնը պայմանավորող պատճառների թվٳմ շարٳնակٳմ են
ﬓալ ռեսٳրսների, ժամանակի, սոցիալական կապերի, կառավարման և առաջնորդٳթյան հմտٳթյٳնների, քաղաքական փորձի, ընտանիքն  ٳաշխատանքը համատեղել ٳհնարավորٳթյٳնների պակասի
հետ կապված խնդիրները, կանանց ցածր ինքնագնահատականը, հանրային ընկալٳﬓերٳմ առկա
գենդերային կարծրատիպերը, որոնք արգելակٳմ են կանանց առաջընթացը, ինչպես նաև սեռի հատկանիշով ատելٳթյան խոսքի և սեքսիզﬕ դրսևորٳﬓերը:
Գիտակցելով, որ նպատակային օրենսդրական փոփոխٳթյٳնները պետք է ներառեն օրեքների գենդերային վերլٳծٳթյան և ٳղղորդման տարրեր, որոնք անհրաժեշտ է ներկայացնել ինչպես
խորհրդարանٳմ ներկայացված, այնպես էլ չներկայացված կٳսակցٳթյٳներին:
Հիﬓվելով, այն փաստի վրա, որ Հայաստանի 2015-ի սահմանադրական փոփոխٳթյٳններով
խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցٳմը բարձրացրել է կٳսակցٳթյٳնների դերն ٳ
պատասխանատվٳթյٳնը երկրի զարգացման գործընթացներٳմ, այդ թվٳմ նաև քաղաքականٳթյան
ﬔջ կանանց առաջընթացն ապահովել ٳհարցٳմ, և ներկայٳմս քաղաքական օրակարգٳմ է գտնվٳմ
կٳսակցٳթյٳնների հիﬓադիր փաստաթղթերٳմ և ներքին կանոնակարգերٳմ գենդերային զգայٳն
սկզբٳնքների ներառման, ինչպես նաև ղեկավար մարﬕններٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան
բարձրացման պահանջը:
Առաջարկվٳմ է իրականացնել հետևյալ գործողٳթյٳնները.
Ապահովել հանրٳթյան իրազեկվածٳթյٳնը կանանց քաղաքական մասնակցٳթյան ապահովմանն
ٳղղված ﬕջազգային փաստաթղթերի և գործընթացների մասին, այդ թվٳմ Պեկինի հռչակագրի և
Գործողٳթյٳնների ծրագրի, Կայٳն զարգացման նպատակների մասին, ինչպես նաև ապահովել
Կանանց նկատմամբ խտրականٳթյան վերացման կոﬕտեի՝ Հայաստանի կողﬕց ներկայացված 5-րդ և 6-րդ պարբերական զեկٳյցների վերաբերյալ եզրափակիչ դիտողٳթյٳնների (2016 թ.) կատարٳմը՝ կանանց ամբողջովին և հավասար մասնակցٳթյٳնը ընտրված և նշանակված մարﬕններٳմ խթանել ٳնպատակով ﬕջոցներ ձեռնարկել ٳմասին,
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Ապահովել

«ՀՀ գենդերային քաղաքականٳթյան իրականացման 2019-2023 թթ ռազմավա-

րٳթյան և ﬕջոցառٳﬓերի ծրագրի» արդյٳնավետ իրագործٳմը, այդ թվٳմ ներկայացٳցչական մարﬕններٳմ տղամարդկանց և կանանց համամասնորեն՝ ﬕջազգային չափորոշիչներին համապատասխան, ներկայացվածٳթյան ٳղղٳթյամբ,
Ներառել ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխٳթյٳնների նախագծٳմ կանանց քաղաքական մասնակցٳթյան ընդլայնմանն ٳղղված դրٳյթներ,
Ներառել «Կٳսակցٳթյٳնների մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի փոփոխٳթյٳնների նախագծٳմ ներկٳսակցական ժողովրդավարٳթյան կայացմանը, կٳսակցٳթյٳններٳմ կանանց
դերի բարձրացմանը, կանանց քաղաքական աճին և առաջընթացին նպաստող դրٳյթները,
Փոփոխٳթյٳններ կատարել «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքٳմ՝
կարգապահական պատժաﬕջոցներ նախատեսելով բռնٳթյան կոչեր, ատելٳթյան խոսք և
սեքսիստական արտահայտٳթյٳններ հնչեցնել ٳհամար, նٳյն նորﬔրն ապահովել
խորհրդարանի անդաﬓերի վարքագծի և էթիկայի կանոններٳմ, որոնք սահմանվٳմ են «ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի գործٳնեٳթյան երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքով,
Ապահովել Ազգային ժողովի պատգամավորների ակտիվ մասնակցٳթյٳնը ﬕջխորհըրդարանական համագործակցٳթյան շրջանակٳմ և խորհրդարանական վեհաժողոﬖերի կողﬕց
այն նախաձեռնٳթյٳններին, որոնք ٳղղված են գենդերային հավասարٳթյանը և խորհըրդարանական աշխատանքٳմ խտրականٳթյٳնը բացառելٳն,
Ապահովել Հայաստանի քաղաքական ٳժերի իրազեկٳթյٳնը ՄԱԿ-ի, ԵԽԽՎ-ի, ԵԱՀԿ-ի և այլ
ﬕջազգային կառٳյցների կողﬕց կանանց քաղաքական մասնակցٳթյٳնն ընդլայնելٳ
ٳղղٳթյամբ ընդٳնված փաստաթղթերի մասին,
Ընդլայնել կٳսակցٳթյٳների անդամ կանանց և քաղաքացիական հասարակٳթյան
ներկայացٳցիչների

համագործակցٳթյٳնը գենդերային հավասարٳթյանն առնչվող

հիﬓախնդիրների շٳրջ,
Լրացٳﬓեր կատարել «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավٳնքների և հավասար
հնարավորٳթյٳնների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքٳմ գենդերային հավասարٳթյան ապահովման ﬔխանիզﬓերի հզորացման նպատակով,
Իրականացնել կառավարման համակարգٳմ և քաղաքական որոշٳﬓերի ընդٳնման մակարդակٳմ կանանց ներկայացվածٳթյան մշտադիտարկٳմ և այդ ٳղղٳթյամբ Հայաստանի
ստանձնած պարտավորٳթյٳնների կատարման գործٳն վերահսկողٳթյٳն,
Աշխատանք տանել կٳսակցٳթյٳնների հետ ներկٳսակցական կառٳցման և այլ
գործընթացների գենդերային ٳղղորդման ապահովման ٳղղٳթյամբ,
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Բարձրացնել հանրٳթյան իրազեկվածٳթյٳնը կٳսակցٳթյٳններٳմ, ԱԺ  ٳՏԻՄ-երٳմ
ներգրավված կանանց աշխատանքի և հաջողٳթյٳների վերաբերյալ,
Ստեղծել ընտրական գործընթացներٳմ գենդերային հավասարٳթյան ապահովման մշտադիտարկման և գնահատման ﬔխանիզﬓեր, նեռարյալ սեռի սկզբٳնքով տարանջատված
տվյալների հավաքագրٳﬓ  ٳհրապարակٳմը:
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆؤؤՆ
ՀՀ Օրենքներ և իրավանորմատիվային փաստաթղթեր
·

Գենդերային քաղաքականٳթյան հայեցակարգ, 2010 https://www.gov.am/u_ﬁles/ﬁle/kananc-

·

xorh/Gender-hayecakarg.pdf
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավٳնքների և հավասար հնարավորٳթյٳնների

·

ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, 2013
Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ գենդերային քաղաքականٳթյան իրականացման 2019-2023

·
·
·
·

թվականների ռազմավարٳթյٳնը
«Հանրային ծառայٳթյան մասին» ՀՀ օրենք
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150577
ՀՀ Սահմանադրٳթյٳն, 2005
ՀՀ Սահմանադրٳթյٳն, 2015
ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=109081

Միջազգային փաստաթղթեր
·
·

Կայٳն զարգացման նպատակներ https://www.un.am/hy/p/sdgs-in-general
Կանանց նկատմամբ խտրականٳթյան բոլոր ձևերի վերացման ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, CEDAW

·
·

(1979թ.),
Պեկինի հռչակագիր և գործողٳթյٳնների ծրագիր (1995թ.)
Committee on the Elimination of Discrimination against Women ՛՛Concluding observations on the
combined ﬁﬅh and sixth periodic reports of Armenia՛՛, 25 November 2016 https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/402/28/PDF/N1640228.pdf?OpenElement

Վիճակագրական նյٳթեր
· Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2019 https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2215

Հետազոտٳթյٳններ
·
·
·
·

·

«Արտահերթ խորհրդարանական ընտրٳթյٳններ՝ 2018. Կանանց ընտրական վարքի
առանձնահատկٳթյٳնները» հետազոտٳթյան զեկٳյց, ԵՄ/ՕՔՍԵՋԵՆ հիﬓադրամ, Երևան 2019
ԳՀԱԿ, Հայաստանի գենդերային բարոﬔտր, Երևան, 2015
http://www.ysu.am/ﬁles/Gender%20Barometer.Armenia.English.pdf
2020 Գենդերային բացի համաշխարհային զեկٳյց,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
«Գենդերային քաղաքականٳթյան 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագրի և ընդդեմ
գենդերային բռնٳթյան 2011-2015 թվականների ազգային ծրագրի իրականացման գնահատման
զեկٳյց, ՄԱԶԾ, ՄԱԲՀ, ՄԱԿ-ի մանկական հիﬓադրամ, 2015
https://www.un.am/up/library/Assessement_2011-2015_Gender%20Policy_arm.pdf
ԵԱՀԿ Ժողովրդավարական հաստատٳթյٳնների և մարդ ٳիրավٳնքների դիտորդական
առաքելٳթյան վերջնական զեկٳյց ՝ Հայաստանٳմ 2018թ.-ի դեկտեմբերի 9-ին կայացած
Ազգային Ժողովի արտահերթ ընտրٳթյٳնների վերաբերյալ,
https://www.osce.org/odihr/elections/armenia/413567

·

·
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·

Կանանց նկատմամբ խտրական դրսևորٳﬓերի ախտորոշիչ ٳսٳﬓասիրٳթյٳն,
ՄԱԲՀ 2016 http://armenia.unfpa.org/hy/node/7000 Gender Assessment USAID/Armenia,
2020
Մարդկային կապիտալի զեկٳյց, Համաշխարհային տնտեսական ֆորٳմ 2017,
https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report-2017
Մարդկային զարգացման զեկٳյց, 2019 http://hdr.undp.org/en/content/2019-humandevelopment-index-ranking

·
·

·

·

·

·

·
·
·

·

«Մեդիա սպառٳﬓ  ٳինֆորմացիոն նախասիրٳթյٳնները Հայաստանٳմ - 2019» ԵՄ/ ՕքսԵՋեն
հիﬓադրամ /«Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոնի, Երևան 2019
Որոշٳﬓերի կայացման մակարդակٳմ կանանց ոչ բավարար ներկայացվածٳթյան
պատճառների ٳսٳﬓասիրٳթյٳն, ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտٳթյٳնների
ազգային ինստիտٳտ, Երևան, 2008
Պեկինի գործողٳթյٳնների ծրագրի, Հազարամյակի զարգացման նպատակների, Կանանց
քաղաքական իրավٳնքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կատարման ընթացքը Հայաստանի
Հանրապետٳթյٳնٳմ, 2014 http://aawue.am/change/uploads/2014/07/PEKIN-FINAL-1.pdf
«Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխٳﬓերի համատեքստٳմ՝ կանանց առաջխաղացման
և որոշٳﬓերի կայացմանը մասնակցٳթյան հանրային ընկալٳﬓ  ٳքաղաքականٳթյան
բացերը» ՄԱԶԾ/ ՕքսԵՋեն հիﬓադրամ, Երևան 2019
Տղամարդիկ և գենդերային հավասարٳթյան հիﬓախնդիրը Հայաստանٳմ, սոցիոլոգիական
հետազոտٳթյան արդյٳնքների զեկٳյց, 2016 https://armenia.unfpa.org/sites/default/ﬁles/pubpdf/MEN-AND-GENDER-EQUALITY_ARM_July_2017_ﬁnalized_0.pdf
Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connection
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/corruptionaccountability-and-gender-understanding-the-connection.html
CRRC Caucasus Barometer 2019 Armenia https://caucasusbarometer.org/en/cb2019am/TRUPPS/

Gender equality: Women's rights in review 25 years aﬅer Beijing https://eca.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2020/03/womens-rights-in-review
Inclusive electoral processes: A guide for electoral management bodies on promoting gender equality
and women's participation https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/inclusiveelectoral-processes
Report on the impact of electoral systems on women's representation in politics . European
commission for democracy through law (venice commission),June 2009
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