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Հայաստանի Հանրապետությունում Պեկինի գործողությունների ծրագրի,
Հազարամյակի զարգացման նպատակների և Կանանց քաղաքական
իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի հանձնարարականների
կատարման դիտարկումն ու գնահատումն իրականացրել է
փորձագետների հետևյալ խումբը

Ջեմմա Հասրաթյան
Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի նախագահ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, փորձագետների խմբի ղեկավար
Լիլիթ Զաքարյան
Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի փոխնախագահ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու
Գայանե Արմաղանովա
Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի փոխնախագահ, Հայաստանի առողջապահության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական
միության նախագահ
Թամարա Հովնաթանյան
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Գայանե Մերոյան
Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի կրթական
ծրագրերի համադասող
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1995 թ. Պեկինում կայացած կանանց դրությանը նվիրված չորրորդ
համաշխարհային պատմական խորհրդրաժողովի 20-ամյակի շեմին
ՄԱԿ-ում մեկնարկել է «Պեկին+20» լայնամասշտաբ արշավը, որի
նպատակը նոր խթան հաղորդելն է խորհրդաժողովում ընդունված
Պեկինի հռչակագրում և գործողությունների ծրագրում ամփոփված
սկզբունքների և արժեքների իրականացմանը: 1995 թ. ՄԱԿ-ի 189
անդամ պետություններ, այդ թվում և Հայաստանը, այդ փաստաթղթերի
շրջանակներում պարտավորություն ստանձնեցին ապահովել գենդերային հավասարություն և ընդլայնել կանանց իրավունքներն ու
հնարավորությունները:
Պեկինի հռչակագրի և գործողությունների ծրագրի ընդունումից
հետո անցած տարիներին միջազգային հանրությունը երեք անգամ անդրադարձել է անցած ուղու համընդհանուր գնահատմանը: Ձեռքբերումներն
ու խոչընդոտներն այդ ճանապարհին վերլուծվել են մեկ, հինգ, տասը,
տասնհինգ տարի անց, և վերջապես 2015 թ. Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի
կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի 59-րդ նստաշրջանը կդիտարկի և կգնահատի Կանանց դրությանը նվիրված չորրորդ համաշխարհային խորհրդաժողովում (1995 թ.) ընդունված Պեկինի հռչակագրի և
գործողությունների ծրագրի և Ընդհանուր վեհաժողովի 23-րդ հատուկ
նստաշրջանի (2000 թ.) եզրափակիչ փաստաթղթերի իրականացման
ընթացքը:
«Պեկին+20» արդյունքների ամփոփումը տեղի է ունենալու պատմական ժամանակ, երբ համաշխարհային հանրությունը 2015 թ. շեմին
մեծացնում է Հազարամյակի զարգացման ութ նպատակներին հասնելու
ջանքերը և նախանշում 2015-ից հետո կայուն զարգացման նպատակները:
Այն փաստը, որ Հազարամյակի զարգացման նպատակներից մեկը
«Տղամարդկանց և կանանց հավասարության ապահովումն ու կանանց
իրավունքների ու հնարավորությունների ընդլայնումն» է, հաստատում
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է Պեկինի գործողությունների ծրագրի հայեցակարգային սկզբունքները,
որոնք գենդերային հավասարության ձեռքբերման և կանանց իրավունքների ու հնարավորությունների ընդլայնման քաղաքականության
հիմքն են կազմում: Հազարամյակի գագաթնաժողովից հինգ տարի անց`
ՄԱԿ-ի Կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի 49-րդ նստաշրջանում
(2005), ընդգծվեց Հազարամյակի բոլոր ութ նպատակներում գենդերային
բաղադրիչի ներառման անհրաժեշտությունը, իսկ հանձնաժողովի 2014
թ. մարտին կայացած 58-րդ նստաշրջանում հաստատվեց այն թեզը, որ
գենդերային հավասարությունը և կանանց իրավունքներն առաջնահերթ
են կայուն զարգացման ամբողջ փաթեթը դիտարկելիս:
Չնայած նշանակալի առաջընթացին կանանց իրավունքների և
շահերի իրացման ոլորտում, որոնք ամրագրվել են Պեկինի խորհրդաժողովից հետո անցած տարիներին, այսօր որևէ երկիր չի կարող
հայտարարել, որ հաջողվել է լուծել գենդերային հավասարության
խնդիրը: «ՄԱԿ-Կանայք» կառույցի գործադիր տնօրեն Ֆումզիլա ՄլամբոՆգկուկի խոսքով` խոստումները, որ տրվել են աշխարհի կանանց
և աղջիկներին, այդպես էլ չեն կատարվել: «Պեկինի հռչակագիրը և
գործողությունների ծրագիրն այսօր, ինչպես և նախկինում, հանդիսանում է ամենաընդգրկուն համընդհանուր համաձայնագիրը կանանց
իրավունքների և հնարավորությունների ընդլայնման և գենդերային
հավասարության ձեռքբերման ոլորտում:
Տվյալ փաստաթղթերի դրույթների գործնական իրականացումը
նվիրական, բայց առայժմ չիրականացված ցանկություններ են մեր
մոլորակի շատ բնակիչների համար»,- ասվում է «ՄԱԿ-Կանայք» կառույցի
ղեկավարի ուղերձում «Պեկին+20»-ի մեկնարկի կապակցությամբ: Այդ
արշավի կարգախոսը` «Կանանց հնարավորությունների ընդլայնումը
համայն մարդկության հնարավորությունների ընդլայնումն է: Հիշեք
այդ մասին», Պեկինում հռչակված «Հավասարություն, զարգացում,
խաղաղություն» կարգախոսի տրամաբանական շարունակությունը
և Պեկինի գործողությունների ծրագրում ամրագրված «հավասար
իրավունքներ և հավասար հնարավորություններ» սկզբունքի արտացոլումը դարձավ:
Պեկինի գործողությունների ծրագրի գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ այն ոչ միայն պետությունների համար գենդերային
հավասարության ապահովման յուրօրինակ ուղեցույց է, այլև կանանց
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շարժման զարգացման համընդգրկուն ռազմավարական ծրագիր:
Ժամանակին` Պեկինի գործողությունների ծրագիրը մշակելիս, հաջողվեց
ապահովել այդ երկու բաղկացուցիչների խաչաձևումն ու միասնությունը
և դրա շնորհիվ այդ փաստաթղթի բարձր որակը, որ 12 հիմնախնդրային
ոլորտների վերաբերյալ հանձնարարականներ է բովանդակում
թե´պետությունների, թե´ քաղաքացիական հասարակության համար:
Արդեն իսկ գործողությունների ծրագրի մշակման փուլում ակնհայտ էր,
որ սոսկ քաղաքական կամքը բավական չէ գենդերային հավասարության գաղափարը կենսագործելու համար, անհրաժեշտ է ներգրավել
քաղաքացիական հասարակության բոլոր հաստատությունները, որոնք
կարող են ազդել հասարակական կարծիքի վրա, նախ և առաջ` կանանց
կազմակերպությունները, որոնք ողջ հետպեկինյան գործընթացներում
Պեկինի խորհրդաժողովում ձևավորված ավանդույթով աշխատել են
պաշտոնական միջոցառումներին զուգահեռ:
20 տարի անց էլ բոլոր կարծիքների միաձուլումը արդիական է,
ուստի Պեկինի գործողությունների ծրագրի իրականացման դիտարկումը
կատարվում է երկու մակարդակով` պաշտոնական` կառավարությունների
կողմից և դրան զուգահեռ` ոչ կառավարական:
Պեկինի գործողությունների ծրագրի գլխավոր ձեռքբերումներից
մեկն այն է, որ այն ամբողջ աշխարհում, այդ թվում և Հայաստանում,
կանանց կազմակերպությունների աճի հզոր խթան դարձավ: Եվ թեպետ
այն ժամանակ ստեղծված ոչ բոլոր կանանց կազմակերպությունները
կարողացան կայանալ անցած տարիներին, Պեկինի գործողությունների
ծրագիրը Հայաստանում որպես «ճանապարհային քարտեզ» ծառայեց
շատ կանանց կազմակերպությունների զարգացման համար: Նույն կերպ
այսօր նոր երիտասարդ կազմակերպությունները հանրապետությունում
այդ ռազմավարական փաստաթղթի իմաստավորման և նոր ընթերցման
կարիք ունեն:
Հայաստանում Պեկինի գործողությունների ծրագրի իրականացման վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրա ընդունումից հետո անցած
գրեթե 20 տարվա ընթացքում գենդերային անհավասարակշռության
հաղթահարման առումով մի շարք ձեռքբերումներ են եղել սոցիալտնտեսական և հասարակակական-քաղաքական կյանքում:
Ձեռքբերումների շարքում նախ և առաջ հարկ է նշել 2010 թ. ՀՀ
կառավարության ընդունած Գենդերային քաղաքականության հայե-
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ցակարգը1 և 2011 թ. «Հայաստանի Հանրապետության գենդերային
քաղաքականության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիրը»2: Այդ
երկու փաստաթղթերը հայեցակարգային և գաղափարական առումով
տարբերվում են նախկինում ընդունված ծրագրերից («Կանանց դրության
բարելավման և հասարակությունում նրանց դերի բարձրացման 19982000 թթ. ազգային ծրագիր», «Հայաստանի Հանարպետությունում
կանանց դրության բարելավման և հասարակությունում նրանց դերի
բարձրացման 2004-2010 թթ. ազգային ծրագիր»), քանի որ արտացոլում են
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների սկզբունքի
հիման վրա ձևավորված գենդերային հավասարության իրականացման
ամենաարդիական միջազգային մոտեցումները և հնարավորություններ
են ստեղծում գենդերային բաղադրիչը օրենսդրական պրակտիկայում,
հասարակական կյանքի և պետական քաղաքականության ընդհանուր
համատեքստում ներառելու համար:
Հարկ է ընդգծել, որ ՀՀ գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի մշակման աշխատանքներում ընդգրկվել են նաև կանանց
հասարակական կազմակերպությունների փորձագետներ, և ՀԿ-ների ու
իշխանական կառույցների նման համագործակցության փաստն ինքնին
ձեռքբերում է Պեկինի գործողությունների ծրագրի իրականացման
տեսանկյունից:
Անցած 20 տարվա ընթացքում հանրապետությունում դրվել են
գենդերային վիճակագրության հիմքերը, կանանց իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից շոշափելի փոփոխություններ է կրել ՀՀ
օրենսդրությունը. տղամարդկանց և կանանց իրավահավասարությունն
ամրագրող և սեռի հատկանիշով խտրականությունն արգելող դրույթներ
են մտցվել քրեական (2003 թ.), ընտանեկան (2004 թ.), աշխատանքային
(2004 թ.) օրենսգրքերում: 1999 թ. ՀՀ ընտրական օրենսգրքում ընդգրկվեցին գենդերային քվոտաներ` ուղղված կանանց ընտրվելու իրավունքի
իրացման ապահովմանը: Անցած 15 տարվա ընթացքում քվոտաներն
առաջադրվող քաղաքական կուսակցությունների ցուցակներում ոչ միայն
քանակապես աճել են` 5%-ից մինչև 20%, այլև փոխվել է ձևակերպումը.
«կանանց համար քվոտան» դարձել է ավելի ճշգրիտ «գենդերային
քվոտա»:
1. ՀՀ գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ (2010) http://www.gov.am/u_ﬁles/ﬁle/
kananc-xorh/Gender-hayecakarg.pdf
2. ՀՀ գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիր http://
www.gov.am/u_files/file/kananc-xorh/gender-strategic%20programm%202011-2015.pdf
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Ձեռքբերումների թվում հարկ է նաև նշել կանանց իրավունքների
իրացման ապահովման տեսանկյունից այնպիսի կարևոր փաստաթղթերի վավերացումը, ինչպիսիք են Կանանց քաղաքական իրավունքների
մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան (2007 թ.) և Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի
կամընտիր արձանագրությունը (2006 թ.):
Կանանց քաղաքական իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի
վավերացումը կարևոր նշանակություն ուներ հանրապետության համար,
քանի որ առաջին քայլն էր «Կանանց մասնակցությունը ղեկավար
մարմինների աշխատանքին և որոշումների ընդունման գործընթացին»
հիմնախնդրային ոլորտում Պեկինի գործողությունների ծրագրի հանձնարարականների իրականացման ճանապարհին: Որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց անբավարար ներկայացվածության
խնդիրն առկա է նաև այն պարտավորություններում, որոնք ստանձնել է
հանրապետությունը Հազարամյակի զարգացման նպատակների շրջանակներում:
Գենդերային քաղաքականության կիրարկման և իրավունքների
ու հնարավորությունների անհավասարակշռության խնդրի լուծման
առումով կարևոր նշանակություն ուներ 2013 թ. մայիսին ընդունված
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը3: Այդ օրենքի
ընդունման անհրաժեշտությունը նշված էր ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ
խտրականության վերացման կոմիտեի հանձնարարականներում4:
Այդ օրենքի ընդունումով երկրի ազգային օրենսդրությունում առաջին
անգամ ամրագրվեցին «գենդերային խտրականություն» հասկացությունը
և տղամարդկանց ու կանանց հավասար իրավունքների ու հավասար
հնարավորությունների սկզբունքը, այդպիսով ստեղծվեցին որոշակի
նախադրյալներ դե յուրե գոյություն ունեցող օրենքների և դրանց դե
ֆակտո իրականացման խզումը հաղթահարելու համար:
Այդ օրենքը մշակող փորձագետների խումբն աննախադեպ էր
օրենսդրական պրակտիկայում. խմբի կազմում ընդգրկված էին փորձագետներ կառավարությունից, խորհրդարանից, գիտական հաստատություններից և հասարակական կազմակերպություններից: Այս
փաստը հանրապետության կանանց կազմակերպությունների ձեռք3. http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4761
4. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի Եզրափակիչ դիտարկում ներ CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/
Countries.aspx?CountryCode=ARM&Lang=EN
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բերումն էր, որոնք հետևողական ակտիվություն էին դրսևորում Պեկինի
գործողությունների ծրագրի, Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի, Հազարամյակի զարգացման
նպատակների և այլ միջազգային փաստաթղթերի իրականացման
հարցում և այդ ուղղությամբ համագործակցում էին կառավարական
կառույցների ու խորհրդարանի հետ: Գենդերային հավասարության
ոլորտում միջազգային փաստաթղթերի կիրարկման մշտադիտարկման
ու քննարկման այլընտրանքային զեկույցների պատրաստումն այսօր
հանրապետության կանանց հասարակական կազմակերպությունների
գործունեության պարտադիր մասն է դարձել:
Հանրապետության կանանց կազմակերպությունների ջանքերի
շնորհիվ է, որ բարձրացվում են որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց անբավարար ներկայացվածության, կանանց նկատմամբ բռնության, աշխատանքի շուկայում կանանց նկատմամբ խտրականության և այլ հիմնախնդիրներ:
Կանանց կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ այդ խնդիրների լուծմանը միանում են ԶԼՄ-ները, քաղաքական կուսակցությունները
և քաղաքացիական հասարակության այլ ներկայացուցիչներ, համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությունների լոբինգ է տարվում:
ՄԱԿ-ի Կանանց քաղաքական իրավունքների մասին կոնվենցիայի,
Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման
մասին կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության վավերացումը,
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» օրենքի ընդունումը,
ՀՀ քրեական օրենսգրքի փոփոխությունները, որոնցով խստացվել
է անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության համար նախատեսված պատիժը, գենդերային քվոտայի ներմուծումը ՀՀ ընտրական օրենսգրքում և այլ օրենսդրական նախաձեռնությունները
հանրապետության կանանց հասարակական կազմակերպությունների
ակտիվ լոբիստական գործունեության արդյունք են: Այսուհանդերձ,
«Ընտանեկան բռնության մասին» օրենքի ընդունումը, չնայած այդ
խնդրով զբաղվող կանանց ՀԿ-ների ջանքերին, առայժմ հաջողությամբ
չի պսակվել, թեպետ 2011 թ. կառավարությունն ընդունել է «Ընդդեմ
գենդերային բռնության ազգային ծրագիրը» և «Ընդդեմ գենդերային
բռնության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիրը»5:
5. Ընդդեմ գենդերային բռնության ազգային ծրագիր և Ընդդեմ գենդերային բռնության
2011-2015 թ. ռազմավարական ծրագիր http://www.gov.am/u_files/file/kananc-xorh/
Ynddem%20brnutyan%202011-
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Հայաստանում Պեկինի գործողությունների ծրագրի իրականացման
վերլուծությունը, որ արվում է սույն դիտարկման շրջանակներում, ցույց է
տալիս, որ չնայած անցած 20 տարվա ընթացքում արձանագրված ձեռքբերումներին՝ պետության քաղաքականությունը գենդերային առումով
զգայուն չէ: Դա պայմանավորված է ոչ միայն ղեկավարության մասկուլինային գործելաոճով, սոցիալ-մշակութային կարծրատիպերի առկայությամբ, որոնք խոչընդոտում են կանանց առաջընթացը, այլև քաղաքական ու տնտեսական բարդ իրողություններով: Տնտեսական
շրջափակումը, չլուծված ղարաբաղյան հակամարտությունը և համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքները, որոնք դրսևորվեցին տնտեսական աճի կտրուկ անկմամբ, կենսամակարդակի անկումը, աղքատության մակարդակի վերելքը, գործազրկության աճը, արտագաղթի
մասշտաբների մեծացումը պարարտ հող են ստեղծում սոցիալտնտեսական, այդ թվում և գենդերային անհավասարության խորացման
համար:
2012 թ., ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների6,
Հայաստանի յուրաքանչյուր երրորդ բնակիչն աղքատ է եղել (32,4%), ընդ
որում, աղքատության ամենաբարձր մակարդակը (33,4%) արձանագրվել
է այն տնային տնտեսություններում, որոնք կանայք են գլխավորում7,
իսկ այդ տնտեսություններում առնվազն մեկ երեխայի առկայությունը
աղքատության մակարդակը բարձրացնում է մինչև 42,7%:
Չնայած կանանց բարձր կրթական ներուժին` նրանց դերը բավական սահմանափակ է քաղաքականության և տնտեսության մեջ, կանայք, փաստորեն, զրկված են որոշումների վրա ազդելու հնարավորությունից և առհասարակ անբավարար են ընդգրկված կառավարման
և զարգացման գործընթացներում: Կանանց ներկայացվածությունը
օրենսդիր իշխանությունում էապես հետ է մնում համաշխարհային
ցուցանիշներից: 2012 թ. կայացած ընտրությունների արդյունքներով`
ՀՀ Ազգային ժողովում կանայք կազմում են 10,7%, այն դեպքում, երբ
վերջին տվյալներով` աշխարհի խորհրդարաններում կանայք միջինը
կազմում են 22%8: Ժողովրդավարական վերափոխումների ողջ շրջանում
կանայք երբևէ չեն առաջադրվել ՀՀ նախագահի պաշտոնի համար, չեն
զբաղեցրել վարչապետի և Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոն:
6. Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2013, http://www.armstat.am/
am/?nid=82&id=1503
7. Կանանց գլխավորած տնային տնտեսությունները կազմում են բոլոր տնային
տնտեսությունների 26%-ը և աղքատ տնային տնտեսությունների` 33%-ը: Տե՛ս http://www.
armstat.am/file/article/poverty_2013a_2.pdf
8. Միջխորհրդարանական միության տվյալներ http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
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Հայաստանի կառավարությունում 19 նախարարներից ընդամենը 2-ն
են կին և 62 փոխնախարարներից` 6-ը: Հանրապետության տարածքային կառավարման համակարգում կին մարզպետ չկա: Տեղական ինքնակառավարման համակարգում 49 քաղաքների քաղաքապետի ընտրովի պաշտոնում կին չկա: Հանրապետության 866 գյուղական համայնքների
ղեկավարների թվում կանայք կազմում են ընդամենը 2,2%, ընտրված
ավագանիների կազմում` 8,6%:
Եվ սա այն դեպքում, երբ Հազարամյակի զարգացման նպատակների երրորդ նպատակի շրջանակներում («Գենդերային հավասարության
ապահովում և կանանց իրավունքների ու հնարավորությունների ընդլայնում») կառավարությունը պարտավորություն է ստանձնել մինչև
2015 թ. համայնքների ղեկավարների մակարդակում կանանց ներկայացվածությունը հասցնել 10%-ի, իսկ պատգամավորների, մարզպետների, նախարարների և փոխնախարարների մակարդակում` առնվազն
25%-ի9:
Կանանց ավանդը երկրի տնտեսական գործունեության, աճի և
բարեկեցության ցուցանիշներում էապես ցածր է նրանց ներուժից:
Կանանց մասնաբաժինը աշխատանքային ռեսուրսների կազմում շատ
ավելի բարձր է, քան տղամարդկանց համապատասխան մասնաբաժինը, սակայն զբաղվածների ընդհանուր թվում կանայք կազմում են 48%,
տղամարդիկ` 52%10: Կանայք տնային տնտեսություններում կատարում
են չվճարվող աշխատանքի մեծ մասը, որը որևէ արժեքային գնահատում չի ստանում և չի արտացոլվում ազգային հաշիվներում: Պետության
միջոցառումները ընտանեկան պարտականությունները կարիերայի հետ
համատեղելու հարցում կանանց աջակցելու ուղղությամբ նվազագույն
են:
Գենդերային իրավիճակը Հայաստանի աշխատանքի շուկայում
բնորոշվում է ուղղահայաց (կարիերայի հիերարխիայի անհավասար
հասանելիություն) և հորիզոնական (ըստ մասնագիտությունների և
զբաղվածության ոլորտների) խտրազատումով (սեգրեգացիա), ինչն
էլ պայմանավորում է աշխատանքի վարձատրության շոշափելի գենդերային խզումը: Ըստ 2012 թ. տվյալների` կանանց միջին աշխատավարձը կազմում է տղամարդկանց աշխատավարձի մոտ 65%-ը: Աշխատանքի վարձատրության գենդերային տարբերությունները միշտ
9. Հազարամյակի զարգացման նպատակների տեղայնացումը և առաջընթացը. ազգային
զեկույց, 2005 թ. http://www.un.am/res/UN%20RC%20Annual%20Reports,%20UNDAFs,%20
MDGs/MDG%201st%20report_arm.pdf
10. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ. 2013 // ՀՀ Ազգային
վիճակագրական ծառայություն:
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չէ, որ մեղմանում են կանանց կրթական բարձր մակարդակով. պատճառը դժվարություններն են մասնագիտական առաջխաղացման
հարցում, և ուղղահայաց խտրազատումը պահպանվում է անգամ
այն ճյուղերում, որոնցում ավանդաբար գերակշռում է կանանց
զբաղվածությունը (առողջապահություն, կրթություն, մշակույթ, սոցիալական ապահովություն, գյուղատնտեսություն):
Թեև կառավարությունը որպես զբաղվածության և սոցիալական
խնդիրների լուծման արդյունավետ ճանապարհ է դիտում փոքր և միջին ձեռնարկությունների առաջանցիկ զարգացումը, կանանց ներկայացվածությունը մասնավոր ձեռներեցության ոլորտում ընդամենը 10% է11:
Առողջապահության ոլորտում հիմնական խնդիրը վճարովի
ծառայությունների
ոլորտի
ընդլայնումն
է,
ինչը
հանգեցրել
է
ընդհանուր
առողջապահության
որակի
և
մատչելիության
նվազման, հատկապես` կանանց համար, որոնք առողջապահության
հետ կապված ավելի մեծ ծախսեր են անում, քան տղամարդիկ:
Մտահոգություն է հարուցում կանանց հիվանդացության և
մահացության անշեղ աճն օնկոլոգիական հիվանդություններից,
հատկապես` վերարտադրողական տարիքի, որ պայմանավորված է
հիվանդությունների կանխարգելման և ժամանակին ախտորոշման
ցածր մակարդակով: Չնայած ՄԻԱՎ-ի տարածման կանխարգելման
ձեռնարկված միջոցներին` հիվանդացության աճի տեմպերը կանանց
շրջանում տարեցտարի մեծանում է, ինչը հիմնականում պայմանավորված է տղամարդկանց աշխատանքային միգրացիայով: Լուրջ
անհանգստություն է առաջացնում ընտրովի աբորտների խնդիրը, որի
հետևանքով նորածինների սեռերի հարաբերակցությունը (114 տղա/100
աղջիկ) զգալիորեն շեղված է կենսաբանորեն պայմանավորված նորմից
(105/100): Նման անհավասարակշռությունը, ըստ փորձագետների
գնահատականների12, սպառնում է երկրին լուրջ ժողովրդագրական խնդիրներով, քանի որ այսօր արդեն ամեն տարի չի ծնվում 1500 աղջիկ`
ապագա մայր:
Կրթության ոլորտում մատչելիության առումով գենդերային խզումը
նվազագույն է հանրապետությունում, այսուհանդերձ, գենդերային
կրթության փաստացի բացակայությունը ստիպում է այդ ոլորտը որպես
խնդրահարույց դիտել: Բացի այդ, մտահոգություն են հարուցում կրթության
անբավարար ֆինանսավորման փաստը, կրթության ընդգրկվածության
11. Gender policy in Armenia and the right of women entrepreneurship http://employers.am/
News.aspx?NewsId=39&lang=eng
12. http://www.unfpa.am/publications-sex-selective-abortions
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ցուցանիշները և բնակչության սոցիալապես անապահով խմբերի`
դպրոցական ուսումը ընդհատող երեխաների տեսակարար կշիռը, ինչն
առայժմ ցայտուն արտահայտված գենդերային տարբերություններ չունի,
սակայն երկրում աղքատության խորացման հող է ստեղծում:
Հազարամյակի
զարգացման
նպատակների
շրջանակներում
Հայաստանի կառավարությունը կրթության ոլորտին առնչվող իր
պարտավորություններում խնդիր է դրել մինչև 2015 թ. հասնել հիմնական
դպրոցում երեխաների համընդհանուր ընդգրկման` 99,4%-ի, ավագ
դպրոցում` 95%-ի13, սակայն դրված նպատակները չեն իրականացվել:
Ըստ վերջին տվյալների` երեխաների ընդգրկվածությունը հիմնական
դպրոցում կազմում է 94,8%, ավագ դպրոցում` 74,1%:
Ընդհանուր առմամբ, ինչպես ցույց է տալիս գենդերային իրավիճակի վերլուծությունը, խտրականության դե յուրե արգելումը` ամրագրված ազգային օրենսդրությունում, չի նշանակում խտրականության դե
ֆակտո բացակայություն, ինչը երևում է սահմանադրորեն ամրագրված
իրավունքների իրացման հնարավորությունների բացակայության և
երկրի զարգացման գործընթացներում կանանց ներուժի անարդյունավետ օգտագործման մակարդակում:
Պետության գենդերային քաղաքականության փաստաթղթերում
ամրագրված է հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների սկզբունքը, ինչպես նաև ընդունվել է համապատասխան
օրենք` «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին», այսուհանդերձ օրենքի
կիրարկումը հիմնված է ազգային գործառական և արդյունավետ
մեխանիզմի բացակայության վրա, որը կոչված կլիներ ապահովելու
պետական ծրագրերի իրականացումը գենդերային հավասարության
հասնելու ուղղությամբ:
Պեկինի խորհրդաժողովից հետո անցած տարիներին Հայաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ ստեղծվել են մի շարք
ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ, այդ թվում ՀՀ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի, կանանց և երեխաների հարցերի վարչությունը 1997 թ., ՀՀ վարչապետին առընթեր
Կանանց խորհուրդը 2000 թ., Երևանի քաղաքապետարանում և մարզպետարաններում գենդերային քաղաքականության իրականացման
հանձնաժողովները 2011 թ.:
13. Հազարամյակի զարգացման նպատակների տեղայնացումը և առաջընթացը. ազգային
զեկույց, 2005թ. http://www.un.am/res/UN%20RC%20Annual%20Reports,%20UNDAFs,%20
MDGs/MDG%201st%20report_arm.pdf
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Սակայն գոյություն ունեցող կառույցներից և ոչ մեկն անհրաժեշտ
լիազորություններ կամ կարգավիճակ չունի, որպեսզի գործի
որպես լիարժեք ազգային մեխանիզմ` համապատասխան Պեկինի
գործողությունների ծրագրի պահանջներին:
Դրա հետևանքով արգելակվում է կառավարության քաղաքականության մեջ և ծրագրերում գենդերային մոտեցման (գենդերային
մեյնստրիմինգ) ներդրման գործընթացը, այդ է վկայում փաստորեն ոչ
զգայուն գենդերային մոտեցումը 2011 թ. հետո կառավարության ընդունած
բոլոր զարգացման ծրագրերում:
Չնայած այն հանգամանքին, որ գենդերային քաղաքականության
ռազմավարական ծրագիրը նախատեսում է նաև օրենսդրության
գենդերային փորձաքննություն, օրենքների նախնական գենդերային
փորձաքննության գործելակերպ դեռևս չի ձևավորվել, և ոչ բոլոր օրենքի
նախագծերն են նման փորձաքննության ենթարկվում:
Պետական պաշտոնյաները, որոնք պատասխանատու են զարգացման ծրագրերի և օրենքների մշակման համար, թերի են տիրապետում
քաղաքական պրակտիկայում և օրենսդրությունում գենդերային մոտեցումների ներառման մեթոդիկային, բացի այդ, գենդերային վիճակագրությունը միշտ չէ, որ բովանդակում է անհրաժեշտ ցուցանիշներ
և տվյալներ գենդերային վերլուծության համար:
Առկա է նաև գենդերային քաղաքականության իրականացման
համար պատասխանատու պետական պաշտոնյաների անբավարար
իրազեկության խնդիրը Պեկինի գործողությունների ծրագրի մասին:
Հանրապետությունում լուրջ խնդիրներ կան՝ կապված գենդերային
հավասարության քաղաքականության քարոզչության հետ, որը հիմնականում շարունակում է մնալ կանանց կազմակերպությունների
առանձնաշնորհը:
Թեպետ «ՀՀ գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ.
ռազմավարական ծրագրի» շրջանակներում նախատեսված են մի շարք
նպատակներ ու խնդիրներ` ուղղված գենդերային կարծրատիպերի և
խտրական գործելակերպի հաղթահարմանը գենդերային կրթության
և հասարակության իրազեկության բարձրացման միջոցով, ԶԼՄ-ների
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ԶԼՄ-ների քաղաքականությունը
գենդերայնորեն զգայուն չէ, իսկ լրագրողների մեծ մասը բավարար գիտելիքներ չունի, որպեսզի հանդես գա որպես պետության գենդերային
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քաղաքականության և գենդերային հավասարության գաղափարախոսության քարոզչության ակտիվ դերակատար14:
Այն նպատակների իրականացումը, որոնք հռչակել է պետությունը
գենդերային հավասարության ձեռքբերման ոլորտում, պայմանավորված
է այն հանգամանքով, թե որքանով գենդերային բաղադրիչը կներառվի
տնտեսության, քաղաքականության և սոցիալական ոլորտներում:
Այդ իսկ պատճառով սույն դիտարկման շրջանակներում առանձնացված
է ձեռքբերումների և խոչընդոտների վերլուծությունը, ինչպես նաև
տրվել են երաշխավորություններ Պեկինի գործողությունների ծրագրի 12
հիմնախնդրային ոլորտներից 8-ի վերաբերյալ (կանանց իրավունքները
մարդու իրավունքների համատեքստում, կանանց մասնակցությունը
ղեկավար մարմինների աշխատանքին և որոշումների ընդունման
գործընթացին, կանայք և տնտեսությունը, կրթությունը և կանանց
մասնագիտական պատրաստումը, կանայք և առողջապահությունը,
բռնությունը կանանց նկատմամբ, կանանց դրության բարելավման
ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները, կանայք և զանգվածային լրատվամիջոցները):
Այդ ոլորտների ընտրությունը պայմանավորված է հայեցակարգային
և տրամաբանորեն փոխկապված հիմնախնդիրների առկայությամբ,
որոնց լուծումից է կախված Հայաստանում պետական գենդերային
քաղաքականության հաջող իրականացումը, որը բովանդակում է Պեկինի
գործողությունների ծրագրի, Հազարամյակի զարգացման նպատակների
և այլ միջազգային փաստաթղթերի գենդերային հավասարության
մոտեցումները:

14. Կնոջ կերպարը լրատվամիջոցների ներկայացմամբ. Մոնիթորինգի վերլուծական
հաշվետվություն // «ՊրոՄեդիա-Գենդեր» ՀԿ ՄԱԲՀ-ի աջակցությամբ: 2011 թ.: http://
www.unfpa.am/publications-women-image-in-media
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եկինի գործողությունների ծրագիրը հաստատում է, որ
կանանց իրավունքները մարդու համընդհանուր իրավունքների
բաղկացուցիչ և անքակտելի մասն են, և կանանց ու աղջիկների կողմից
մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների լիակատար ու
հավասար իրականացումը Միավորված ազգերի կազմակերպության ու
կառավարությունների գործունեության գերակա ուղղություն է:
Առանձնացնելով կանանց իրավունքները որպես հիմնախնդրային
ոլորտ` Պեկինի գործողությունների ծրագիրը պարտավորեցնում է
կառավարություններին գործուն ջանքեր գործադրել այդ իրավունքների
խրախուսման և պաշտպանության նպատակով` հիմնվելով Կանանց
նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի
կոնվենցիայի (1979) վրա:
Զարգացնելով Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի
վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի առանցքային մոտեցումները`
Պեկինի գործողությունների ծրագիրը ուշադրությունը սևեռում է
խտրականության բացառման անհրաժեշտության վրա ոչ միայն օրենսդրական դաշտում, այլև գործնական կյանքում:
Պեկինի գործողությունների ծրագիրը շրջանառության մեջ է դնում
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների սկզբունքը`
կոչված վերացնելու հռչակված իրավունքների և դրանց արդյունավետ
իրացման խզումը: Կանանց իրավունքների և հնարավորությունների
ընդլայնման բանաձևը, որ արտացոլում է այդ մոտեցումը, իր հաստատումը գտավ բոլոր ծրագրային փաստաթղթերում` ընդունված հետպեկինյան գործընթացների շրջանակներում. «Պեկին+5», «Պեկին+10» և
«Պեկին+15», այդ թվում 2000 թ. ՄԱԿ-ի Ընդհանուր վեհաժողովի 23-րդ
հատուկ նստաշրջանը, ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի
2005 թ. 49-րդ և 2010 թ. 54-րդ նստաշրջանները:
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Սիներգիկ արդյունքը, որով Կանանց նկատմամբ խտրականության
բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան կապվում է Պեկինի
գործողությունների ծրագրի հետ, տարածվում է ՄԱԿ-ի Հազարամյակի հռչակագրի (2000) վրա, որում նշվում է կանանց առաջընթացի
ուղղությամբ ստանձնած պարտավորությունների կատարման անհրաժեշտությունը, որոնք ամրագրված են բոլոր նախորդ միջազգային
փաստաթղթերում:
«Տղամարդկանց և կանանց հավասարության ապահովումը և
կանանց իրավունքների ու հնարավորությունների ընդլայնումը», որ
առանձնացվել է որպես Հազարամյակի զարգացման ութ կարևոր
նպատակներից
մեկը,
Պեկինի
գործողությունների
ծրագրի
հայեցակարգային սկզբունքների հաստատումն է, որը որպես առանցքային
նպատակ հռչակում է հավասարությունը, իսկ դրան հասնելու միջոցը`
կանանց իրավունքների և հնարավորությունների ընդլայնումը:
Հազարամյակի գագաթնաժողովից հինգ տարի անց` ՄԱԿ-ի Կանանց
կարգավիճակի հանձնաժողովի 49-րդ նստաշրջանում, ընդգծվեց Հազարամյակի բոլոր ութ նպատակներում գենդերային չափման ներառման
անհրաժեշտությունը:
I. 1995-2014 թթ. առաջընթացի ընդհանուր գնահատականը
Պեկինի գործողությունների ծրագրի ընդունումից հետո անցած
20 տարվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը, վերը նշված
փաստաթղթերի հանձնարարականներին համապատասխան, ընդունել
է երեք ծրագիր` ուղղված գենդերային հավասարության գծով ստանձնած
պարտավորությունների կատարմանը:
1998 թ. ՀՀ կառավարությունն ընդունել է «Կանանց դրության բարելավման և հասարակությունում նրանց դերի բարձրացման 1998-2000
թթ. ազգային ծրագիրը», որի շրջանակներում շեշտադրվել է կանանց
իրավունքների պաշտպանությունը զբաղվածության, առողջապահության և կրթության ոլորտներում: Ծրագրի շրջանակներում դրվեցին ՀՀ
գենդերային վիճակագրության հիմքերը, և ստեղծվեց ՀՀ վարչապետին
առընթեր Կանանց խորհուրդը:
2004 թ. ապրիլին հաստատվեց «Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց դրության բարելավման և հասարակությունում նրանց
դերի բարձրացման 2004-2010 թթ. ազգային ծրագիրը»: Սա որոշակի
20

առաջընթաց քայլ էր հասարակական-քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտներում գենդերային անհավասարակշռության
հաղթահարման և կանանց իրավունքների պաշտպանության միջոցների
տեսանկյունից, որոնք նախանշված էին այդ փաստաթղթում:
Կանանց իրավունքների իրացման ապահովման տեսանկյունից
վավերացվել են այնպիսի կարևոր փաստաթղթեր, ինչպիսիք են Կանանց
քաղաքական իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան (2007 թ.) և
Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին
ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությունը (2006 թ.):
Երկու ազգային ծրագրերի արդյունավետությունը մի շարք պատճառներով, այդ թվում և ֆինանսական, բավական ցածր էր, դրանց
դրույթների մեծ մասը չի իրականացվել, սակայն դրանց գործողության
ընթացքում ՀՀ օրենսդրությունը մի շարք փոփոխություններ է ունեցել
կանանց իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ:
ՀՀ բարեփոխված Սահմանադրությունում (2005), նոր քրեական
(2003), ընտանեկան (2004), աշխատանքային (2004) օրենսգրքերում
մտցվեցին դրույթներ, որոնք ամրագրում են տղամարդկանց և
կանանց իրավահավասարությունը և արգելում են սեռի հատկանիշով
խտրականությունը: 1999 թ.
ՀՀ ընտրական օրենսգրքում ներմուծվեցին
գենդերային քվոտաներ` ուղղված կանանց ընտրվելու իրավունքի
իրացման ապահովմանը: Անցած 15 տարվա ընթացքում առաջադրված
քաղաքական կուսակցությունների ցուցակներում քվոտաները 5%-ից
հասել են 20%-ի, փոխվել է նաև ձևակերպումը. «կանանց համար քվոտան»
դարձել է «գենդերային քվոտա»:
Հիմնական փաստաթուղթը, որ արտացոլում է Հայաստանի նվիրվածությունը գենդերային հավասարության քաղաքականությանը և
այդ ուղղությամբ ստանձնած միջազգային պարտավորություններին,
2010 թ. փետրվարին ՀՀ կառավարության ընդունած Գենդերային
քաղաքականության հայցեկարգն է15: Հայցեկարգը` որպես փաստաթուղթ, հայեցակարգային և գաղափարական առումով տարբերվում
է նախկինում ընդունված ծրագրերից, քանի որ դրա հիմքում ընկած
է գենդերային հավասարության հարացույցը, որ դիտվում է որպես
բարձրագույն ժողովրդավարական արժեք և հասարակությունում սո15. ՀՀ գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ http://www.gov.am/u_files/file/
kananc-xorh/Gender-hayecakarg.pdf
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ցիալական արդարության հասնելու նախադրյալ: Հայեցակարգն արտացոլում է գենդերային հավասարության իրացման ժամանակակից
միջազգային մոտեցումները` հիմնված հավասար իրավունքների և
հավասար հնարավորությունների սկզբունքի վրա, և օրենսդրության
մեջ, հասարակական կյանքի ու պետական քաղաքականության ընդհանուր համատեքստում գենդերային բաղադրիչը ներառելու հնարավորություններ է ստեղծում:
2011 թ. մայիսի 20-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց թիվ 19
«Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության
2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին»
արձանագրային որոշումը16, որ նախատեսում էր գենդերային մոտեցումը
(գենդերային մեյնստրիմինգ) ներառել պետական քաղաքականության
մեջ և ծրագրերում: Սկսած 2011 թ.` ՀՀ կառավարությունը հաստատում
է ՀՀ գենդերային քաղաքականության իրականացման միջոցառումների
տարեկան ծրագրերը և հրապարակում է նախորդ ծրագրերի կատարման
հաշվետվությունները17:
Գենդերային քաղաքականության կիրարկման և իրավունքների
ու հնարավորությունների անհավասարակշռության խնդրի լուծման
առումով կարևոր նշանակություն ուներ ՀՀ Ազգային ժողովի ընդունած և
2013 թ. հունիսից ուժի մեջ մտած «Կանանց և տղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը18: Նման օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը
մատնանշված էր Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկույցի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի Եզրափակիչ դիտարկումներում19: Այդ օրենքի
ընդունմամբ երկրի ազգային օրենսդրության մեջ առաջին անգամ
ամրագրվեցին «գենդերային խտրականություն» հասկացությունը, կանանց ու տղամարդկանց համար հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների սկզբունքը` դրանով իսկ որոշակի նախադրյալներ ստեղծելով դե յուրե գոյություն ունեցող իրավունքների և դրանց դե
ֆակտո իրականացման խզումը վերացնելու համար:
16. ՀՀ գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիր
http://www.gov.am/u_files/file/kananc-xorh/gender-strategic%20programm%202011-2015.pdf
17. http://www.gov.am/en/councils/reports/5/
18. http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4761
19. ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի Եզրափակիչ
դիտարկումներ, CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=ARM&Lang=EN
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Այդուհանդերձ Հազարամյակի զարգացման երրորդ` գենդերային
հավասարության առաջմղման և կանանց իրավունքների ու հնարավորությունների ընդլայնման նպատակի իրականացման ոլորտում
առաջընթացը բավարար չէ մինչև 2015 թ. Հայաստանի ստանձնած
պարտավորությունների կատարմանը հասնելու համար20:
Պեկինի գործողությունների ծրագրի` կանանց նկատմամբ բռնության
հաղթահարման նպատակների շրջանակներում ընդունվել են «Ընդդեմ
գենդերային բռնության ազգային ծրագիրը», «Ընդդեմ գենդերային
բռնության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիրը» և Թրաֆիքինգի
դեմ պայքարի հայեցակարգը:
I.

Պեկինի գործողությունների ծրագրի ռազմավարական
ուղղությունների իրականացման դիտարկումն ու
գնահատումը «Կանանց մարդու իրավունքներ»
հիմնախնդրային ոլորտում

Կանանց մարդու իրավունքների ոլորտում ստեղծված իրավիճակի
դիտարկումն ու գնահատումը` ներկայացված «Կանանց մարդու իրավունքներ» բաժնում, կատարվել են ըստ Պեկինի գործողությունների
ծրագրի ռազմավարական նպատակների և ներառում են հետևյալ
հիմնական ուղղությունները.


Կանանց մարդու իրավունքների խրախուսում և պաշտպանություն մարդու իրավունքների վերաբերյալ բոլոր
փաստաթղթերի, մասնավորապես` Կանանց նկատմամբ
խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի
կոնվենցիայի հանձնարարականների լիակատար իրականացմամբ:



Հավասարության և անխտրականության ապահովում`
ըստ օրենքի և գործնական կյանքում:



Իրավական գրագիտության ապահովում:

20. Հազարամյակի զարգացման նպատակների առաջընթացի ազգային զեկույց, 2010.
http://www.un.am/res/UN%20RC%20Annual%20Reports,%20UNDAFs,%20 MDGs/MDG%20
2nd%20report_arm.pdf
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Ռազմավարական նպատակ 1.

1

Կանանց մարդու իրավունքների խրախուսում և պաշտպանություն մարդու իրավունքների վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերի,
մասնավորապես` Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր
ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի հանձնարարականների լիակատար իրականացմամբ:
Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է բոլոր հիմնարար
միջազգային փաստաթղթերը, որոնք ապահովում են կանանց և
տղամարդկանց իրավահավասարությունը, այդ թվում` Կանանց
նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի
կոնվենցիան և դրա կամընտիր արձանագրությունը, Աշխատանքի
միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) կոնվենցիաները, ի թիվս որոնց
Աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում խտրականության մասին, Համարժեք աշխատանքի դիմաց հավասար վարձատրության մասին և այլ կոնվենցիաներ, Կանանց քաղաքական իրավունքների մասին
ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, Կրթության ոլորտում խտրականության դեմ պայքարի մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիան, Անդրազգային
կազմակերպված հանցավորության դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան և դրան կից
արձանագրությունները Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների առևտրի կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին և Ցամաքով,
ծովով և օդով միգրանտների անօրինական փոխադրումների դեմ,
ինչպես նաև Մարդկանց շահագործման (թրքաֆիքինգ) դեմ պայքարի
մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան, Բռնությամբ անհետացած
բոլոր անձանց պաշտպանության մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան:
Հայաստանը միացել է Եվրոպական վերանայված խարտիային, որը
հավասար իրավունքներ և հավասար հնարավորություններ է ամրագրել
կանանց և տղամարդկանց համար, ստորագրել է Բոլոր աշխատող
միգրանտների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների
պաշտպանության մասին միջազգային կոնվենցիան:
Սեռերի իրավահավասարության սկզբունքն ամրագրված է ՀՀ
Սահմանադրությունում և արտացոլված է ազգային օրենսդրությունում:
ՀՀ սահմանադրության 2005 թ. ընդունված փոփոխություններում այն
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ձևակերպված է որպես խտրականության ագելում մի շարք հատկանիշներով, այդ թվում` սեռի հատկանիշով21:
Պեկինի գործողությունների ծրագրի հանձնարարականների համաձայն, որոնք ենթադրում են բոլոր պետությունների կողմից օրենքների,
քաղաքականության, գործելակերպի և ընթացակարգերի վերանայում
մարդու իրավունքների ոլորտում համապատասխան միջազգային
պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով, Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի փոփոխություններ է մտցրել ազգային օրենսդրության մեջ:
1995 թ. ՀՀ Սահմանդրությունն ընդունելուց հետո երկրի վերանայված քաղաքացիական, քրեական, աշխատանքային, ընտանեկան, ընտրական օրենսգրքերում ամրագրվել է խտրականությունը՝ մի շարք հատկանիշներով, այդ թվում սեռի հատկանիշով:
Երկրի օրենսդրությունը մի շարք հատկանիշներով, այդ թվում
սեռի հատկանիշով խտրական գործողությունների համար պատասխանատվություն է նախատեսում: Մասնավորապես` ըստ ՀՀ քրեական
օրենսգրքի (2003 թ.)22 «Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական
իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ»
բաժնի 143-րդ հոդվածով («Մարդու և քաղաքացու իրավահավասարությունը խախտելը») նախատեսվում են տուգանքներ կամ ազատազրկում
մինչև երկու տարի, իսկ պաշտոնատար անձինք մինչև երեք տարով
զրկվում են որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից:
Ընտանեկան օրենսգիրքը (2004 թ.)23 նախատեսում է տղամարդկանց
և կանանց իրավահավասար հարաբերություններ ամուսնությունում:
Օրենսգրքում ընդգծվում է, որ հասարակությունը և պետությունը
(ընտանիքին, մայրությանը և մանկությանը հավասար) պաշտպանում
են նաև հայրության իրավունքները: Գենդերային մոտեցումն առաջին
անգամ դրսևորվում է որդեգրությունը հաստատող նորմերում, որոնցում
օգտագործվում է «դստերագրում» եզրույթը, բացի այդ, ներառված է
մայրությունը վիճարկելու մասին հոդված:
21. ՀՀ Սահմանադրության 14.1 հոդված. «Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև:
Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական
կամ սոցիալական ծագուﬕց, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից,
աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը
պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից
կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է:
22. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդվ.14.1: http://www.genproc.am/am/66/chapter/16-20/
23. ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք, հոդվ. 10:
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Աշխատանքային օրենսգիրքը (2004 թ.) իրավահավասարություն է
հաստատում աշխատանքային հարաբերություններում24 և համարժեք
աշխատանքի դիմաց տղամարդկանց ու կանանց հավասար
վարձատրություն: Կանանց և տղամարդկանց աշխատանքային և
ընտանեկան պարտականությունների հավասարակշռված բաշխմանը
նպաստելու համատեքստում անկասկած առաջընթաց քայլ է այն, որ
աշխատանքային օրենսգիրքը նաև մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի
արձակուրդից օգտվելու հնարավորություն է ընձեռում ընտանիքի մյուս
անդամներին25:
Հղի կանայք և մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքով զբաղվող
աշխատողները կարող են գիշերային ժամերի, արտաժամյա, հանգստյան
ու տոնական օրերի աշխատանքում ներագրավվել միայն իրենց
համաձայնությամբ: Նախատեսված է նաև, որ տղամարդկանց ամենամյա
արձակուրդը, իրենց ցանկությամբ, կարող է տրվել կնոջ հղիության և
ծննդաբերության արձակուրդի շրջանում: Այսպիսով, ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը որպես աշխատանքային իրավական հարաբերությունների սուբյեկտ է դիտում ոչ թե մայրությունը, այլ ծնող լինելու հանգամանքը,
ինչը համապատասխանում է գենդերային հավասարությանը վերաբերող
միջազգային փաստաթղթերի մոտեցումներին:
Համաձայն պետության` ընտանիքի, մայրության և մանկության
պաշտպանության ուղղությամբ26 ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված
պարտավորության` երկրի օրենսդրության մեջ, մասնավորապես`
աշխատանքային (2004) և քրեական (2003) օրենսգրքերում, նախատեսված են բավական լայն միջոցներ` ուղղված մայրության պաշտպանությանը թե´աշխատանքի ոլորտում` աշխատող կանանց համար, թե´
ազատազրկման վայրերում` պատիժը կրող կանանց համար:
ՀՀ աշխատանքային և քրեական օրենսգրքերը նախատեսում են
հատուկ արտոնություններ և առանձնահատուկ վերաբերմունք հղի
կանանց, փոքրահասակ երեխաներ ունեցող կանանց և բազմազավակ
մայրերի նկատմամբ: Մասնավորապես, գործատուներին արգելվում
է աշխատանքից ազատել հղի և փոքրահասակ երեխաներ ունեցող
կանանց, ինչպես նաև մերժել աշխատանքի ընդունելը` կապված նույն
հանգամանքների հետ27:
24. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդվ. 3, 114, 178: http://www.arlis.am/
25. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդվ. 141, 144, 148, 171, 172, 258: http://www.arlis.am/
26. Հոդված 48, կետ 1:
27. Հոդված 117 http://www.arlis.am/
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ՀՀ քրեական օրենսգիրքը հղի և մինչև 14 տարեկան երեխաներ
ունեցող այն կանանց, որոնք մինչև 3 տարի ժամկետով դատապարտված
են ազատազրկման, բացի այն անձանցից, որոնք ազատազրկման են
դատապարտված 5 տարուց ավելի ժամկետով ծանր և առանձնապես
ծանր հանցագործությունների համար, հնարավորություն է ընձեռում
կրճատելու պատժի կրումը կամ ազատելու նրանց պատիժը կրելուց
այն ժամկետի սահմաններում, որով նա ազատվում է աշխատանքից
հղիության, ծննդաբերության, ինչպես նաև երեխայի տարիքը մինչև
3 տարեկան հասնելու կապակցությամբ: Օրենսդրությունը նաև հղի և
մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող կանանց պատժի կրման բարելավված
պայմաններ է նախատեսում:
ՀՀ քրեական օրենսգրքում առանձին գլուխ կա` «Ընտանիքի և
երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ», օրենսգրքում
ընդգրկված է նաև «Խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի առքը
կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքը» հոդված:
Պեկինի գործողությունների ծրագրի` կանանց վերարտադրողական
իրավունքների և առողջության պաշտպանության մասին հանձնարարականների շրջանակներում երկրում ընդունվել է «Վերարտադրողական առողջության բարելավման 2007-2015 թթ. ծրագիրը»: Պեկինի
գործողությունների ծրագրի հանձնարարականները աղջիկների վաղ
հղիության կանխարգելման վերաբերյալ իրենց արտացոլուﬓ են գտել
«Երեխաների և դեռահասների առողջության պահպանման ազգային
ռազմավարությունում և 2009-2015 թթ. գործողությունների ծրագրում»:
Հայաստանի կողմից Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր
ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան վավերացնելուց ի վեր
ՀՀ կառավարությունը 6 պարբերական զեկույց է ներկայացրել ՄԱԿ-ի
Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեին: 2009-2013
թթ. ժամանակաշրջանի համար ՀՀ կառավարությունը մի շարք միջոցներ
է ձեռնարկել` ուղղված ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության
վերացման կոմիտեի հանձնարարկանների կատարմանը Հայաստանի
երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկույցների կապակցությամբ:
ՀՀ կառավարության Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգում սահմանված են գենդերային քաղաքականության հիմնական
ուղղությունները` իշխանության կառույցներում տղամարդկանց և
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կանանց հավասարակշռված մասնակցության հասնելը, հավասար
հնարավորությունների ապահովումը սեփական բիզնեսը զարգացնելու
և պաշտոնեական առաջխաղացման խնդրում՝ կանանց տնտեսական
անկախության համար, ընտանիքում հավասար իրավունքների և պարտականությունների իրականացման հավասար պայմանների ստեղծումը,
ազատությունը սեռի հատկանիշով բռնությունից, գենդերային բաղադրիչի ներառումը կյանքի բոլոր ոլորտներում, այդ թվում և պետական
կառավարման համակարգում:
Կոնվենցիայի շրջանակներում 2011 թ. մայիսի 20-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունել է թիվ 19 «Հայաստանի Հանրապետության
գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ. ռազմավարական
ծրագրի» հաստատման մասին» արձանագրային որոշումը, որը նախատեսում է գենդերային բաղադրիչի ներդրումը պետության ծրագրերում և քաղաքականության մեջ: Նույն այդ որոշման համաձայն`
ՀՀ կառավարությունը, սկսած 2011 թվականից, հաստատում է ՀՀ
գենդերային քաղաքականության իրականացման միջոցառումների
տարեկան ծրագրերը և հրապարակում նախորդ ծրագրերի կատարման
հաշվետվությունները:
Համաձայն Պեկինի գործողությունների ծրագրի և Հայաստանի
երրորդ և չորրորդ համատեղ պարբերական զեկույցի կապակցությամբ
ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի
Եզրափակիչ դիտարկումների հանձնարարականների և ՀՀ Գենդերային
քաղաքականության հայեցակարգի` հանրապետությունում ընդունվել
է «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը, որը կարգավորում է տղամարդկանց և կանանց հավասար հնարավորությունների
ձեռքբերման խնդիրը քաղաքականության, պետական կառավարման,
աշխատանքի և զբաղվածության, ձեռնարկատիրական գործունեության,
առողջապահության, կրթության և այլ ոլորտներում:
Օրենքը բովանդակում է կանանց նկատմամբ խտրականության
վերացման մի շարք պահանջներ, մասնավորապես`
-

ամրագրում է «գենդերային խտրականություն» հասկացությունը և
սեռի հատկանիշով խտրականության արգելք է սահմանում,

-

ներառում է ուղիղ և անուղղակի խտրականություն հասկացությունը և նախատեսում է սեռի հատկանիշով խտրականության
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դրսևորումներից քաղաքացիների պաշտպանության կարգը, ինչպես նաև նախատեսում է պատասխանատավություն խտրականություն թույլ տվող լիազորված անձանց և գործատուների համար,
-

նպաստում է գենդերային հավասարության մշակույթի ձևավորմանը
և գենդերային այն կարծրատիպերի հաղթահարմանը, որոնք ընկած
են խտրական գործելակերպի հիմքում,

-

սահմանում է գենդերային անհավասարակշռությանն ուղղված
հատուկ ժամանակավոր միջոցների ոլորտները, շրջանակներն ու
ժամկետները,

-

ամրագրում է գենդերային հավասարության ապահովման ազգային մեխանիզմի ձևավորման անհրաժեշտությունը և նախատեսում է գենդերային քաղաքականության իրականացման
մշտադիտարկման մեխանիզմ:

Համաձայն Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի
վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի և Պեկինի գործողությունների
ծրագրի հիմնական հանձնարարականների` «ՀՀ Գենդերային քաղաքականության իրականացման 2011-2015 թթ. ռազմավարական
ծրագրի» շրջանակներում նախատեսվում է Հայաստանի օրենսդրության
գենդերային փորձաքննության անցկացում, սակայն օրենքների և զարգացման ծրագրերի մեծ մասը մշակվում է առանց նախնական գենդերային փորձաքննության, մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային
փաստաթղթերում նախատեսված կանանց իրավունքների արդյունավետ
պաշտպանություն և պահպանություն չի ապահովվում:

Ռազմավարական նպատակ 2.
Հավասարության և անխտրականության ապահովում՝ ըստ
օրենքի և գործնական կյանքում
Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում լուրջ
քայլեր են արվել կանանց իրավունքների և հավասար իրավունքների ու
հավասար հնարավորությունների սկզբունքի իրականացման ոլորտում
Հայաստանի օրենսդրությունը միջազգային պարտավորություններին
համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:
Այսուհանդերձ օրենսդրությունը դեռևս լիարժեք չի համապատասխանում միջազգային իրավական փաստաթղթերի պահանջներին
և երկրի կառավարության հռչակած գենդերային քաղաքականության
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իրականացման գործուն մեխանիզմներ չի բովանդակում: Այդ իսկ
պատճառով խտրականության արգելքը` ամրագրված դե յուրե, դեռևս չի
նշանակում դե ֆակտո խտրականության բացակայություն:

1

Հիմնական խնդիրը երևում է ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված
հավասար իրավունքների իրականացման հնարավորությունների
մակարդակում, ինչը իր արտացոլումն է գտել 2013 թ. ընդունված
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում:
Չնայած այն հանգամանքին, որ փորձագետների պատրաստած
օրենքի նախագծի սկզբնական տեքստում ՀՀ կառավարության մտցրած
մի շարք փոփոխություններ թուլացրին այն գենդերային հավասարության
ապահովման մեխանիզմների տեսանկյունից, իսկ օրենքի նախագծի
առաջին ընթերցումից հետո ՀԿ-ների ներկայացրած առաջարկությունները մերժվեցին, այսուհանդերձ դրա ընդունումը կարևոր քայլ էր երկրում
գենդերային հավասարության հասնելու ճանապարհին:
Երկրի հասարակայնությունն ընդհանուր առմամբ դրականորեն
ընդունեց «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և
հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի
ընդունումը, սակայն ուժի մեջ մտնելուց կարճ ժամանակ անց այն բախվեց
պահպանողական տրամադրված արմատական խմբերի որոշակի
հակազդեցությանը, որոնք անհիմն կերպով «գենդեր» եզրույթի մեջ
տեսնում էին սեռափոխության և սեռական այլասերման քարոզչություն և
պահանջում էին չեղյալ համարել օրենքը:
Ըստ փորձագետների գնահատականների` այդ քարոզարշավը
որոշակի քաղաքական բաղադրիչ ուներ28, քանի որ կազմակերպվեց
հենց այն ժամանակահատվածում, երբ Հայաստանը պատրաստվում էր
Արևելյան գործընկերության շրջանակներում ստորագրել Եվրոպական
Միության հետ ասոցացման համաձայնությունը:
Այսուհանդերձ հակագենդերային քարոզարշավը բացահայտեց հայ
հասարակության մեջ եղած գենդերայն կարծատիպերը, որոնք բարերար
հող էին ստեղծում հասարակության աչքում գենդերային հավասարության
գաղափարը վարկաբեկելու համար:
28. Գենդերային հավասարության խնդիրները հայ ժողովրդի ինքնիշխանության
մարտահրավերների առաջին գծում http://ichd.org/?laid=2&com=module&module=static&
id=924
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Օրենքի դեմ ծավալված քարոզարշավը, հասարակական կարծիքի խեղաթյուրման փորձերը` կապված «գենդեր», «գենդերային
հավասարություն» եզրույթների հետ, վեր հանեցին ոչ միայն լայն
հասարակայնության, այլև ՀՀ խորհրդարանի շատ պատգամավորների
և պետական պաշտոնյաների, քաղաքական և հասարակական գործիչների անբավարար իրազեկությունը գենդերային հավասարության
խնդրի, պետության գենդերային քաղաքականության նպատակների,
միջազգային փաստաթղթերի վավերացմամբ Հայաստանի ստանձնած
պարտավորությունների մասին:
Գենդերային քաղաքականության իրականացման համար պատասխանատու պետական պաշտոնյաների մի մասը պատրաստ չէր
պետության քաղաքականության մեկնաբանություններին:
Օրենքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ցույց տվեց, որ Պեկինի
գործողությունների ծրագրի և ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի հանձնարարականները պետության
պաշտոնատար անձանց, դատական իշխանության ներկայացուցիչների և հասարակության լայն շերտերի շրջանում կանանց նկատմամբ
խտրականության, գենդերային հավասարության ձեռքբերման խնդիրների մասին տեղեկատու-բացատրական աշխատանքի անհրաժեշտության
վերաբերյալ չեն կատարվել, ինչն էլ ապատեղեկատվության տարածման
նախադրյալներ է ստեղծել:
Քննադատության, զրպարտության և ֆիզիկական հաշվեհարդարի սպառնալիքի հարվածի տակ հայտնվեցին կանանց ՀԿները և դրանց ղեկավարները, որոնք ակտիվորեն խրախուսում էին
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը,
քարոզում պետության Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգը
և հասարակության մեջ առաջ մղում դրա իրականացումը:
Իրավիճակն էլ ավելի սրեց այն իրողությունը, որ ՀՀ կառավարությունը, գենդերային քաղաքականության և «Կանանց և տղամարդկանց
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի մասին տեղեկատվական-բացատրական
լայնածավալ արշավ սկսելու փոխարեն29, որպես փոխզիջման տարբերակ, հապճեպ ՀՀ Ազգային ժողով մտցրեց օրենքի տեքստից «գենդեր»,
29. http://parliament.am/dras.php?sel=showdra&DraID=6249&Reading=0
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«գենդերային» հասկացությունները հանելու առաջարկություն30, ինչը մի
նոր` բուն օրենքը չեղյալ հայտարարելու պահանջների ալիք հրահրեց:

1

ՀՀ վարչապետին առընթեր Կանանց խորհուրդը31, թեպետ մեծ
ուշացումով, հանդես եկավ օրենքի և գենդերային տերմինաբանության
մասին հայտարարությամբ32, որը հավանության արժանացավ միջազգային կազմակերպությունների և եվրոպական կառույցների հայաստանյան ներկայացուցիչների կողմից: Այդուհանդերձ հակազդեցությունը
օրենքին և «գենդեր» եզրույթի շուրջ բորբոքված վեճերը, թեև նվազ
եռանդով, բայց շարունակվում են, ինչն ընդհանուր առմամբ պահպանում
է անբարենպաստ մթնոլորտը` դժվարացնելով թե´ օրենքի կիրարկումը,
թե´գենդերային քաղաքականության իրականացումը:
Պեկինի գործողությունների ծրագիրը հատուկ ուշադրություն է
հրավիրում կանանց ներկայացվածությանը դատական իշխանության
համակարգում, քանի որ նրանց մասնակցությունը դատական մարմինների աշխատանքին կարող է նպաստել պատասխանատվության բարձրացմանը և կանանց շահերի ու պահանջմունքների նկատառումներով
գործող համակարգի ձևավորմանը:
Հայաստանի դատական համակարգում բոլոր ատյանների
դատարանների 220 դատավորների թվում 48-ն են կին կամ 22%-ը,
փաստաբանների թվում` 40%-ը: Արդարադատության համակարգի
որոշումների ընդունման մակարդակում կանայք սակավաթիվ են:
Այսպես, Դատարանների նախագահների խորհրդում, որում ընդգրկված են բոլոր ատյանների դատարանների նախագահները, կին
չկա, Սահմանադրական դատարանի 9 դատավորների կազմում
երկուսն են կին: Չնայած այն հանգամանքին, որ հանրապետության
դատական օրենսգրքի 117-րդ հոդվածը նախատեսում է գենդերային
հավասարակշռություն Արդարադատության խորհրդի կազմում ընդգրկվելու համար դատավորների թեկնածություններ առաջադրելիս33,
30. Գենդեր, գենդերային` տարբեր սեռի անձանց ձեռքբերովի, սոցիալապես ամրագրված
վարք, կանանց և տղամարդկանց միջև հարաբերությունների սոցիալական հայեցակետ,
որն արտահայտվում է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, ներառյալ`
քաղաքականությունը, տնտեսությունը, իրավունքը, գաղափարախոսությունը, մշակույթը,
կրթությունը, գիտությունն ու առողջապահությունը.
31. http://www.gov.am/en/councils/
32. http://www.gov.am/u_ﬁles/ﬁle/kananc-xorh/5.pdf
33. Ցուցակի կազմման ժամանակ հաշվի է առնվում սեռային (գենդերային) հավասարակշռությունը: Եթե որևէ սեռի դատավորների թիվը պակասի դատավորների
ընդհանուր թվի 25 տոկոսից, ապա այդ սեռի թեկնածուներին ցուցակում կերաշխավորվի
առնվազն 5 տեղ:
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Արդարադատության խորհրդի 13 անդամների թվում միայն 2-ն են կին
կամ 15,4%-ը:
Կանայք կազմում են ՀՀ արդարադատության նախարարության
աշխատակիցների 57%-ը, սակայն նրանք խտացած են ստորին և միջին
պաշտոններում: Արդարադատության նախարարի տեղակալների և
խորհրդականների թվում կին չկա:
Վերջին տարիներին ոստիկանության մարմիններում կանանց
ներկայացվածության որոշակի առաջընթաց է նկատվում: Դա հիմնականում տեղի է ունենում միջազգային հիմնադրամների, մասնավորապես ԵԱՀԿ-ի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում,
որոնք կանանց և տղամարդկանց միանման ընդգրկվածության պարտադիր պայման են դնում: 2012 թ. ՀՀ ոստիկանությունում պարեկապահակային ծառայության հատուկ էլիտար ստորաբաժանում է ստեղծվել, որտեղ նաև աղջիկներ են ծառայում: Ստորաբաժանումը կոչված է
բարձրացնելու քաղաքացիների վստահությունը իրավապահ մարմինների
նկատմամբ:
Արդարադատության համակարգը առանցքային գործոն է խտրական նորմերի հաղթահարման և կանանց իրավունքների լիարժեք
իրացման հարցում, սակայն դատարանները, դատական իշխանությունը,
ոստիկանությունը բնավ միշտ չէ, որ արդյունավետ են կանանց
իրավունքները պաշտպանելու առումով:
Դատաքննչական պրակտիկայում փաստորեն բացակայում են
կանանց իրավունքների խախտման գործերը: Սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս34, որ խոչընդոտը բնակչության ցածր իրավական
իրազեկությունն է և իրենց իսկ կանանց շրջանում խտրականությունը
չգիտակցելը: Բացառություն են միայն այն գործերը, որոնք կապված են
ընտանեկան բռնության զոհերի առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու
կամ նրանց զոհվելու դեպքերի հետ, ընդ որում այդ գործերը մեծ մասամբ
հարուցվում են կանանց և իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից կանանց իրավաբանական խորհրդատվություն և փաստաբանական ծառայություն մատուցելու արդյունքում:
Չնայած Հայաստանը վավերացրել է Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կամըն34. Կանանց հասարակական-քաղաքական մասնակցության գենդերային առանձնահատկությունները: Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքներ: «Կովկաս»
հասարակագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Երևան, 2011:
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տիր արձանագրությունը, կանայք բավականաչափ տեղեկացված չեն
իրենց իրավունքների պաշտպանության լրացուցիչ հնարավորությունների մասին, որոնք ընձեռում է այդ արձանագրությունը:

1

Թույլ է օգտագործվում մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցում
կանանց իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտը:
Հանրահայտ է, որ Սահմանադրությամբ և ազգային օրենսդրությամբ
ամրագրված լայն իրավունքների և իրական խտրական գործելակերպի անհամապատասխանության խնդիրը լուծվում է ժամանակավոր
հատուկ միջոցներով, սակայն Հայաստանում պետությունը դեռևս
հստակ տարբերություն չի դնում կանանց փաստացի հավասարության
ձեռքբերման նպատակին հասնելու գործընթացի արագացմանն ուղղված ժամանակավոր հատուկ միջոցների և ուրիշ ընդհանուր սոցիալական ռազմավարությունների միջև, որոնք ընդունվել և իրականացվում են
կանանց և աղջիկների դրությունը բարելավելու նպատակով35:
Ժամանակավոր հատուկ միջոցների ամբողջ սպեկտրից, որոնք
կիրառվում են միջազգային պրակտիկայում, Հայաստանում ամրագրված
է քվոտավորման սկզբունքը ընտրական օրենսգրքում համամասնական
ընտրական համակարգի համար, ընդ որում` միայն խորհրդարանական և
ՀՀ մայրաքաղաք Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ընտրություններում: Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում առկա
են նաև որոշ դրույթներ կենտրոնական և տարածքային ընտրական
հանձնաժողովներում կանանց ներկայացվածության մասին:
Գործադիր և տեղական իշխանությունների որոշումների ընդունման
մակարդակում, քաղաքացիական ծառայության ոլորտում
կանանց
ներկայացվածությունը մեծացնելուն ուղղված որոշակի միջոցների
ներդրման խնդիրը լուծում չունեցավ օրենսդրությունում:
Մշակված չեն նաև տեղական ընտրություններում և հանրապետական
ու տարածքային մակարդակում գործադիր իշխանության պաշտոններում
կանանց մասնակցության ընդլայնումը կարգավորող մեխանիզմներ:
Չնայած ՀՀ ընտրական օրենսգրքում նախատեսված է քվոտայի
գենդերայնորեն ճշգրիտ ձևակերպումը, այդուհանդերձ հոդվածը
խտրական նորմ է բովանդակում, որը բացառում է տվյալ սկզբունքի կի35. Ժամանակավոր հատուկ միջոցների նշանակությունն ու կիրառման ոլորտը Կանանց
նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայում. թիվ
25 Ընդհանուր հանձնարարական: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/
Rgeneral25.html
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րառումը ցուցակի առաջին անցողիկ հնգյակում36: Քվոտայի կիրարկումը
նման ձևակերպմամբ 2012 թ. խորհրդարանական ընտրություններում
գործնականում վեր հանեց դրա անարդյունավետությունը: Այդ փաստը
բացասական գնահատական ստացավ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի դիտորդական
առաքելության վերջնական զեկույցում37:
Ընդհանուր առմամբ 2012-2013 թթ. անցկացված խորհրդարանական,
նախագահական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները ցույց տվեցին, որ օրենսդրական փոփոխությունները
գենդերային քաղաքականության կիրարկման ուղղությամբ ցանկալի
արդյունք չտվեցին, և որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց
ներկայացվածության իրավիճակը չի համապատասխանում ժողովրդավարության չափանիշներին և արդի մարտահրավերներին:
Պեկինի գործողությունների ծրագրի հանձնարարականը որոշումների ընդունման մակարդակում տղամարդկանց և կանանց իրական
ներկայացվածության ապահովման մասին` 50:50 բանաձևով, չի
կատարվել:
Երկրում օրենսդրական գործունեության կատարելագործմանն
աջակցում են հասարակական կազմակերպությունները` իրականացնելով կանանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված օրենքների
ընդունման լոբինգը, ներկայացնելով առաջարկություններ և նկատառումներ ընդունվող օրենքների վերաբերյալ, կազմակերպելով քննարկումներ խորհրդարանի անդամների մասնակցությամբ:
ՀՀ Ազգային ժողովի հանձնաժողովներում կազմակերպվող
օրենքների նախագծերի քննարկումներին և խորհրդարանական լսումներին իրավապաշտպան և կանանց հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցության գործելակերպը, որ
ձևավորվել է վերջին տարիներին, էապես ընդլայնել է հասարակական
հատվածի ներկայացուցիչների օրենսդրական գործունեության հնարավորությունները:

36. ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, հոդված 108. «…սկսած երկրորդ տեղից յուրաքանչյուր
հաջորդ հնգյակում (2-6, 2-11, 2-16 և այդպես շարունակ մինչև ցուցակի վերջը) մեկ սեռի
անձանց ներկայացվածությունը չի կարող գերազանցել 80%-ը»:
37. «Ինքնաբացարկ հայտնած ընտրված թեկնածուների մեծ թիվը մտահոգիչ է ընտրողների ընտրությունը հարգելու տեսանկյունից» (ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության վերջնական զեկույց, 26 հունիսի 2012):
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Ռազմավարական նպատակ 3.
Իրավական գրագիտության ապահովում

1

Հանրապետությունում անցկացված հետազոտությունները վեր
են հանում քաղաքացիների, այդ թվում և կանանց իրազեկության
ցածր մակարդակն իրենց իրավունքների և իրենց պաշտպանությանն
ուղղված միջազգային փաստաթղթերի մասին:
Հանրապետությունում մարդու իրավունքներին, մասնավորապես`
կանանց իրավունքներին առնչվող ազգային օրենսդրության, ինչպես
նաև կանանց իրավունքների վերաբերյալ միջազգային իրավական
փաստաթղթերի քարոզչություն չի ծավալվում, նաև` ազգային լեզվով
դրանց բացակայության պատճառով:
Միջազգային փաստաթղթերի թարգմանությունը և տարածումը
հիմնականում իրականացվում է միջազգային կազմակերպությունների`
ՄԱԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպական Միության, և ԵԱՀԿ-ի
հայաստանյան ներկայացուցչությունների կողմից: Միջազգային հիմնադրամների աջակցությամբ այդ գործում նշանակալի ներդրում ունեն
իրավապաշտպան և կանանց հասարակական կազմակերպությունները:
Այսուհանդերձ, երկրում բնակչության լայն շերտերի շրջանում
նրանց սահմանադրական իրավունքներին և լայն առումով նրանց
քաղաքացիական, քաղաքական, սոցիալական և աշխատանքային
իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված օրենքների մասին անհրաժեշտ գիտելիքներ տարածելու համակարգ չի մշակվել:
Գործնական փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ միայն բնակչության
լայն շրջանները, այլև խորհրդարանի պատգամավորների և տարբեր
մակարդակների պետական ծառայողների մի մասը բավարար չափով
ծանոթ չէ միջազգային իրավական փաստաթղթերին:
Նախկինի պես լուրջ խնդիր է մնում շատ հասարակական կազմակերպությունների ակտիվիստների գենդերային զգայնության բարձրացումը, որոնք տարբերակված մոտեցում չեն ցուցաբերում կանանց
իրավունքներին և բավականաչափ տեղեկացված չեն գենդերային հավասարության մասին:
Հանրապետությունում անցկացված հետազոտությունները վեր
են հանում խտրականության գիտակցման բացակայությունը և դրա
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հետևանքով խտրականության փաստը վիճարկող դատական հայցերի բացակայությունը: Ըստ հետազոտությունների արդյունքների`
հարցվածների սոսկ 46,4%-ն է ընդունում խտրականության առկայությունը38, ընդ որում հարցվածների համար տեսանելի է խտրականությունը քաղաքական կյանքում և պետական կառավարման
համակարգում, երրորդ տեղում կանանց նկատմամբ խտրականությունն
է աշխատանքային հարաբերություններում:
Այսուհանդերձ, հարցվածների 41,1%-ը ժխտում է և 12,5%-ը դժվարանում
է պատասխանել` կա՞ արդյոք Հայաստանում կանանց նկատմամբ
խտրականություն: Այդ հարցի պատասխաններում տղամարդկանց և
կանանց աննշան տարբերությունը վկայում է, որ կանանց նկատմամբ
խտրականությունը գիտակցելը գրեթե հավասար չափով բնորոշ է երկու
սեռին էլ և հասարակության անբավարար իրավական գրագիտության
հետևանք է:
Միաժամանակ ավելի վաղ արված հետազոտությունների39 հետ
համեմատությունը ցույց է տալիս, որ անցած 8 տարվա ընթացքում
այն հարցվողների թվի որոշ դրական շարժընթաց է նկատվում, որոնք
գիտակցում են կանանց նկատմամբ խտրականությունը: Սակայն
նախկինի պես առկա են «խտրականություն» եզրույթի ընկալման
դժվարություններ: Այսպես, եթե խտրականության առկայությունն
ընդունում է հարցվածների 46,5%-ը, ապա երկու սեռերի միջև սեփական
իրավունքների իրացման հնարավորությունների տարբերությունը
տեսնում են շատ ավելի մեծ թվով հարցվածներ` մինչև 60%-ը:
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման
շուրջ ծավալված հակաքարոզչությունը մեծ մասամբ այդ օրենքում
օգտագործված հասկացությունների շուրջ ճանաչողական գործունեության բացակայության հետևանք է, ինչն էլ լրացուցիչ դժվարություններ
ստեղծեց դրա կիրարկման հարցում:
Այսուհանդերձ, բացասական նպատակներով հրահրված հետաքրքրությունը «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և
38. Կանանց հասարակական-քաղաքական մասնակցության գենդերային առանձնահատկությունները: Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքներ / «Կովկաս»
հասարակագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Երևան, 2011:
39. Քաղաքական մասնակցությունը անցումային շրջանի հասարակությունում.
Գենդերային հավասարության չափումը / Համալսարանական կրթությամբ կանանց
ասոցիացիա, Երևան, 2006:
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հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի
նկատմամբ լայնածավալ քարոզչական և բացատրական աշխատանքի
նախադրյալներ ստեղծեց քաղաքացիներին «հավասար իրավունքներ
և հավասար հնարավորություններ» սկզբունքի, ինչպես նաև օրենքում
ամրագրված «ուղղակի և անուղղակի գենդերային խտրականություն»
հասկացությունների մասին տեղեկացնելու նպատակով:
Հակագենդերային
քարոզարշավում
կիրառված
մեթոդները`
ուղղված օրենքի դեմ, ըստ էության «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի խախտում են, որն արգելում է այնպիսի
տեղեկությունների տարածումը, որոնք վարկաբեկում են գենդերային
հավասարության գաղափարը: Այսուհանդերձ, հակաքարոզչության
գործընթացում նպատակաուղղված կերպով հասարակությանն ապատեղեկատվություն է մատուցվում` ուղղված կանանց նկատմամբ խտրականության ու բռնության առկայության ժխտմանը, կանանց իրավունքների ոտնահարում է տեղի ունենում:
Այն փաստը, որ կառավարության և իշխանության տարբեր մակարդակների կառույցների կողմից լայնամասշտաբ բացատրական աշխատանքներ չեն ձեռնարկվում «Կանանց և տղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին»
ՀՀ օրենքի քարոզչության ուղղությամբ, բացասական ազդեցություն է
ունենում դրա հետագա կիրարկման վրա:
Չնայած պետության Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգում գենդերային կրթության ինստիտուցիոնալացումը նշվում է
պետության գենդերային քաղաքականության առաջնահերթությունների
շարքում, իսկ «ՀՀ գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ.
ռազմավարական ծրագրում» մի շարք նպատակներ ու խնդիրներ են
նախատեսված` ուղղված գենդերային քաղաքականության քարոզչությանը, գենդերային կարծրատիպերի և խտրական գործելակերպի
հաղթահարումը գենդերային կրթության միջոցով, այդ ուղղությամբ
հասարակության իրազեկության բարձրացումը դանդաղ է ընթանում`
ընդգրկելով սովորողների սոսկ աննշան հատվածը: Բնակչության
գենդերային իրազեկության բարձրացման աշխատանքը համակարգված չէ:
Կրթության համակարգում գենդերային գիտելիքների հաղորդումը և աշակերտների ու ուսանողների քաղաքացիական պատաս38

խանատվության ձևավորումը դեռևս առաջնահերթություն չեն դարձել` չնայած այն հանգամանքին, որ հասարակական հատվածի
փորձագետները մշակել են գենդերային կրթության չափորոշիչները40:
Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիան, ՀՀ կրթության
և գիտության նախարարության աջակցությամբ, 12 բուհերում իրականացրել է գենդերային կրթության ինստիտուցիոնալացում և գենդերային գիտելիքների դասեր երկրի 32 դպրոցներում: Սակայն ընդհանուր առմամբ կրթական համակարգն ուղղված չէ ուսանողների
և աշակերտների կողմից գենդերային հավասարության նորմերի ու
սկզբունքների ընկալմանը և քաղաքացիական պատասխանատվության
ձևավորմանը:
«ՀՀ գենդերային քաղաքականության իրականացման 2011-2015
թթ. ռազմավարական ծրագրում» նախատեսված է նաև պետական
ծառայողների գենդերային գիտելիքների բարձրացում: Սկսած 2009-ից
քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման համակարգում
ներդրվել է գենդերային մոդուլը և պետական ծառայողների գիտելիքների
հարստացման աշխատանք է տարվում: Այսուհանդերձ, տեղական
ինքնակառավարման մարմինների աշխատողների վերապատրաստման
համակարգում գենդերային կրթությունը բացակայում է: ՀՀ Կառավարման ակադեմիայի ուսումնական ծրագրերում նույնպես գենդերային
դասընթացներ չկան:
Կանանց իրավական իրազեկության բացերը որոշ չափով
լրացնում են կանանց ՀԿ-ները, որոնց ջանքերով իրականացվում են
կրթական-տեղեկատվական ծրագրեր` ուղղված կանանց գիտելիքների
հարստացմանը իրենց իրավունքների, դրանց պաշտպանության
մեխանիզմների, միջազգային իրավապաշտպան փաստաթղթերի
մասին: ՀԿ-ները հրատարակում և տարածում են թեմատիկ գրքույկներ,
բուկլետներ, թերթիկներ, մշակում են ուսումնական ձեռնարկներ,
տեղեկատու գրականություն կանանց իրավունքների պաշտպանության
վերաբերյալ:
Հասարակական կազմակերպությունները իրավական կրթություն
են իրականացնում նաև կանանց քաղաքական լիդերության ձևավորման և կանանց ակտիվության զարգացման շրջանակներում: Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի 2000 թ. ի վեր
40. Գենդերային կրթությունը բարձրագույն դպրոցում. Պետական կրթական չափարոշիչների նախագիծ / Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա,
Երևան 2005:
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գործող կանանց լիդերության դպրոցը նպատակաուղղված աշխատանք
է տանում սովորողների գենդերային իրազեկության բարձրացման և
կանանց քաղաքական լիդերության ձևավորման ուղղությամբ: Հետևելով
այդ օրինակին` մի շարք ուրիշ կանանց ՀԿ-ներ կանանց լիդերության
դպրոցի և հատուկ սեմինարների ձևաչափով գենդերային կրթություն են
իրականացնում ՀԿ-ների ակտիվիստների և լրագրողների համար:
Կանանց իրավական իրազեկության բարձրացումն առաջնահերթություն է այն կազմակերպությունների համար, որոնք զբաղվում
են ընտանեկան բռնության խնդիրներով: Նրանց գործունեության
շրջանակներում գործող թեժ գծերն իրավական օգնուություն են ցույց
տալիս բռնության զոհերին:
Հասարակական կազմակերպությունները նաև պետական ծառայողների, պետական տարբեր կառույցների աշխատողների ու ղեկավարների համար սեմինար-վարժանքների անցկացման որոշ փորձ են
կուտակել:

Եզրակացություններ
Պեկինի գործողությունների ծրագրի, Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի և
Հազարամյակի նպատակների իրականացման վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում որոշակի քայլեր են ձեռնարկվել
օրենսդրական դաշտի կատարելագործման, այն մարդու իրավունքների
միջազգային չափանիշներին և հավասար իրավունքների ու հավասար
հնարավորությունների սկզբունքին համապատասխանեցնելու, կանանց
մարդու իրավունքների պահպանման ու պաշտպանության ուղղությամբ
միջազգային հանրության առջև երկրի ստանձնած պարտավորությունների կատարման առումով:
Միաժամանակ մի շարք լուրջ խնդիրներ կան, որոնք դժվարացնում
են գենդերային քաղաքականության կիրարկումը, որը հռչակել է
պետությունը միջազգային պարտավորությունների շրջանակում.




երկրի օրենսդրությունը գենդերային հավասարության քաղաքականության իրականացման գործուն մեխանիզմներ չի պարունակում,
օրենքների և զարգացման ծրագրերի ճնշող մեծամասնությունը
մշակվում է առանց նախապես գենդերային փորձաքննության,
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«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ
օրենքի կիրարկման որոշակի դժվարություններ կան` կապված
դրա նպատակների և խնդիրների մասին հասարակության
մեջ տարածվող ապատեղեկատվության և գենդերային տերմինաբանության կեղծ մեկնաբանության հետ,
 պաշտոնատար անձինք, իշխանության բոլոր մակարդակների և
ճյուղերի ներկայացուցիչները բավարար չեն տեղեկացված
գենդերային քաղաքականության և Պեկինի գործողությունների
ծրագրի ու մյուս միջազգային փաստաթղթերի շրջանակներում
պետության ստանձնած պարտավորությունների մասին,
 հասարակությունն անբավարար է տեղեկացված ոչ միայն կանանց
իրավունքներին վերաբերող միջազգային փաստաթղթերի
բովանդակության, այլև կանանց իրավունքների պաշտպանության
այն գործիքների մասին, որոնք ընձեռում է հայրենական օրենսդրությունը,
հանրապետության ընտրական օրենսդրության մեջ ներմուծված
ժամանակավոր հատուկ միջոցները բավարար չեն որոշումների
ընդունման մակարդակում գենդերային անհավասարակշռությունը հաղթահարելու համար,
դատական իշխանությունում կանանց անբավարար ներկայացվածությունն ազդում է նրա արդյունավետության վրա կանանց
շահերը և պահանջմունքները հաշվի առնելու տեսանկյունից,
դատաքննչական պրակտիկայում փաստացի բացակայում են
կանանց նկատմամբ խտրականությանն առնչվող գործերը,
սոցիոլոգիական հարցումները վեր են հանում բնակչության ցածր
իրավական իրազեկությունը և խտրականությունը չգիտակցելն
իրենց իսկ կանանց կողմից:
Երաշխավորություններ
Իշխանության կառույցներին.
 մշակել և իրականացնել համակարգված միջոցներ` ուղղված
բոլոր մակարդակների պետական ծառայողների և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների աշխատողների իրազեկության
բարձրացմանը Պեկինի գործողությունների ծրագրի, Կանանց
նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին
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ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի և Հազարամյակի զարգացման նպատակների
մասին հռչակագրի դրույթների մասին,
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 գործելակերպ դարձնել այն պաշտոնատար անձանց ամենամյա
հաշվետվությունների հրապարակումը, որոնք պատասխանատու
են Պեկինի գործողությունների ծրագրի, Կանանց նկատմամբ
խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի
կոնվենցիայի և Հազարամյակի զարգացման նպատակների,
ինչպես նաև գենդերային քաղաքականությանն առնչվող ազգային փաստաթղթերի դրույթների իրականացման համար,
 հրապարակել երկրի վավերացրած միջազգային իրավական
փաստաթղթերի, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի, Եվրոպական Միության,
Եվրոպայի խորհրդի և ԵԱՀԿ-ի այն հանձնարարականների
իրականացման ազգային զեկույցները, որոնց միացել է Հայաստանը,
 ՀՀ օրենսդրությունում, ռազմավարությունում և ազգային զարգացման ծրագրերում ներառել գենդերային չափումը,
 փորձագետների մասնագիտացված խումբ ձևավորել օրենքների
գենդերային փորձաքննություն անցկացնելու համար դրանց
մշակման փուլում և ՀՀ կառավարությունում և Ազգային ժողովում
քննարկումների ժամանակ:
ՀՀ կառավարությանը և Ազգային ժողովին.
 մշակել և իրականացնել «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի քարոզչության և կիրարկման, այդ
օրենքով ընձեռվող իրավունքների պաշտպանության հնարավորությունների մեկնաբանման միջոցառումների պլան,
 ապահովել կանանց մարդու իրավունքների վերաբերյալ հիմնական միջազգային փաստաթղթերի հայերեն թարգմանությունն ու
տարածումը,
 ուժեղացնել գենդերային թեմատիկան քաղաքացիական ծառայողների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատողների վերապատրաստման ծրագրերում,
 մշակել գենդերային հավասարության գաղափարը վարկաբեկող
բացասական գործելաոճի դրսևորումներին հետևելու մեխանիզմ,
ժամանակին արձագանքել սեքսիզմի դրսևորումներին,
42

 օրենսդրության մեջ վարչական և դատական պատասխանատվություն մտցնել այն պաշտոնատար անձանց համար, որոնք
սեքսիստական արտահայտություններ են թույլ տալիս,
 քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հետ
համագործակցելով` սեռի հատկանիշով խտրականության բոլոր
ձևերի դրսևորումներից հասարակության պաշտպանության
գործուն միջոցներ ձեռնարկել,
 գործելակերպ դարձնել մարդու իրավունքների պաշտպանի
պարբերական զեկույցների ներկայացումը կանանց մարդու
իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ,
 աճող սերնդի մեջ հավասարարական ժողովրդավարության
մշակույթի և հասարակության մեջ կանանց տեղի ու դերի
մասին կարծրատիպերի հաղթահարման նպատակով միջոցներ
ձեռնարկել միջնակարգ և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համակարգում գենդերային կրթության ներդրման
գործընթացի արագացման և ընդլայնման համար,
 կանանց հասարակական-քաղաքական ակտիվության քարոզչության և «կնոջ բնական կոչման» մասին գենդերային կարծրատիպերի
հաղթահարման
նպատակով
ակտիվացնել
«իշխանության կառույց-ՀԿ-ԶԼՄ» գործընկերային մոդելների
ձևավորումը:
Հասարակական կազմակերպություններին.
 իրականացնել Պեկինի գործողությունների ծրագրի, Կանանց
նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին
ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի և Հազարամյակի զարգացման նպատակների, այլ միջազգային փաստաթղթերի կատարման կանոնավոր
հսկողություն կանանց իրավունքների պաշտպանության և
անխտրականության սկզբունքի իրացման ուղղությամբ,
 մշակել և իրականացնել «Կանանց և տղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման
մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ հատուկ բացատրական
արշավներ,
 մշակել և իրականացնել համակարգված միջոցներ` ուղղված
տարածաշրջանների, հատկապես գյուղի կանանց իրավական
գրագիտության բարձրացմանը` նրանց իրազեկությունը Պե43
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կինի գործողությունների ծրագրի, Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի և
Հազարամյակի զարգացման նպատակների մասին բարձրացնելու նպատակով,
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 ընդլայնել սոցիալական գործընկերությունը պետական կառույցների և զանգվածային լրատվամիջոցների հետ՝ գենդերային
քաղաքականության կիրարկումն ապահովելու համար,
 ակտիվացնել կանանց իրավունքների ընդլայնման և տղամարդկանց ու կանանց համար հավասար իրավունքների ու
հավասար հնարավորությունների ապահովման հարցերի հետազոտությունները,
 ձեռնարկել «ՀՀ գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ.
ռազմավարական ծրագրի» իրականացման մշտադիտարկում,
 անցկացնել կանանց կողմից միջազգային դատարաններ, Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարան հայց ներկայացնելու,
ինչպես նաև Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր
ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կամընտիր
արձանագրության հնարավորությունների շրջանակներում հաղորդում ներկայացնելու դեպքերի մշտադիտարկում,
 ընդլայնել կանանց լիդերության դպրոցներն ու սեփական
իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ ուսուցանող
դասընթացները` հատուկ ուշադրություն դարձնելով երիտասարդ
կանանց և աղջիկներին,
 անցկացնել
գենդերային
հիմնախնդիրների
վերաբերյալ
պարբերական ուսուցում զանգվածային լրատվամիջոցների
աշխատողների համար, ԶԼՄ-ների հետ համատեղ անցկացնել
գենդերային խտրականության դրսևորումների մասին իրազեկության բարձրացման քարոզարշավներ,
 նպաստել այն կանանց համար իրավաբանական օգնության
մատչելի, անվճար կամ ոչ թանկ ծրագրերի ստեղծմանը, որոնք
ձգտում են հասնել խախտվող իրավունքների վերականգնման:
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եկինի գործողությունների ծրագրում նորովի է առաջադրվել
ղեկավար մարմինների աշխատանքին և որոշումների ընդունման գործընթացին կանանց մասնակցության անհրաժեշտության
հարցը: Պեկինի գործողությունների ծրագրում մեկտեղվել են ՄԱԿ-ի`
այդ ոլորտին առնչվող կարևոր փաստաթղթերի պահանջներն ու
հանձնարարականները Մարդու իրավունքների ըամընդհանուր հռչակագիր, Կանանց քաղաքական իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա,
Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին
ՄԱԿ-ի կոնվենցիա):
Պեկինի գործողությունների ծրագրում ղեկավար մարմինների
աշխատանքին և որոշումների ընդունման գործընթացին կանանց
մասնակցության անհրաժեշտությունը դիտարկվում է որպես պետական
կառավարման որակապես նոր մակարդակի և ժողովրդավարության
արդյունավետ գործառության հասնելու նախադրյալ:
Պետական կառավարման տարբեր մակարդակների ղեկավար
մարմինների աշխատանքում կանանց թերի ներկայացվածությունը
դիտվում է որպես մի հիմնախնդիր, որը խոչընդոտում է հավասարությունը
և սոցիալական արդարությունը, ինչպես նաև կանանց պահանջմունքների
նկատառումը պետական քաղաքականություն մշակելիս: Հիմնական
խոչընդոտներն են, ինչպես նշվում է Պեկինի գործողությունների
ծրագրում, քաղաքական կուսակցությունների և պետական կառույցների
աշխատանքի ավանդական դրվածքը, խտրական մոտեցումներն ու
գործելակերպը, կանանց կրկնակի ծանրաբեռնվածությունը, պետական
պաշտոն հայցելու հետ կապված մեծ ծախսերը, հասարակական
գիտակցության մեջ կանանց ակտիվության ընկալման բացասական
կարծրատիպերը, որոնք ձևավորվում են նաև զանգվածային
լրատվամիջոցներով:
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Որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց ներկայության
կարևորությունն ընդգծված է նաև Հազարամյակի զարգացման երրորդ
նպատակում («Հասնել գենդերային հավասարության և ընդլայնել
կանանց իրավունքներն ու հնարավորությունները»): Հազարամյակի
հռչակագրում հատուկ ընդգծվում է կանանց առաջընթացի վերաբերյալ
պարտավորությունների կատարման անհրաժեշտությունը, որոնք
ամրագրված են բոլոր նախորդ միջազգային փաստաթղթերում:

2

Հազարամյակի զարգացման երրորդ նպատակի շրջանակներում
Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների շարքում նախատեսվում է մինչև 2015 թ. բարձրացնել կանանց քաղաքական մասնակցությունը, ինչը պետք է ապահովվի երկու ցուցիչով. կանանց տեսակարար
կշիռը ԱԺ պատգամավորների, նախարարների, մարզպետների,
փոխնախարարների ընդհանուր թվում պետք է ավելի քան 25% լինի, իսկ
կանանց տեսակարար կշիռը համայնքների ղեկավարների ընդհանուր
թվում` ավելի քան 10%41:
I. 1995-2014 թթ. առաջընթացի ընդհանուր գնահատականը
Երկրում հասարակական-քաղաքական դրության փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել անկախություն ձեռք բերելուց հետո,
ներկայացուցչական ժողովրդավարության զարգացումը կառավարման
տարբեր մակարդակների ղեկավար մարմիններում և երկրի կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում պետք է կանանց ավելի
լայն ու իրական մասնակցության հնարավորություններ ապահովեին: Սակայն կանանց ակտիվությունը, որ դրսևորվեց 1988-90
թթ.` ազգային ազատագրական շարժման շրջանում` հասարակության
ժողովրդավարական վերափոխումների արշալույսին, իր տրամաբանական զարգացումը չունեցավ:
Չնայած ՀՀ Սահմանադրությունում ամրագրված սեռերի իրավահավասարության սկզբունքին` պետական քաղաքականության
ձևավորման ոլորտից կանանց օտարում տեղի ունեցավ: Ընտրական
օրենսգրքում ամրագրված 5%-ի քվոտան համամասնական ցուցակների
համար նվաստացնող էր:
Հայաստանում իշխանության ապաիգականացման դինամիկ
գործընթաց սկսվեց, որը հիմնված էր գենդերային կարծրատիպերի վրա
և փոխակերպման գործընթացների հետևանք էր:
41. Հազարամյակի զարգացման նպատակների առաջընթացի ազգային զեկույց 2010
http://www.un.am/res/UN%20RC%20Annual%20Reports,%20UNDAFs,%20MDGs/MDG%20
1st%20report_arm.pdf
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Հայաստանը, իր ստորագրած միջազգային փաստաթղթերի, այդ
թվում Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման
մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի, Պեկինի գործողությունների ծրագրի
և Հազարամյակի զարգացման նպատակների շրջանակներում
պարտավորություն է ստանձնել բարձրացնել կանանց ներկայացվածությունը որոշումների ընդունման մակարդակում:
Կարևոր
ձեռքբերումներից
մեկը
Կանանց
քաղաքական
իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի վավերացումն էր և ՀՀ
ընտրական օրենսգրքում գենդերային քվոտայի մեծացումը կուսակցական ցուցակներում 1999 թ. կանանց ներկայացվածության 5%-ից մինչև
20% 2012 թ.:
Հասարակական-քաղաքական բոլոր ոլորտներում գենդերային
հավասարակշռություն ապահովելուն ուղղված միջոցների իրականացման արդյունքում Հայաստանում որոշակի առաջընթաց է նկատվել
իշխանության կառույցների որոշումների ընդունման մակարդակում
կանանց թվի մեծացման առումով:
Այդուհանդերձ, կանանց ներկայացվածությունը երկրի օրենսդիր
իշխանությունում էապես հետ է մնում համաշխարհային ցուցանիշներից,
և վերջին 20 տարվա ընթացքում կանանց ներկայացվածությունը Ազգային ժողովում 1995 թ. 6,3%-ից 2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով հասել է 10,7%-ի42: Ժողովրդավարական վերափոխումների ողջ ընթացքում կանայք երբևէ չեն առաջադրվել ՀՀ նախագահի
թեկնածու, չեն զբաղեցրել վարչապետի կամ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոն:
Հայաստանի կառավարությունում 19 նախարարներից ընդամենը 2-ն
են կին և 62 փոխնարարներից` 6-ը: Հանրապետության տարածքային
կառավարման համակարգում կին մարզպետ չկա: Տեղական
ինքնակառավարման համակարգում Հայաստանի 49 քաղաքապետների
ընտրովի պաշտոններում կին չկա: Հանրապետության 866 գյուղական
համայնքների ղեկավարների թվում կանայք կազմում են ընդամենը
2,2%, ավագանիների կազմում` 8,6%: Օրենսդիր իշխանությունում,
կառավարման համակարգի որոշումների ընդունման մակարդակում
և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կանանց ցածր
ներկայացվածությունը նվազեցնում է թե´ Պեկինի գործողությունների
42. Միջխորհրդարանական միության տվյալներ http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
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ծրագրով, թե´ Հազարամյակի զարգացման նպատակներով ստանձնած
պարտավորությունների իրականացման վրա նրանց ազդեցության
հնարավորությունը:

2

II. Պեկինի գործողությունների ծրագրի ռազմավարական
ուղղությունների իրականացման դիտարկումն ու գնահատումը
«Կանանց մասնակցությունը ղեկավար մարմինների աշխատանքին և որոշումների ընդունման գործընթացին» հիմնախնդրային ոլորտում
«Կանանց մասնակցությունը ղեկավար մարմինների աշխատանքին
և որոշումների ընդունման գործընթացին» հիմնախնդրային ոլորտում
Պեկինի գործողությունների ծրագրի իրականացման դիտարկումը և
գնահատումն արվել է ըստ երկու ռազմավարական նպատակի.


Միջոցների ձեռնարկում կանանց և տղամարդկանց համար ղեկավար մարմինների և որոշումների ընդունման
գործընթացի հավասար հասանելիության և դրանց լիակատար մասնակցության ապահովման նպատակով:



Որոշումների ընդունման գործընթացին և կառավարման
համակարգի աշխատանքին կանանց մասնակցության հնարավորությունների ընդլայնում:

Ռազմավարական նպատակ 1.
Միջոցների ձեռնարկում կանանց և տղամարդկանց համար
ղեկավար մարմինների և որոշումների ընդունման գործընթացի հավասար հասանելիության և դրանց լիակատար
մասնակցության ապահովման նպատակով
Վերջին տասնամյակում Հայաստանում օրենսդրության կատարելագործման որոշակի աշխատանք է տարվել որոշումների ընդունման
մակարդակում կանանց ներկայացվածությունը մեծացնելու նպատակով
զգայուն գենդերային նորմեր և մեխանիզմներ ներառելու առումով:
Օրենսդրությունում զգայուն գենդերային հոդվածների ընդգրկման
դրական շարժընթաց է նկատվել: «Հայաստանի Հանրապետությունում
կանանց դրության բարելավման և նրանց դերի բարձրացման 200448

2010 թթ. ազգային ծրագրում» նախատեսվել է քվոտաների ներդրում
օրենսդիր իշխանությունում կանանց ներկայացվածության ապահովման
նպատակով:
2010 թ. ՀՀ Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգում
ժամանակավոր հատուկ միջոցների ներդրումն ամրագրված է
որպես իշխանության ընտրովի մարմիններում կանանց առաջմղման
մեխանիզմ: Հայեցակարգում սահմանվել են առաջնահերթ գենդերային
հիմնախնդիրները կառավարման համակարգի որոշումների ընդունման
մակարդակում, առաջադրվել են նպատակներն ու խնդիրները, ինչպես
նաև աշխատանքի հիմնական ուղղությունները:
Հասարակական-քաղաքական գործընթացներում կանանց դերի
բարձրացումը նախատեսված է «Հայաստանի Հանրապետության
գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ. ռազմավարական
ծրագրում»: Առաջնահերթ խնդիրների թվում, մասնավորապես, առանձնացված են.


այն պարտավորությունների կատարումը, որոնք պետությունը
ստանձնել է Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով, Պեկինի գործողությունների ծրագրով և այլ միջազգային փաստաթղթերով,



հատուկ միջոցների ձեռնարկում իշխանության օրենսդիր և
գործադիր մարմինների որոշումների ընդունման մակարդակում
կանանց ներկայացվածությունը 30%-ի հասցնելու համար,



ցուցիչների
համակարգի
ներդրում
հանրապետությունում
գենդերային իրավիճակի շարժընթացի գնահատման և մշտադիտարկման համար:

Պետական կառավարմանը մասնակցելու հավասար հնարավորությունների երաշխիքները նախատեսված են «Կանանց և
տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով, որն արգելում է գենդերային խտրականությունը և նախատեսում հատուկ ժամանակավոր
միջոցներ գենդերային անհավասարակշռությունը հաղթահարելու համար, սակայն չի նախատեսում գործադիր և տեղական իշխանությունում,
ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության ոլորտում դրանց կիրառման
մեխանիզմներ:
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2012 թ. ՀՀ ընտրական օրենսգրքում Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների համար մտցվել է 20% -ի
գենդերային քվոտա քաղաքական կուսակցությունների ցուցակներում:

2

Ընտրական օրենսգրքի 108-րդ հոդվածում նշված է, որ ՀՀ Ազգային
ժողովի ընտրությունների համամասնական ընտրակարգով, սկսած ՀՀ
Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցության կամ
կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի 2-րդ համարից,
«յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի
80%-ը»:
Չնայած որոշ դրական փոփոխություններին օրենսդրությունում`
իրական վիճակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ձեռնարկված
օրենսդրական միջոցները իշխանության բոլոր մակարդակների ղեկավար
մարմիններում և որոշումների ընդունման գործընթացում կանանց
հավասար մուտքի ապահովման նպատակով բավարար չեն և շոշափելի
փոփոխություններ չեն բերել:
2007 թ. ընտրական օրենսգրքում մտցված 15%-ի քվոտան նպաստել
է սոսկ կանանց ներկայացվածության աննշան մեծացման` 5%-ից մինչև
9%: Հետագայում գենդերային քվոտայի բարձրացումը 15%-ից մինչև 20%
2012 թ. խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նպաստեց կանանց
ներկայացվածության մեծացմանը խորհրադարանում մինչև 10,7%43:
Քվոտայի անբավարար արդյունավետության և երկրի խորհրդարանում պահպանվող կանանց ցածր ներկայացվածության պատճառ
դարձավ հետընտրական շրջանում արմատացող ինքնաբացարկի
գործելակերպը: Ըստ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
տվյալների` 2012 թ. ընտրություններում ինքնաբացարկի դիմում է
ներկայացրել 102 պատգամավորի թեկնածու, որոնցից 26-ը` կանայք, ինչը
կազմում է բոլոր ինքնաբացարկների 25%-ը: Ինքնաբացարկ հայտնած
կանանց փոխարեն խորհրդարան մտան տղամարդիկ` այդպիսով
չեզոքացնելով գենդերային քվոտայի գործողությունը:
Ընտրական գործընթացների վերլուծությունը վեր է հանել կանանց և
տղամարդկանց անհավասար հնարավորությունները ընտրություններում
մեծամասնական ընտրակարգով: 1999, 2003, 2007 թթ. խորհրդարանական
43. Ազգային խորհրդարաններում կանանց ներկայացվածության ընդհանուր միջին
ցուցանիշը կազմում է 20%: 149 երկրներից միայն 33-ում են կանայք խորհրդարանի
անդամների 30 և ավելի տոկոս կազմում: Զուգակշռության է հասել միայն երկու երկիր
(Օրենսդրությունում և գործնականում կանանց նկատմամբ խտրականության հարցով
աշխատանքային խմբի զեկույց):
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ընտրություններին մեծամասնական ընտրակարգով կանանց մասնակցության շարժընթացի ուսումնասիրությունը բացահայտեց միամանդատ
ընտրատարածքներում առաջադրվող կանանց թվի նվազում 1999 թ.
6,6%-ից մինչև 3,7% 2007 թ.: Մեծամասնական ընտրակարգով ոչ մի կին
խորհրդարան չմտավ 2007 թ.: Չնայած կանանց ակտիվության վերելքին
2012 թ. ընտրություններում, որ նկատվեց մեծամասնական ընտրակագով
առաջադրվելու առումով, 11 առաջադրված կանանցից միայն 2-ն անցան
խորհրդարան:
Աղյուսակ. ՀՀ Ազգային ժողովում կանանց և տղամարդկանց
ներկայացվածության շարժընթացը
1995-2012 թթ.
Տարի

Տոկոսներով
Կանայք

Տղամարդիկ

1995

6,3%

93,7%

1999

3,1%

96,9%

2003

5,3%

94,7%

2007

9.1%

90,9%

2012

10,7%

89,3%

Այսուհանդերձ, 2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով կանանց ներկայացվածությունը մեծացավ խորհրդարանի
ղեկավար պաշտոններում. կանայք ներկայացված են խորհրդարանի
փոխխոսնակի, 12 մշտական հանձնաժողովներից 2-ի և 6 քաղաքական
կուսակցությունների խմբակցություններից 2-ի ղեկավարի պաշտոնում:
Այսպիսով, չնայած այն հանգամանքին, որ վերջին տասնամյակում պատգամավոր կանանց թիվը ՀՀ Ազգային ժողովում մեծացել
է, խորհրդարանում կանանց ներկայացվածության աճի տեմպը մնում
է ցածր, և հանրապետության կառավարության ստանձնած պարտավորության կատարումը Հազարամյակի զարգացման նպատակների իրականացումն ապահովելու և մինչև 2015 թ. ՀՀ ազգային ժողովում կանանց
25% ներկայացվածության հասնելու ուղղությամբ չի ապահովվի: Դրա
հետևանքով կանայք զրկված են ընդունվող օրենքների բովանդակության
և ուղղվածության վրա ազդելու հնարավորությունից:
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2014 թ. գործադիր իշխանության քաղաքական պաշտոններում
19 նախարարներից 2-ն են կամ 10%-ն են կին` ՀՀ մշակույթի և սփյուռքի նախարարները44: Իսկ փոխնախարարների 62 հայեցողական պաշտոններում, որոնք որոշակի ազդեցություն են ունենում ընդունվող
քաղաքական որոշումների վրա, ընդամենը 6-ն են կին, որ կազմում է
9,7%:

2

2009-2014 թթ. ժամանակաշրջանում նախարարների երեք կաբինետ
է փոխվել, որոնց կազմում կանանց ներկայացվածությունը քաղաքական
և հայեցողական պաշտոններում 7%-ից բարձրացել է մինչև 9,8%:
Աղյուսակ. ՀՀ նախարարները և փոխնախարարները 2009-2013 թթ.45

2009

2010

2011

2013

կ

տ

կ

տ

կ

տ

կ

տ

7%

93%

10%

90%

10%

90%

11%

89%

Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններում
վերջին հինգ տարում կանանց ներկայացվածությունը մեծացել է` 10,4%ից (2007 թ.) հասնելով 14%-ի (2013 թ.)46: ՀՀ նախագահի և վարչապետի
խորհրդականների թվում կին չկա:
2012 թ. կանայք ՀՀ նախագահի աշխատակազմում կազմել են 36,6%,
իսկ կառավարության աշխատակազմում` 42,2%47, սակայն, որպես կանոն,
նրանք զբաղեցնում են այնպիսի պաշտոններ, որոնք որոշումների
ընդունման վրա ազդեցություն չունեն:
Տարածքային կառավարման` մարզպետարանների կառուցվածքում
10 մարզպետներից և ոչ մեկը կին չէ48, փոխմարզպետի 22 պաշտոններում
2-ն են կին և 10 մարզպետարանների աշխատակազմի ղեկավարներից
44. 2008 թ. տվյալներով մեկ կին է եղել:
45. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012 թ./ Ազգային վիճակագրական ծառայություն,
էջ 150-151: 2013 թ. տվյալները մենք ենք հաշվարկել:
46. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012 թ./ Ազգային վիճակագրական ծառայություն,
էջ 156:
47. Նույն տեղում:
48. Մարզպետի պաշտոնում միայն մեկ կին է եղել, որ 2007-2010 թթ. ղեկավարել է
հանրապետության Շիրակի մարզը:
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2-ն են կին: Այսուհանդերձ հանրապետության մարզպետարանների
աշխատակազմերում կանայք կազմում են 42%:
Պահպանվում է կայուն գենդերային անհավասարակշռությունը
տեղական ինքնակառավարման ընտրովի մարմիններում, հանրապետության 49 քաղաքների քաղաքապետների ընտրովի պաշտոններում
ոչ մի կին չկա: 866 գյուղական համայնքներից կանայք ղեկավարում
են սոսկ 19-ը, ինչը կազմում է 2,2%: Դա նշանակում է, որ պետության
ստանձնած պարտավորությունը Հազարամյակի զարգացման նպատակների շրջանակներում, այն է` մինչև 2015 թ. համայնքների ղեկավարների թվում կանանց առնվազն 10%-ի ապահովում, չի կարող
կատարվել:
2012-2014 թթ. տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքներով կանայք կազմել են ավագանիների
անդամների 8,6%-ը: Նախորդ` 2008 թ. ընտրությունների համեմատ`
կանանց ներկայացվածությունը ավագանիներում` գյուղական իշխանության ընտրովի մարմնում, մեծացել է ընդամենը 2,4%-ով:
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ցածր ներկայացվածության հետևանքով կանայք չեն կարողանում արդյունավետ ազդել քաղաքների և գյուղերի կենսագործունեության այնպիսի ոլորտների
վրա, ինչպիսիք են առողջապահությունը և կրթությունը, ծառայությունների կազմակերպումը սոցիալական ոլորտում, կոմունալ ծառայությունները, ջրամատակարարումը, բնակարանային շինարարությունը և տրանսպորտը:
Չափազանց ցածր ներկայացվածությունը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հանգեցնում է նրան, որ կանայք կորցնում
են քաղաքական փորձ ձեռք բերելու հնարավորությունը, որը կարող էր
կանխորոշել նրանց հետագա քաղաքական կարիերան:
Դատական իշխանությունում ստեղծված գենդերային իրավիճակը
բնութագրվում է կանանց քիչ ավելի մեծ ներկայացվածությամբ:
Բոլոր ատյանների դատավորների թվում կանայք կազմում են 22%49,
փաստաբանների թվում` 40%: Սահմանադրական դատարանի 9
անդամներից 2-ն են կին: Սակայն արդարադատության համակարգի
49. Համաշխարհային մասշտաբով կանայք դատական մարմիններում կազմում են
ընդամենը 27% (Доклад Рабочей группы по вопросу дискриминации в отношении женщин
в законодательстве и на практике.)
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որոշումների ընդունման մակարդակում կանայք սակավաթիվ են.
դատարանների նախագահների խորհրդում կին չկա:

2

Չնայած Պեկինի գործողությունների ծրագրի հանձնարարականին`
կառավարման կառույցների որոշումների ընդունման մակարդակում
կանանց ցածր ներկայացվածության պատճառներից մեկն այն
միջոցների բացակայությունն է, որոնք կխթանեին քաղաքական կուսակցություններին ընդգրկել կանանց ակտիվ գործունեության մեջ,
զարգացնել կանանց քաղաքական լիդերությունը և կանանց կադրերի
ռեզերվ ստեղծել ընտրովի և նշանակովի պետական պաշտոններում
առաջադրելու համար:
Թեպետ երկրում գրանցված 74 քաղաքական կուսակցություն
կա, որտեղ կանանց ներկայացվածությունը տատանվում է 14-68%-ի
տիրույթում, կուսակցությունների մեծ մասի ղեկավարությունում կայուն
գենդերային անհավասարակշռություն է առաջացել:
Քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում բացակայում են
կանանց քաղաքական մասնակցության ակտիվացման և որոշումների
ընդունման մակարդակում գենդերային հավասարակշռության ապահովման խնդիրները:
Քաղաքական կուսակցություններից ոչ մեկը, այդ թվում և
տարբեր տարիներին կոալիցիոն կառավարության մաս կազմողները
և կառավարության քաղաքականության ու գործունեության համար
պատասխանատվություն կրողները, չի սահմանել պետական Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման և
հասարակական-քաղաքական կյանքին կանանց մասնակցության ակտիվացման, կանանց քաղաքական որոշումների ընդունման մակարդակ առաջ մղելու և իշխանության կառույցների բոլոր մակարդակներում գենդերային առումով հավասարակշռված ներկայացվածության
հասնելու իր խնդիրները:
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Ռազմավարական նպատակ 2.
Կանանց` որոշումների ընդունման գործընթացին և
կառավարման համակարգի աշխատանքին մասնակցելու
հնարավորությունների ընդլայնում
Կանանց որոշումների ընդունման մակարդակ առաջ մղելու հարցը
համալիր մոտեցում և միջազգային փաստաթղթերով նախատեսված
միջոցների իրականացում է պահանջում, ինչպես նաև իշխանության
կառույցների, քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական
կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների գործողություններ:
Անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տվել, որ բացի
քաղաքական կամքի բացակայությունից և ղեկավար մարմիններում
կանանց առաջ մղելու համար անհրաժեշտ միջոցներ չձեռնարկելուց,
կառավարման համակարգի որոշումների ընդունման մակարդակում
կանանց ներկայացվածության վրա բացասական ազդեցություն
են թողնում այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են կանանց շրջանում
ֆինանսական պաշարների բացակայությունը, դաժան ընտրապայքարը,
որին կանայք միշտ չէ, որ պատրաստ են, գենդերային կարծրատիպերը,
կառավարման համակարգի ղեկավար պաշտոններում կանանց քաղաքական մասնակցության բացասական հասարակական ընկալումը,
իրենց իսկ կանանց անբավարար ինքնավստահությունը և քաղաքական
փորձը, քաղաքական կուսակցությունների և ԶԼՄ-ների կողմից աջակցության բացակայությունը:
Որոշումների ընդունման գործընթացին և կառավարման համակարգի աշխատանքին կանանց մասնակցության հնարավորությունների ընդլայնման հարցում մեծ դեր կարող են խաղալ
քաղաքական կուսակցությունները, սակայն վերջին տարիների հետազոտությունները բացահայտել են, որ թեպետ կանայք գրեթե բոլոր
կուսակցությունների անդամների ավելի քան կեսն են կազմում, նրանց
ներկայացվածությունը կուսակցությունների ղեկավար մարմիններում
աննշան է, կուսակցությունները ներկուսակցական հատուկ միջոցներ
չեն ձեռնարկում ղեկավարությունում գենդերային հավասարակշռություն ապահովելու համար:
Քաղաքական կուսակցությունների քաղաքականությունը քաղաքական օրակարգում գենդերային մոտեցումներ ներառելու տեսանկյունից շարունակում է իմիտացիոն բնույթ կրել, կազմակերպչական
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ձեռնարկումները, մասնավորապես` կուսակցություններում ստեղծվող
կանանց խորհուրդները կամ կանանց այլ խմբերը կուսակցություններում
կանանց քաղաքական ազդեցությունը չեն մեծացնում: Կուսակցական
կադրերի ուսուցումը կատարվում է առանց գենդերային բաղադրիչի
նկատառման:

2

Հանրապետության կանայք ակտիվ մասնակցություն են ունենում ոչ կառավարական` հասարակական հատվածում: Ազգային
վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն` հանրապետության արդարադատության նախարարության Պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված հասարակական կազմակերպությունների թիվը 2012 թ. մայիսի 1-ի դրությամբ հասել է 3900-ի` 2007 թ.
2726-ի համեմատ:
Թեպետ 2007 թ. համեմատությամբ կանանց ՀԿ-ների թիվը 76-ից 2012
թ. հասել է 250-ի կամ մեծացել է ավելի քան 3 անգամ, հանրապետության
կանանց կազմակերպությունները բոլոր ՀԿ-ների ընդհանուր թվի
ընդամենը 6,5%-ն են կազմում:
Հասարակական-քաղաքական կյանքին կանանց մասնակցության
զարգացման նշանակալի աշխատանք են կատարում կանանց ՀԿ-ները`
կազմակերպելով լիդերության դպրոցներ և ռեսուրսային կենտրոններ`
կանանց քաղաքական քարոզարշավներ վարել սովորեցնելու, նրանց
մեջ կառավարման հմտություններ զարգացնելու, ինքնագնահատականը
բարձրացնելու և սեփական ուժերի նկատմամբ վստահություն սերմանելու ուղղությամբ:
Այսուհանդերձ, կանանց հասարակական շարժման չհամախմբվածության պատճառով կանանց կազմակերպությունների ազդեցությունը
հանրապետության հասարակական-քաղաքական գործընթացների վրա
աննշան է:
2008 թ. ստեղծված ՀՀ նախագահին առընթեր Հանրային խորհուրդը տարաբաժանված չէ ըստ հասարակական կառույցների տեսակների
և չի խթանում կանանց ակտիվացումը երկրի հասարակական-քաղաքական կյանքում: Կանանց կազմակերպությունների գործունեությունը,
երկրի զարգացման գործընթացներին կանանց քաղաքացիական մասնակցության հիմնախնդիրները, հասարակության գենդերային հիմնախնդիրները երբևէ խորհրդի քննարկման առարկա չեն դարձել:
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Հանրային խորհրդի ուշադրությունից դուրս են մնացել երկրի
քաղաքական որոշումների ընդունման մակարդակում, օրենսդիր և
գործադիր իշխանությունում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում` որպես տեղական ժողովրդավարության ինստիտուտներում կանանց և տղամարդկանց հավասարակշռված ներկայացվածության վերաբերյալ Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների
կատարման հարցերը:
Գենդերային եզրույթների միտումնավոր խեղաթյուրման և 2013 թ.
մայիսի 20-ին երկրի խորհրդարանի կողմից ընդունված և 2013 թ. հունիսի 11-ին
նախագահի ստորագրած «Կանանց և տղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի վարկաբեկման պայմաններում Հանրային խորհուրդը
ժամանակին չարձագանքեց օրենքի և մի շարք ՀԿ-ների ներկայացուցիչների ու ղեկավարների վրա անհիմն հարձակումներին, չպաշտպանեց
Հանրային խորհրդի գենդերային հարցերի և ժողովրդագրության
հանձնաժողովի հայտարարությունը, որում գնահատական էր տրվում
հասարակությանը միտումնավոր մոլորության մեջ գցող, օրենքը որպես
ազգային ընտանեկան արժեքներին դեմ ուղղված փաստաթուղթ բնութագրող մի խումբ անձանց գործունեությանը:
Եզրակացություններ
Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանում ղեկավար մարմինների աշխատանքին և քաղաքական որոշումների ընդունման
գործընթացին կանանց ակտիվ մասնակցության համար անհրաժեշտ
նախադրյալներ ստեղծելու առումով օրենսդրական մակարդակով
դրական տեղաշարժեր են նկատվել, պետության քաղաքականությունը
դեռևս գենդերայնորեն զգայուն չէ և ըստ էության իմիտացիոն բնույթ
ունի:
Գենդերային հավասարության ապահովման ազգային մեխանիզմի
բացակայությունն առանձին կառույցների աշխատանքը համախմբելու
և գենդերային հավասարության հասնելու նպատակաուղղված քաղաքականություն վարելու հնարավորություն չի տալիս:
Հասարակական և քաղաքական կյանքին կանանց մասնակցության
կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը բացատրող տեղեկատվականքարոզչական գործունեություն գոյություն չունի:
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Քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներն ու ընտրովի
մարմիններն անհրաժեշտ միջոցներ չեն ձեռնարկում կուսակցությունների ղեկավարությունում կանանց ներկայացվածությունը մեծացնելու
ուղղությամբ, կանանց դեպի իշխանության կառույցների որոշումների
ընդունման մակարդակ առաջ մղելու շահագրգռություն չեն դրսևորում:

2

Հասարակությունում գերիշխում են կոշտ մասկուլինային մշակույթի
արժեքները, որոնք արմատավորվում են ԶԼՄ-ներում` նպաստելով
հասարակության կյանքում և ընտանիքում կնոջ դերի մասին կարծրատիպային պատկերացումների վերարտադրմանը:

Երաշխավորություններ
ՀՀ Ազգային ժողովին.


«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ անել հասարակության հասարակական-քաղաքական
կյանքի բոլոր ոլորտներում գենդերային հավասարության ապահովման մեխանիզմների հզորացման նպատակով,



քննարկել ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու հարցը, որոնք նախատեսեն «քաղաքական կուսակցությունների համամասնական ցուցակներում գենդերային քվոտայի
բարձրացում մինչև 30%» հատուկ դրույթի ամրագրում, ըստ որի`
պատգամավորական մանդատից կնոջ հրաժարվելու դեպքում
ազատված տեղը պետք է զբաղեցնի կուսակցության ցուցակի
հաջորդ կինը:

ՀՀ կառավարությանը.


պետական գենդերային քաղաքականության իրականացման
արդյունավետությունը բարձրացնող գործնական միջոցներ
ձեռնարկել,



արագացնել գենդերային հավասարության ապահովման ազգային մեխանիզմի ստեղծումը, իրականացնել կանանց կառավարման համակարգի քաղաքական որոշումների ընդունման
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մակարդակ առաջ մղելու ուղղությամբ Հայաստանի ստանձնած
պարտավորությունների կատարման գործուն վերահսկողություն,


քաղաքական կուսակցությունների գործունեության ֆինանսավորումն իրականացնել` հաշվի առնելով նրանց իրականացրած
գենդերային քաղաքականությունը կանանց քաղաքական
մասնակցության առաջխաղացման ապահովման ուղղությամբ,



մշակել կանանց կարիերայի արդյունավետ պլանավորմանը
նպաստող մասնագիտական աճի ծրագրեր, որոնք ընդգրկեն
վարպետության դասեր, մասնագիտական պատրաստում և
վերապատրաստում,



մշակել և գործնականում ներդնել գենդերային կարծրատիպերի
հաղթահարման և կանանց քաղաքական մասնակցության ու
լիդերության պաշտպանության հատուկ կրթական ծրագրեր լրագրողների համար,



իրականացնել բնակչության գենդերային լուսավորության կրթական ծրագրեր ԶԼՄ-ների բոլոր տեսակներով,



խրախուսել ԶԼՄ-ներով փիար արշավները` նպատակաուղղված
գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը և կանանց դրական կերպարի ստեղծմանը, այդ թվում` գյուղի և ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող կանանց կերպարների:

Քաղաքական կուսակցություններին.


վերացնել կանանց մասնակցության բարձրացման ճանապարհին
ընկած բոլոր խոչընդոտները՝ առաջացած ուղղակի և անուղղակի
խտրականության հետևանքով,



կանանց և տղամարդկանց հավասարության ապահովման
խնդիրն ընդգրկել քաղաքական ծրագրերում և քաղաքական
գործունեության օրակարգում,



մշակել քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարությունում
կանանց ներկայացվածության ապահովման հատուկ ժամանակավոր միջոցներ,
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2



իրականացնել կուսակցությունների անդամների նպատակաուղղված և արդյունավետ գենդերային լուսավորություն և կին
լիդեր կադրերի պատրաստման համակարգված միջոցառումներ,



կատարելագործել քաղաքական կուսակցությունների կանանց
խորհուրդների և կանանց հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության ձևերը հասարակական-քաղաքական կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց առաջ մղելու
նպատակով:

2

Հասարակական կազմակերպություններին.


գործնական աշխատանքներում ներդնել հասարակականքաղաքական գործունեության համար կանանց պատրաստելու
արդյունավետ միջոցներ, ներառյալ քաղաքական-իրավական
և տնտեսական գիտելիքների հաղորդումը, ընտրարշավների
կազմակերպման և ԶԼՄ-ների հետ համագործակցության տեխնոլոգիաների ուսուցումը, լիդերության հոգեբանական վարժանքները,



մայրաքաղաքում և հանրապետության տարածաշրջաններում
լայնորեն կիրառել կանանց լիդերության դպրոցների փորձը՝ կին
ակտիվիստներին հասարակական-քաղաքական գործունեության
արդի տեխնոլոգիաներ ուսուցանելու համար:
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ԿԱՆԱՆՑ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

Պ

եկինի գործողությունների ծրագրում նշված է, որ կրթությունը
մարդու իրավունքներից մեկն է և այնպիսի նպատակների
հասնելու կարևորագույն միջոցներից, ինչպիսիք են հավասարությունը, զարգացումը և խաղաղությունը, և ընդգծված է կրթության ու մասնագիտական պատրաստման ոլորտում հավասար, անխտրական
իրավունքների ապահովման անհրաժեշտությունը:
Կրթության շնորհիվ բարելավվում է դրությունը առողջության պահպանման ոլորտում, ընդլայնվում են հասարակությունում որոշումների
ընդունման գործընթացին կանանց մասնակցության հնարավորությունները: Անխտրական կրթությունը նպաստում է կանանց և
տղամարդկանց իրավահավասար հարաբերությունների զարգացմանը,
ավելի մեծ թվով կանայք են դառնում քաղաքական և տնտեսական
վերափոխումների ակտիվ մասնակիցներ:
Պեկինի գործողությունների ծրագրում նշված է ողջ կյանքի ընթացքում անընդհատ գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերելու կարևորությունը, ընդգծված է տեխնիկական կրթության կարևորությունը կանանց
համար, որոնք այդպիսով երկրի տեխնիկական և արդյունաբերական
զարգացման գործում ակտիվ դեր խաղալու հնարավորություն են
ստանում:
Գործողությունների ծրագրում հատուկ տեղ է վերապահված կրթության նպատակով հատկացվող ռեսուրսներին, հատկապես` կանանց և
աղջիկների համար, և ընդգծված է, որ անբավարար ծավալով հատկացվող ռեսուրսները բացասական հետևանք են ունենում մարդկային
ներուժի զարգացման առումով:

61

3

I.
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1995-2014 թթ. առաջընթացի ընդհանուր գնահատականը

Պեկինի գործողությունների ընդունումից հետո անցած ավելի քան
19 տարիների ընթացքում Հայաստանում ընդունվել են օրենքներ, որոնք
կարգավորում են կրթության ոլորտը. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք
(1999 թ.), «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք (2005
թ.), «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք (2009 թ.), «Նախնական
մասնագիտական (արհեստագործական) և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք (2005 թ.), «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» ՀՀ օրենք (2004 թ.), «Կրթության առձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին» ՀՀ օրենք
(2005 թ.):
Հայաստանի կառավարությունը կրթության ոլորտի բարեփոխում է
կատարել` իրանակացնելով անցումը եռաստիճան միջնակարգ դպրոցին
և բարձրագույն դպրոցում բակալավրիատին ու մագիստրատուրային:
Հայաստանի` ՄԱԿ-ի Հազարամյակի զարգացման նպատակների
իրականացման ազգային ծրագրում որպես առաջնահերթություն առաջադրված է հետևյալ խնդիրը. ապահովել հավասար ընդգրկվածություն
հիմնական կրթության ոլորտում և մասնագիտական կրթության հավասար մատչելիություն:
2005 թ. ստորագրելով Բոլոնյան հռչակագիրը` Հայաստանը սկսեց
միջոցներ ձեռնարկել` նպատակաուղղված այն խնդիրներին, որոնք
ձևակերպված են հռչակագրում և նախարարների բարձր մակարդակով
հետագա հանդիպումների փաստաթղթերում:
Բնակչության 2001 թ. մարդահամարի տվյալներով` Հայաստանի
բնակչության գրագիտության մակարդակը կազմել է 99,5%50, սակայն 2005
թ. բնակչության գրագիտության մակարդակի նվազում է արձանագրվել`
կազմելով 99,0%:
Սոցիալական անապահովության մակարդակի բարձրացման հետ
բնակչության կրթության մակարդակի էլ ավելի անկման սպառնալիք
ծագեց: Հիմնական կրթության համակարգում երեխաների, այդ թվում
աղջիկների ընդգրկումը կրճատելու միտում երևան եկավ: Նվազեց
հիմնական դպրոցը չավարտած աղջիկների թիվը` 2004 թ. կազմելով
50. Տե´ս http://www.armstat.am/file/doc/84.pdf , աղյուսակ 3.1 «Մշտական բնակչությունը
(քաղաքային, գյուղական) ըստ կրթության մակարդակի, սեռի և տարիքի»:
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երեխաների ընդհանուր թվի 28%-ը51: Ըստ Ազգային վիճակագրական
ծառայության տվյալների` 2005 թ. Լոռու մարզում ընդգրկված չի եղել
տարրական դպրոցի ուսման մեջ աղջիկների 13,6%-ը, Արարատի մարզում` 12,5%-ը, Կոտայքի` 11,2%-ը, Արագածոտնի` 9%-ը, Վայոց ձորի` 8,3%ը52: Մեծացել է կին բնակչության հնարավոր անգրագիտության ձևավորման վտանգը:
II. Պեկինի գործողությունների ծրագրի ռազմավարական
ուղղությունների իրականացման դիտարկում և գնահատում
«Կանանց կրթությունը և մասնագիտական պատրաստումը»
հիմնախնդրային ոլորտում
Սույն դիտարկման մեջ ներկայացված է «Կանանց կրթությունը
և մասնագիտական պատրաստումը» հիմնախնդրային ոլորտի
6 ռազմավարական նպատակների իրականացման իրավիճակը:



կրթության հավասար մատչելիության ապահովում,



կանանց շրջանում անգրագիտության վերացում,



կանանց համար մասնագիտական-տեխնիկական պատրաստման, գիտության և տեխնիկայի ոլորտում կրթության
և անընդհատ կրթության մատչելիության ընդլայնում,



կրթության և մասնագիտական պատրաստման անխտրական մոտեցումների մշակում,



ռեսուրսների բավարար ծավալի հատկացում կրթության
ոլորտի բարեփոխումների համար և դրանց իրականացման
ընթացքի վերահսկողություն,



աջակցություն աղջիկների և կանանց կրթությանն ու մասնագիտական պատրաստմանը նրանց ողջ կյանքի ընթացքում:

51. Հաշվարկվել է ըստ «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2004 թ.»
վիճակագրական ժողովածուի: Երևան, 2005, էջ 26:
52. ՀՀ աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի գենդերային վերլուծություն, Երևան, 2006, էջ 24:
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Ռազմավարական նպատակ 1.
Կրթության հավասար մատչելիության ապահովում

3

Կրթության հավասար մատչելիության իրավունքն ամրագրված է ՀՀ
Սահմանադրությունում և մի շարք օրենքներում, որոնք կարգավորում
են կրթության ոլորտը: Հայաստանի միջնակարգ դպրոցում կրթության
ծրագրերը և ուսումնասիրվող առարկաները նույնն են երկու սեռերի
համար: Հիմնական կրթությունը (1-9-րդ դասարաններ) պարտադիր է:
Հիմնական դպրոցից հետո քաղաքացիները, անկախ սեռից, կարող են
շարունակել ուսումն ավագ դպրոցում կամ ընտրել միջնակարգ հատուկ
ուսումնական հաստատություն: Միջնակարգ կրթությունը պետական
ուսումնական հաստատություններում անվճար է: Բարձրագույն դպրոցում
կարելի է անվճար կրթություն ստանալ մրցութային կարգով:
2013 թ. Հայաստանում գործել է 1435 դպրոց, որոնցից 570-ը
քաղաքներում, 865-ը` գյուղերում53: Ոչ բոլոր գյուղերը 12-ամյա միջնակարգ դպրոց ունեն: Դժվարանցանելի ճանապարհների և դպրոցական փոխադրամիջոցների բացակայության պայմաններում հարևան
բնակավայրերի երեխաների համար դպրոցի մատչելիությունը դժվարանում է, ինչի պատճառով փաստորեն գյուղաբնակների դեպքում
խախտվում է միջնակարգ կրթության հավասար մատչելիության
սկզբունքը: Գյուղական վայրում երեխաների փոքր թվի պատճառով
ստեղծվում են համալիր դասարաններ. տարբեր տարիքների երեխաներ
սովորում են նույն դասարանում տարբեր ծրագրերով:
Բուհերում ուսման վարձը, Հայաստանի միջին աշխատավարձի
և ուսանողական վարկերի բարձր տոկոսադրույքների պարագայում,
սահմանափակում է սոցիալապես անապահով ընտանիքների երիտասարդների մուտքը բարձրագույն կրթության համակարգ:
Չնայած այն հանգամանքին, որ 1993 թ. Հայաստանը միացել է
Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին
միջազգային դաշնագրին, որում հանձնարարվում է աստիճանական
անցում անվճար բարձրագույն կրթության, անվճար տեղերի թիվը
բարձրագույն դպրոցում սահմանափակ է, ինչը հանգեցնում է նրան, որ
ցածր եկամուտ ունեցող սովորողները և գյուղական բնակավայրերից
եկածները Հայաստանում բարձրագույն կրթություն ստանալու նվազ
շանսեր ունեն, քան քաղաքների և առավել ապահովված երիտասարդները:
53. Վիճակագրական տարեգիրք, 2013, էջ 122:
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Հրատապ է մնում նախադպրոցական կրթության հիմնախնդիրը:
2012 թ. Հայաստանում գործում էին 683 նախադպրոցական հաստատություններ` նախադպոցական տարիքի երեխաների ընդամենը 27,9%-ի
ընդգրկումով, որոնցից 36,6%-ը` քաղաքային համայնքներում, 13,8%ը` գյուղական54: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների
անբավարարությունը սահմանափակում է հասարակական-քաղաքական կյանքին կանանց ակտիվ մասնակցությունը և մասնագիտական
աճի հնարավորությունները:
Լուծված չէ կրթության ոլորտում ղեկավարմանը և որոշումների
ընդունման գործընթացին կանանց լիարժեք և իրավահավասար
մասնակցության խնդիրը, որ նշված է Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի 2009 թ. Եզրափակիչ դիտարկում ներում:
Պետական բուհերի ռեկտորների և պրոռեկտորների պաշտոններում
կանայք կազմում են ընդամենը 13%, դեկանների` 18%, ամբիոնների
վարիչների` 25%55: Ոչ պետական բուհերի համակարգում ռեկտորների և
պրոռեկտորների պաշտոններում կանայք կազմում են 31%-ը, դեկանների`
55%-ը, ամբիոնների վարիչների` 47%-ը56: Բուհերի գիտական խորհուրդների կազմում կանայք կազմում են 38%-ը: Կանանց ցածր ներկայացվածությունը պետական բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական
ուսումնական հաստատությունների ղեկավարությունում հանգեցնում
է կրթական քաղաքականության մշակման վրա նրանց ազդեցության
նվազման:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության համակարգում
զգայուն գենդերային քաղաքականության ապահովման համար
պատասխանատու կառույց գոյություն չունի, որը գենդերային հավասարակշռված կադրային քաղաքականության իրականացման և
գենդերային կարծրատիպերի վերացման միջոցներ մշակեր: Նախարարության չորս ղեկավար պաշտոններից (նախարար և երեք
փոխնախարար) միայն մեկն է կին զբաղեցնում: Ցածր է կանանց
ներկայացվածությունը կրթության համակարգի մարզային կառույցների
ղեկավարությունում: Երկրում զգայուն գենդերային կրթական ծրագրեր
չեն իրականացվում` ուղղված դպրոցում ուսուցման խոչընդոտների
վերացմանը, ներառյալ երեխաների խնամքի նյութապես և ֆիզիկապես
54. Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը // Սոցիալական վիճակը
Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թ., վիճակագր. ժող, Երևան, 2013, էջ 7 http://
www.armstat.am/file/article/soc_12_1-2.pdf
55. «Կանայք և տղամարդիկ Հայաստանում» վիճակագրական տարեգիրք, 2013, էջ 78:
56. Նույն տեղում, էջ 79:
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մատչելի ծառայությունները և ծնողների լուսավորությունն այն անձանց
խրախուսելու նպատակով, որոնք իրենց երեխաների, հարազատ եղբայրների և քույրերի խնամքի պարտականություններն են կատարում
ուսման շրջանում, որպեսզի վերականգնեն կամ շարունակեն ու ավարտեն դպրոցական կրթությունը:

3

Այն կանայք, որոնք այս կամ այն պատճառով դուրս են մնացել
հիմնական կամ ավագ դպրոցից, կրթությունը շարունակելու սահմանափակ հնարավորություններ ունեն: Եթե բարձրագույն կրթություն ստանալու համար բուհերում հեռակա բաժիններ կան, որոնք հնարավորություն
են տալիս կրթություն ստանալու ցանկացած տարիքում, ապա միջնակարգ կրթություն ստանալու համար նման հնարավորություններ չկան:
Հեռավոր կրթությունը կրթությունը հանրապետությունում տակավին
զարգացման փուլում է:
Հայաստանում կրթության մատչելիության խտրականություն գոյություն չունի սեռի հատկանիշով, սակայն գոյություն ունի կրթության
բոլոր աստիճանների անհավասար մատչելիություն ըստ սոցիալական
կարգավիճակի և աղքատության մակարդակի:

Ռազմավարական նպատակ 2.
Անգրագիտության վերացումը կանանց շրջանում
Հայաստանում ավանդաբար կրթությանը մեծ ուշադրություն է
հատկացվում, անգրագիտությունը վերացվել է դեռևս խորհրդային
իշխանության օրոք: Երկրում կրթության մակարդակը բավական բարձր
է: Ըստ 2011 թ. բնակչության մարդահամարի տվյալների` անգրագետ է
բնակչության ընդամենը 0,3%-ը (որոնց 53%-ը կին է)57:
10 և ավելի տարեկան քաղաքացիների շրջանում տարրական
կրթություն չի ունեցել բնակչության 0,8%-ը, գրել և կարդալ չի կարողացել
0,25%-ը: Տղամարդ բնակչության շրջանում տարրական կրթություն չի
ունեցել 0,8%-ը, կին` 0,5%-ը: Հազարամյակի նպատակների ազգային
ծրագրում Հայաստանի կառավարությունը խնդիր է դրել մինչև 2015 թ.
հասնել երեխաների համընդհանուր ընդգրկման հիմնական դպրոցում`
57. Հայաստանի սոցիալական վիճակը և աղքատությունը, գլուխ 9, Կրթությունը և
աղքատությունը, 2013, էջ 17 http://www.armstat.am/file/article/poverty_2013a_4.pdf
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99,4%, ավագ դպրոցում` 95%: Դրված նպատակները չեն կատարվել, իսկ
ավագ դպրոցում տեղի է ունեցել սովորողների ընդգրկման նկատելի
նվազում:
Աղյուսակ 2. Երեխաների ընդգրկումը միջնակարգ կրթության համակարգում
2005
Երեխաների ընդգրկումը
պարտադիր միջնակարգ
կրթության համակարգում
Երեխաների ընդգրկումն ավագ
դպրոցում

2009

2012

89,2%

92,1%58

94,8%59

-

83,9%

74,1%

Ըստ 2005 թ. տվյալների` հանրակրթության դպրոցների սովորողների ընդհանուր թվում աղջիկները կազմել են 49,4%,58իսկ 2012-2013 ուստարում պետական և ոչ պետական հանրակրթական դպրոցներում սովորել59
է 368 708 աշակերտ, որոնց մեջ աղջիկները կազմել են 48,0%60, ընդ
որում տարրական և հիմնական դպրոցի սովորողների թվում` մոտ 47%,
ավագ դպրոցի` 52%: Գենդերային հավասարության ցուցանիշը կազմել
է 1,06, ընդ որում տարրական դպրոցում այն կազմել է 1,02, հիմնական
դպրոցում` 1,02, ավագ դպրոցում` 1,2161: Վերջին 10 տարվա ընթացքում
աղջիկների ընդգրկումը միջնակարգ կրթության համակարգում չի փոխվել և համապատասխանում է նրանց թվաքանակին բոլոր տարիքային
խմբերում:
Այսուհանդերձ, տրանսպորտի համակարգի ոչ բավարար զարգացման, բնակչության աղքատության, գյուղական վայրերում գյուղատնտեսական աշխատանքներում պատանիների զբաղվածության պատճառով երեխաների ընդգրկումն ավագ դպրոցում զգալիորեն նվազել է:
2007-2012 թթ. պետական և ոչ պետական դպրոցներից մաղվել է ավելի
քան 22,3 հազար դպրոցական62:
58.Հանրակրթական հաստատությունների գործունեությունը //Հայաստանի
սոցիալական վիճակը 2012 թ., հոդվ. ժող., Երևան, 2013, էջ 1http://www.armstat.am/file/
article/soc_12_3-4.pdf
59. Նույն տեղում:
60. Նույն տեղում, էջ 29: http://www.armstat.am/file/article/soc_12_3-4.pdf
61. Նույն տեղում:
62. Նույն տեղում, էջ 78:

67

3

Այդ ցուցանիշը բարձր է հատկապես Արարատի, Արմավիրի,
Կոտայքի մարզերում: Ավելի հաճախ հիմնական դպրոցից հետո ուսումն
ավագ դպրոցում չեն շարունակում պատանիները, քան աղջիկները, ինչը
պայմանավորված է աշխատանքի շուկայում և զբաղվածության ոլորտում
նրանց վաղ ներգրավմամբ:

3

Ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների` 2011/2012
ուսումնական տարում հիմնական դպրոցը չավարտած երեխաների թվում աղջիկները կազմել են 36%, իսկ ավագ դպրոցը` 34%: Դպրոցից երեխաների մաղման պատճառները տարբեր են. երեխաների 70%-ը
նշել է, որ չի ցանկանում սովորել63, նրանց 80%-ը բաժին է ընկնում ավագ
դպրոցին: Ավագ դպրոցում այն երեխաների թվում, որոնք նշել են, թե
«չեն ցանկանում սովորել», աղջիկները կազմել են 35%64, ընդ որում` ծնողների արգելման պատճառով` 41%65:
Այսուհանդերձ պարզվել է, որ ավագ դպրոցից երեխաների դուրս
մնալու պատճառները հիմնականում սոցիալ-տնտեսական պայմաններն
են և ընտանիքի աղքատությունը:
Ավագ դպրոցից դպրոցականների մաղման պատճառներից մեկն
անբավարար զարգացած սոցիալական ենթակառուցվածքներն են
(ճանապարհներ, տրանսպորտային չզարգացած կապեր գյուղերի
միջև, դպրոցական տրանսպորտի բացակայություն), ինչը լրացուցիչ
դժվարություններ է ստեղծում աղքատ ընտանիքների երեխաների համար կրթության մատչելիության հարցում:
Դպրոցներից երեխաների մաղում է տեղի ունենում նաև ազգային
փոքրամասնությունների համայնքներում (եզդիներ և մալականներ),
ինչի վրա 2009 թ. Հայաստանի կառավարության ուշադրությունն է հրավիրել ԿՆԽՎ կոմիտեն Հայաստանի երրորդ և չորրորդ պարբերական
զեկույցների վերաբերյալ իր Եզրափակիչ դիտարկումներում:
Կրթության մատչելիության խնդիր գոյություն ունի հաշմանդամ
երեխաների համար: Միջնակարգ դպրոցները հիմնականում լրացոււցիչ
63. Երեխաների ուսումը շարունակելու ցանկություն չունենալու պատճառները չեն
ուսումնասիրվել:
64. Հետագայում ուսումը դպրոցում շարունակող և ավարտող երեխաների տոկոսը
պարզելու նպատակով ուսումնասիրություններ չեն կատարվել:
65. Հանրակրթական հաստատությունների գործունեությունը // Հայաստանի սոցիալական
վիճակը 2012 թ., հոդվ. ժող., Երևան, 2013, էջ 42 http://www.armstat.am/file/article/soc_12_34.pdf
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պայմաններ և անհրաժեշտ ռեսուրսային բազա
երեխաների համար:

չունեն հաշմանդամ

Օրենքով նախատեսված տնային կրթությունը լիարժեք գիտելիքներ
չի ապահովում և միշտ չէ, որ հաշմանդամներին կրթությունը շարունակելու հնարավորություն է տալիս: ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի ուսումնասիրությունների տվյալների համաձայն` 2013 թ.
հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 18%-ը դպրոց չի հաճախել:
Հենաշարժական կամ մտավոր հաշմանդամություն ունեցող երեխաների
շրջանում տվյալ ցուցանիշը կազմել է 25%66:
Դպրոցներից հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մաղման
կապակցությամբ անհանգստություն է արտահայտվել նաև ՄԱԿ-ի
Մարդու իրավունքների կոմիտեին Հայաստաստանի օմբուդսմանի
ներկայացրած պաշտոնական զեկույցում67:
Պեկինի գործողությունների ծրագրում ընդգծված է ֆունկցիոնալ
գրագիտության ապահովման անհրաժեշտությունը, ինչպես որ հանձնարարված է «Կրթություն բոլորի համար» համաշխարհային հռչակագրում, նաև «գրագիտություն ուսուցանելու հետ մեկտեղ կյանքի
հմտությունների և գիտա-տեխնիկական գիտելիքների զարգացում
և գրագիտության սահմանման ընդլայնման աշխատանքներ` հաշվի
առնելով ներկայիս խնդիրներն ու նպատակները»:
Ըստ TIMSS-ի (Trends in Mathematics and Science Study) տվյալների`
2011 թ. կրթության վիճակը Հայաստանում, 2003 թ. համեմատությամբ,
անկում է ապրել գրեթե բոլոր չափանիշներով68:
Թեև Հայաստանում կանանց անգրագիտության վերացման խնդիրը
լուծված է, այն նպատակները, որոնք դրված են Հայաստանի Հազարամյակի զարգացման նպատակների ազգային ծրագրում մինչև 2015 թ.,
հազիվ թե իրականացվեն:

66. ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, «Հայաստանում երեխաների դրության ուսումնասիրություն 2012 թ.», Երևան, 2013, էջ 33:
67. Տե´ս ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաշվետվությունը ՄԱԿ-ի Մարդու
իրավունքների կոմիտեին, Երևան, 2012, էջ 6-7:
68. Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության
գնահատում Հայաստանում հանրակրթության բարեփոխումների համատեքստում,
«Բարև» ՀԿ, 2013, էջ 5:
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Ռազմավարական նպատակ 3.
Կանանց համար մասնագիտական-տեխնիկական
պատրաստման, գիտության և տեխնիկայի ոլորտում
կրթության և անընդհատ կրթության մատչելիության
ընդլայնում

3

Ըստ Հայաստանի օրենսդրության` յուրաքանչյուր քաղաքացի
անվճար կրթություն ստանալու իրավունք ունի պետական բարձրագույն
և այլ մասնագիտական կրթական հաստատություններում: Հիմնական
դպրոցից հետո ուսումը շարունակում է նախնական և միջնակարգ
մասնագիտական հաստատություններում սովորողների մոտ 10%-ը69:
Աղջիկների ընդգրկումը մասնագիտական կրթության համակարգում
բավական բարձր է: Միջին մասնագիտական կրթության գենդերային
հավասարության ցուցանիշը կազմում է 1.1770, բարձրագույնում` 1,0771: 2013
թ. տվյալների համաձայն` աղջիկների ներկայացվածությունը պետական
միջին մասնագիտական հաստատություններում կազմել է 52% (2005 թ.`
68%)72, իսկ ոչ պետական միջին մասնագիտական հաստատություններում`
69% (2005 թ.` 81%)73: Աղջիկների ներկայացվածությունը բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում կազմել է 52%74:
Աղջիկների և կանանց համար կրթության նման ոլորտների
հասանելիության և այնպիսի մասնագիտական պատրաստման ընդլայնման խնդիրը, ինչպիսիք են բնական գիտությունները, մաթեմատիկան, տեխնիկական գիտությունները, էկոլոգիան և տեխնոլոգիան, տեղեկատվական տեխնիկան և բարձր տեխնոլոգիաները, հրատապ չէ, քանի
որ օրենսդրական հիմքը հավասար մատչելիության համար ապահովված է: Այսուհանդերձ, Հայաստանում մասնագիտական-տեխնիկական
պատրաստման բազմազանացման հատուկ ծրագրեր չկան, ուստի շատ
մասնագիտություններում գենդերային խտրազատումը պահպանվում է:

69. «Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների
պետական ծրագիր», էջ 7:
70. ՀՀ սոցիալական վիճակը 2012 թ., 5. Միջին մասնագիտական կրթություն, էջ.1. http://
www.armstat.am/ﬁle/article/soc_12_9-10.pdf
71. Նույն տեղում:
72. Տվյալները ներկայացված են ՀՀ 2003, 2006 թթ. վիճակագրական տարեգրքերի և
«ՀՀ սոցիալական վիճակը 2012 թ.» ժողովածուի հիման վրա:
73. Տվյալները ներկայացված են ՀՀ 2003, 2006 թթ. վիճակագրական տարեգրքերի և
«ՀՀ սոցիալական դրությունը 2012 թ.» ժողովածուի հիման վրա:
74. «ՀՀ սոցիալական վիճակը 2012 թ.», էջ 193 http://www.armstat.am/file/article/soc_12_1112.pdf
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Աղյուսակ 2. Աղջիկների ներկայացվածությունը` ըստ մասնագիտությունների,
մասնագիտական պատրաստման համակարգում

Մասնագիտությունը

Նախնական
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ73

Միջին
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ74

Տնտեսագիտություն և
մենեջմենթ

49,8%

44,5%

Օգտակար
հանածոների
արդյունահանում
Էներգետիկա

Բարձրագույն
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ75

1,9%
0%

7%

Մեքենաշինություն և
տեխնոլոգիաներ

7,6%

Ռադիոէլեկտրոնային
տեխնիկա և
հեռահաղորդակցություն

17,4%

14%

Ինֆորմատիկա
և հաշվողական
տեխնիկա

43,3%

28%

Տրանսպորտ

0%
37,6%

Մթերային
ապրանքների
արտադրություն/
ագրոարդյունաբերության հատված
Շինարարություն
և կենցաղային
տնտեսություն

0,4%

Գյուղատնտեսություն

1,9%

11%

3%
27%

13%
15%

27%

2012/2013 ուսումնական տարում աղջիկները բուհերի շրջանավարտների թվում կազմել են 55%75: 20012 թ. ասպիրանտուրայում
սովորել է 1104 մարդ, նրանցից 463-ը` կանայք (42%), որոնցից անվճար
համակարգում` 1079-ը, նրանցից 450-ը` կանայք (42%): Սակայն
ատենախոսությունը պաշտպանել է 203 մարդ, որոնցից 22 կին (19%):
75. Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը // ՀՀ սոցիալական վիճակը 2012 թ.,
հոդվ. ժող., 2013, էջ 178: http://www.armstat.am/file/article/soc_12_11-12.pdf
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Դոկտորանտուրայում սովորել է 51 մարդ, որոնց թվում՝ 12 կին (24%)76:
Գիտա-տեխնիկական աշխատանքներում 2012 թ. ներգրավված է եղել
5598 մարդ, որոնցից 2630 կին (47%): Գիտատեխնիկական աշխատանքներում ընդգրկված գիտությունների թեկնածուների թվում կանայք կազմել են 45%, դոկտորների` 19%77:
Կանանց համար մասնագիտական-տեխնիկական պատրաստման
մատչելիության վրա բացասական ազդեցություն է թողնում բնակչության
խորացող աղքատությունը: Ուսանողների ընդհանուր թվում ընդամենը
17%-ն են աղքատ ընտանիքներից և 2%-ը` շատ աղքատ ընտանիքներից78:

3

Գյուղական երիտասարդության համար բուհ ընդունվելիս անհավասար հնարավորությունների, ինչպես նաև անվճար ուսման և
կրթաթոշակ ստանալու անհավասար հնարավորությունների հիմնական
պատճառը գյուղական դպրոցներում գիտելիքների դասավանդման
առավել ցածր մակարդակն է:
Քանի որ 2013 թ. ուսման վարձը պետական բուհերում բարձրացել
է, աղքատության բարձր մակարդակի, ուսանողական վարկերի անմատչելիության պատճառով սպասվում է բարձրագույն կրթության մեջ
ուսանողների ընդգրկվածության նվազում, ընդ որում դա առավելապես
կառնչվի խոշոր քաղաքաներից հեռու գտնվող շրջանների աղջիկներին,
որտեղ մոտակա ուսումնական հաստատություններ չկան:
Պեկինի գործողությունների ծրագրում նշվում է կրթության համակարգի շրջանակներում աղջիկների և կանանց համար ոչ ֆորմալ
ուսում ստանալու հնարավորության անհրաժեշտությունը: Հայաստանում պետական մակարդակով անընդհատ կրթության համակարգ
մշակված չէ: Կադրերի հետբուհական վերապատրաստման համակարգը չի համապատասխանում պահանջմունքներին, չեն իրականացվում
ծննդաբերության արձակուրդից վերադարձող երիտասարդ կանանց
վերապատրաստման ծրագրեր աշխատանքի շուկա վերադարձը հեշտացնելու և մրցունակության հնարավորություններն ընդլայնելու նպատակով:
76. Նույն տեղում:
77. Գիտա-տեխնիկական աշխատանքներ // ՀՀ սոցիալական վիճակը 2012 թ., հոդվ. ժող.,
2013: http://www.armstat.am/file/article/soc_12_15-16.pdf
78. Աղքատությունը և սոցիալական համայնապատկերը Հայաստանում, 2013 // Ոչ
նյութական աղքատություն, գլուխ 9. Կրթությունը և աղքատությունը; http://www.armstat.
am/ﬁle/article/poverty_2013a_4.pdf

72

Սահմանափակ են գործազուրկ կանանց ուսուցման ծրագրերը, որոնք
հնարավորություն են տալիս ընդլայնելու աշխատանքի տեղավորման
հնարավորությունները: Թերի են իրականացվում գյուղական կանանց համար նախատեսված ծրագրերը ագրոպրոպագանդայի և
մարկետինգի ուղղությամբ: Չեն համակարգվում այդ ուղղությամբ ՀԿ
հատվածի աշխատանքները, որոնք ֆինանսավորվում են միջազգային
կազմակերպությունների կողմից:
Կանանց ձեռնարկատիրական հմտությունները զարգացնելուն
նպաստում է 2002 թ. ստեղծված Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
զարգացման ազգային կենտրոնը (ՓՄՁ ԶԱԿ)79 իր տեղեկատվականկրթական կենտրոններով, որոնք Արևելյան գործընկերության ծրագրի
շրջանակներում ձեռնարկատիրության հիմունքների ուսուցում են
անցկացնում: Գենդերային բաղադրիչի ներառմամբ է մշակվել Փոքր և
միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության 2012-2015 թթ.
ռազմավարությունը80:
Արդիականացվում են այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են
հանրապետությունում կանանց կազմակերպությունների ջանքերով
կանանց լիդերությանը և կանանց տնտեսական հնարավորությունների
ընդլայնմանն օժանդակելու նպատակով: Ձեռնարկատիրական գործունեության ոչ ֆորմալ ուսուցում են անցկացնում Կանանց ռեսուրսային
կենտրոնները, որոնք մի շարք մարզերում ստեղծվել են ԵԱՀԿ-ի
ծրագրով, «Փոքր բիզնեսի աջակցություն» (SBS) և «Կանայք բիզնեսում»
(WiB) ծրագրերը: Սրանք սկսնակ ձեռնարկատեր կանանց այնպիսի
ծառայություններ են մատուցում, ինչպիսիք են քոուչինգը, վարպետության
դասերը և այլն: Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան
անցկացնում է ձեռնարկատիրության ուսուցման ծրագրեր81:
Հիմնականում կանանց ՀԿ-ներն են զբաղվում գործազուրկ
կանանց կրթական ծրագրերի և մասնագիտական վերապատրաստման
ծրագրերի
մշակմամբ,
որոնք
հնարավորություն
են
տալիս
79. http://smednc.am/en
80. http://www.smednc.am/hy/publications.html
81. ԵՄ փոքր բիզնեսի մասին ակտի իրականացման ընթացքի մասին զեկույցում
գնահատվել և տրվել են հանձնարարականներ «Կանանց ձեռներեցության ուսուցումը
և ձեռնարկատիրական գործունեությունը» ուղղությամբ, որոնցում ընդգծվում է կանանց
ձեռներեցության ուսուցման համար ոչ ֆորմալ կրթության նշանակությունը: SME Policy
Index: Eastern Partner Countries 2012 Progress in the Implementation of the Small Business Act
for Europe, http://www.oecd-ilibrary.org/ﬁnance-and-investment/sme-policy-index-easternpartner-countries-2012_9789264178847-en
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բարելավելու և ընդլայնելու նրանց զբաղվածության, ներառյալ
ինքնազբաղվածության հնարավորությունները և զարգացնելու նրանց
ձեռնարկատիրական ու լիդերական հմտությունները: Նրանք են սկսել
կանանց ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացման ծրագրերի
իրականացումը, հատկապես` փոքր և միջին բիզնեսի և ֆերմերության
ոլորտներում: Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիան
Երևանում և հանրապետության մարզերում իրականացնում է կանանց
լիդերության ծրագրեր:

3

Հայաստանում գործազուրկների, այդ թվում և կանանց վերապատրաստման հստակ ձևավորված պետական համակարգ գոյություն
չունի:

Ռազմակավարական նպատակ 4.
Կրթության և մասնագիտական պատրաստման անխտրական
մոտեցումների մշակում
ՀՀ կառավարության 2010 թ. ընդունած Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգով որոշվել են գենդերային խնդիրները կրթության ոլորտում և տրվել են հանձնարարականներ դրանք լուծելու համար:
2011 թ. հաստատվել է «ՀՀ գենդերային քաղաքականության
20112015 թթ. ռազմավարական ծրագիրը», որում խնդիր է դրված կենսագործել
Պեկինի գործողությունների ծրագրի պահանջները, կազմակերպել
ուսումնական ծրագրեր` ուղղված կանանց լիդերության և կանանց
իրավունքների պաշտպանության տեխնոլոգիաների զարգացմանը:
2012 թ. հիմնական դպրոցում ներդրվեց «Տեխնոլոգիա» առարկան
(1-7-րդ դասարաններում), որի խնդիրն է պոլիտեխնիկական, տնտեսագիտական, բնապահպանական կրթությունը, ձեռնարկատիրական
հմտությունների, աշխատանքային մշակույթի, խմբերում աշխատանքի
մշակույթի սերմանումը: Առարկայի չափորոշիչում ներառված են
հետևյալ թեմաները. շենքերի կառուցավորում, խոհանոց, կարուձև,
մեքենաշինություն և էլեկտրատեխնիկա, ձեռնարկատիրություն, մասնագիտական կողմնորոշում, ընտանեկան բյուջե և այլն:
Առարկայի չափորոշիչը կազմված է այնպես, որ տղաներն ու աղ ջիկները դասընթացի ավարտին անհրաժեշտ հմտություններ ունենան իրենց
կենցաղային պահանջմունքների բավարարման և տնային տնտեսություն
վարելու ու խնամարկյալներին խնամելու գործառույթների կատարմանը
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մասնակցելու համար: Չափորոշիչն ընդհանուր առմամբ հաշվի է առնում
Պեկինի գործողությունների ծրագրի հանձնարարականները, սակայն
դասընթացի վարման մշտադիտարկում չի կատարվել, չի բացահայտվել,
թե որքանով է դասավանդումը զգայուն գենդերային առումով:
Ուսուցիչների և մանկավարժների վերապատրաստման ծրագրերում
բացակայում են այն ուսումնական մոդուլները, որոնք խրախուսում
են հավասարության, համագործակցության, փոխադարձ հարգանքի
սկզբունքները:
Սկսած 2006 թ.` Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիան ՀՀ կրթության և գիտության և ԵԱՀԿ Ժողովրդավարական
հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի աջակցությամբ սկսել է Հայաստանում գենդերային կրթության ինստիտուցիոնալացման գործընթացը: Մի քանի տարիների ընթացքում
Ասոցիացիայի Գենդերային հետազոտությունների կենտրոնի ջանքերով
Երևանի, Վանաձորի և Գյումրիի 10 համալսարաններում ներդրվել
և դասավանդվել են գենդերային միջառարկայական և հատուկ
դասընթացներ մի շարք գիտակարգերով, գենդերային գիտելիքների
հաղորդման դասավանդում է սկսվել երկրի 30 հանրակրթական
դպրոցներում:
«Բաց հասարակություն-Հայաստան» հիմնադրամի աջակցությամբ
մշակվել են «Պետական քաղաքականության հայեցակարգային հիմունքները գենդերային կրթության ոլորտում» և փորձարկվել են
«Գենդերային կրթության պետական չափորոշիչների նախագծերը»:
Դասավանդման ապահովման համար մշակվել և հրատարակվել
են ուսումնական և մեթոդական ձեռնարկներ, գիտական նյութերի և
հետազոտությունների ժողովածուներ: «Գենդեր և տնտեսություն»,
«Գենդեր և լրագրություն» ուսումնական համալիրները ՀՀ գիտության
և կրթության նախարարությունը երաշխավորել է որպես ուսումնական
ձեռնարկներ բարձրագույն դպրոցի համար:
Ստեղծվել է «Գենդերային գիտելիքների դասեր» մեթոդական
համալիրը հանրակրթական դպրոցի համար, որն ընդգրկում է առարկայի
չափորոշիչն ու ծրագիրը, ուսում նական ձեռնարկները և մեթոդական
հանձնարարականները, որոնք նույնպես երաշխավորվել են ֆակուլտատիվ սկզբունքով դասավանդման համար: Սակայն գենդերային կրթության ինստիտուցիոնալացման նախաձեռնությունն ու հաջողությունը չեն
ամրապնդվել ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության հետագա
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որոշակի գործողություններով: Այժմ գենդերային դասընթացներ իրականացվում են երկրի սոսկ մի քանի բուհերում:
ՀՀ գիտության և կրթության նախարարությունը դեռևս հանձնարարականներ չի մշակել կրթության բոլոր մակարդակների համար
այնպիսի ուսումնական ծրագրերի, դասագրքերի և ուսումնական
ձեռնարկների պատրաստման համար, որոնք զերծ են երկրի հասարակական-քաղաքական կյանքում տղամարդկանց և կանանց դերերի
կարծրատիպային պատկերացումներից:

3

2013-2014 թթ. սկսված «Հակագենդերային արշավն» այն անձանց կողմից, որոնք բավարար գիտակ չեն կրթության և դաստիարակության հարցերում, բողոքի ցույցերը միջնակարգ դպրոցի
«Հասարակակագիտություն» և «Ես և շրջակա միջավայրը» ծրագրերում
գենդերային բաղադրիչի ներդրման դեմ խորացրեցին իրավիճակը`
խոչընդոտելով գենդերային մոտեցման ներառումը միջանակարգ
դպրոցի ծրագրում:
Չնայած ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության ձեռնարկած
մի շարք միջոցներին, ինչպես նաև որոշ ՀԿ-ների որոշակի ակտիվությանը` Հայաստանում դերևս անխտրական մոտեցումների մշակում չի
կատարվում կրթության և մասնագիտական պատրաստման ոլորտում,
միջնակարգ և բարձրագույն կրթության համակարգում աճող սերնդի
արդյունավետ քաղաքացիական դասատիրակություն չի իրականացվում:

Ռազմավարական նպատակ 5.
Ռեսուրսների բավարար ծավալի հատկացում կրթության
ոլորտի բարեփոխումների համար և դրանց իրականացման
ընթացքի վերահսկողություն
ՀՀ կառավարության ՄԱԿ-ի Հազարամյակի նպատակների ազգային
ծրագրում նախատեսված է մինչև 2015 թ. պետական բյուջեից կրթության
կարիքների համար հատկացնել ՀՆԱ-ի 4%-ը: 2000 թ. կրթության
կարիքների համար հատկացվել է ՀՆԱ-ի 3,3%-ը, 2005 թ. նվազել է
մինչև 2,8%, 2009 թ. հատկացումը կազմել է 3,6%, հաջորդ 2010 և 2011 թթ.
կազմել է 3,5% և 3,2%: Տվյալ հատվածի կարիքների համար հատկացվող
բյուջետային միջոցները, սկսած 2009 թվականից, դինամիկ կերպով
կրճատվել են, իսկ 2012 կազմել են արդեն 3,0%:
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Համաձայն ՀՀ կառավարության միջնաժամկետ ծրագրի` 2014-2016
թթ. կրթության ֆինանսավորման աճ չի նախատեսվում, ինչը կասկածի
տակ է դնում Հազարամյակի նպատակների շրջանակներում երկրի
ստանձնած պարտավորությունների կատարումը:
Բյուջետային ռեսուրսների բաշխումը կրթության հատվածի ներսում,
որ ներկայացված է ստորև` աղյուսակում, ցույց է տալիս, որ հիմնական
միջոցները, ինչպես և նախատեսված է Պեկինի գործողությունների
ծրագրում, հատկացվում են բազային կրթությանը: Մնացած միջոցները
հատկացվում են արտադասարանական դաստիարակությանը, լրացուցիչ
կրթությանը և լրացուցիչ ծառայություններին82:
Կրթության մակարդակը

Ռեսուրսների վերաբաշխումը
հատվածի ներսում

Նախադպրոցական կրթություն և
տարրական դպրոց

21%

Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

47%

Նախնական և միջնակարգ
մասնագիտական կրթություն

5,3%

Բարձրագույն կրթություն (այդ թվում`
հետբուհական)

7,4%

Կրթության ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու համար
հատկացված միջոցները բավարար չեն կրթության և մասնագիտական պատրաստման ոլորտում հասարակության պահանջմունքները
բավարարելու համար:

Ռազմավարական նպատակ 6.
Աջակցություն աղջիկների և կանանց կրթությանն ու մասնագիտական պատրաստմանը նրանց ողջ կյանքի ընթացքում
Արդի պայմաններում, երբ չափազանց դինամիկ փոփոխություններն
աշխարհում հանգեցնում են ֆորմալ կրթության հաստատություններում
ստացած գիտելիքների արագ հնանալուն, առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում ամբողջ կյանքի ընթացքում կրթությունն ու
մասնագիտական պատրաստումը: Անընդհատ կրթությունը կամ ողջ
82. http://www.parliament.am/law_docs/211211HO285.pdf
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կյանքի ընթացքում կրթությունը սոցիալական դրությունը բարելավելու,
կյանքի որակը բարձրացնելու, քաղաքացիական դիրքորոշում ձևավորելու, մասնագիտական կարիերայում հաջողությունների հասնելու և
լիդերական որակները զարգացնելու անհրաժեշտ նախադրյալ է:
Հանրային ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստումը
մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրով իրականացվում է
տարբեր գերատեսչությունների և նախարարությունների ինստիտուտների կողմից, հիմնականում` պետական բյուջեի հաշվին և նպաստում է
պետական ծառայողների որակավորմանը:

3

Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումն իրականացնում են ՀՀ քաղծառայողների խորհուրդը, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարությունը, ֆինանսների նախարարությունը, արդարադատության նախարարությունը, առողջապահության նախարարությունը, տարածքային կառավարման նախարարությունը, արտաքին
գործերի նախարարությունը, ՀՀ Ազգային ժողովը, ՀՀ դատական
դեպարտամենտը, հարկային և մաքսային ծառայությունները:
Երկրում իրականացվում է կրթական համակարգի աշխատողների
վերապատրաստման և գիտելիքների բարձրացման աշխատանք: 2012
թ. գիտելիքների բարձրացման համակարգով վերապատրաստում է
անցել 328 ուսուցիչ: Համաշխարհային բանկի «Կրթության որակը և
համատեղելիությունը» ծրագրի աջակցությամբ վերապատրաստում է
անցել 6241 ուսուցիչ:
Հատուկ կանանց համար կազմված ճկուն գրաֆիկով և ամբողջ կյանքի
ընթացքում ուսման համար նրանց մասնագիտական պատրաստումն
ու վերապատրաստումն ապահովող կամ գործունեության տեսակների
կանանց հերթափոխը դյուրացնող ծրագրեր գոյություն չունեն:
Եզրակացություններ
Երկրում անհրաժեշտ օրենսդրական բազա է ստեղծվել Պեկինի
գործողությունների ծրագրում հանձնարարված կրթական նպատակներին
հասնելու համար:
Հայաստանում անգրագիտության վերացման խնդիրը, այդ թվում և
կանանց, ընդհանուր առմամբ լուծված է:
Կրթության հասանելիության հարցում սեռի հատկանիշով խտրականություն գոյություն չունի:
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Աղջիկների ներգրավվածությունը միջնակարգ կրթության համակարգում համապատասխանում է նրանց թվաքանակին բնակչության
բոլոր տարիքային խմբերում:
Իրականացվում են կանանց ձեռնարկատիրական հմտությունների
զարգացման ծրագրեր, հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկությունների
և ֆերմերության ոլորտներում:
Մշակվում են գործազուրկ կանանց ուսուցման ծրագրեր, որոնք
հնարավորություն են տալիս ընդլայնելու նրանց աշխատանքի տեղավորման հնարավորությունները:
Կանայք հնարավորություն ունեն բարձրացնելու իրենց գիտելիքները և կազմակերպչական հմտություններ ձեռք բերելու «ոչ ֆորմալ
ուսուցման» համակարգում` կազմակերպված ՀԿ-ների կողմից:
Դրա հետ մեկտեղ հարկ է արձանագրել, որ Հայաստանի ստանձնած
պարտավորությունները Հազարամյակի զարգացման նպատակների
ազգային ծրագրում մինչև 2015 թ. չեն իրականացվի:
Կրթության համար բյուջեից հատկացվող ֆինանսները չնչին են և
չեն կարող բավարարել հասարակության զարգացման պահանջները:
Հանրապետությունում չկան հատուկ կանանց համար ծրագրեր,
որոնք ապահովեին նրանց գիտելիքների հարստացումը, մասնագիտական պատրաստումն ու վերապատրաստումը ողջ կյանքի ընթացքում
և նպաստեին մասնագիտությունների ճկուն փոփոխությանը:
Հետբուհական կրթության մեջ աղջիկների և կանանց տոկոսը
ցածր է:
Կանայք բավարար չեն ընդգրկված գիտա-տեխնիկական հետազոտություններում, մասնավորապես՝ ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի մակարդակում:
Չափազանց փոքր է կանանց թիվը դոկտորների շարքում:
Պահպանվում է կանանց նկատմամբ թաքնված խտրականությունը
կրթության ոլորտի կառավարման մակարդակում:
Շարունակվում է կրթության ոլորտի բոլոր մակարդակներում
գենդերային գիտելիքների ներառման անհրաժեշտության խնդրի թերագնահատումը: Կրթության ոլորտի կառավարման մարմինները հանրակրթական դպրոցի ծրագրերում, դասագրքերում և ուսումնական
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ծրագրերում գենդերային գիտելիքներ ներառելու և բարձրագույն դպրոցի
համար գենդերային գիտակարգեր մշակելու հանձնարարականներ չեն
պատրաստել:
Էգալիտար գենդերային մշակույթի ձևավորման խնդիրները` ուղղված գենդերային կարծրատիպերի վերացմանը, հաշվի չեն առնվում
դպրոցականների շրջանում դաստիարակչական աշխատանքներում և
ծնողական հասարակայնության շրջանում:
Երաշխավորություններ

3

ՀՀ կառավարությանը.
- բարձրացնել բոլոր պետական կառույցների և տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինների պատասխանատվությունը հիմնական դպրոցից երեխաների մաղումը կանխելու համար,
- անցկացնել սակավ բնակեցված և հեռավոր շրջանների երեխանե-

րի համար ընդհանուր միջնակարգ դպրոցի հասանելիության
իրավիճակի ուսումնասիրության մշտադիտարկում, այդ թվում`
երեխաների տեղափոխման համար դպրոցական կամ համայնքային տրանսպորտի առկայության, մոտակա գյուղերի դպրոց
տանող ճանապարհների անվտանգության,
- գյուղական վայրերում հիմնական դպրոցից երեխաների մա-

ղումը կանխելու նպատակով տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին դոտացիաներ տրամադրել անվճար դպրոցական
տրանսպորտ վարձակալելու համար,
- դիտարկել գյուղական վայրերի միջնակարգ կրթությունը չա-

վարտած և կրթությունը շարունակել ցանկացող երիտասարդների
համար սեզոնային, երեկոյան դպրոցներ և դիստանցիոն մեթոդով
ուսուցման դպրոցներ ստեղծելու հնարավորությունը,
- մշակել գործազուրկ կանանց համար ուսումնական ծրագրեր,

որոնք կընդլայնեն նրանց աշխատանքի տեղավորման հնարավորությունները,
- մշակել կանանց համար ամբողջ կյանքի ընթացքում մասնա-

գիտական պատրաստման հասանելիությունն ապահովող հատուկ
ծրագրեր:
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ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը.
-

միջոցներ ձեռնարկել հիմնական դպրոցից երեխաների մաղման համար մանկավարժական կոլեկտիվների պատասխանատվությունը բարձրացնելու ուղղությամբ,

-

կազմակերպել ակտիվ աշխատանքներ և արշավներ ԶԼՄների հետ ծնողական հասարակայնության ընդհանուր մանկավարժական լուսավորության համար` իրենց երեխաների
ապագայի համար կրթության անհրաժեշտության ու նշանակության շեշտադրմամբ,
- հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ հիմ-

նական դպրոց երեխաների հաճախումն ապահովելու վերաբերյալ անհրաժեշտ անհատական բացատրական աշխատանք
տանել գյուղական համայնքներում,
- միջնակարգ դպրոցի ուսումնա-մեթոդական համալիրների գեն-

դերային վերլուծություն կատարել կրթության միջոցով էգալիտար ժողովրդավարական մշակույթի և աճող սերնդի մեջ
քաղաքացիական պատասխանատվության ձևավորման դիրքերից,
- ներառել գենդերային բաղադրիչը. կանանց և տղամարդկանց

հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների
ընկալումը մշակվող ուսումնա-մեթոդական համալիրներում,
ծրագրերում, դասագրքերում և ուսումնական ձեռնարկներում,
- կատարելագործել և ուժեղացնել դաստիարակչական աշխա-

տանքը հանրակրթական դպրոցի սովորողների շրջանում
էգալիտար ժողովրդավարական մշակույթ և քաղաքացիական
պատասխանատվություն ու կարգապահություն ձևավորելու
նպատակով,
- շարունակել միջնակարգ կրթության համակարգում գենդերային

կրթության և բարձրագույն դպրոցում գենդերային գիտակարգերի
ինստիտուցիոնալացման քաղաքականությունը,
- գենդերային խտրազատումը նվազեցնելու նպատակով մշակել

մասնագիտական-տեխնիկական
կացման ծրագրեր,
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պատրաստման

դիվերսիֆի-

3

- խթանել գենդերային քաղաքականության ներառումը ակա-

դեմիական ինստիտուտների և բարձրագույն դպրոցի գիտական
հետազոտություններում հետազոտական դրամաշնորհների ընձեռման միջոցով,
- հանձնարարել բարձրագույն ուսումնական հաստատություննե-

րին գենդերային թեմաները ներառել մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի հետազոտական ծրագրերում:

3

Հասարակական կազմակերպություններին.
- կրթության մարմինների հետ համատեղ մշակել և իրակա-

նացնել բնակչության լայն շրջանների քաղաքական-իրավական և տնտեսագիտական գիտելիքների բարձրացման
կրթական ծրագրեր` ուղղված ակտիվ քաղաքացիության և պատասխանատվության ձևավորմանը,
- լայնածավալ բացատրական աշխատանք տանել բնակչության

շրջանում աճող սերնդի, հատկապես` աղջիկների համար անգրագիտության հետևանքների մասին,
- հատուկ ուշադրություն դարձնել պարտադիր կրթության համա-

կարգում մարգինալ խմբերի երեխաների ընդգրկմանը,
- ազգային փոքրմասնությունների շրջանում ակտիվ աշխատանք

տանել աղջիկների կրթության կարևորության մասին իրազեկությունը բարձրացնելու նպատակով:

82

ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պ

եկինի գործողությունների ծրագրում, նշելով կանանց տնտեսական ներուժն օգտագործելու կարևորությունը երկրի
զարգացման համար և նրանց տնտեսական անկախությունն ընդլայնելու
անհրաժեշտությունը, հատկապես ընդգծվում է. «Այն երկրներում,
որտեղ արմատական քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական վերափոխումներ են տեղի ունենում, կանայք, եթե նրանց գործնական փորձն
օգտագործելն ավելի արդյունավետ է, կարող էին մեծ ներդրում ունենալ
իրենց երկրների տնտեսական կյանքում: Անհրաժեշտ է նախկինի պես
ընդլայնել և խթանել նրանց ավանդը և շարունակել նրանց պոտենցիալ
հնարավորությունների իրացումը83:
Քաղաքականություն և զարգացման ծրագրեր մշակելիս գենդերային վերլուծությանն անբավարար ուշադրություն դարձնելու հետևանքով
կանանց ավանդը և նրանց շահերը հաճախ անտեսվում են ոչ միայն
այնպիսի տնտեսական կառույցներում, ինչպիսիք են ֆինանսական
շուկաները և հաստատությունները, աշխատանքի շուկան, տնտեսական
և սոցիալական ենթակառուցվածքները, հարկահավաքությունը և սոցիալական ապահովագրության համակարգը, այլև ընտանիքում և
տնային տնտեսությունում: Հետևանքն այն է, որ քաղաքականության շատ
ուղղություններ և ծրագրեր կարող են նպաստել տղամարդկանց և կանանց
անհավասարության ամրապնդմանը: Այն երկրներում, որտեղ հաշվի են
առնվում գենդերային հայեցակետերը, ծրագրերի և քաղաքականության
արդյունավետությունը մեծանում է:
Պեկինի գործողությունների ծրագրում ընդգծվում է, որ
տղամարդկանց և կանանց լիակատար հավասարության ապահովման
համար, տնտեսության մեջ նրանց ավանդի առումով, անհրաժեշտ
են գործուն ջանքեր այն ազդեցության արժեքը հավասարապես
ճանաչելու և ըմբռնելու համար, որ ունենում են հասարակությունում թե´
83. Пекинская платформа действий, էջ 80.
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տղամարդկանց, թե´ կանանց աշխատանքը, փորձը, գիտելիքներն ու
արժեքները:
Կառավարություններին հանձնարարվում է կանանց տնտեսական
ներուժի և տնտեսական անկախության հարցը դիտարկելիս օժանդակել
իրենց բոլոր ռազմավարություններում և ծրագրերում գենդերային
հիմնախնդիրները նկատի առնող գործուն և տեսանելի քաղաքականության մշակմանը, այնպես, որ մինչև որոշումների ընդունումն
անցկացվի կանանց և տղամարդկանց համար դրանց հետևանքների
վերլուծությունը:

4

Հազարամյակի զարգացման նպատակների երրորդ նպատակը`
«Տղամարդկանց և կանանց հավասարության ապահովումը և կանանց
իրավունքների ու հնարավորությունների ընդլայնումը», ուղղված է, ի
թիվս այլոց, տնտեսության ոլորտում կանանց իրավունքների և հնարավորությունների ընդլայնման խնդրի լուծմանը:

I. 1995-2014 թթ. առաջընթացի ընդհանուր գնահատականը
Պեկինի խորհրդաժողովից հետո անցած տարիներին
Հայաստանում երկրի օրենսդրությունը միջազգային նորմերին
ու միջազգային պրակտիկային համապատասխանեցնելու
որոշակի քայլեր են ձեռնարկվել:
ՀՀ Սահմանադրությունում (1995 թ.), ՀՀ աշխատանքային
օրենսգրքում (2004 թ.), «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին»
(2005 թ.) ՀՀ օրենքում և «Զբաղվածության մասին» (2013 թ.) ՀՀ
օրենքում ամրագրված են
հետևյալ սկզբունքները. աշխատանքի
ազատ ընտրություն, հավասար կամ համարժեք աշխատանքի դիմաց
հավասար վարձատրություն, աշխատանքի պայմանների իրավունք,
որոնք բավարարեն անվտանգության և հիգիենայի պահանջները, բացի
այդ, արգելված է ըստ սեռի տարբերակումը աշխատանքի շուկայում և
զբաղվածության ոլորտում:
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը և «Աշխատանքի պետական
տեսչության մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում են իրավական հարաբերությունները՝ աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտում գենդերային գործոնի նկատառումով: Աշխատող ծնողների աշխատանքային
իրավունքները սահմանված են եվրոպական իրավունքի մակարդակով:
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ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում որպես աշխատանքային իրավական
հարաբերությունների օբյեկտ դիտարկվում է ոչ թե մայրությունը, այլ
ծնող լինելը:
«Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքում
տեսչության լիազորությունների թվում ներառված է աշխատանքի
ըևդունելիս սեռի հատկանիշով խտրականության դեպքերի ուսումնասիրությունը և աշխատողների պաշտպանության միջոցների ձեռնարկումը նրանց իրավունքների խախտման պարագայում:
2013 թ. ընդունված «Տղամարդկանց և կանանց հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման
մասին» ՀՀ օրենքն ուղղված է կանանց և տղամարդկանց իրավունքների,
պարտականությունների և պատասխանատվության, նրանց հնարավորությունների և արդյունքների փաստացի հավասարության ապահովմանը, այդ թվում և տնտեսության ոլորտում:
ՀՀ կառավարության 2010 թ. հաստատած Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգում ամփոփված են սոցիալ-տնտեսական
ոլորտում գենդերային քաղաքականության իրականացման հիմնական
խնդիրները, գերակա ուղղությունները և ռազմավարությունը: Հայեցակարգում ընդգծվում է, որ գենդերային քաղաքականությունը
տնտեսության ոլորտում նպատակաուղղված է սոցիալ-տնտեսական
անհավասարության նվազեցմանը, կանանց և տղամարդկանց սոցիալական կարգավիճակի անհավասարակշռության վերացմանը, նրանց
համար հավասար հնարավորությունների ապահովմանը, աշխատանքի
շուկայում և զբաղվածության ոլորտում գենդերային խտրականության
հաղթահարմանը:
Այսուհանդերձ օրենսդրական բազան և երկրում իրականացվող
քաղաքականությունը լիովին չեն համապատասխանում Պեկինի գործողությունների ծրագրի այն հանձնարարականներին, որոնք վերաբերում են գենդերային խնդիրների նկատառման անհրաժեշտությանը
և տնտեսական զարգացման բոլոր ռազմավարություններում ու ծրագրերում գենդերային բաղադրիչի ներառմանը:
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II. Պեկինի գործողությունների ծրագրի ռազմավարական
ուղղությունների իրականացման դիտարկում և գնահատում
«Կանայք և տնտեսությունը» հիմնախնդրային ոլորտում
Պեկինի գործողությունների ծրագրում տնտեսության ոլորտում
գենդերային իրավահավասարության ապահովման անհրաժեշտությունն
առանձնացված է որպես առանձին հիմնախնդրային ոլորտ: Սույն
դիտարկման մեջ ներկայացված է հետևյալ 4 համակարգաստեղծ
ռազմավարական նպատակների իրականացման իրավիճակը.
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Կանանց տնտեսական իրավունքների և ինքնուրույնության
խրախուսում, ներառյալ վարձու աշխատանքի մատչելիությունը, աշխատանքի պատշաճ պայմանները և
տնտեսական ռեսուրսների վերահսկողությունը:



Աջակցություն կանանց համար ռեսուրսների, աշխատատեղերի, շուկաների և առևտրի հավասար մատչելիությանը:



Ծառայությունների մատուցում բիզնեսի, մասնագիտական
պատրաստման ոլորտում, ինչպես նաև շուկա մուտքն
ապահովող տեղեկատվական և տեխնոլոգիաների ծառայություններ, հատկապես` ցածր մակարդակի եկամուտներ
ունեցող կանանց:



Աջակցություն կանանց և տղամարդկանց աշխատանքային
և ընտանեկան պարտականությունների հավասարակշռված
բաշխմանը:

Ռազմավարական նպատակ 1.
Կանանց տնտեսական իրավունքների և ինքնուրույնության
խրախուսում, ներառյալ վարձու աշխատանքի մատչելիությունը,
աշխատանքի պատշաճ պայմանները և տնտեսական
ռեսուրսների վերահսկողությունը
Տվյալ ռազմավարական նպատակի շրջանակներում Պեկինի գործողությունների ծրագիրը հանձնարարում է կառավարություններին,
բացի կանանց և տղամարդկանց հավասար կամ համարժեք աշխատանքի
դիմաց հավասար վարձատրությունը երաշխավորող, ինչպես նաև
աշխատանքի շուկայում սեռի հատկանիշով խտրականությունն արգե86

լող օրենսդրությունը գործուղության մեջ դնելուց և դրան հետևելն
ապահովելուց, ստեղծել մեխանիզմներ և դրական միջոցներ ձեռնարկել,
որոնք հնարավորություն կտան կանանց համակողմանիորեն ու հավասար իրավունքներով մասնակցելու տնտեսական կառույցների
քաղաքականության մշակմանը և ձևավորմանը:
2012 թ. դրությամբ կանայք Հայաստանում կազմել են երկրի
աշխատանքային ռեսուրսների 55,6%-ը, տղամարդիկ` 44,4%-ը, սակայն
տնտեսապես ակտիվ է կանանց 55,2%-ը, տղամարդկանց` 72,1%-ը: Կանայք
կազմում են տնտեսապես ակտիվ բնակչության 49%-ը և զբաղվածների
48%-ը84:
Տնտեսապես ակտիվ բնակչության կազմի վերլուծությունը` ըստ
աշխատանքի շուկայի առանձին բնութագրիչների, այսինքն` ըստ
զբաղվածության կարգավիճակի, գործազրկության տևողության, կրթության, տարիքի. ընտանեկան դրության, եկամուտների մակարդակի
և այլն, վեր է հանում գենդերային տարբերակում զբաղվածության
ոլորտում:
Եթե կանանց և տղամարդկանց մասնակցությունը վարձու
աշխատողների կարգավիճակով էապես չի տարբերվում` 53,3% կանանց
շրջանում և 59,6%` տղամարդկանց, ապա ինքնազբաղվածների և
հատկապես գործատուների շրջանում տղամարդկանց տեսակարար
կշիռը զգալորեն բարձր է (մոտ 75%), իսկ ընտանիքի չվճարվող անդամների
թվում կանայք կազմում են գրեթե 2/3-ը85:
Կանայք նախկինի պես կազմում են պաշտոնապես գրանցված
գործազուրկների մեծ մասը՝ Ըստ ՀՀ «Զբաղվածության պետական
ծառայություն» գործակալության տվյալների` 2013 թ. հոկտեմբերի 1-ի
դրությամբ հանրապետությունում պաշտոնապես գրանցված է եղել 55900
գործազուրկ, որոնցից 41400-ը կամ 74,1%-ը` կանայք86:
Գործազրկության գենդերային վերլուծությունը վեր է հանում նաև
աշխատանք փնտրելիս տարիքի և ընտանեկան դրության կարևորությունը. եթե 15-24 տարեկան տարիքային խմբի պատանիների և
աղջիկների համար աշխատանք գտնելու հավանականությունը գրեթե
նույնն է, ապա 40-54 տարեկան կանայք կրկնակի ավելի են ենթակա
84. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ // ՀՀ Ազգային
վիճակագրական ծառայություն: Երևան, 2013, էջ. 107-108:
85. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013 // ՀՀ Ազգային վիճակագրական
ծառայություն: Երևան, 2013, էջ 59:
86. http://employment.am/am/2013/report.html
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գործազուրկ դառնալու և աղքատության մեջ հայտնվելու վտանգին: Բացի
այդ, պաշտոնապես գրանցված գործազուրկ կանանց 35%-ը աշխատանք
չի ունեցել 1-3 տարվա ընթացքում, իսկ յուրաքանչյուր չորրորդը` ավելի
քան 3 տարի87: Այդ կանայք տևական գործազրկության պատճառով
կորցնում են որակավորումը և աշխատանքի տեղավորվելու համար ոչ
միայն մասնագիտական ուսման, այլև բարոյական ու հոգեբանական
օգնության և վերականգնման կարիք ունեն:

4

2011 թ. մայիսին կառավարության հաստատած «Հայաստանի
Հանրապետության գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ.
ռազմավարական ծրագրի» «Գենդերային քաղաքականության ռազմավարությունը սոցիալ-տնտեսական ոլորտում» բաժնում խնդիր է դրված
աջակցել աշխատատեղերի ստեղծմանը և աշխատավարձի բարձրացմանն այն ճյուղերում, որոնցում գերազանցապես կանայք են զբաղված,
ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը արդյունաբերական
ճյուղերում, հատկապես` թեթև արդյունաբերության:
Ըստ այդմ` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը 2011-2013 թթ.
աջակցել է արդյունաբերության ոլորտում մասնավոր ձեռնարկատերերի
կողմից կանանց համար գրեթե 1500 աշխատատեղերի բացմանը, ինչը
հնարավորություն է տվել որոշ չափով մեղմելու կանանց գործազրկությունը:
Այսուհանդերձ, ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս,
որ Հայաստանում աշխատանքի շուկայում կանայք ոչ միայն աշխատատատեղերի մատչելիության խնդիր ունեն, այլև աշխատանքի
ընդունվելիս խտրականության ենթարկվելու, երբ կրթական բարձր
մակարդակ և որակավորում ունենալով հանդեձ՝ լիովին կախված
են գործատուի նախապատվություններից: Խախտելով իրավական
հիմքերը` կանանց հետ կնքվում են հիմնականում կարճաժամկետ աշխատանքային պայմանագրեր, նրանք ավելի հաճախ են զբաղված ոչ լրիվ
աշխատանքային օրով, տեղավորվում են ժամանակավոր աշխատանքի,
նրանց ազատում կամ կրճատում են առաջին հերթին, մեծ մասամբ`
առանց որևէ պատճառի:
Այլընտրանքի բացակայության պայմաններում կանայք գիտակցաբար համաձայնում են ոչ լրիվ դրույքի, ցածր աշխատավարձի և մեծ
87. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013 // ՀՀ Ազգային վիճակագրական
ծառայություն: Երևան, 2013, էջ 79-80:
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շահագործման ռեժիմի, ինչը լայն կիրառություն է գտել հատկապես
առողջապահության և կրթության համակարգերում:
Աշխատուժի ավելցուկը հնարավորություն է տալիս գործատուներին
խստացնելու մասնագետների ընտրությունը` չափից ավելի մեծ
ուշադրություն դարձնելով որակավորում տված բուհի վարկանիշին,
օտար լեզվի իմացությանը, համակարգչային հմտություններին, տարիքին և անգամ արտաքինին:
Հետևանքն այն է, որ գործունեության բոլոր ոլորտներում, անկախ
զբաղվածության բնույթից կամ կարգավիճակից, տղամարդկանց միջին
ամսական եկամուտն էապես գերազանցում է կանանց եկամտին:
2012 թ. հանրապետությունում կանանց միջին ամսական եկամուտը
կազմել է տղամարդկանց եկամտի 59%-ը, իսկ միջին ամսական աշխատավարձը` տղամարդկանց աշխատավարձի 64,4%-ը88:
Հայաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայության
տնային
տնտեսուհիների կյանքի պայմանների համալիր հետազոտությունը վեր
է հանել, որ կանանց գլխավորած տնային տնտեսություններում միջին
աշխատավարձի չափը` ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվարկով,
2012 թ. կազմել է տղամարդկանց գլխավորած տնտեսությունների
նույն ցուցանիշի 45,8%-ը (համապատասխանաբար` 13330 դրամ և 29116
դրամ)89:
Հայաստանում աշխատավարձի գենդերային խզումը կանանց
հետևողական «դուրսմղումն» է դեպի ցածր վարձրատրվող աշխատատեղեր (առողջապահություն, կրթություն, գիտություն, կրթություն)
տնտեսության այնպիսի ճյուղերից, ինչպիսիք են ֆինանսա-վարկային
ոլորտը, էներգետիկան, կոմունալ-բնակարանային տնտեսությունը,
որտեղ եկամուտները համեմատաբար բարձր են.
Զբաղվածության ոլորտում գենդերային խտրազատում է նկատվում
նաև՝ պայմանավորված սեփականության ձևով: Տնտեսության հատվածներում զբաղված կանանց բաշխման վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ նրանց հիմնական մասը` 71,3%-ը, խտացած է մասնավոր հատվածում:
Մինչդեռ տարբեր հատվածներում զբաղված բնակչության
բաշխումը` ըստ սեռի, ցույց է տալիս, որ կանայք տնտեսության տվյալ
88. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ // ՀՀ Ազգային
վիճակագրական ծառայություն: Երևան, 2013, էջ 134-135:
89. Նույն տեղում, էջ 64:
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հատվածում կազմում են ընդամենը 44,9%: Կանայք ամենից շատ
ներկայացված են տեղական ինքնակառավարման հատվածում` 65,4%
և գրեթե հավասարաչափ` պետական և հասակական հատվածներում,
համապատասխանաբար, 59,5% և 58,5%90, որտեղ աշխատավարձը,
մասնավոր հատվածի հետ համեմատած, զգալիորեն ցածր է:
Սակայն նույնիսկ «կանացի դեմք» ունեցող ճյուղերում կանանց միջին
աշխատավարձը էապես ավելի ցածր է, քան տղամարդկանցը, չնայած
կանանց կրթության մակարդակը կամ մասնագիտական որակավորումն
ավելի բարձր է: Սա նաև այն իրողության հետևանքն է, որ տնտեսության
բոլոր ճյուղերում, այդ թվում և կանանց առավել խտությամբ, ղեկավար
պաշտոնների մեծ մասը զբաղեցնում են տղամարդիկ:
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Մասնագիտական առաջխաղացման մեջ գենդերային խտրազատման դրսևորում է նաև կանանց ցածր ներկայացվածությունը
քաղաքացիական ծառայողների բարձր պաշտոններում: 2012 թ. նրանք
կազմել են այդ դասի աշխատողների ընդհանուր թվի 14%-ը91:

Ռազմավարական նպատակ 2.
Աջակցություն կանանց համար ռեսուրսների, աշխատատեղերի,
շուկաների և առևտրի հավասար մատչելիությանը
Պեկինի գործողությունների ծրագիրը հանձնարարում է կառավարություններին խրախուսել և աջակցել կանանց անհատական
աշխատանքային գործունեությանը և փոքր ձեռնարկությունների ստեղծմանը, ինչպես նաև ընդլայնել կանանց համար վարկերի և կապիտալի
հասանելիությունը տղամարդկանց հետ հավասար պայմաններով
կանանց ձեռնարկատիրական գործունեությունը խրախուսող հաստատությունների ամրապնդման միջոցով:
Տվյալ ռազմավարական նպատակի շրջանակներում հատկապես
առանձնացվում է գյուղի կանանց հնարավորությունների ընդլայնման
հիմնախնդիրը` ավելի մեծ եկամուտ ստանալու համար: Ընդգծելով
կանանց առանցքային դերը պարենի անվտանգության ապահովման
հարցում` Պեկինի գործողությունների ծրագիրը հանձնարարում է
օժանդակել նրանց համար հողի, սեփականության իրավունքների,
90. Նույն տեղում, էջ 116:
91. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ // ՀՀ Ազգային
վիճակագրական ծառայություն: Երևան, 2013, էջ 153:
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արդյունաբերական ռեսուրսների, կապիտալի, տեխնոլոգիաների, տրանսպորտի, մատակարարման և վարկերի հասանելիությանը տեղական և
համայնքային մակարդակում:
Ըստ 2012 թ. տվյալների` Հայաստանում զբաղված կանանց մեծ
մասը` 44%-ը, տնտեսական գործունեություն է իրականացնում գյուղատնտեսության ոլորտում: Ընդ որում, կանայք գյուղատնտեսության մեջ
զբաղված ամբողջ բնակչության 57%-ն են կազմում92:
Կանայք գյուղական վայրերում գլխավորում են յուրաքանչյուր չորրորդ
տնային տնտեսությունը: Նրանց ուսերին է տնային տնտեսվարումը, հողի
մշակումը, բերքը հավաքելն ու իրացնելը սոցիալական թույլ զարգացած
ենթակառուցվածքների և փոքր մեխանիզացիայի անբավարարության պայմաններում: Այդ տնային տնտեսություններում դրամական
եկամուտների միջին չափը` ընտանիքի մեկ անդամի հաշվարկով, 2012 թ.
կազմել է ընդամենը այն տնային տնտեսությունների մեկ հոգուն ընկնող
եկամտի 53,4%-ը, որոնք գլխավորում են տղամարդիկ93:
Նման իրավիճակի հիմնական պատճառը, բացի բարենպաստ աշխատանքային պայմանների բացակայությունից և գյուղական արտադրության մեխանիզացիայի ցածր մակարդակից, կանանց անբավարար ագրոտեխնիկական գիտելիքներն ու պատրաստականությունն
է, անբավարար իրազեկությունը գյուղատնտեսական նորարարությունների մասին, նրանց համար գյուղատնտեսական վարկերի և փոխառությունների անբավարար հասանելիությունը:
«Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության
2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագրում» խնդիր է դրված բարելավել
գյուղատնտեսական և գյուղական ենթակառուցվածքները, ընդլայնել
գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացներին կանանց մասնակցության հնարավորությունները:
ՀՀ կառավարությունը 2011 թ. մարտին հաստատել է «Գյուղատնտեսության ոլորտում վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման
կարգը», համաձայն որի` երկրի առևտրային բանկերը արտոնյալ վարկեր
են տրամադրում գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու համար:
92. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013 // ՀՀ Ազգային վիճակագրական
ծառայություն: Երևան, 2013, էջ 61, 65:
93. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ // ՀՀ Ազգային
վիճակագրական ծառայություն: Երևան, 2013, էջ 63:
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«Կայուն զարգացման ծրագրի» շրջանակներում կանանց տրված
արտոնյալ վարկերի բաժնեմասը 2011 թ. 12%-ից94 2013 թ. հասել է 18%-ի95:
2011-2012 թթ. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ հանրապետության 54 համայնքներում հիմնադրված «Համայնքի արոտավայրերն օգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվների
անդամների գրեթե մեկ քառորդը կանայք են: Նրանք կոոպերատիվների
գործունեության կազմակերպման հարցերի, ինչպես նաև արոտավայրերի օգտագործման ժամանակակից տեխնոլոգիաների վերաբերյալ դասընթաց են անցել: Այդ կոոպերատիվների վարչությունների կազմում
կանայք 18% են կազմում:

4

Նույն ծրագրի շրջանակներում 2012-2013 թթ., կանանց ակտիվ
մասնակցությամբ, իրականացվել են 54 դրամաշնորհային ծրագրեր`
ուղղված անասնապահության, բանջարաբուծության, գյուղմթերքների
վերամշակման զարգացմանը: Այդ ծրագրերից երեքը ղեկավարել են
կանայք:
2013 թ. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ հանրապետության
բոլոր մարզերում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության իրականացրած «Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարումը և
համայնքների մրցունակությունը» նախագծի շրջանակներում յուրաքանչյուր հինգերորդ ծրագիրն իրականացվել է կնոջ ղեկավարած
ֆերմերային տնտեսությունում:
Նույն տարի հանրապետության վեց մարզերում անասնապահությամբ զբաղվող 168 կին ֆերմերներ բարձրացրել են իրենց գիտելիքների մակարդակը գյուղատնտեսության աջակցության մարզային
կենտրոնների կազմակերպած սեմինարներում:
Ձեռնարկված միջոցառումները հնարավորություն են տվել որոշ
չափով բարձրացնելու կանանց տնտեսական ակտիվությունը և ստեղծելու
նոր աշխատատեղեր:
Այսուհանդերձ, կանայք դեռևս լիարժեք չեն ներգարվված արտոնյալ վարկավորման ծրագրերում, պահպանվում է կանանց և տղամարդկանց համար ռեսուրսների անհավասարակշիռ հասանելիությունը, չեն
ներդրվել մեխանիզմներ, որոնք կապահովեին կանանց մասնագիտական
94. Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության
2011 թվականի միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների
մասին: http://www.gov.am/u_files/file/kananc-xorh/gender-report.pdf
95. Նույն տեղում:
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որակավորման անընդհատ բարձրացումը աշխատանքի շուկայում նրանց
մրցունակությունը մեծացնելու նպատակով, չեն կատարվում գյուղական վայրերում զբաղվածության հիմնախնդիրների հետազոտություններ աշխատատեղերի ստեղծման և կանանց ներուժն օգտագործելու
նպատակով:

Ռազմավարական նպատակ 3.
Ծառայությունների մատուցում բիզնեսի, մասնագիտական
պատրաստման ոլորտում, ինչպես նաև շուկա մուտքն
ապահովող տեղեկատվական և տեխնոլոգիաների
ծառայություններ, հատկապես` ցածր մակարդակի
եկամուտներ ունեցող կանանց
2000 թ. ընդունված «Փոքր և միջին ձեռնարկությունների պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում, եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան,
ձևակերպված են փոքր և միջին
ձեռնարկատիրության սուբյեկտների չափանիշները և ամրագրված են
այդ ձեռնարկություններին պետության կողմից ցուցաբերվող աջակցության հիմնական ուղղությունները:
Սկսած 2001 թվականից` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը
մշակում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի զարգացման
և այդ ոլորտի պետական աջակցության տարեկան ծրագրեր, որոնք
իրականացնում է ՀՀ փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման
ազգային կենտրոնը: Սակայն երկար տարիների ընթացքում մասնավոր
ձեռնարկություններին աջակցող կազմակերպությունները հիմնականում
ընդհանուր գործառույթ են կատարել` առանց վեր հանելու կին
ձեռնարկատերերի առանձնահատուկ կարիքները:
Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի հաստատումից և
«Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության 20112015 թթ. ռազմավարական ծրագրի» ընդունումից հետո, որում խնդիր
է դրված աջակցել կանանց ձեռնարկատիրական գործունեությանը և
խթանել վարկային ծրագրերը` ուղղված կանանց, հատկապես` գյուղական
վայրերի կանանց
տնտեսական նախաձեռնություններին, դրական
շարժընթաց է նկատվել:
2011 թ. GIZ կազմակերպության հետ համատեղ անցկացված կարողությունների զարգացման վերապատրաստման դաընթացներին
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մասնակցել են 15 կին ձեռնարկատերեր, իսկ փոքր և միջին
ձեռնարկությունների 70 կին ներկայացուցիչների օգնություն է ցույց
տրվել հաշվապահության գծով:
2011-2013 թթ. 220 կին մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ
է անցել «Աջակցություն սկսնակ ձեռնարկատերերին» ծրագրի
շրջանակներում, որն իրականացվել է ՀՀ փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից:

4

«Գործնական տեղեկատվություն և խորհրդատվական օգնություն
փոքր և միջին ձեռնարկությունների սուբյեկտներին»
ծրագրի
շրջանակներում կենտրոնը և նրա մասնաճյուղերը գրքույկներ և
բուկլետներ են ներկայացրել հարկային և մաքսային օրենսդրության
փոփոխությունների մասին, գործնական խորհուրդներ տվել շուկայավարման, արտադրության կազմակերպման, ձեռնարկությունների
կառավարման մասին գրեթե 15 հազար կին ձեռնարկատերերի, ինչը
ձեռնարկատերերի ծրագրում ներգրավվածների ընդհանուր թվի 30%-ն է
կազմում:
2011 թ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մշակած «Փոքր և
միջին ձեռնարկությունների զարգացման 2012-2015 թ. ազգային
ռազմավարությունում» առանձին բաժին է նվիրված կանանց ձեռնարկատիրությանը և նպատակ է դրված «մեծացնել կանանց տեսակարար
կշիռը ձեռնարկատերերի թվում` հավասար իրավունքներ և հավասար
հնարավորություններ ապահովելով կանանց և տղամարդկանց համար
ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար և աջակցելով երկրում կնոջ
նոր` ձեռնարկատիրոջ դերի կայացմանը, կանանց աշխատատեղերի
ստեղծմանը և տնտեսական աճին»96:
Նշելով, որ 2010-2011 թթ. գրանցված ձեռնարկությունների հիմնադիրների և ղեկավարների 97%-ը տղամարդիկ են, ռազմավարությունում նախատեսվում է մինչև 2015 թ. այդ ցուցանիշը նվազեցնել մինչև
80%, ինչը նշանակում է տարեկան միջինը 200-300 նոր ձեռնարկություններ ստեղծել, որոնց ղեկավարները կամ հիմնադիրները կանայք են
լինելու: Ընդսմին ընդգծվում է, որ եթե համալիր աջակցության պետական
քաղաքականության շնորհիվ նոր ձեռնարկությունների միջինը 20%-ը
գործում է 3 և ավելի տարի, ապա կանանց ձեռնարկատիրության դեպքում
այդ ցուցանիշը հասնում է 40%-ի:
96. http://smednc.am/hy/publications.html
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2013 թ. մարտին Ասիական բանկի (ADB) աջակցությամբ մեկնարկել է «Կանանց ձեռնարկատիրության զարգացում»97 ծրագիրը` ուղղված
տնտեսության զարգացման գործընթացներին կանանց մասնակցության
հնարավորությունների ընդլայնմանը: Ծրագիրը, որ իրականացվելու է
2013-2017 թթ., ներառում է երկու բաղադրիչ. վարկերի տրամադրում կին
ձեռնարկատերերին և միկրո-, փոքր ու միջին ձեռնարկություններին,
տեխնիկական օժանդակություն նրանց իրազեկության բարձրացման
ու հմտությունների զարգացման միջոցով: Ծրագրի շրջանակներում
մեկնարկել է Հայաստանում կանանց ձեռնարկատիրության զարգացման
ռազմավարության մշակումը:
2012 թվականից անցկացվում է ՀՀ վարչապետի ամենամյա մրցույթը
լավագույն կին ձեռնարկատիրոջ կոչման համար, որը 6 անվանակարգ
ունի` «Լավագույն կին գործատու», «Լավագույն կին նորարար»,
«Լավագույն կին բարեգործ», «Կին ձեռնարկատիրոջ լավագույն բրենդ»,
«Լավագույն երիտասարդ կին ձեռնարկատեր»:
Կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնման և նրանց
կրթական-տեղեկատվական ծառայություններ մատուցելու որոշակի
աշխատանք են տանում հասարակական կազմակերպությունները:
Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում գործող «Կանանց ռեսուրսային
կենտրոն» հիմնադրամը միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացնում է ծրագրեր` ուղղված կանանց ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունների աջակցությանը, նրանց համար
իրենց արտադրանքը իրացնելու և գործարար կապեր հաստատելու հնարավորությունների ստեղծմանը:
ԵԱՀԿ աջակցությամբ արդեն չորրորդ տարին գործող Ձեռքի
աշխատանքի ակումբը միավորում է Գորիսի և տարածաշրջանի գյուղական համայնքների 100 կանանց, հիմնադրամի աջակցությամբ ձեռք է
բերում անհրաժեշտ նյութերը և հուշանվերներ պատրաստում: Նրանց 60
անուն արտադրանքը, որ հավաստագիր է ստացել և համապատասխանում է միջազգային չափորոշիչներին, իրացվում է ոչ միայն տեղի
շուկայում, այլև աշխարհի տարբեր երկրներում: Ստեղծվել են նաև on-line
հարթակներ, որոնց միջոցով ակումբի արտադրանքը վաճառքի է հանվում
համացանցով98: Այս ծրագրի շնորհիվ բազմազավակ, նախկինում
գործազուրկ, սոցիալապես անապահով կանայք հնարավորություն են
97. http://www.mineconomy.am/uploades/ADB_INfo.pdf
98. http://www.syunikwrc.net/posts.php?city=goris&type=news&id=27
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ստացել, աշխատելով տանը, մշտական եկամուտ ունենալու, որ շատ
հաճախ միակն է ընտանիքում:
Պետական կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների
աշխատանքը հնարավորություն է տվել որոշակիորեն բարձրացնելու
կանանց տնտեսական ակտիվությունը, խթանելու նրանց ձեռնարկատիրական գործունեությունը, նպաստել է ձեռնարկատիրության մասին
գիտելիքների զարգացմանը, կանանց սոցիալական կարգավիճակի
բարձրացմանը և կանանց գործազրկության մակարդակի նվազեցմանը:

4

Այսուհանդերձ, ընդհանուր իրավիճակը` կապված կանանց համար
տնտեսական ռեսուրսների հասանելիության հետ, մնում է լարված
և անհամապատասխան նրանց պահանջմունքներին: Չնայած այն
հանգամանքին, որ ՀՀ փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման
ազգային կենտրոնի մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում մեծ
մասամբ կանայք են ընդգրկված, և «Կանանց ձեռնարկատիրության
զարգացում» ծրագրում նախատեսված է, որ հատկացվող վարկերի
50%-ը պետք է ընձեռվի կանանց պատկանող միկրո, փոքր և միջին
ձեռնարկություններին, այսուհանդերձ ֆինանսական ծրագրերով հատկացվող վարկերի մեծ մասն առաջվա պես բաժին է հասնում տղամարդկանց:
Հայաստանի կանանց տնտեսական ակտիվության և եկամուտների
ցածր մակարդակը մեծապես պայմանավորված է շատ կանանց համար
շահութաբեր գործունեությունը ընտանեկան պարտականությունների
հետ համատեղելու անբավարար հնարավորություններով:
Սկսած 2004 թ.` ՀՀ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման
ազգային կենտրոնը հրատարակել է «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
ոլորտը Հայաստանում» տեղեկատուի 5 պրակ, 2013 թ. հրապարակվել
է «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը բնութագրող հիմնական
ցուցանիշները Հայաստանում 2010-2012 թթ.»99, որոնցում մանրամասն
ներկայացված է միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների աշխատողների կառուցվածքը` ըստ տնտեսության ճյուղերի և ձեռնարկությունների տեսակների, սակայն լիովին բացակայում է թե´ ձեռնարկատերերի
կազմի, թե´ տվյալ ոլորտում զբաղվածների գենդերային վերլուծությունը:
99. Փոքր և ﬕջին ձեռնարկատիրությունը բնութագրող հիﬓական ցուցանիշները
Հայաստանում 2010-2012 թթ.: Հաշվետվություն: Երևան, 2013 http://smednc.am/hy/
publications.html
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Ռազմավարական նպատակ 4.
Աջակցություն կանանց և տղամարդկանց աշխատանքային
և ընտանեկան պարտականությունների հավասարակշռված
բաշխմանը
Պեկինի գործողությունների ծրագիրը հանձնարարում է կանանց և տղամարդկանց համար արտադրական գործառույթները ընտանեկան պարտականությունների հետ համատեղելու հավասար
հնարավորություններ ապահովել, այդ թվում համապատասխան օրենսդրությամբ խրախուսել տղամարդկանց և կանանց միջև ընտանեկան
պարտականությունների հավասար բաշխումը, ինչպես նաև մշակել
և իրականացնել քաղաքականություն` ուղղված սեռի հատկանիշով
աշխատանքի բաժանումն ամրագրող հայացքների փոփոխությանը:
ՀՀ կառավարության գենդերային քաղաքականության հայեցակարգում նշված է, որ տնտեսության ոլորտում գենդերային անհավասարության խորացման լուրջ գործոն է նաև կանանց և տղամարդկանց միջև դերերի ավանդական բաշխումը:
2004 թ. ընդունված ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսված
է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի համար արձակուրդի
տրամադրում ոչ միայն աշխատող մորը, այլև հորը, սակայն առայժմ նման
գործելակերպը երկրում լայն տարածում չի գտել, և եթե կինը հղիության
ու ծննդաբերության արձակուրդից հետո նախընտրում է աշխատել,
ապա երեխայի խնամքն իրականացնում է տատիկը կամ դայակը:
Վերջին տասնամյակում Հայաստանում աշխատանքի գենդերային
հայեցակետի ուսումնասիրման և տնային աշխատանքի գնահատման
դրական շարժընթաց է նկատվել, սակայն երկրի տնտեսական և
հասարակական կյանքում տղամարդկանց և կանանց իրական ավանդը
գնահատելու և զբաղվածության հավասար բաշխման ապահովման
համար դեռևս տնային տնտեսությունում չվճարվող աշխատանքի հաշվառումն արժեքային գնահատում չի ստացել և չի արտացոլվում ազգային
հաշիվների համակարգում:
2004 թ. Շվեդիայի միջազգային զարգացման գործակալության
ֆինանսական աջակցությամբ Հայաստանի ազգային վիճակագրական
ծառայության անցկացրած ժամանակի բյուջեի ուսումնասիրությունը
հնարավորություն տվեց որոշակի պատկերացում կազմելու վճարվող և
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չվճարվող աշխատանքի համար կանանց և տղամարդկանց վատնած
ժամանակի մասին100:
2004 թ. և երկրորդ` 2008 թ.101 անցկացված հետազոտությունների
համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում
պահպանվում է ժամանակի պաշարի գենդերային բաշխման անհամամասնությունը և հասարակությունում գենդերային անհավասարակշռությունը:
Հետազոտությունները բացահայտել են, որ օրվա ընթացքում
շահութաբեր աշխատանքով է զբաղված միջինը կանանց 33%-ը և
տղամարդկանց 60%-ը, աշխատանքային օրվա միջին տևողությունը
կանանց դեպքում կազմում է 5 ժամից քիչ ավելի, իսկ տղամարդկանց
դեպքում` 8 ժամից քիչ ավելի:
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Էապես տարբերվում են չվճարվող աշխատանքի ցուցանիշները,
որով զբաղված է միջին հաշվով կանանց 96%-ը և տղամարդկանց 53%-ը:
Կանայք տնային տնտեսության աշխատանքի և ընտանիքի անդամների
խնամքի համար ծախսում են միջինը 5 ժամ 12 րոպե, իսկ տղամարդիկ
այդ աշխատանքին հատկացնում են միջինը 1 ժամ 03 րոպե:
Այսպիսով, կանայք չվճարվող աշխատանքի համար 5 անգամ
ավելի շատ ժամանակ են վատնում: Իսկ 0-9 տարեկան երեխաների
խնամքը կանանցից 6,6 անգամ ավելի շատ ժամանակ է խլում, քան
տղամարդկանցից:
Օրվա ընթացքում վճարվող և չվճարվող աշխատանքի համար կանանց և տղամարդկանց ծախսած ընդհանուր ժամանակի համեմատությունը ցույց է տալիս, որ կանայք 1 ժամ ավելի են աշխատում, ընդ որում,
այդ ժամանակի 78%-ը խլում է տնային, չվճարվող աշխատանքը:
Տղամարդիկ օրվա ընթացքում երեք անգամ ավելի շատ ժամանակ
են ծախսում շահութաբեր գործունեության վրա և գրեթե 30%-ով ավելի
շատ ազատ ժամանակ են ունենում, քան կանայք:
Այսուհանդերձ, հետազոտությունը վեր է հանել կանանց և
տղամարդկանց` շահութաբեր աշխատանքի ընկալման տարբերությունները, այն պարագայում, երբ կանայք, ի տարբերություն տղամարդկանց, ավելի լավ են համատեղում շահութաբեր աշխատանքն ու
100. Զեկույց Հայաստանում ժամանակի օգտագործման փորձնական հետազոտության:
http://www.armstat.am/am/?nid=81&id=335
101. Հայաստանում 2008 թ. հոկտեմբերի 1-31-ը ժամանակի օգտագործման հետազոտության արդյունքները: Զեկույց // ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն: Երևան,
2009:
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չվճարվող աշխատանքը: Տղամարդիկ շահութաբեր գործունեությունն
առաջնահերթ են համարում: Իսկ կանանց համար, հակապես մինչև
5 տարեկան երեխաներ ունեցողների, շահութաբեր գործունեությունը
երկրորդ պլանում է` տեղը զիջելով տնային աշխատանքին:
Շահութաբեր գործունեությունը կնոջը չի ազատում տնային
աշխատանքից նույն չափով, ինչ տղամարդուն, ինչի հետևանքով կանայք,
տղամարդկանց հետ համեմատած, ավելի մեծ ծավալով աշխատանք են
կատարում:
Կնոջ կատարած շահութաբեր գործունեությունը կախված է նրա
ընտանեկան դրությունից և կյանքի ընթացքից. հղիությունը, երեխայի
ծնունդը, փոքրահասակ երեխաների խնամքը հաճախ մի քանի տարով
դուրս են մղում կանանց եկամտաբեր գործունեության աշխատանքային
ռիթմից, ինչը հանգեցնում է որակավորման մասնակի կորստի, իսկ
հետագայում անդրադառնում է թոշակի չափի վրա:
Հետազոտությամբ վեր հանված օգտագործվող ժամանակի կառուցվածքը ցույց է տալիս հայ հասարակությունում գոյություն ունեցող
կարծարատիպերը ընտանիքում գենդերային դերերի բաշխման առնչությամբ: Կանայք են կրում հիմնական պատասխանատվությունը
տնային աշխատանքի և ընտանիքի անդամների խնամքի համար, ինչի
հետևանքով նրանց կատարած եկամտաբեր գործունեությունը լիովին
կախված է նրանց կյանքի ընթացքից: Իսկ տղամարդիկ իրենց կյանքի
ընթացքում, մինչև թոշակի տարիքը եկամտաբեր գործունեությանը
գրեթե միևնույն ժամանակն են հատկացնում:
Տարբեր են նաև կանանց և տղամարդկանց` եկամտաբեր գործունեությունն անձնական կյանքի հետ համատեղելու հնարավորությունները: Տղամարդիկ անհրաժեշտության դեպքում ազատ ժամանակն
աշխատանքին հատկացնելու ավելի մեծ հնարավորություն ունեն, քան
կանայք, որոնց խոչընդոտում է տնային աշխատանքը: Հետևաբար,
կանանց և տղամարդկանց միջև տնային աշխատանքի վերաբաշխումը
թե՛ պատասխանատվության, թե՛ դրա վրա վատնվող ժամանակի
բաժնեմասի տեսանկյոնից կարևոր նախադրյալ է նրանց համար եկամտաբեր աշխատանքով զբաղվելու հավասար հնարավորություններ
ապահովելու համար:
Ժամանակի բյուջեի վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ չվճարվող
աշխատանքը նույնքան արդյունավետ է, որքան վճարվող աշխատանքը,
և նպաստում է տնային տնտեսությունների ու առհասարակ բնակչու99
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թյան բարեկեցության բարձրացմանը: Դրանք հիմնավորում են ոչ միայն
կանանց տնային աշխատանքի արժեքային գնահատման, այլև երկրի
ֆինանսական համակարգում դրա փոխհատուցման միջոցների հատկացման անհրաժեշտությունը, մասնավորապես` կանանց թոշակային
ապահովման:
Եզրակացություններ

4

«Կանայք և տնտեսությունը» ոլորտում իրավիճակի դիտարկումն
ու գնահատումը վեր են հանում երկրի տնտեսության մեջ պահպանվող
գենդերային անհավասարակշռությունը: Չնայած այն հանգամանքին,
որ պետական քաղաքականության մեջ և գործնական կյանքում ավելի
ու ավելի շատ ուշադրություն է հատկացվում կանանց և տղամարդկանց
սոցիալ-տնտեսական անհավասարության նվազեցմանը, նրանց սոցիալական կարգավիճակի անհավասարակշռության վերացմանը, այդուհանդերձ նրանց տնտեսական իրավունքների իրացման հավասար
հնարավորությունների ապահովումը, գենդերային խտրականության
և խտրազատման հաղթահարումը աշխատանքի շուկայում և զբաղվածության ոլորտում մնում է հրատապ խնդիր:
Զբաղվածության ոլորտում և աշխատանքի շուկայում կանանց ցածր
մրցունակության և նրանց նկատմամբ խտրականության ընդհանուր
պատճառներն են Ֆինանսական և վարկային միջոցների, գույքային
սեփականության և հողի անբավարար հասանելությունը, նրանց փաստացի օտարումը երկրում 1991-ից ի վեր անցկացված մասնավորեցումից,
կանանց դուրսմղումը տնտեսության համեմատաբար եկամտաբեր
ճյուղերից, թույլ սոցիալական և իրավական պաշտպանությունը:
Տնտեսության ոլորտում գոյություն ունեցող գենդերային հիմնախնդիրների լիարժեք բացահայտմանը խանգարում է ըստ սեռի
տարաբաժանված վիճակագրության անբավարարությունը, ինչը նվազեցնում է դրանց լուծման արդյունավետ ուղիների և մեթոդների որոնման
հնարավորությունը:
Հասարակությունում տղամարդկանց և կանանց սոցիալական
դերերի
ընկալման գերակշռող կարծրատիպերը բացասաբար են
անդրադառնում տնտեսության կառուցվածքի վրա, նվազեցնում նրա
ներուժը, վերարտադրում են գենդերային անհավասարակշռությունը և
ամրապնդում թաքնված խտրականությունը:
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Երաշխավորություններ
ՀՀ կառավարությանը.
- մշակել և իրականացնել միջոցառումներ, որոնք գործնականում

երաշխավորեն կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքներ բանկային փոխառություններ և վարկեր ստանալիս,
խրախուսել այն ֆինանսական հաստատություններին, որոնք
կանանց արտոնյալ վարկեր են տրամադրում կամ սպասարկում
են կանանց կողմից ղեկավարվող շահութաբեր փոքր և միջին
ձեռնարկությունները,
- մշակել և իրականացնել սոցիալ-տնտեսական բնույթի միջո-

ցառումներ` ուղղված ներդրումների քաղաքականության կատարելագործմանը և այն ճյուղերի առաջնահերթ զարգացմանը,
որոնք կօգնեն առավել արդյունավետ լուծելու տնտեսական բնույթի խնդիրները,
- վարել կանանց ձեռնարկատիրության աջակցության հատուկ

ծրագրերի քաղաքականություն, ինչպես նաև այնպիսի օժանդակ արտադրությունների ստեղծման ծրագրերի, որոնք նախատեսված են կանանց զբաղվածության համար, ներառյալ տնայնագործությունը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
աշխատանքը:
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը.
- ձեռնարկել միջոցներ` ուղղված կանանց իրավա-տնտեսական

գրագիտության բարձրացման հնարավորությունների ընդլայնմանը, խորհրդատվության անցկացմանը, ձեռնարկատիրության
կրթական ծրագրերին, ինչպես նաև իրենց տնտեսական
իրավունքների մասին կանանց իրազեկության մակարդակի
բարձրացմանը` զբաղվածության ոլորտում և ռեսուրսների բաշխման հարցերում սեռի հատկանիշով խտրականության փաստերի
վերացման նպատակով,
- միջոցներ

ձեռնարկել տնտեսության կարգավորման վերին
օղակներում, ընկերությունների պետական մասնակցությամբ
խորհուրդներում կանանց բավարար ներկայացվածության
ապահովման նպատակով, ներառյալ` դրական խտրականության
սկզբունքով համապատասխան քվոտաների սահմանումը:
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Հասարակական կազմակերպություններին.
- անցկացնել

տնտեսության ռազմավարությունների մշակման
աշխատանքներում հասարակական հատվածի ներուժը ներգրավելու նախաձեռնողական և համակարգված աշխատանք,

- ակտիվացնել կանանց մասնագիտական վերապատրաստման

ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը, նոր տեխնոլոգիաների,
շուկայավարման, ֆինանսական գործունեության ղեկավարման ու
ձեռնարկատիրական գործունեության իրավական հայեցակետերի ուսուցանումը,
- իրականացնել ծրագրեր` ուղղված տնտեսական իրավունքների

4

մասին կանանց իրազեկության բարձրացմանը, հատկապես` հեռավոր գյուղերում,
- մշակել և իրականացնել արտադրական կոոպերատիվներում

կանանց մասնակցության ակտիվացման ծրագրեր, աջակցել
նրանց կազմակերպչական հմտությունների և լիդերական որակների զարգացմանը:
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եկինի գործողությունների ծրագրում` «Կանայք և առողջապահությունը» հիմնախնդրային ոլորտում, հաստատվել է
կանանց` ամբողջ կյանքի ընթացքում, տղամարդկանց հետ հավասար,
առողջության ամենաբարձր հասանելի մակարդակի իրավունքը` որպես
բարեկեցության և հասարակական ու անձնական կյանքի բոլոր ոլորտներում մասնակցության հնարավորության ապահովման կարևոր
նախապայման:
Դիտարկելով առողջությունը որպես ֆիզիկական և հոգեբանական
լիակատար բարեկեցության վիճակ` պայմանավորված կյանքի սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական պայմաններով, ինչպես նաև
կենսաբանական առանձնահատկություններով, Պեկինի գործողությունների ծրագրում սահմանվել են դրան հասնելու համար կառավարությունների գործունեության ռազմավարական նպատակներն ու
որոշակի ուղղությունները:
Հազարամյակի հռչակագրում, որ միջազգային հանրության համընդհանուր համաձայնագիր է մարդկության անվտանգության և
հետագա կայուն զարգացման ապահովման հիմնական միջոցների
մասին, դրված են բնակչության առողջության բարելավման որոշակի
նպատակներ:
Հաշվի առնելով, որ տևական առողջ կյանքը մարդկային զարգացման առանցքային գործոն է, Հազարամյակի զարգացման ութ
նպատակներից երեքը վերաբերում են առողջապահության հիմնախնդիրներին, այն է` մանկական մահացության կրճատում, մայրության
պահպանության բարելավում և պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, մալարիայի և
այլ հիվանդությունների դեմ:
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ՄԱԿ-ի Ընդհանուր վեհաժողովի 23-րդ հատուկ նստաշրջանի
ծրագրային փաստաթղթերում, որոնցում դիտարկվում է Պեկինի գործողությունների ծրագրի կատարման ընթացքը, այդ թվում և առողջապահության ոլորտում, ընդունվել է, որ «գործողությունների ծրագրում
սահմանված նպատակներն ու պարտավորությունները չեն իրականացվել
և լիովին ձեռք չեն բերվել»:
Դեռևս պահպանվում է հարուստ և աղքատ երկրների միջև
անընդունելի անջրպետը մանկական և մայրության մահացության,
կանանց և աղջիկների առողջության պահպանման միջոցների առումով,
եթե նկատի ենք առնում հատկապես նրանց խիստ խոցելիությունը
սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների նկատմամբ,
ներառյալ` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը:

5

Սիրտ-անոթային, թոքերի և դեգեներատիվ հիվանդություններն
առաջվա պես կանանց հիվանդացության և մահացության հիմնական
պատճառներն են: «Առաջընթացը խոչընդոտվում է առողջապահության
և կանանց ու աղջիկների առողջության պահպանման համալիր
մոտեցումների բացակայությամբ»:
Պեկինի գործողությունների ծրագրի կատարման և Հազարամյակի
զարգացման նպատակներին հասնելու ճանապարհին ընկած խոչընդոտներից մեկն էլ դարձավ 2008-2009 թթ. ֆինանսա-տնտեսական
համընդհանուր ճգնաժամը, որ շատ երկրներում, այդ թվում և Հայաստանում, հանգեցրեց սոցիալական ոլորտի ծախսերի կրճատման:
2010 թ. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն
ընդունեց «Կանանց և երեխաների առողջության պահպանման գլոբալ
ռազմավարությունը», որում սահմանված են կանանց և աղջիկներին
համապատասխան ծառայություններ մատուցող հաստատությունների
ֆինանսավորման մեծացման, քաղաքականության ուժեղացման և
աշխատանքի բարելավման անհետաձգելի միջոցառումները:
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1995-2014 թթ. առաջընթացի ընդհանուր գնահատականը

Պեկինի գործողություններից հետո անցած տարիներին Հայաստանում առողջապահության ոլորտում գենդերային հավասարության
ապահովման որոշակի միջոցներ են ձեռնարկվել:
1996 թ. ընդունված «Բնակչության բժշկական օգնության և
սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքը երաշխավորում է «յուրաքանչյուրի,
անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից,
տարիքից, առողջական վիճակից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից,
սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից, բժշկական
օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունքը»:
Առողջապահության համակարգի արմատական վերակառուցման
գործընթացները, որոնք սկսվեցին 1996 թ. Առողջապահության
բերափոխման և զարգացման հայեցակարգի և 1996-2000 թթ. ծրագրի
համաձայն, տեղի էին ունենում` հաշվի առնելով կանանց առանձնահատուկ պահանջմունքները` կապված նրանց վերարտադրողական
գործառույթի հետ:
Ճյուղը
վճարովի
ծառայությունների
անցնելու
ժամանակ
ծննդօգնությունը և երեխաների բժշկական օգնությունն ընդգրկվեցին
պետության կողմից երաշխավորվող անվճար ծառայությունների
փաթեթում: Հիվանդանոցային հաստատությունների օպտիմալացման
գործընթացում ծննդօգնության ծառայությունները պահպանվեցին:
Առողջապահության զարգացման քաղաքականությունը` ուղղված
հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար հասանելի որակյալ
բժշկական օգնության ապահովմանը, արտացոլված է ՀՀ կառավարության հաստատած ՀՀ բնակչությանը տրամադրվող բժշկական օգնության որակի բարելավման և կառավարման հայեցակարգում (2002 թ.),
ՀՀ բնակչության առաջնային առողջության պահպանման 2003-2008 և
2008-2013 թթ. ռազմավարություններում և ծրագրերում:
Հատուկ ուշադրություն դարձնելով մայրության և մանկական
առողջության պահպանման հարցերին` ընդունվել են «Մարդու
վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը (2002 թ.), «Մոր և մանկան առողջության
պահպանման 2003-2015 թթ. ռազմավարությունը», «Երեխաների և
դեռահասների առողջության ու զարգացման ազգային ռազմավա-
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րությունը» (2009 թ.) և դրա գործողությունների 2010-2015 թթ. ծրագիրը,
հաստատվել է «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2013-2016 թթ.
ռազմավարական ծրագիրը»:
Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ Հայաստանը որոշակի
արդյունքների է հասել Հազարամյակի զարգացման նպատակներին
հասնելու ուղղությամբ, այն է` մինչև 2015 թ. մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության կրճատում երկու երրորդով և մայրության մահացության
գործակցի կրճատում երեք քառորդով:
Առողջապահության նախարարության տվյալներով` վերջին տարիներին հատկապես զգալի է մայրության և մանկական մահացության
ցուցանիշների դրական շարժընթացը:
Մայրության մահացության գործակիցը 2000 թ. 52,5-ից (100000
կենդանածնի հաշվով) 2013 թ. իջել է մինչև 19,2: Մայրության մահացության միջին ցուցանիշը 2008-2010 թթ. կազմել է 23,2, 2011-2013 թթ.`
19,2 պրոմիլե, այսինքն` կրճատվել է 17%-ով:
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Մանկական մահացությունը նույն ժամանակաշրջանում 18,5-ից իջել
է մինչև 9,8 (1000 կենդանածնի հաշվով)102:
Այսուհանդերձ, առողջապահության անբավարար պետական
ֆինանսավորումը, վճարովի ծառայությունների ընդլայնումը հանգեցրել
են ընդհանուր առողջապահության որակի և մատչելիության նվազման,
կանանց հիվանդացության և մահացության աճի սիրտ-անոթային
համակարգի, չարորակ հիվանդություններից:

II. Պեկինի գործողությունների ծրագրի ռազմավարական
ուղղությունների իրականացման դիտարկում և գնահատում
«Կանայք և առողջապահությունը» հիմնախնդրային
ոլորտում
Սույն ուսումնասիրության նպատակը Հայաստանի առողջապահության համակարգի իրավիճակի վերլուծությունն է` Պեկինի գործողությունների ծրագրի հետևյալ 5 ռազմավարական նպատակներին
հասնելու առաջարկություններ մշակելու նպատակով.

102. http://www.moh.am/uploadfiles/jox.pdf
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Առողջապահության ոլորտում կանանց համար ողջ կյանքի
ընթացքում մատչելի և բարձրորակ ծառայություններից
օգտվելու հնարավորությունների ընդլայնում:



Կանխարգելող ծրագրերի ամրապնդում` ուղղված կանանց
առողջության ամրապնդմանը:



Գենդերային հայեցակետերը նկատի առնող նախաձեռնությունների իրականացում, որոնք առնչվում են սեռական
ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններին, ՄԻԱՎ/
ՁԻԱՀ-ին և սեռական ու վերարտադրողական առողջության
հարցերին:



Աջակցություն կանանց առողջության պահպանման
հարցերի հետազոտություններին և տեղեկատվության
տարածմանը:



Կանանց առողջության պահպանման ռեսուրսների ծավալի
մեծացում և վերահսկողություն այդ ոլորտի կատարվող
գործունեությանը:

Ռազմավարական նպատակ 1.
Առողջապահության ոլորտում կանանց համար ողջ կյանքի ընթացքում մատչելի և բարձրորակ ծառայություններից օգտվելու
հնարավորությունների ընդլայնում
Բժշկական ծառայությունների մատչելիության նկատառումով շարունակվում է ճյուղի օպտիմալացումը, բժշկական հաստատությունների ցանցի արդիականացումը և զարգացումը, մասնավորապես`
հանրապետության տարածաշրջաններում:
Հանրապետության բոլոր 10 մարզերում գործում են բազմապրոֆիլ
հիվանդանոցներ` ապահովված որակյալ բժշկական օգնություն ցույց
տալու համար անհրաժեշտ ժամանակակից տեխնիկական սարքերով և
կադրերով:
Երկրում գործում են 127 հիվանդանոցային հաստատություններ,
որոնք ապահովում են 40,4 մահճակալ 10000 բնակչի հաշվով, 513 ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատություններ: Վերջին 3 տարվա ըն107
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թացքում կանանց կոնսուլտացիաների, մանկական պոլիկլինիկաների և
կանանց ու երեխաներին ամբուլատոր օգնություն ցույց տվող հաստատությունների թիվը մեծացել է 329-ից մինչև 375: Հղիների և ծննդկանների համար հիվանդանոցային մահճակալների ապահովվածությունը
2013 թ. սկզբին կազմել է 15,9 ֆերտիլային տարիքի 10000 կնոջ հաշվով:
Հայաստանը մեկ շնչին հասնող բժիշկների թվով միջինից բարձր
տեղ է գրավում ԱՊՀ երկրների համեմատությամբ: Ընդհանուր ապահովվածությունը բժիշկներով կազմում է 42,7 (10000 բնակչի հաշվով)103:
Չնայած այն հանգամանքին, որ «Բնակչության առողջության
առաջնային պահպանման 2008-2012 թթ. ռազմավարության» իրականացման արդյունքում ընտանեկան բժշկի ինստիտուտի ներդրումը
հանրապետության գյուղական շրջաններում կայացել է, այդուհանդերձ
հանրապետության մայրաքաղաքում և մյուս տարածաշրջաններում
ցույց տրվող բժշկական օգնության մակարդակի տարբերությունը պահպանվում է:
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Մասնագիտացված
բարձրտեխնոլոգիական
հիվանդանոցային
հաստատությունների 48%-ը և բոլոր բժիշկների 71,8%-ը, այդ թվում`
բարձր որակավորում ունեցող, խտացած են Երևանում: Մայրաքաղաքի
բնակչության բժիշկներով ապահովվածությունն ավելի քան 4 անգամ
գերազանցում է գյուղական բնակիչների ապահովվածությանը:
Ոչ բոլոր գյուղերն են ապահովված ամբուլատորիաներով, շատ
հաճախ մեկ ընտանեկան բժիշկը սպասարկում է մի քանի իրարից 1015 կմ հեռավորությամբ գտնվող փոքր գյուղերի բնակչությանը, որոնք,
սակայն, միմյանց միջև տրանսպորտային հաղորդակցություն չունեն,
ինչը սահմանափակում է կանանց` բժշկական օգնության համար դիմելու
հնարավորությունները, հատկապես` ձմեռային սեզոնին ճանապարհների անանցանելիության պատճառով: Որոշ գյուղերում անգամ բուժկետ
և դեղատուն չկան:
Լուրջ հիմնախնդիր է մնում առողջապահության ծառայությունների սահմանափակ ֆինանսական մատչելիությունը, ինչն առաջին
հերթին զգում են կանայք, քանի որ առողջապահության հետ
կապված ավելի մեծ ծախսեր են անում, քան տղամարդիկ: Կանայք
կենսաբանական առանձնահատկությունների պատճառով և ավելի
103. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013 // ՀՀ Ազգային վիճակագրական
ծառայություն: http://armstat.am/file/doc/99477323.pdf
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երկար ապրելու պարագայում (կանանց կյանքի միջին տևողությունը
78 տարի է, տղամարդկանցը` 72) ավելի հաճախ են օգտվում
բժշկական ծառայություններից, իսկ առաջացած տարիքում բժշկական
օգնության կարիքը մեծանում է, մինչդեռ կանանց եկամուտները
հանրապետությունում կազմում են տղամարդկանց եկամուտների 63%ը104, կանայք ավելի հաճախ չեն աշխատում կամ աշխատում են ոչ լրիվ
աշխատանքային օրով:
Բժշկական ծառայությունների թանկությունը` բնակչության եկամուտների միջին մակարդակի համեմատությամբ, բժշկական օգնության
դիմաց վճարելու անհրաժեշտությունը յուրաքանչյուրի` համարժեք
բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքի ապահովման հիմնական
խոչընդոտն է:
2011 թ. համավճարի համակարգի ներդրումը անհետաձգելի և
գինեկոլոգիական ծառայություններ մատուցող հիվանդանոցներում,
այնուհետև օնկոլոգիական հիվանդանոցներում հանգեցրել է թանկացման և բնակչության լայն շերտերի համար դրանց մատչելիության
նվազման: Հետազոտությունների արդյունքները105 հաստատում են, որ
եթե 2009 թ. ֆինանսական խնդիրների պատճառով բժշկական օգնության համար չի դիմել դրա կարիքն ունեցող քաղաքացիների 19,2%-ը,
ապա 2012 թ. այդ ցուցանիշը մեծացել է մինչև 35,5%, ընդ որում, առավել
ցածր մակարդակի եկամուտներ ունեցող խմբում բժշկական օգնության
չի դիմել 51,7%-ը, իսկ առավել բարձր եկամուտներ ունեցողների` 23,6%-ը:
Համավճարի համակարգի սոցիալական ազդեցության ուսումնասիրությունը106 ցույց է տվել, որ պետպատվերի շրջանակում գոյություն
ունեցող բյուջետային ֆինանսավորման համակարգի պարագայում
ներմուծված համավճարի համակարգը չի ապահովում սոցիալական
արդարության սկզբունքը:
Հարցման արդյունքները վկայում են, որ անվճար բժշկական
օգնությունից օգտվել է ամենաաղքատների նվազ, քան 20%-ը և
ամենահարուստ հիվանդների 13%-ը: Իր բուժման համար լրավճարող հիվանդների թվում 24%-ն ամենաաղքատներն են և 16%-ը`
104. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ. Վիճակագրական գրքույկ // ՀՀ Ազգային
վիճակագրական ծառայություն, 2012:
105. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի գործունեության
գնահատում, 2012 // ՀՀ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ:
106. Համավճարային համակարգի սոցիալական ազդեցության գնահատում, վերլուծական
զեկույց 2013 // Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն:
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ամենահարուստները: Իր բուժման համար ստիպված է եղել լրիվ վճարել
ամենաաղքատ և աղքատ հիվանդների 40%-ը, ընդ որում, վճարների
միջին չափն ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է մեկ մարդու եկամուտների միջին մակարդակը: Կանայք կազմել են բժշկական օգնությունից
բոլոր օգտվողների 58%-ը և անվճար բժշկական օգնություն ստացողների`
60%-ը:
Առողջապահության ընդհանուր ծառայությունների մատչելիության
մակարդակի նվազումն անդրադարձել է բնակչության առողջական
վիճակի վրա: Ընդհանուր մահացության ցուցանիշը 2012 թ, 2010 թ.
համեմատությամբ, 8,57-ից աճել է մինչև 9,13 (100000 բնակչի հաշվով):
Մահացության պատճառների շարքում, թե´ կանանց, թե´ տղամարդկանց շրջանում, առաջին տեղն են գրավում արյան շրջանառության
հիվանդությունները և չարորակ նորագոյացությունները: Վերջին 3
տարվա ընթացքում կանանց շրջանում մահացությունը չարորակ նորագոյացություններից 143 դեպքից հասել է 146-ի 10000 բնակչի հաշվով107:
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Օնկոլոգիական հիվանդություններն առավել հաճախ պատուհասում
են կանանց վերարտադրողական տարիքում. նորագոյացություններ
ունեցող բոլոր հիվանդների 63,7%-ը 20-40 տարեկանների խումբն է108,
որում գերակշռում է կրծքագեղձի և արգանդի վզիկի քաղցկեղը:
Վատանում են չարորակ նորագոյացությունների ժամանակին բացահայտման ցուցանիշները109:
Տարի

Բացահայտման %-ը` ըստ հիվանդության փուլերի

I и II

III

IV

2003

44

26

30

2011

42

18

40

2003-2011 թթ. ժամանակշրջանում 10%-ով մեծացել է այն հիվանդների
թիվը, որոնց չարորակ նորագոյացությունը ախտորոշվել է IV փուլում:
107. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012 // ՀՀ Ազգային վիճակագրական
ծառայություն:
108. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ // ՀՀ Ազգային
վիճակագրական ծառայություն, 2012:
109. Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատում, 2012 թ.
// Առողջապահության ազգային ինստիտուտ:
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Չնայած այն հանգամանքին, որ վերջին տարիներին ընդլայնվել
են մամոգրաֆիական հետազոտությունների տեխնիկական հնարավորությունները, հասարակական կազմակերպությունները կառավարման մարմինների հետ համատեղ որոշակի լուսավորական աշխատանք
են տանում կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելման վերաբերյալ,
այդուհանդերձ, ըստ 2012 թ. տվյալների, կանանց 85%-ը երբևէ
մամոգրաֆիական հետազոտություն չի անցել:
Վերջին 3 տարվա ընթացքում մամոգրաֆիական հետազոտություն
է անցել կանանց ընդամենը 4,8%-ը, ընդ որում նրանց 60%-ը
հետազոտվել է վճարովի հիմունքով110: Կանանց շրջանում օնկոլոգիական
հիվանդությունների ժամանակին հայտնաբերումը և որակյալ բուժումը
մնում է որպես առողջապահության առավել հրատապ խնդիրներից մեկը:
2011 թ. մարտին ՀՀ կառավարությունը հավանություն տվեց
«Առավել բարձր մահացության բերող երեք հիվանդության` արյան
շրջանառության համակարգի (սրտանոթային հիվանդությունների),
չարորակ նորագոյացությունների և շաքարային դիաբետի ազգային
ծրագրեր» ռազմավարական փաստաթղթին, որը նախատեսում է ռիսկի
խմբերում կանխարգելման և հայտնաբերման մի շարք միջոցառումներ,
մասնավորապես` օնկոլոգիական հիվանդներին հիվանդությունների
վաղ փուլերում հայտնաբերելու և ժամանակին արդյունավետ բուժելու
նպատակով:
Նախատեսվում է նաև օնկոլոգիական ծառայության արդիականացում, ժամանակակից բուժական-ախտորոշիչ սարքավորումներով
հագեցում, համապատասխան մասնագետների պատրաստում, այդ
թվում և ռադիոիզոտոպային բժշկության գծով:
Հայաստանում ավանդաբար մայրությանն ու մանկությանը
հատուկ ուշադրություն է դարձվում: Հասանելի, իրապես անվճար
ծննդաբերությունների ապահովման նպատակով 2008 թ. հուլիսին
կառավարությունը հաստատել է «Ծնունդների պետական հավաստագրման ծրագիրը», որի իրականացման համար պետական բյուջեից
հատկացվել է լրացուցիչ 1 մլն դրամ, և Մինչև 7 տարեկան երեխաների
անձնագրավորման ծրագիրը», որ ապահովում է նրանց համար անվճար
հիվանդանոցային բժշկական օգնություն լրիվ ծավալով:
110. Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատում, 2012 թ.
// Առողջապահության ազգային ինստիտուտ:
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Այդ նախագծերի արդյունավետ իրականացմանը նպաստել է
առողջապահության նախարարության ակտիվ համագործակցությունը
հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք որոշակի ավանդ
ունեն այդ նախագծերի մասին հասարակության իրազեկման և դրանց
իրականացման մշտադիտարկման գործում:
Մայրական և մանկական մահացությունները, որոնք կանանց
առողջության վիճակի կարևոր ցուցանիշներն են, Հայաստանում ԱՊՀ
երկրների միջինից ցածր մակարդակի են, բայց գրեթե երկու անգամ
գերազանցում են ԵՄ երկրների ցուցանիշները:
Մայրակական մահացության ցուցանիշը 100000 կենդանածնի հաշվով111

Մայրական մահացություն

5

2010 թ.

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

8,9

13,8

18,8

19,2

Նորածինների և երեխաների մահացության գործակիցը 10000
կենդանի ծնվածների հաշվով112
պրոմիլե
2010 թ.

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

0-1 տարեկան
երեխաների
մահացությունը

11,3

11,6

10,7

9,8

0-4 տարեկան
երեխաների
մահացությունը

13,5

13,7

12,1

11,1

Կանանց վերարտադրողական առողջության վրա ազդող կարևոր
գործոն են մնում աբորտները: Չնայած այն հանգամանքին, որ 2009
թ. հետո աբրոտների կիրառման տարածվածության ցուցանիշի որոշ
նվազման միտում է նկատվում (13,8-ից մինչև 12,0 1000 ֆերտիլային
տարիքի կանանց հաշվով)113, դրանք դեռևս լայնորեն կիրառվում են
111. http://www.moh.am/uploadfiles/jox.pdf
112. Նույն տեղում
113. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012 // ՀՀ Ազգային վիճակագրական
ծառայություն:
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որպես անցանկալի հղիությունից ազատվելու միջոց: Ժամանակակից
հորմոնալ հակաբեղմնավորիչներ է օգտագործում կանանց սոսկ 20%-ը114:
Հայաստանի համար հրատապ հիմնախնդիր են ընտրովի աբորտները: Ըստ հետազոտության, որ անցկացրել է ՄԱԿ-ի Բնակչության
հիմնադրամի (ՄԱԲՀ/UNFPA) տարածաշրջանային գրասենյակը 2011
թ.115, հանրապետությունում վերջին 20 տարվա ընթացքում նկատվում է ծնվող տղաների և աղջիկների հարաբերակցության շեղում
կենսաբանորեն պայմանավորված ընդունված նորմից:
Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ եթե առաջին երեխայի դեպքում ծնվող աղջիկների և տղաների
հարաբերակցության գործակիցը կազմում է 1,04-1,07, ինչը համապատասխանում է կենսաբանորեն պայմանավորված միջին վիճակագրական հաստատված ցուցանիշին (1,02-1,06), ապա երկրորդ
երեխայից սկսած` նկատվում է այդ գործակցի բարձրացում (1,08-1,13) և
ակնհայտ բարձր ցուցանիշ երրորդ և չորրորդ երեխայի դեպքում, երբ այդ
գործակիցը կազմում է 1,6-1,7:

Ռազմավարական նպատակ 2.
Կանխարգելիչ ծրագրերի ընդլայնում` ուղղված կանանց
առողջության ամրապնդմանը
Կանանց վերարտադրողական առողջության ուսումնասիրությունը
վկայում է, որ դրա հետագա բարելավումը կախված է ոչ այնքան
հանրապետության առողջապահության համակարգի վիճակից, որքան
կանանց ընդհանուր առողջության վիճակից, նրանց բարեկեցությունից,
կյանքի սոցիալական պայմաններից, սննդի լիարժեքությունից, առողջ
ապրելակերպից և սեռական դաստիարակությունից: Այդ հարցերի
լուծումը հնարավոր է միայն պետական իշխանության մարմինների և
քաղաքացիական հասարակության կառույցների ջանքերի միավորման
պարագայում հանուն ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի իրականացման:
114. Վիճակագրական տարեգիրք. 2012 թվականի ցուցանիշներ // ՀՀ առողջապահության
նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Առողջապահության
տեղեկատվական-վերլուծական հանրապետական կենտրոն:
115. http://www.unfpa.am/sites/default/files/Sex-selective_abortions_report_Arm.pdf
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«Վերարտադրողական առողջության բարելավման 2007-2015 թթ.
ազգային ծրագրի» իրականացման ընթացքում ՀՀ առողջապահության
նախարարությունն իրականացրել է ամբուլատոր-պոլիկլինիկական
ծառայությունների և կանանց կոնսուլտացիաների աշխատողների
բժշկական գիտելիքների խորացման ծրագրեր այն հիմնախնդիրների
շուրջ, որոնք կապված են արդյունավետ պերինատալ բժշկական
օգնության, արատների զարգացման վաղ հայտնաբերման, հղիության
բարդությունների կանխման ժամանակակից մոտեցումների հետ:
Մշակվել են մեթոդական հանձնարարականներ և պատրաստվել են
մասնագետներ ընտանիքի պլանավորման ծառայություններում տեղեկատվական-կրթական ծրագրերի դասավանդման համար:
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Հեռուստատեսության ալիքներով կանոնավոր կերպով վարվում են
լուսավորական ծրագրեր` ուղղված կանանց գիտելիքների հարստացմանն իրենց առողջության վերաբերյալ, այդ թվում` վերարտադրողական, առողջ ապրելակերպի նշանակության, ճիշտ սննդի, մարզական
պարապմունքների, վնասակար և կործանարար սովորությունների մասին, վարվում են ծրագրեր երիտասարդության սեռական դաստիարակության գծով, կազմակերպվում են քննարկումներ ընտանեկան բռնության
մասին: Կրթական ծրագրերն ուղղված են կանանց և աղջիկների
պատասխանատվության բարձրացմանն իրենց առողջության համար:
Երկրի առողջապահության նախարարությունը պարբերաբար բնակչության կանխարգելիչ զննումներ է կատարում, ամեն տարի մարտի 8-ից
մինչև ապրիլի 7-ը հանրապետության բոլոր ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատություններում կանանց անվճար խորհրդատվության և
բուժման ակցիա է իրականացվում:
Ձևավորվում
են
արտագնա բրիգադներ Երևան քաղաքի
առաջատար հիվանդանոցային հաստատությունների որակավորված
մասնագետների կազմով, հագեցած շարժական ախտորոշիչ սարքավորումներով, որոնք բնակչության զննում են անցկացնում և անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալիս հանրապետության տարբեր
տարածաշրջաններում, մասնավորապես անցկացվում են կանանց
մամոգրաֆիական զննումներ: 2005 թ. ի վեր անցկացվում են 15-ամյա
աղջիկների պարտադիր բժշկական զննումներ:
Այսուհանդերձ վեր է հանվել, որ կանանց մեծ մասը բավարար
պատասխանատվությամբ չի վերաբերվում իր առողջությանը, ավանդույթ չեն դարձել ամենամյա կանխարգելիչ հետազոտությունը և այցելությունները մանկաբարձ-գինեկոլոգին:
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Ռազմավարական նպատակ 3.
Գենդերային հայեցակետերը նկատի առնող
նախաձեռնությունների իրականացում, որոնք վերաբերում են
սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններին,
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին և սեռական ու վերարտադրողական
առողջության հարցերին
Վերարտադրողական տարիքի կանանց համար ավելի ու ավելի մեծ
վտանգ է դառնում Հայաստանում տարածվող ՄԻԱՎ վարակը: Ըստ
ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տվյալների116`
2014 թ. մայիսի 1-ին Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված է եղել 1730
ՄԻԱՎ վարակակիր, այդ թվում 524 կին և 36 երեխա:
ՁԻԱՀ է ախտորոշվել 897 վարակվածների մոտ, ընդ որում
ՄԻԱՎ-ի տարածման աճի տեմպերը կանանց շրջանում ավելի մեծ է,
քան տղամարդկանց մոտ: Վերջին 5 տարվա ընթացքում վարակվածների ընդհանուր թվում կանանց տեսակարար կշիռը 24%-ից հասել է 30%-ի:
Նախորդ տարիների հետ համեմատած` վարակվածների առավելագույն
թիվը գրանցվել է 2013 թ. ընթացքում` ընդհանուր 371 դեպք: Կանանց
98,5%-ը վարակվել է սեռական ճանապարհով: Ըստ հաշվարկված
տվյալների` Հայաստանում մոտ 3700 ՄԻԱՎ վարակակիր կա:
Հիմնական խոցելի խումբը աշխատանքային միգրանտներն են,
որոնք 2012 թ. կազմել են վարակվածների ավելի քան 60%-ը:
ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնին առընթեր
գործում են անանուն հետազոտման կաբինետներ: Գործնականում բոլոր
հղիները ՄԻԱՎ վարակի առկայության զննում են անցնում, արդյունքում
2007 թ. հետո Հայաստանում ՄԻԱՎ վարակակիր մայրերից նորածինների
վարակման դեպքեր չեն եղել:
«ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 2013-2016 թթ. ազգային ծրագրի»
շրջանակներում և ծրագրի իրականացման առաջնահերթ միջոցառումների ցանկում նախատեսված են կանանց և երիտասարդության շրջանում
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հատուկ միջոցներ:
Բռնության և թրաֆիքինգի զոհերը, որպես սեռական ճանապարհով
վարակների տարածման ռիսկի խմբերից մեկը, ընդգրկված են պետպատվերի շրջանակներում անվճար բժշկական օգնություն ստացողների
ցանկում:
116. http://www.armaids.am/
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Հասարակական կազմակերպություններն ակտիվ մասնակցություն
են ունենում «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ազգային ծրագրի»
իրականացման և մշտադիտարկման գործում:
Այդ ոլորտի ՀԿ-ներն աշխատում են ռիսկի բոլոր խոցելի, մարգինալ
խմբերի հետ, հոգեբանական, իրավական օգնություն են ցույց տալիս
նրանց և աջակցում ՄԻԱՎ վարակակիր քաղաքացիների խնամքին:

Ռազմավարական նպատակ 4.
Աջակցություն կանանց առողջության պահպանման հարցերի
հետազոտություններին և տեղեկատվության տարածմանը
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Հանրապետության առողջապահության համակարգը կանանց
առողջության պահպանման ոլորտում կշռադատված, արդյունավետ
ծրագրեր և քաղաքականություն ընդունելու համար անհրաժեշտ գիտական հետազոտություններ անցկացնելու բավականաչափ տեխնիկական
և կադրային ռեսուրսներ ունի:
Հանրապետության 17 մասնագիտացված բժշկական կենտրոններում
և ինստիտուտներում, բացի բուժական գործունեությունից, իրականացվում է գիտահետազոտական աշխատանք, ընդ որում 3 կենտրոններում`
վերարտադրողական առողջության:
Ոլորտում աշխատում են բժշկական գիտությունների 179 դոկտոր
և 471 թեկնածու: Գիտական ծրագրերում ընդգրկված աշխատողների
ավելի քան 20%-ը երիտասարդ գիտնականներ են: 2013 թ. «Երիտասարդ
գիտնականների հետազոտությունների աջակցության ծրագրով» անցկացվել է մրցույթ: 2014 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ աղջիկները կազմում
են բժշկական բուհերում սովորող 5492 ուսանողների 58,2%-ը:
Գիտնականների պատրաստումը Երևանի պետական բժշկական
համալսարանի և առողջապահության ոլորտի գիտական ինստիտուտների գործունեության առաջնահերթ ուղղություններից է: Գիտության սահմանափակ պետական ֆինանսավորման պայմաններում (ընդամենը
ՀՆԱ-ի 0,25-0,3%), որն իրականացվում է որպես գիտական և գիտատեխնիկական ենթակառուցվածքի պահպանմանն ու զարգացմանը
կոչված ծրագրերի բազային ֆինանսավորում, բժշկական համալսարանի
ֆինանսավորման ծավալը, 2008 թ. համեմատությամբ, 110 մլն-ից 2013 թ.
հասել է 210 մլն-ի117:
117. http://www.ysmu.am/index.php?option=com_content&view=article&id=578&Itemid=623
&lang=am
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Այսուհանդերձ, երկրի բյուջեի սահմանափակ հնարավորությունների
պայմաններում գիտահետազոտական ծրագրերի պետական ֆինանսավորումը չի ապահովում պլանավորման, զարգացման ծրագրերի
մշակման, անցկացվող քաղաքականության վերահսկողության ու
գնահատման համար անհրաժեշտ ըստ սեռի, տարիքի. սոցիալտնտեսական և այլ չափանիշների տարբերակված տվյալների հավաքման, վերլուծության և օգտագործման համակարգի ներդրմանն ուղղված անհրաժեշտ հետազոտությունների ծախսածածկումը:
Չնայած հետազոտությունների շրջանակներում որոշ չափով
վերլուծվում է գենդերային բաղադրիչը, լրացվում է ըստ սեռի և տարիքի տարբերակված վիճակագրական տվյալների շտեմարանը ըստ
տարբեր հիվանդությունների, բժշկական հետազոտություններում և
բուժման մեթոդներում վեր են հանվում բնակչության պահանջմունքները, այսուհանդերձ կանանց ընդհանուր առողջության հետ կապված
խնդիրների և առողջապահական ծառայությունների նկատմամբ նրանց
պահանջմունքները բացահայտելու գծով նպատակային ծրագրեր չեն
իրականացվել:
Պեկինի գործողությունների ծրագրում խնդիր է դրվում «մեծացնել
բժշկական հաստատությունների ղեկավար պաշտոններում կանանց
թիվը, ներառյալ հետազոտողների և գիտնականների դասը»:
Թեպետ Հայաստանի առողջապահության համակարգում բոլոր աշխատող բժիշկների 76%-ը և միջին բուժանձնակազմի 98%-ը կանայք են,
նրանք ներկայացված չեն ղեկավար պաշտոններում և փաստորեն լիովին
օտարված են ճյուղի կառավարման անմիջական մասնակցությունից:
Հանրապետության առողջապահության նախարարի բոլոր չորս տեղակալները տղամարդ են: Կազմելով նախարարության աշխատակազմի
51%-ը՝ կանայք ղեկավարում են նախարարության 5 վարչություններից
երկուսը: 10 մարզերից միայն 3-ում է, որ առողջապահության վարչությունը կին է ղեկավարում: Առաջնային բժշկական օգնություն ցույց
տվող հաստատությունների ղեկավարների թվում կանայք կազմում են
40%, իսկ խոշոր հիվանդանոցային հաստատությունների և բժշկական
կենտրոնների ղեկավարների թվում ընդամենը 2-ն են կին Երևանում և
3-ը` տարածաշրջաններում:
Չափազանց ցածր է բուժաշխատողների աշխատավարձի մակարդակը, հատկապես` ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակում, որտեղ
ճնշող մեծամասնությամբ կանայք են աշխատում:
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Առողջապահության ոլորտի հիմնախնդիրների լուծման գործում
ակտիվ մասնակցություն են ունենում հասարակական կազմակերպությունները, որոնք տեղեկատվական, կրթական և հետազոտական ծրագրեր են իրականացնում բնակչության տարբեր շերտերում,
կատարում են առողջապահության համակարգում իրականացվող
ծրագրերի արդյունքների մշտադիտարկում և գնահատում` նպաստելով
ճյուղի հրատապ խնդիրների վերհանմանը և շատ կազմակերպությունների գործողությունների համադասման շնորհիվ որոշակի ազդեցություն
ունենալով վարվող առողջապահական քաղաքականության վրա:

Ռազմավարական նպատակ 5.
Կանանց առողջության պահպանման ռեսուրսների
ծավալի մեծացում և վերահսկողություն այդ ոլորտի
գործունեությանը

5

Հայաստանի առողջապահության պետական ֆինանսավորումը
վերջին տարիներին տատանվում է ՀՆԱ-ի 1,4-1,65%-ի սահմաններում:
Ավելին, առաջիկա 2 տարվա ընթացքում նախատեսվում է ճյուղի ծախսերի կրճատում մինչև 1,38% 2014 թ. և մինչև 1,31% 2015 թ.118: ՀՀ պետբյուջեի
ծախսերի կառուցվածքում առողջապահության ծախսերը 2012 թ. 6,5%-ից
2013 թ. նվազել են մինչև 6,0%:
2011 թ. ՀՀ կառավարությունը որոշում է ընդունել պետության կողմից
առողջապահության համակարգի թերի ֆինանսավորումը լրացնել
համավճարի համակարգի ներդրումով` ուղղված ճյուղում գոյություն
ունեցող ոչ ֆորմալ վճարների լեգալացմանը, ստվերային տնտեսության
մակարդակի իջեցմանը և առողջապահության հաստատություններին
բժշկական ծառայությունների դիմաց հավասարազոր արժեքի փոխհատուցման հնարավորության ապահովմանը:
Համավճարային համակարգի ներդրման սոցիալական հետևանքների հետազոտությունները119 վկայում են, որ այդ միջոցը ոչ այնքան լուծեց ոչ ֆորմալ վճարների խնդիրը, որքան նպաստեց բնակչության համար առողջապահության մատչելիության էլ ավելի նվազմանը բժշկական
ծառայությունների կտրուկ թանկացման պատճառով` չվերացնելով
118. ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունիսի 14-ի «2013-2015 թթ. միջնաժամկետ ծախսերի
հաստատման մասին» որոշում:
119. Համավճարային համակարգի սոցիալական ազդեցության գնահատում, վերլուծական
զեկույց 2013 / Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն:
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ընդսմին ծառայությունների համար այժմ արդեն «ֆորմալ» վճարի անհրաժեշտությունը բժշկական օգնություն ստանալու պահին:
2014 թ. մարտին կառավարությունը հաստատեց «Հայաստանի
հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը», որում նախատեսված են առողջապահության
հետագա բարեփոխումներ և զարգացում` ուղղված բնակչության առողջության ցուցանիշների բարելավմանը բժշկական ծառայությունների
որակի և հասանելիության բարձրացման միջոցով: Նախատեսվում
է ճյուղի ֆինանսավորումը 2017 թ. հասցնել ՀՆԱ-ի 1,8%-ի, իսկ 2025 թ.`
մինչև 2,7%-ի:
Բժշկական ապահովագրությունը` որպես քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանության ձև, չնայած դրա անհրաժեշտության հարցի
բազմաթիվ քննարկումներին, զարգացում չի ունեցել Հայաստանում:

Եզրակացություններ
Հայաստանի կառավարության ձեռնարկած ընտանեկան բժշկի
ինստիտուտի ներդրման միջոցառումների շնորհիվ որոշակի արդյունքներ են ձեռք բերվել գյուղական բնակչության առաջնային
բուժօգնության ապահովման տեսանկյունից, տարածաշրջաններում
բուժհաստատությունների զարգացման և արդիականացման ակտիվ
աշխատանքներ են տարվում:
Այսուհանդերձ կանանց համար ամբողջ կյանքի ընթացքում ընդհանուր առողջապահության մատչելիության խնդիրները լուծված չեն:
Հայաստանի կառավարության ձեռնարկած միջոցառումները կանանց`
մատչելի որակյալ բուժօգնություն ստանալու իրավունքի ապահովման
նպատակով հիմնականում ուղղված են եղել կանանց առանձնահատուկ
պահանջմունքների հասանելիության ու որակի բարձրացմանը` կապված
նրանց վերարտադրողական գործառույթների հետ:
Կանանց վերարտադրողական առողջության բարելավման ծրագրերը, վերարտադրողական առողջության մասին գիտելիքների
բարձրացման կրթական ծրագրերը և տարբեր հիվանդությունների
կանխարգելման միջոցառումները կանանց վերարտադրողական առողջության բարելավման և հիվանդացության նվազման վրա էական
ազդեցություն չեն թողնում:
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Առանձնապես մտահոգություն է առաջացնում կանանց հիվանդացության և մահացության անշեղ աճը, հատկապես` վերարտադրողական տարիքի կանանց օնկոլոգիական հիվանդություններից, որ
պայմանավորված է կանխարգելման և հիվանդությունների ժամանակին
ախտորոշման ցածր մակարդակով:
Չնայած ՄԻԱՎ-ի տարածման կանխման նպատակով ձեռնարկված
միջոցներին` կանանց շրջանում հիվանդացության աճի տեմպը
տարեցտարի մեծանում է, ինչը հիմնականում պայմանավորված է
տղամարդկանց աշխատանքային միգրացիայով:

5

Առողջապահության համակարգի պետական ֆինանսավորման
ծայրահեղ ցածր մակարդակի պայմաններում համավճարային համակարգի ներդրումը նպատակային պետական ծրագրերի ֆինանսավորման բեռն առանց այդ էլ ցածր վարձրատրվող բնակչության ուսերին
դնելու փորձ է, ինչը հանգեցրել է կանանց համար առողջապահության
ընդհանուր ծառայությունների մատչելիության նվազման և նրանց
առողջության ընդհանուր ցուցանիշների վատթարացման:
Երաշխավորություններ
ՀՀ Ազգային ժողովին.
- արագացնել

«Պարտադիր բժշկական
մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը:

ապահովագրության

ՀՀ կառավարությանը.
- մշակել բնակչության սոցիալապես անպաշտպան խմբերի, այդ

թվում կանանց համար բուժծառայությունների մատչելիության
ապահովմանն ուղղված պետական ֆինանսավորման միջոցների
առավել արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմներ,
- «Պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում նախատեսել առող-

ջապահության ֆինանսավորման մեծացում` հասցնելով այն 2015
թ. մինչև ՀՆԱ-ի 3% -ի և հետագայում փուլ առ փուլ մեծացնելով
մինչև ՀՆԱ-ի 5%-ի, ինչը հանձնարարված է Համաշխարհային
առողջապահության կազմակերպության կողմից ճյուղի բնականոն գործառության համար,
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- մեծացնել

ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների
ամրապնդմանն ու զարգացմանը և բուժաշխատողների, այդ
թվում առաջնային օղակի արժանավայել աշխատավարձի
ապահովմանն ուղղված ֆինանսավորման ծավալները,

- իրականացնել բժշկական կադրերի պատրաստման քաղաքա-

կանություն` ճյուղի իրական պահանջների նկատառումով, և
կադրային ռեսուրսների կենտրոնացված կառավարում` ուղղված գյուղական և քաղաքային տարածաշրջանների՝ որակավորված բժշկական կադրերով ապահովվածության անհավասարակշռության համահարթեցմանը,
- միջոցներ ձեռնարկել ճյուղի ղեկավար պաշտոններում` որո-

շում ների ընդունման բոլոր մակարդակներում կանանց ներկայացվածությունն ընդլայնելու ուղղությամբ:
ՀՀ առողջապահության նախարարությանը.
- միջոցներ ձեռնարկել չարորակ հիվանդությունների գծով ազ-

գային ծրագրի արդյունավետության բարձրացման համար`
պետպատվերի
շրջանակներում
նախատեսելով
կանանց
պարբերական կանխարգելիչ զննումներ` ուղղված նորագոյացությունների վաղ փուլերում հայտնաբերմանն ու բուժմանը,
պարբերաբար անցկացնել Չարորակ հիվանդությունների ազգային ծրագրի մշտադիտարկում,
- միջոցներ ձեռնարկել առողջապահության ոլորտում քաղաքա-

կանության մշակման, պլանավորման, վերահսկողության և
գնահատման համար անհրաժեշտ գենդերայնորեն տարբերակված տվյալների հավաքումն ընդլայնելու համար,
- ընդլայնել կրթական ծրագրերը կանանց և աղջիկների` իրենց

առողջության վիճակի մասին իրազեկության
խանատվության բարձրացման համար,

և

պատաս-

- ակտիվացնել առողջ ապրելակերպի և վերարտադրողական

առողջության պրոֆիլակտիկայի քարոզչական աշխատանքը`
հատուկ ուշադրություն դարձնելով երիտասարդության իրազեկության բարձրացմանը ընտանիքի պլանավորման և ընտրովի
աբորտների ժողովրդագրական հետևանքների մասին,
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- հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ անց-

կացնել առողջապահության զարգացման ռազմավարությունների
և ծրագրերի գենդերային փորձաքննություն, կանանց առողջության պահպանման հարցերի հետազոտություններ, կանանց
առողջության խնդիրների հիմքում ընկած սոցիալ-տնտեսական
պատճառների բացահայտում,
- հատուկ ուշադրություն դարձնել վարակների տարածման բարձր

ռիսկի, այդ թվում պոտենցիալ աշխատանքային միգրանտների և
նրանց ընտանքների խմբերում տարվող աշխատանքին,
- հասարակական

կազմակերպությունների հետ համատեղ
շարունակել տեղեկատու-լուսավորական ծրագրերի իրականացումը Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի իրավիճակի և տարածման խնդիրների մասին, բարձրացնել կանանց և տղամարդկանց,
երիտասարդության իրազեկությունը հիվանդացության կանխման միջոցների մասին,
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- ՄԻԱՎ վարակակիր կանանց և նրանց ընտանիքների անդամ-

ներին ակտիվորեն ներագրվել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և սեռական
ճանապարհով փոխանցվող այլ հիվանդությունների ուղղությամբ
քաղաքականության ու ծրագրերի մշակման, իրականացման,
վերահսկողության և գնահատման հետ կապված որոշումների
ընդունման գործընթացներում:
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եկինի հռչակագիրը հաստատելով, որ կանանց իրավունքները
մարդու համընդհանուր իրավունքների և ազատությունների
անքակտելի մասն են, կանանց նկատմամբ բռնությունը դիտում է
որպես մի հիմնախնդրային ոլորտ, որի լուծումն անհրաժեշտ պայման
է հավասարության, զարգացման և խաղաղության նպատակներին
հասնելու համար:
Գործողությունների ծրագրում նշվում է, որ «կանանց նկատմամբ
բռնությունը կամ դրա սպառնալիքը, անկախ այն հանգամանքից`
կիրառվում է այն ընտանիքում թե հասարակությունում, պետության
կողմից թե նրա թողտվությամբ, կանանց կյանքն է մտցնում վախի,
անվտանգության բացակայության զգացումը և սահմանափակում
նրանց համար ռեսուրսների և գործունեության հիմնական տեսակների
մատչելիությունը»: Բռնությունը, դաժանությունը քայքայիչ ազդեցություն
են ունենում անձի, ընտանիքի, հասարակության և երկրի վրա,
սահմանափակում կանանց` իրենց և իրենց երեխաների համար հոգ
տանելու կարողությունները:
Հետպեկինյան «Պեկին+5», «Պեկին+10», «Պեկին+15» գործընթացներում, ինչպես նաև 2000 թ. ՄԱԿ-ի Ընդհանուր վեհաժողովի 23րդ հատուկ նստաշրջանում, 2005 թ. ՄԱԿ-ի Կանանց կարգավիճակի
հանձնաժողովի 49-րդ նստաշրջանում և 2010 թ. ՄԱԿ-ի Կանանց
կարգավիճակի հանձնաժողովի 54-րդ նստաշրջանում, ՄԱԿ-ի Կանանց
կարգավիճակի հանձնաժողովի նստաշրջաններում ընդունված ծրագրային փաստաթղթերում հաստատված են գենդերային բռնությունը
որպես հավասարության և առաջընթացի ճանապարհին ընկած խոչընդոտ դիտարկելու մոտեցում ները, և նշված է, որ ընտանիքում, հասարակությունում և պետությունում բռնության արմատական վերացումը
ոչ միայն անհրաժեշտություն է, այլև միանգամայն հասանելի նպատակ:
ՄԱԿ-ի «Կանանց նկատմամբ բռնության արմատական վերացման
մասին» հռչակագիրը կոչ է անում պետություններին դատապարտել
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բռնությունը կանանց նկատմամբ և այդ բռնությունն արմատախիլ
անելու գործում իրենց պատասխանատվությունից խուսափելու համար
չվկայակոչել որևէ սովորույթ, ավանդույթ կամ կրոնական շարժառիթ.
«Պետությունները պետք է անհապաղ ձեռնամուխ լինեն կանանց
նկատմամբ բռնությունը բոլոր պատշաճ միջոցներով արմատախիլ անելու քաղաքականության իրականացմանը»:
ՄԱԿ-ի Կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի 2013 թ. նստաշրջանը
հաստատել է, որ «գենդերային բռնությունը խտրականության ձև է,
որը լրջորեն խախտում է, թուլացնում կամ ի չիք դարձնում կանանց և
աղջիկների մարդու բոլոր իրավունքների և հիմնական ազատությունների
իրականացումը»:
Կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության արմատական
վերացումը հրամայական է զարգացման ոլորտում միջազգային մակարդակով համաձայնեցված, այդ թվում` Հազարամյակի հռչակագրում
ձևակերպված նպատակների իրականացման տեսանկյունից: Բռնությունը վտանգում է նոր հազարամյակում զարգացման նպատակների իրականացումը, և դրա վերացումն ու գենդրային հավասարության ապահովումը մնում են առաջնահերթ խնդիրներ 2015 թ. հետո զարգացման
ոլորտի օրակարգը մշակելիս:
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I.

1995-2014 թթ. առաջընթացի ընդհանուր դիտարկում

Պեկինի խորհրդաժողովից հետո ընկած ժամանակաշրջանում
Հայաստանի կառավարությունը որոշակի աշխատանք է կատարել
բռնության` որպես խտրական, սոցիալական ապաադապտացիայի
հանգեցնող երևույթի վերացման ուղղությամբ, ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց դրության բարելավման և
հասարակությունում նրանց դերի բարձրացման 1998-2000 թթ. ազգային
ծրագիրը», որի շրջանակներում հանձնարարականներ են մշակվել
կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի համար: Բռնության
հիմնախնդիրը բարձրաձայնվել է և դարձել հասարակայնության քննարկման առարկա:
2004 թ. ապրիլին հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում
կանանց դրության բարելավման և հասարակությունում նրանց դերի
բարձրացման 1998-2000 թթ. ազգային ծրագրում» կանանց նկատմամբ
բռնության դեմ պայքարն առանձնացված է որպես պետական
քաղաքականության գերակա ուղղություններից մեկը: 2005 թ. ընդուն-

124

ված «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում սահմանված են
պետության կողմից բռնության ենթարկվող անձանց պաշտպանության
որոշակի մեխանիզմներ:
Հայաստանը ներգարվվել է բռնության դեմ պայքարի միջազգային շարժման մեջ: ՄԱԿ-ի կառույցների և հասարակական
կազմակերպությունների ակտիվ մասնակցությամբ ամեն տարի
անցկացվում է «Ընդդեմ գենդերային բռնության ակտիվության
16-օրյակը»:
2006 թ. ՀՀ կառավարությունը միացել է Եվրոպայի խորհրդի
Նախարարների կոմիտեի ընդունած գենդերային բռնության դեմ
պայքարի քարոզարշավի փաստաթղթին, որի շրջանակներում ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակել և
իրականացրել է գործողությունների ծրագիր, որն ընդգրկում է կլոր
սեղանների անցկացման, հասարակական հատվածի և շահագրգիռ
միջազգային կազմակերպությունների հետ հանդիպումների, տպագիր
հրատարակությունների, պլակատների տարածման, համացանցում տեղեկատվության տեղադրման միջոցառումներ:
2008 թ. մայիսին անցկացվել է խորհրդաժողով, որը նախանշել է
երկրի կառավարության և քաղաքացիական հասարակության հետագա
միջոցառումները բռնության բոլոր ձևերը հաղթահարելու ուղղությամբ:
2008-2009 թթ. ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայությունն անցկացրել է առաջին համապետական հարցումը ընտանեկան բռնության
մասին, որի արդյունքները հիմք են ծառայել այդ երևույթի դեմ պայքարի
հետագա համալիր միջոցառումների համար:
2011 թ. ՀՀ կառավարությունը հաստատել է «Ընդդեմ գենդերային
բռնության ազգային ծրագիրը», որը բովանդակում է պետության
քաղաքականության ընդհանուր ռազմավարությունը և առաջնահերթ
ուղղությունները, և «Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թթ.
ռազմավարական ծրագիրը»:
Սկսած 2002 թ. ակտիվացել է պայքարը թրաֆիքինգի դեմ: 2003 թ.
Հայաստանը վավերացրել է ՄԱԿ-ի Անդրազգային կազմակերպված
հանցավորության դեմ կոնվենցիան (2000 թ.) և դրա երկու կամընտիր
արձանագրությունները «Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների
առևտրի կանխման և արգելման և պատժի մասին» և «Օդով, ջրով
և ցամաքով միգրանտների անօրինական տեղաշարժման մասին»,
ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի մասին
կոնվենցիան:
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Հայաստանի կառավարությունը ստեղծել է միջգերատեսչական
հանձնաժողով, հաստատվել է «Հայաuտանի Հանրապետությունից
շահագործման նպատակով մարդկանց ապoրինի փոխադրման,
տեղափոխման և առուվաճառքի (թրաֆիքինգ) կանխման հայեցակարգը», որի համաձայն` ընդունվել և իրականացվել է Հայաuտանի Հանրապետությունից շահագործման նպատակով մարդկանց ապoրինի
փոխադրման, տեղափոխման և առուվաճառքի (թրաֆիքինգ) կանխման
չորս ազգային ծրագիր, որոնք ընդգրկում են 2004-2015 թթ. ժամանակահատվածը: Ծրագրերն ուղղված են թրաֆիքինգի իրավիճակի
ուսումնասիրությանը, միջազգային նորմերին համապատասխանող
օրենսդրական դաշտի ստեղծմանն ու կատարելագործմանը, որը
նախատեսում է մարդկանց անօրինական առևտրի համար պատժի և
զոհերին օգնություն ցույց տալու միջոցառումներ:
Այսուհանդերձ, չնայած պետության ձեռնարկած միջոցներին, կանանց
նկատմամբ բռնությունը պահպանում է իր սրությունը: Ցածր է մնում
բնակչության իրազեկության մակարդակը գենդերային հատկանիշով
բռնության խնդիրների մասին, պահպանվում է հասարակության կարծրատիպային վերաբերմունքը ընտանեկան բռնության և թրաֆիքինգի
զոհերի նկատմամբ և հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների վրա, հայ
սոցիումի բարոյական և արժեքային կողմնորոշումների վրա բռնության
ու թրաֆիքինգի ազդեցության թերագնահատումը:
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Պեկինի գործողությունների ծրագրի` կանանց նկատմամբ բռնության ռազմավարական նպատակների կատարման դիտարկումն ու
գնահատումը կատարվել է ըստ հետևյալ ռազմավարական նպատակների.


Համալիր միջոցների ձեռնարկում կանանց նկատմամբ
բռնությունը կանխելու և վերացնելու նպատակով:



Կանանց նկատմամբ բռնության պատճառների
ու հետևանքների և կանխարգելող միջոցների
արդյունավետության հարցերի ուսումնասիրություն:



Կանանց առևտրի վերացում և օգնության ցուցաբերում
այն կանանց, որոնք բռնության զոհ են դարձել մարմնավաճառության և առևտրի հետևանքով:
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Ռազմավարական նպատակ 1.
Համալիր միջոցների ձեռնարկում կանանց նկատմամբ
բռնությունը կանխելու և վերացնելու նպատակով
Հայաստանի կառավարության` կանանց նկատմամբ բռնության
կանխարգելման և վերացման գործունեությունն ուղղված է երեք հիմնական խնդիրների լուծմանը. գենդերային բռնության կանխարգելում,
բռնությունից տուժածներին օգնության ցուցաբերում և այն անձանց
հետապնդում, որոնք բռնություն են կիրառում կանանց նկատմամբ:
2010 թ. ՀՀ կառավարության որոշմամբ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարությանն առընթեր ստեղծվել է Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը պարբերաբար քննարկում է բռնության հաղթահարման հետ կապված խնդիրները, ապահովում հանրապետությունում կատարված աշխատանքի մասին
տեղեկությունների հավաքումն ու փոխանակումը:
ՀՀ կառավարության 2008-2012 թթ. գործողությունների ծրագրում
ընդգրկված էին բռնության կանխման և բռնության ենթարկված անձանց
ու նրանց ընտանիքների անդամներին սոցիալական աջակցություն ցույց
տալու հարցեր: Իրականացվել է «Ճգնաժամային կենտրոնների ստեղծում բռնության ենթարկված անձանց համար» 2009-2011 թթ. պետական
միջնաժամկետ ծրագիրը:
Սկսած 2008 թվականից` աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության գործառույթների թվում է բռնության ենթարկված
անձանց սոցիալական պաշտպանությունը: ՀՀ պետական բյուջեում
նախատեսված է ֆինանսավորում բռնության ենթարկված անձանց
ծառայություններ մատուցելու համար:
2010 թ. ՀՀ կառավարության հաստատած Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգում առաջնահերթ ուղղություններից մեկը
կանանց նկատմամբ բռնության և թրաֆիքինգի կանխարգելումն է:
«Ընդդեմ գենդերային բռնության ազգային ծրագրի» իրականացման
միջոցառումների շրջանակներում անցկացվել են գենդերային բռնության
մասին գիտելիքների և իրազեկության բարձրացման կրթական ծրագրեր
սոցիալական աշխատողների, բժիշկների, իրավապահ մարմինների
աշխատողների համար:
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ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ բռնության արմատական վերացման
մասին հռչակագրի հեռանկարային ռազմավարություններին և
սկզբունքներին համապատասխան` ՀՀ կառավարությունն իրականացրել
է գենդերային հատկանիշով խտրականության բոլոր ձևերի վերացման,
բռնության այնպիսի ձևերի կանխարգելման ծրագրեր, ինչպիսիք են
թրաֆիքինգը և մարդկանց առևտուրը, կատարելագործվել է օրենսդրական դաշտը` ապահովելով բռնության ենթարկված կանանց
պաշտպանությունը, ինչպես նաև կատարելագործվել է սոցիալական
ծառայությունների կողմից իրականացվող սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման և խորհրդատվական աջակցության համակարգը:
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ազգային
ինստիտուտի քաղծառայողների վերապատրաստման ծրագրերում
2008 թվականից ներդրված է գենդերային կրթության դասընթացը, որի
մոդուլի շրջանակներում գիտելիքներ են հաղորդվում բռնության հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
2011 թ. ՀՀ կառավարությունը հաստատել է «Ընդդեմ գենդերային
բռնության ազգային ծրագիրը», որը սահմանում է պետության քաղաքականության ընդհանուր ռազմավարությունը և գերակա ուղղությունները, և «Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թթ.
ռազմավարական ծրագիրը»:
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Ձեռնարկվել են բռնության ու թրաֆիքինգի օրենսդրական կարգավորման որոշ միջոցներ: ՀՀ Ազգային ժողովը 2008 թ. վավերացրել է
Եվրոպայի խորհրդի Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի մասին կոնվենցիան:
ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքում ընդգրկվել են հոդվածներ, որոնք պատժի խստացում են նախատեսում աշխատանքային և շահագործման այլ
ձևերի նպատակով անօրինական միգրացիայի կազմակերպման համար:
Կանանց նկատմամբ բռնության հիմնախնդիրների մասին հասարակայնության իրազեկության բարձրացման և հասարակությունում դրա
դրսևորման բոլոր տեսակների նկատմամբ անհանդուժողականության
մթնոլորտի ձևավորման որոշակի աշխատանք է կատարվել
հասարակական կազմակերպությունների կողմից:
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը, Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիան և Հայաստանի բժիշկ
ուսանողների գիտական ասոցիացիան ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում» նախագծի շրջանակներում իրականացրել են եռամյա ծրագիր` ուղղված սեռի
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հատկանիշով բռնության հաղթահարմանը և պետության ստանձնած
գենդերային խտրականության վերացման պարտավորության կատարմանը, երկրում գենդերային բռնության կանխարգելմանը:
Նախագիծը ներառում է 5 հիմնական բաղադրիչ` գենդերային բռնության հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն, հասարակության իրազեկության բարձրացման միջոցառումներ, օրենսդրության ու քաղաքականության կատարելագործման օժանդակություն, գործուն ազգային
մեխանիզմի զարգացում, տարածաշրջանային համագործակցության
զարգացում և համակարգում, որոնք հնարավորություն են տվել
հանրապետության բոլոր տարածաշրջաններում անցկացնելու բնակչության տարբեր խմբերի` տղամարդկանց և կանանց, դպրոցական
ուսուցիչների և բուհերի դասախոսների, բժիշկների, լրագրողների,
հանրակրթական դպրոցների աշակերտների, ուսանողների իրազեկության բարձրացման սեմինարներ և հանդիպումներ գենդերային
խտրականության հիմնախնդիրների և գենդերային բռնության, ընտանեկան բռնության սոցիալական հետևանքների մասին:
Նախագծի իրականացման արդյունքում բռնության հիմնախնդիրը
սկսեց ակտիվորեն քննարկվել հայ հասարակությունում, ընտանեկան
բռնության փաստերը սկսեցին ավելի մեծ արձագանք ստանալ
զանգվածային լրատվամիջոցներում, թեման այլևս փակ ու զուտ
ընտանեկան հարց չի դիտվում:
Հասարակայնության ուշադրությունն ընտանեկան բռնության վրա
հրավիրելու նպատակով հասարակական կազմակերպությունները
տարբեր ակցիաներ են իրականացնում, կազմակերպում են
ֆոտոցուցահանդեսներ, տարածում են բուկլետներ, թերթիկներ,
նկարահանում են տեսահոլովակներ («Ոչ ընտանեկան բռնությանը»,
«Ուժեղ տղամարդը չի վախեցնում կնոջը», «Լռության զոնա»):
Կանանց ՀԿ-ները ակտիվորեն մասնակցում են Կանանց նկատմամբ
բռնության վերացման պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ
անցկացվող միջոցառումներին: ՄԱԿ-ի և այլ միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ հասարակական հատվածը պետական կառույցների հետ համատեղ ամեն տարի անցկացնում է
տեղեկատվական-լուսավորական քարոզարշավներ և «Ընդդեմ գենդերային բռնության ակտիվության 16-օրյակը»:
«Կանանց իրավունքների կենտրոն», «Ընտանեկան կենտրոն»,
«Հույս», «Մոր և մանկան կենտրոն», «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն»,
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«Հայկական տուն» ՀԿ-ների ճգնաժամային կենտրոնները, «Հայ մայրեր»
բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը, «Կանանց
նկատմամբ բռնության դեմ» կոալիցիան, Թուֆենկյան հիմնադրամի
«Կանանց աջակցության կենտրոնը» իրականացնում են բռնության
զոհերի պաշտպանության և օգնության ծրագրեր: Կազմակերպություններին կից գործում են թեժ գծեր, վստահության հեռախոսներ, ապաստարաններ: Տուժածներին ցույց է տրվում իրավաբանական, հոգեբանական, բժշկական, խորհրդատվական և վերականգնողական
օգնություն, իրականացվում են տեղեկատվական, վերլուծական և կրթական ծրագրեր:
Երկրի օրենսդրությունը չի նախատեսում բռնության տեսակների
տարբերակում գենդերային սկզբունքով: Մինչև հիմա չի ընդունվել
ընտանեկան բռնության մասին օրենքը, ինչը կարող էր ընտանիքում և
հասարակությունում կանանց անվտանգության ապահովման երաշխիք
դառնալ:
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Վերջին տարիներին ձեռնարկված միջոցները հասարակայնության
ուշադրությունը ընտանեկան բռնության հիմնախնդրի վրա սևեռելու և
հասարակության մեջ ընտանեկան բռնության անհանդուրժողության
ձևավորման ուղղությամբ առայժմ այնքան էլ արդյունավետ չեն: 2013
թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին սոցիալական ցանցերում և որոշ
ԶԼՄ-ներով գենդերային գաղափարախոսությունը վարկաբեկող և
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի դեմ ելույթներն
ու հոդվածները ցույց տվեցին դիմադրությունը նաև «Ընտանեկան
բռնության դեմ» ՀՀ օրենքի նախագծի դեմ: Հասարակությունում դեռևս
ուժեղ է ընտանիքում և հասարակությունում կնոջ դերին վերաբերող
հայրիշխանական կարծրատիպերի ազդեցությունը: Ակտիվորեն քարոզվում է այն վարկածը, որ գենդերային հավասարությունը կհանգեցնի
ազգային արժեքների և ավանդական հայ ընտանիքի քայքայման,
կասկածի տակ է դրվում «Ընտանեկան բռնության մասին» ՀՀ օրենքի
ընդունման նպատակահարմարությունը:
Հոգեբանական, ֆիզիկական, տնտեսական, կենցաղային բռնության
հաղթահարման հիմնախնդրի լուծումը թելադրում է նորմատիվ իրավական դաշտի հետագա կատարելագործման, ինչպես նաև բնակչության
լայն շերտերի իրազեկության բարձրացման ուղղությամբ պետական
մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների ջանքերի
համակարգման անհրաժեշտությունը:
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Ռազմավարական նպատակ 2.
Կանանց նկատմամբ բռնության պատճառների և հետևանքների
և կանխարգելման միջոցների արդյունավետության հարցերի
ուսումնասիրություն
Պեկինի գործողությունների ծրագրում նշված է, որ կանանց
նկատմամբ բռնության դեմ պայքարին ուղղված քաղաքականության
արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ է արժանահավատ տեղեկություններ ունենալ այդ երևույթի պատճառների, ձևերի,
հետևանքների և տարածվածության աստիճանի մասին: Տեղեկատվության կանոնավոր և որակյալ հավաքումը հիմնախնդիրն արմատապես
վերացնելու և ձեռնարկված միջոցների արդյունավետությունը գնահատելու ծրագրերի մշակման հիմք է ծառայում: Գործողությունների ծրագիրը հանձնարարում է ընդլայնել հետազոտությունները, տվյալներ հավաքել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը լրացնելու համար` օգտագործելով
գիտահետազոտական ինստիտուտների, կանանց և երիտասարդության
հասարակական կազմակերպությունների հնարավորությունները:
Վերջին տարիներին Հայաստանում ակտիվացել է բռնության հիմնախնդրի հետ կապված իրավիճակի ուսումնասիրությունը, անցկացվել
է ընտանեկան բռնության իրավիճակի 4 հարցախույզ: 2006 թ. ընտանիքի ինստիտուտի հետազոտություն է կատարել ՄԱԿ-ի Բնակչության
հիմնադրամը120, 2007 թ. Հասարակական հետազոտությունների «Թուրփանջյան» կենտրոնն ուսումնասիրել է «Հայաստանում ընտանեկան
բռնության և կանանց նկատմամբ ճնշման» հիմնախնդիրը, 2008 թ.
«Միջազգային համաներում» կազմակերպությունը հրապարակել է
«Լռությունը պատիվ չի բերում» հետազոտության արդյունքները:
Չնայած անցկացված հետազոտությունների արդյունքների որոշ
տարբերություններին` ընդհանուր արդյունքը հաստատում է այն փաստը,
որ հարցվածների 60%-ը համարել է, որ կանանց նկատմամբ ներընտանեկան բռնության խնդիրն իրոք գոյություն ունի:
Վերջին տարիներին Հայաստանի ազգային վիճակագրական
ծառայությունը, հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ, անցկացրել է ընտանիքում և աշխատավայրում կանանց
նկատմամբ բռնության 4 ուսումնասիրություն:
2008-2009 թթ. Ազգային վիճակագրական ծառայության և ՄԱԿ-ի
Բնակչության հիմնադրամի համատեղ անցկացրած հարցման արդյունքները վկայում են, որ կանանց 25%-ը ենթարկվում է հոգեբանական
120. http://www.un.am/am/Publications_UNFPA
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բռնության իր զուգընկերոջ կողմից, 8,9%-ը` ֆիզիկական, 3,3%-ը` սեռական, 9,5%-ը` ֆիզիկական և սեռական: Հետազոտության արդյունքում
պարզվել է, որ կանանց 61,0%-ի վարքագիծը հսկողության տակ է:
Բռնության երեք տեսակներից (հոգեբանական, ֆիզիկական,
սեռական) որևէ մեկին ենթարկվող կանանց տարիքային խմբերի
համեմատական վերլուծությամբ բացահայտվել է, որ առավելապես
բռնության ենթակա են միջին տարիքային խմբերի` 35-44 և 45-59 տարեկան կանայք:
Ֆիզիկական բռնության է ենթարկվում 20-24 տարեկան կանանց
7,9%-ը, 35-44 տարեկան կանանց` 29,1%-ը և 45-59 տարեկան կանանց`
27,4%-ը:
Սեռական բռնության է ենթարկվում 35-44 տարեկան կանանց 5,7%-ը
և 25-35 ու 45-59 տարիքային խմբերի կանանց, համապատասխանաբար,
2,3%-ը և 2,6%-ը:
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Հարցվածների 28%-ը կանանց նկատմամբ ներընտանեկան բռնության պատճառը համարել է տղամարդկանց վատ դաստիարակությունը,
27%-ը` հիվանդագին խանդը, 14%-ը` բռնարարի անպատժելիությունը:
Ուշագրավ է, որ 14%-ը պատճառը համարում է կնոջ ոչ ճիշտ վարքագիծը,
և միայն 4%-ն է, որ բռնության պատճառը համարում է ընտանեկան
ավանդույթները: Կանանց 35%-ը համբերում է և ելք չտեսնելով` որևէ
միջոց չի ձեռնարկում իր պաշտպանության համար:
Բռնության դեպքերի հաշվառում
են անում նաև իրավապահ
մարմինները: Ըստ ոստիկանության տվյալների` 2012 թ. Հայաստանում
գրանցվել է բռնության 766 դեպք, որոնցից 621-ը` կանանց նկատմամբ,
145-ը` տղամարդկանց: Գրանցվել է բռնության 15 դեպք անչափահասների նկատմամբ121:

Ռազմավարական նպատակ 3.
Կանանց առևտրի վերացում և օգնության ցուցաբերում այն
կանանց, որոնք բռնության զոհ են դարձել մարմ նավաճառության
և առևտրի հետևանքով
2002 թ. ի վեր հանրապետությունում ակտիվացել է թրաֆիքինգի
դեմ պայքարը: Կառավարությունը ստեղծել է միջգերատեսչական
հանձնաժողով, հաստատվել է «Հայաuտանի Հանրապետությունից
121. Տվյալները հայտնել է Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության երրորդ
վարչության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Նելլի Դուրյանը:
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շահագործման նպատակով մարդկանց ապoրինի փոխադրման, տեղափոխման և առուվաճառքի (թրաֆիքինգ) կանխման հայեցակարգը»:
Համաձայն հայեցակարգի` ընդունվել և իրականացվել է շահագործման
նպատակով մարդկանց ապoրինի տեղափոխման և առուվաճառքի
(թրաֆիքինգ) կանխման երեք ազգային ծրագիր (2004-2006, 2007-2009 և
2010-2013 թթ. համար):
2013 թ. փետրվարին ՀՀ կառավարությունը հաստատել է չորրորդ
ծրագիրը` «Հայաստանի Հանրապետությունում 2013-2015 թթ. ընթացքում
մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի կազմակերպման
ազգային ծրագիրը»:
Թրաֆիքինգի դեմ արդյունավետ պայքար ապահովելու նպատակով
2007 թ. ստեղծվել է Թրաֆիքինգի հարցերի խորհուրդ, որը գլխավորում
է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետը, և որի կազմում են
արտաքին գործերի, արդարադատության, էկոնոմիկայի, ֆինանսների,
գիտության և կրթության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի,
առողջապահության, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարները, գլխավոր դատախազը, ՀՀ կառավարությանն առընթեր
Անվտանգության ազգային ծառայության տնօրենը, ոստիկանության
պետը:
Հետաքննության արդյունավետությունը բարձրացնելու և մարդկանց
առուվաճառքի համար քրեական հետապնդումների վերահսկողությունը
խստացնելու նպատակով 2007 թ. կատարվել են քրեական հետապնդման
մարմինների կառուցվածքային բարեփոխումներ: Հանրապետության
գլխավոր դատախազությունում ստեղծվել է մարդկանց նկատմամբ
հանցագործությունների գործերի վարչություն:
ՀՀ ոստիկանության կազմակերպված հանցագործությունների դեմ
պայքարի գլխավոր վարչությունում ստեղծվել է հատուկ մասնագիտացված ստորաբաժանում, թրաֆիքինգի փաստերով քրեական գործերի
հետաքննությունը կենտրոնացած է բացառապես ՀՀ ոստիկանության
գլխավոր հետաքննչական վարչության առանձնապես կարևոր գործերի
հետաքննության վարչությունում:
Հանրապետությունում միջոցներ են ձեռնարկվել մարդկանց առուվաճառքի դեմ պայքարի քրեաիրավական դաշտը կատարելագործելու
ուղղությամբ: Վերջին 4 տարվա ընթացքում ՀՀ քրեական օրենսգրքում
արված փոփոխություններն ու լրացումները, մասնավորապես`
փոփոխությունների փաթեթը, որ ընդունվել է 2011 թ., ուղղված են
այն անձանց նույնացմանը, որոնք համարվում են թրաֆիքինգի
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զոհ, մարդկանց առուվաճառքի համար պատժի խստացմանը ազատազրկմամբ և ունեցվածքի բռնագանձմամբ, ինչպես նաև թրաֆիքնգի
զոհերի քրեական պատասխանատվությունից ազատմանը:
Հայաստանը միացել է կամ ընդունել մարդկանց առուվաճառքի դեմ
պայքարի մասին բոլոր իրավական փաստաթղթերը և գործուն կերպով
ներգրավվում է այդ երևույթի դեմ միջազգային պայքարում:
2008 թ. ՀՀ կառավարությունը հաստատել է «Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձանց ազգային ուղղորդման կարգը» (National Referral Mechanism), որը կարգավորում է
պետական մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխգործունեությունը: Համաձայն ուղղորդող մեխանիզմի`
թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական և հոգեբանական օգնություն ցույց
տալը, ապաստարանի տրամադրումը, նրանց հետագա վերականգնումը
և գրանցումը ապահովում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը` այն հասարակական կազմակերպությունների
հետ համագործակցելով, որոնք նման ծառայություններ են մատուցում և
մասնակի ֆինանսավորվում են պետբյուջեից:
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Մեծ նշանակություն վերագրելով թրաֆիքինգի կանխմանը`
իրավապահ մարմինները ՀԿ-ների հետ համատեղ ակտիվացրել են
բնակչության իրազեկության բարձրացման աշխատանքները` հատկապես ուշադրություն դարձնելով երիտասարդությանը: Ներդրված են հատուկ դասընթացներ հանրակրթական դպրոցի բարձր դասարաններում:
Ձեռնարկված միջոցների արդյունքում մեծացել է թրաֆիքինգի
զոհերի հայտնաբերումը: Հայաստանի դատախազության տվյալներով`
հանրապետությունում 2010 թ. գրանցվել է թրաֆիքինգի 13 դեպք, 2011-ին`
16 դեպք, 2012-ին` 19 դեպք:
Հիմնականում խոսքը սեռական և աշխատանքային թրաֆիքինգի
մասին է, որոնց զոհերին տանում են Էմիրություններ, Թուրքիա և
Ռուսաստան: 2013 թ. գրանցված 13 դեպքերից 8-ի դեպքում թրաֆիքինգի
զոհերը կին են, այդ թվում` 2 անչափահաս, որոնցից մեկը հարկադրված
է եղել մարմնավաճառության, մյուսը` մուրացկանության: Պաշտոնական
թվերը չեն արտացոլում հանրապետությունում երևույթի իրական
տարածման չափերը, հատկապես` աշխատանքային միգրացիայի
մասշտաբների պարագայում և կապված այն հանգամանքով, որ զոհերը
թաքցնում են հանցագործության փաստը` հաճախ փոխելով ցուցմունքը
հանցավոր խմբավորումների ճնշման տակ:
134

Հայաստանի հասարակական հատվածը և արհմիությունները ակտիվ
մասնակցություն են ունենում մարդկանց շահագործման և առուվաճառքի
կանխարգելման գործում: «Հույս և օգնություն», «Ժողովրդավարությունն
այսօր», «ԱՄՔՈՐ-Հայաստան», «Մարդը դժբախտության մեջ», «Հայ
օգնության միություն», «Վորլդ վիժն Հայաստան», «Աուդիո-վիդեո
լրագրողներ» հասարակական կազմակերպությունները, որոնք աշխատում են այդ ոլորտում, նշանակալի աշխատանք են կատարում
խնդրի մասին բնակչության իրազեկության բարձրացման ուղղությամբ,
անհրաժեշտ խորհրդատվական, տեղեկատվական, բժշկական, հոգեբանական, իրավաբանական ու ֆինանսական օգնություն ցույց տալիս
թրաֆիքինգի զոհերին:
«Հայաստանի արհմիությունների համադաշնության` թրաֆիքինգի
և հարկադրական աշխատանքի դեմ պայքարի 2009-2012 թթ. ռազմավարության» շրջանակներում հանրապետության բոլոր մարզերում
տեղեկատվական-կրթական սեմինարներ են անցկացվել պոտենցիալ
աշխատանքային միգրանտների տարբեր խմբերի համար, ստեղծվել
և հասարակական հիմունքներով գործում են իրավաբանական
խորհրդատվական կենտրոններ` հագեցած միգրանտների իրավունքների և նրանց պաշտպանության մեխանիզմների, անօրինական
աշխատանքային միգրացիայի վտանգների, թրաֆիքինգի և հարկադրական աշխատանքի զոհ դառնալու վտանգից խուսափելու համար նախազգուշական միջոցների անհրաժեշտության մասին տեղեկատվական նյութերով:
Լուրջ հիմնախնդիր է մնում թրաֆիքինգի և հարկադրական աշխատանքի զոհերի հայտնաբերումը: Զոհերը մեծ մասամբ չեն դիմում
իրավապահ մարմիններին` խուսափելով դրա հետ կապված ֆորմալ
բարդություններից: Հասարակությունում որոշակի վստահություն վայելելով` հասարակական կազմակերպությունները նշանակալի նպաստ են
բերում թրաֆիքինգի զոհերին հայտնաբերելու և աջակցություն ցույց
տալու գործում:
Հայաստանն ընդունում է հիմնախնդրի առկայությունը, զգալի ջանքեր է գործադրում թրաֆիքինգի զոհերի հայտնաբերման և նույնացման,
նրանց աջակցություն ցույց տալու, պաշտպանության և սոցիալական
վերաինտեգրման գործողությունների կարգավորման ուղղությամբ: ՀՀ
ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի
գլխավոր վարչությունը 2013 թ. օգոստոսին պատրաստել է «Մարդկանց
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թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և
աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:
2012 թ. Հայաստանում ակտիվացել են թրաֆիքինգի գործերով հետաքննություններն ու քրեական հետապնդումները, մեղավորների
նկատմամբ խիստ միջոցներ են ձեռնարկվել, չեն կայացվել պայմանական ազատազրկման վճիռներ: Կառավարության արդյունավետ ջանքերի
շնորհիվ Հայաստանը մտել է առաջին խմբի երկրների շարքը և միջազգային թրաֆիքինգի դեմ պայքարի տեսանկյունից համարվում է հաջողակ երկրներից մեկը:
Եզրակացություններ
Չնայած պետական կառույցների և ՀԿ-ների ձեռնարկած միջոցներին`
երկրի աշխարհաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, գործազրկությունը, հարկադրված աշխատանքային միգրացիան, կանանց
չլուծված կենցաղային խնդիրները և տնտեսական կախվածությունը
ընտանիքում նպաստել են գենդերային հատկանիշով բռնության աճին,
ամենից առաջ կանանց և աղջիկների նկատմամբ, որոնք սեռական
ոտնձգությունների և բռնի աշխատանքային շահագործման զոհ են
դառնում աշխատավայրում:
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Կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության իրավիճակի,
թրաֆիքինգի զոհերի և մարմնավաճառության մասին տվյալների
հավաքման և հասարակության իրազեկության ապահովման առաջընթացը, որ նկատվում է հանրապետությունում վերջին տարիներին, այնուամենայնիվ չի նպաստել հասարակության մեջ այդ
երևույթի նկատմամբ անհանդուրժողության ձևավորմանը, բռնության
զոհերի իրավական և սոցիալական պաշտպանվածության բավարար
մակարդակ չի ապահովվել: Բավականաչափ միջոցներ չեն գործադրվում
թրաֆիքինգի և մարմնավաճառության հիմնական պատճառները վերացնելու ուղղությամբ:
Միջոցներ չեն ձեռնարկվել Պեկինի գործողությունների ծրագրի և
հետագա փաստաթղթերի հանձնարարականների կատարման համար,
որոնք պարտավորեցնում են կառավարություններին օրենսդրական
համակարգի աուդիտ անցկացնել և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել
կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության բոլոր ձևերի դեմ: Հանրապետությունում անբավարար է զարգացած տուժածների պաշտպանության ծառայությունների ցանցը: Հանրապետության ոչ բոլոր
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տարածաշրջաններն են ապահովված ընտանեկան բռնության, թրաֆիքինգի և մանրամնավաճառության զոհերի ապաստարաններով:
Բացակայում է բռնության զոհերի իրավական և սոցիալական պաշտպանվածությունը:
Հանրապետության օրենսդրությունում գոյություն չունեն կանանց
նկատմամբ բռնության բոլոր ձևերի դեմ պայքարի որոշակի միջոցներ,
քրեական օրենսգրքում նախատեսված չեն ընտանիքում կանանց
նկատմամբ կատարված բռնության հետապնդման և պատժի հատուկ
միջոցներ: Չի ընդունվել ընտանեկան բռնության մասին օրենքը:
Երաշխավորություններ
ՀՀ Ազգային ժողովին.
- ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի հատուկ օրենք ընդունել,

որում կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնությունը դիտարկվի
որպես քրեական հանցագործություն և քաղաքացիական իրավախախտում` ենթակա դատական հետապնդման և պատժի:
ՀՀ կառավարությանը.
- Ազգային ժողով ներկայացնել «Ընտանեկան բռնության մասին»

ՀՀ օրենքի նախագիծ,
- մեծացնել

պետական ֆինանսավորման ծավալը` ուղղված
բռնության զոհերի ապաստարանների և վերականգնման ու
վերասոցիալականացման կենտրոնների ցանցի ընդլայնմանը,

- ուժեղացնել «Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թթ. ռազ-

մավարական ծրագրի» կատարման հսկողությունը:
Գենդերային բռնության
հանձնաժողովին.

դեմ

պետական

միջգերատեսչական

- ստեղծել հանրապետությունում կանանց նկատմամբ բռնության

տարածվածության մասշտաբների մասին հավաստի տվյալների շտեմարան` համապատասխան միջազգային ասպարեզում
տվյալների հավաքման ընդունված մակարդակին, որով գնահատվում է ֆիզիկական բռնության տարածվածությունը,
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- հանձնաժողովի նիստերում կանոնավոր կերպով լսել նախարա-

րությունների և գերատեսչությունների հաշվետվությունները
«Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թթ. ռազմավարական
ծրագրի» կատարման տարեկան ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ,
- կանոնավոր

կերպով անցկացնել կանանց և աղջիկների
նկատմամբ բռնության իրավիճակի հետազոտություններ և
վիճակագրական տվյալների հավաքում ` համապատասխան ընդունված միջազգային չափորոշիչներին,

- դիտարկել թրաֆիքինգի, բռնության և մարմնավաճառության

զոհերի օգնության և վերականգնման կենտրոնների ֆինանսավորման մեծացման հնարավորությունը,
- ակտիվացնել թրաֆիքինգի զոհ դառնալու հնարավոր վտան-

գների մասին բնակչության տարբեր շերտերի, այդ թվում և
պոտենցիալ աշխատանքային միգրանտների իրազեկության
բարձրացման աշխատանքները` ներգրավելով հասարակական
կազմակերպություններին, արհմիություններին և ԶԼՄ-ներին,
- խստացնել Հայաստանի քաղաքացիների հանրապետության

սահմաններից դուրս աշխատանքի տեղավորմամբ զբաղվող
ընկերությունների գործունեության հսկողությունը,
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- պարբերաբար թրաֆիքինգի հիմնախնդրի ուսումնասիրություն

անցկացնել` փորձագետներ ընդգրկելով հասարակական հատվածից:
Հասարակական կազմակերպություններին.
- սերտ համագործակցություն ծավալել ԶԼՄ-ների, իրավապահ

մարմինների և դատական իշխանության հետ` ապահովելով
հասարակության իրազեկությունը կանանց և երեխաների
նկատմամբ բռնության դեպքերի մասին,
- նպաստել հասարակական կարծիքի մեջ պաշտպանվածության

զգացումի և անհատի նկատմամբ բռնության համար պատժի
անբեկանելիության հարցում վստահության ձևավորմանը,
- ակտիվացնել թրաֆիքինգի զոհերի հայտնաբերմանը և հասարա-

կությունում նրանց սոցիալական վերաինտեգրման աջակցությանն ուղղված աշխատանքները:
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ԿԱՆԱՆՑ ԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

Պ

եկինի գործողությունների ծրագրում ընդգծված է, որ կանանց
դրության բարելավմանը նպաստող քաղաքականության մշակման, իրականացման խրախուսման, կատարման վերահսկողության,
գնահատման, քարոզչության և կանանց դրության բարելավմանը
նպաստող քաղաքականության աջակցության համախմբման համար
անհրաժեշտ է ֆունկցիոնալ և արդյունավետ ազգային մեխանիզմի
առկայություն պետական կառավարման համակարգում, որը կառավարության շրջանակներում գենդերային քաղաքականության համակարգման կենտրոնական ստորաբաժանումը պետք է լինի:
Հազարամյակի հռչակագրում ընդգծվում է, որ Հազարամյակի
զարգացման նպատակներին հասնելու համար պետությունները պետք
է պարտավորություն ստանձնեն «ամրապնդել բոլոր երկրների ներուժը`
կենսագործելու համար ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների,
ներառյալ փոքրամասնության իրավունքների հարգման սկզբունքներն
ու գործելակերպը»122: Առանց փորձագիտական ներուժի, ռեսուրսների և
ազգային մեխանիզմների Հազարամյակի զարգացման ոչ մի նպատակ
չի կարող իրականացվել, հատկապես` գենդերային մոտեցման ներառումը բոլոր ծրագրերում և քաղաքականությունում:
Ընդգծելով, որ ազգային մեխանիզմի գլխավոր նպատակը օժանդակությունն է կառավարությանը քաղաքականության բոլոր ոլորտներում գենդերային հիմնախնդիրները նկատի առնելու հարցում, Պեկինի
գործողությունների ծրագրում ուրվագծվում են դրա արդյունավետ
գործառության համար անհրաժեշտ պայմանները.

122. Միավորված ազգերի կազմակերպության Հազարամյակի հռչակագիր:
Հաստատված է Ընդհանուր վերաժողովի 2000 թ. սեպտեմբերի 8-ին 55/2 բանաձևով:
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ենթակայությունը կառավարությունում առավել բարձր
մակարդակի պաշտոնատար անձի, կաբինետի անդամ
նախարարի,



ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների առկայություն, որոնք
օժանդակեն ապակենտրոնացված պլանավորմանը,
իրականացմանը և վերահսկողությանը,



բավարար ծավալի ռեսուրսների առկայություն և բանիմաց
կադրերի ապահովում,



բոլոր բնագավառներում կառավարության կողմից մշակվող
քաղաքականության վրա ազդեցության հնարավորություն:

Գործողությունների ծրագրում ընդգծվում է, որ կառավարությունները պետք է խրախուսեն բոլոր ռազմավարություններում և ծրագրերում գենդերային հիմնախնդիրները հաշվի առնելու ակտիվ և գործուն
քաղաքականությունը, որպեսզի որոշումների ընդունմանը նախորդի
կանանց և տղամարդկանց համար հետևանքների վերլուծությունը:

7

Նշելով ազգային մեխանիզմների ձևերի բազմազանությունը` Պեկինի գործողությունների ծրագիրը, այդուհանդերձ, արձանագրում է, որ
այդ մեխանիզմները հաճախ դժվարությունների են հանդիպում անհստակ
ձևակերպված մանդատի, անհամապատասխան հաստիքացուցակի,
մասնագիտական պատրաստականության, տվյալների և ռեսուրսների
ապահովվածության, ինչպես նաև ազգային քաղաքական ղեկավարության կողմից անբավարար աջակցության պատճառով:
I. 1995-2014 թթ.առաջընթացի ընդհանուր գնահատականը
Պեկինի խորհրդաժողովից հետո անցած 19 տարիների արդյունքը
Հայաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ ստեղծված մի շարք
ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ստեղծումն է, այդ թվում.
 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում
ընտանիքի, կանանց և երեխաների հարցերի վարչությունը
1997 թ.,
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 ՀՀ վարչապետին առընթեր Կանանց խորհուրդը 2000 թ., որը
հասարակական հիմունքներով գործող խորհրդակցական մարմին է:
2002 թ. ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարի պարտականությունների մեջ ներառվեց կանանց
և գենդերային հարցերի հետ կապված գործունեության համակարգումը:
2005 թ., համաձայն ՀՀ վարչապետի N747 արձանագրային որոշման,
«Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց դրության բարելավման և
հասարակությունում նրանց դերի բարձրացման 2004-2010 թթ. ազգային
ծրագրի» իրականացման պարտականությունը նախարարություններում
և գերատեսչություններում դրվեց նախարարի տեղակալներից մեկի
վրա, յուրաքանչյուր մարզում` մարզեպի տեղակալի, Երևան քաղաքում`
փոխքաղաքապետի:
Այսուհանդերձ ՄԱԿ-ի Կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի
49-րդ նստաշրջանում Հայաստանի ներկայացրած ազգային զեկույցում
ընդգծված է. «Այս բոլոր կառույցները լուծում են սոցիալական հարցեր,
հարցեր` կապված առողջապահության և զբաղվածության հետ, սակայն
բավականաչափ ռեսուրսներ ու լիազորություններ չունեն կանանց
հիմնախնդիրների լուծման արդյունավետ քաղաքականություն մշակելու
և իրականացնելու, տղամարդկանց և կանանց համար հավասար իրավունքներ և հավասար հնարավորություններ ապահովելու համար»123:
Սկսած 2005 թվականից` ՀՀ կառավարությունը պարբերաբար
անդրադառնում է այս հիմնախնդրին` փորձելով լուծել դա ինստիտուցիոնալ կառույցներ ստեղծելով.
 2006 թ. մարզպետարաններում գործող երեխաների պաշտպանության բաժինները վերանվանվեցին երեխաների, ընտանիքի և
կանանց հարցերի բաժին:
 2011 թ. կառավարության որոշմամբ Երևանի քաղաքապետարանում և մարզպետարաններում ստեղծվեցին գենդերային
քաղաքականության իրականացման հանձնաժողովներ, որոնց
ղեկավարությունը դրվեց, համապատասխանաբար, փոխքաղաքապետի և մարզպետի տեղակալի վրա:
123. Հայաստանի Հանրապետության ազգային զեկույցը ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի
հանձնաժողովի 49-րդ նստաշրջանում: Նյու Յորք, 28-փետրվարի -11 մարտի 2005 թ.:
Երևան, 2005, էջ 6-7:
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ՄԱԿ-ի Կանանց նկտմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի`
Հայաստանի երրորդ և չորրրորդ պարբերական զեկույցների կապակցությամբ տված հանձնարարականներին համապատասխան`
Մարդու իրավունքների պաշտպանի (օմբուդսման) գրասենյակում մտցվեց գենդերային հավասարության հարցերով օբուդսմանի խորհրդականի պաշտոն:
Ձեռնարկված միջոցներն արտացոլում են Հայաստանում ազգային
մեխանիզմ ստեղծելու քաղաքական կամքը, այսուհանդերձ մինչ օրս
երկրում ազգային մեխանիզմ չի ձևավորվել, որը համապատասխաներ
Պեկինի գործողությունների ծրագրի պահանջներին:

II. Պեկինի գործողությունների ծրագրի ռազմավարական
ուղղությունների իրականացման դիտարկում և գնահատում
«Կանանց դրության բարելավման ինստիտուցիոնալ
մեխանիզմները» հիմնախնդրային ոլորտում
Պեկինի գործողությունների ծրագրում բոլոր մակարդակներում կանանց դրության բարելավման օժանդակությանը կոչված արդյունավետ
մեխանիզմների գործառության անհրաժեշտությունն առանձնացված
է որպես առանձին հիմնախնդրային ոլորտ, որը ներառում է հետևյալ
ռազմավարական նպատակները.

7



Ազգային մեխանիզմների և այլ կառավարական
մարմինների ստեղծում կամ ամրապնդում:



Գենդերային հայեցակետերի նկատառում օրենսդրության,
պետական քաղաքականության, ծրագրերի և նախագծերի
շրջանակներում:



Ըստ սեռի տարբերակված տվյալների և տեղեկությունների
հավաքում և տարածում պլանավորման և գնահատման
նպատակներով:
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Ռազմավարական նպատակ 1.
Ազգային մեխանիզմների և այլ կառավարական մարմինների
ստեղծում կամ ամրապնդում
Տվյալ ռազմավարական նպատակի շրջանակներում կառավարություններին հանձնարարվում է ապահովել կանանց դրության բարելավման հարցերի պատասխանատվության վերապահումը կառավարության առավել բարձր մակարդակի պաշտոնատար անձի և
ստեղծել կանանց դրության բարելավման հարցերի ազգային մեխանիզմ
կառավարության առավել բարձր մակարդակում:
Այն պետք է հստակ սահմանված մանդատ և լիազորություններ
ունենա, ապահովված լինի համապատասխան ռեսուրսներով և
քաղաքականության վրա ազդելու, օրենսդրություն մշակելու, քաղաքականության վերլուծություն անցկացնելու և տեղեկատվական-քարոզչական գործունեություն իրականացնելու, համապատասխան կապեր
հաստատելու,
գործունեությունը համակարգելու և իրականացման
ընթացքը վերահսկելու հնարավորություններ ու լիազորություններ
ընձեռի:
ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեն
(ԿՆԽՎԿ) Հայաստանի բոլոր չորս պարբերական զեկույցների
կապակցությամբ, մատնանշելով երկրում ազգային մեխանիզմի բացակայությունը, ուշադրություն է հրավիրել դրա ստեղծման անհրաժեշտության վրա:
Հայաստանում ազգային մեխանիզմի ստեղծման հիմնախնդիրն
արտացոլված է նաև 2013 թ. մայիսին ընդունված «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում և «Հայաստանի Հանրապետության
գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ. ռազմավարական
ծրագրում», որը հաստատվել է կառավարության կողմից 2011 թ. մայիսին:
Չնայած 2005 թ. ի վեր ձեռնարկված քայլերին Հայաստանում
բոլոր մակարդակներում գենդերային հավասարության ապահովման
ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ և ազգային մեխանիզմ ստեղծելու
ուղղությամբ` գոյություն ունեցող կառույցներից ոչ մեկն անհրաժեշտ
լիազորություններ կամ կարգավիճակ չունի, որպեսզի գործի որպես
լիարժեք ազգային մեխանիզմ:
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2012 թ. ՀՀ վարչապետին առընթեր Կանանց խորհրդի
կանոնադրությունում փոփոխություն է կատարվել, համաձայն որի`
Կանանց խորհուրդը հանդիսանում է ազգային մեխանիզմ: Սակայն
Կանանց խորհուրդն իր կազմակերպական ձևով, գործառույթներով
ու կազմով չի համապատասխանում ազգային մեխանիզմներին
առաջադրվող պահանջներին:
Ազգային մեխանիզմի ձևավորման հիմնախնդրի լուծված չլինելը
զգալիորեն պայմանավորված է «ազգային մեխանիզմ» կառույցի
նշանակության ու էության, ինչպես նաև ազգային և ինստիտուցիոնալ
մեխանիզմների հստակ սահմանազատման լիարժեք հասկացողության
բացակայությամբ:
Երկրում ազգային և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների բացակայությունը նվազեցնում է ՀՀ կառավարության գործադրած ջանքերի արդյունավետությունը Պեկինի գործողությունների ծրագրի և
ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի
հանձնարարականների կատարման ուղղությամբ:
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Գոյություն
ունեցող
ինստիտուցիոնալ
մեխանիզմների
մեծ
մասը, որոնց վրա դրված են գենդերային քաղաքականության իրականացման և գենդերային հավասարությունն առաջ տանելու
որոշակի պարտականություններ, հստակ մանդատ և բավականաչափ
լիազորություններ չունի մշտադիտարկում անցկացնելու, համակարգելու
և իրականացնելու համար, ինչը դժվարացնում է արդյունավետ
գործառությունը:
Նախարարների և մարզպետների տեղակալները, մյուս անձինք,
որոնք պատասխանատու են ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների
արդյունավետ գործառության համար, անհրաժեշտ միջոցներ չեն
ձեռնարկում հանձնաժողովների աշխատանքն ակտիվացնելու և
տարածաշրջաններում բազմաթիվ գենդերային հիմնախնդիրները
լուծելու համար` գենդերային քաղաքականության հանձնաժողովների
աշխատանքն ընկալելով որպես լրացուցիչ և ոչ պարտադիր ծանրաբեռնվածություն:
Մարզպետարաններում հանձնաժողովների ղեկավարներն ու
անդամները հստակ պատկերացում չունեն իրենց լիազորությունների
և պարտականությունների մասին, այն մասին, թե ինչ միջոցներ է
անհրաժեշտ ձեռնարկել տարածաշրջաններում գենդերային քա144

ղաքականությունն իրականացնելու և գենդերային հավասարության
հասնելու համար:
Հանձնաժողովներում պետական Գենդերային քաղաքականության
հայեցակարգի իրականացման գործողությունների որոշակի պլաններ
չկան, համակարգված և հետևողական աշխատանքի փոխարեն
անցկացվում են առանձին միանվագ միջոցառումներ, կապը քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հետ ձևական բնույթ
է կրում, բավարար արդյունավետությամբ չի օգտագործվում հասարակական կազմակերպությունների ունեցած մտավոր ներուժը:
Գենդերային քաղաքականության իրականացման պատասխանատվությունը կրող անձանց համար ուսուցման և տվյալ ոլորտի ազգային
ու միջազգային հիմնարար փաստաթղթերի մասին իրազեկության
բարձրացման հստակ համակարգի բացակայության պատճառով
նկատելի է մասնագիտական բանիմացության անբավարարությունը,
ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է ստեղծված ինստիտուցիոնալ
մեխանիզմների գործառության անարդյունավետության:
Նախարարություններում և մարզպետարաններում ստեղծված
հանձնաժողովները, լինելով, ըստ սահմանման, գենդերային քաղաքականության իրականացման և գենդերային հավասարության առաջմղման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ, իրականում չեն դարձել
այդպիսին, դրանցից շատերն անգործության են մատնված:
Ազգային մեխանիզմի բացակայության պատճառով գոյություն ունեցող ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների գործունեության համակարգումը
նվազ արդյունավետությամբ է կատարվում, քաղաքական գործելակերպում գենդերային բաղադրիչի ներառման ռազմավարությունը լիարժեք
չի իրագործվում, երկրում տեղի է ունենում գենդերային անհավասարության և սեռի հատկանիշով խտրականության խորացում ղեկավար
մարմիններում և որոշումների ընդունման մակարդակում, ցածր է մնում
կանանց ներկայացվածությունը օրենսդիր իշխանությունում և տեղական
ժողովրդավարության մարմիններում:
Եղած կառույցների գործունեության արդյունավետությունը խոչընդոտվում է հիմնականում հետևայալ գործոններով.
գոյություն ունեցող մեխանիզմների ցածր կարգավիճակը
պետական կառավարման համակարգում,

145

7

համակարգման, ընդհանուր որոշումների մշակման մեխանիզմի
և համատեղ գործունեության բացակայությունը,
գոյություն ունեցող ինստիտուտների գործունեության
սահմանափակվածությունը սոցիալական ոլորտով,
աշխատակազմերի ծանրաբեռնվածությունը ուրիշ
գործառութային պարտականություններով,
գոյություն ունեցող կառույցների աշխատողների գիտելիքների
անբավարարությունը գենդերային հավասարության և
գենդերային մեյնստրիմինգի մասին:

Ռազմավարական նպատակ 2.
Գենդերային հայեցակետերի նկատառում օրենսդրության,
պետական քաղաքականության, ծրագրերի և նախագծերի
շրջանակներում
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Պեկինի գործողությունների ծրագրում հանձնարարվում է կառավարություններին քաղաքականության ոլորտում որոշումներ ընդունելուց առաջ վերլուծել դրանց հետևանքները կանանց և տղամարդկանց համար, աջակցել ազգային ռազմավարությունների և
այն նպատակների իրականացմանը, որոնք կապված են կանանց
և տղամարդկանց հավասարությանը հասնելու հետ, կանանց
իրավունքների իրացման ճանապարհին ընկած խոչընդոտները
վերացնելու և նրանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման նպատակով աշխատանք տանել օրենսդիր մարմինների
անդամների հետ գենդերային հիմնախնդիրներն ամբողջ օրենսդրության և քաղաքականության շրջանակներում ներառելու նպատակով,
ինչպես նաև բոլոր նախարարություններին գենդերային տեսանկյունից
քաղաքականության և ծրագրերի դիտարկում անցկացնելու մանդատ
տալ և ստեղծել միջգերատեսչական համակարգման կառույցներ այդ
մանդատն իրացնելու և առաջընթացը վերահսկելու համար:
Ազգային մեխանիզմներին հանձնարարվում է աջակցություն ցույց
տալ կառավարության` կանանց և տղամարդկանց հավասարության
հասնելու քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը, մշակել
համապատասխան ռազմավարություններ և մեթադաբանություն
ապահովելու համար հիմնական գործունեության մեջ գենդերային
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հիմնախնդիրների նկատառումը քաղաքականությունը կանխորոշող
բոլոր գործընթացներում, խրախուսել և համագործակցության հարաբերություններ
հաստատել
կառավարության
համապատասխան
մարմինների, կանանց հիմնախնդիրների կիրառական և տեսական
հետազոտություններ անցկացնող կենտրոնների, գիտական և ուսումնական հաստատությունների, մասնավոր հատվածի, զանգվածային
լրատվամիջոցների, հասարակական կազմակերպությունների, հատկապես` կանանց կազմակերպությունների հետ, խրախուսել կանանց`
որպես զարգացման ակտիվ մասնակիցների առավել լայն մասնակցությունը, որի արդյունքում կբարելավվեր բոլորի կյանքի որակը,
օգնություն ցույց տալ կառավարական հաստատություններին կադրերի պատրաստման և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու
գործում՝ գենդերային հիմնախնդիրները նրանց քաղաքականության մեջ
և ծրագրերում հաշվի առնելու նպատակով:
2013 թ. մայիսին ընդունված «Կանանց և տղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին»
ՀՀ օրենքը շրաջանառության մեջ է դնում «գենդերային խտրականություն» հասկացությունը, կարգավորում է կանանց և տղամարդկանց
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման հիմնախնդիրը քաղաքականության, պետական կառավարման, աշխատանքի և զբաղվածության, ձեռնարկատիրական գործունեության,
առողջապահության, կրթության ոլորտներում, նախատեսում է սեռի
հատկանիշով խտրականությունից քաղաքացիների պաշտպանության
հնարավորությունն ու կարգը, ինչպես նաև պատասխանատվությունը
խտրականության համար:
Պեկինի խորհրդաժողովից հետո անցած երկու տասնամյակում
ՀՀ կառավարությունը, առանձին նախարարություններ և գերատեսչություններ մշակել և իրականացրել են ծրագրեր` ուղղված կանանց
սոցիալ-տնտեսական դրության բարելավմանը, նրանց իրավունքների
ապահովմանը, առողջության պահպանմանը և պաշտպանությանը
բռնությունից և խտրականության այլազան ձևերից:
Ընդունվել են կանանց դրության բարելավման և հասարակությունում
նրանց դերի բարձրացման երկու ազգային ծրագրեր 1998-2000 թթ.124
և 2004-2010 թթ. համար125:
124. http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=6730
125. http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=38293
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2010 թ. փետրվարին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգը126, իսկ 2011 թ. մայիսի 20-ին ընդունվեց «Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիրը» հաստատելու մասին»
թիվ 19 արձանագրային որոշումը127, որը նախատեսում է գենդերային մոտեցման ներդրում կառավարության ծրագրերում և քաղաքականությունում:
Օրենքները և քաղաքական գործելակերպերը ավելի մեծ չափով
սկսեցին հիմնվել գենդերային բաղադրիչի ներառման վրա և ավելի
համապատասխանել ճանաչված միջազգային-իրավական նորմերին և
եվրոպական չափորոշիչներին:
Այդ հարցում կարևոր դեր խաղացին հասարակական կազմակերպությունները, որոնք իրենց մտավոր կարողություններով և
քաղաքացիական ակտիվությամբ նպաստեցին շատ նորարարական
նախաձեռնությունների ու նախագծերի հաջող իրականացմանը` ուղղված գենդերային հավասարության ձեռքբերմանը:
Դա վերաբերում է գենդերային փորձաքննության ներդրմանը
օրենսդրությունում և գենդերային կրթությանը ոչ միայն միջնակարգ
և բարձրագույն դպրոցում, այլև պետական ծառայողների վերապատրաստման համակարգում:
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Այսուհանդերձ
գենդերային
հիմնախնդիրները
մնում
են
նախարարությունների ուշադրությունից դուրս, գենդերային մոտեցումը
դանդաղ է ներառվում նրանց քաղաքականության և գործելակերպի
մեջ: Նախարարությունները զարգացման ծրագրերի գենդերային
փորձաքննություն չեն անցկացնում, ծրագրերը և տարեկան բյուջեները
նախկինի պես կազմվում են առանց գենդերային վերլուծության և
կանանց ու տղամարդկանց վրա դրանց ազդեցության գնահատման:
Դեռևս թույլ են ընկալվում տվյալ ոլորտի ողջ գործունեության
մեջ գենդերային բաղադրիչի նկատառման կարևորությունն ու
անհրաժեշտությունը, ենթագերատեսչական կառույցների գործունեության մշտադիտարկումն ու գնահատումն իրականացվում են առանց
գենդերային բաղադրիչի ներառման աստիճանը հաշվի առնելու: Գործուն
միջոցներ չեն ձեռնարկվում ենթագերատեսչական հաստատություննե126. http://www.gov.am/u_ﬁles/ﬁle/kananc-xorh/Gender-hayecakarg.pdf
127. http://www.gov.am/u_ﬁles/ﬁle/kananc-xorh/Gender-hayecakarg.pdf
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րի ղեկավարության կազմում գենդերային հավասարակշռություն ապահովելու համար:
Մարզպետարաններում ստեղծված գենդերային քաղաքականության իրականացման և գենդերային հավասարությունն առաջ
մղելու հանձնաժողովները նույնպես մարզի գենդերային իրավիճակի
վերլուծություն չեն կատարում, որի հիման վրա հենց պետք է
պլանավորվի կանանց և տղամարդկանց հավասարության ապահովման
աշխատանքների պլանավորումը:
Մարզերում գենդերային իրավիճակի լիարժեք պատկերացման
բացակայությունը հնարավորություն չի տալիս հանձնաժողովներին
հստակ սահմանելու իրենց խնդիրները պետական գենդերային
քաղաքականության իրականացման համատեքստում և շոշափելի
ազդեցություն ունենալու մարզի իրավիճակի բարելավման վրա:
ՀՀ կառավարության կողմից Գենդերային քաղաքականության
հայեցակարգի հաստատումից մի տարի անց` 2011 թ., GIZ (Գերմանիա)
կազմակերպության աջակցությամբ Համալսարանական կրթությամբ
կանանց ասոցիացիայի կատարած հետազոտությունը հինգ մարզերում
վեր հանեց, որ գենդերային բաղադրիչը չի ներառվում մարզերի
զարգացման ծրագրերում, հաշվի չի առնվում քաղաքային և գյուղական
համայնքների քառամյա սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերում:
Գենդերային կրթությունը պատշաճ չափով չի ընդգրկված
նախարարությունների և մարզպետարանների աշխատողների վերապատրաստման ծրագրերում, իսկ հանձնարարականները պարապմունքների
ժամանակ
նպատակաուղղված
չեն
վերապատրաստման
մասնակիցների գործունեության ոլորտներին:
Դա իր հերթին այն իրողության հետևանքն է, որ հանրապետության
նախարարությունները լիարժեք չեն վերակառուցել իրենց աշխատանքը`
ուղղված գենդերային բաղադրիչի ներադրմանն իրենց գործունեության և
վերապատրաստման համակարգի մեջ:
Իսկ այն սեմինարները, որոնք երբեմն-երբեմն անցկացնում են
միջազգային փորձագետները, չեն հիմնվում տեղի իրավիճակի վրա և
միշտ չէ, որ արդյունավետ են:
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Ռազմավարական նպատակ 3.
Ըստ սեռի տարբերակված տվյալների և տեղեկությունների
հավաքում և տարածում պլանավորման և գնահատման
նպատակներով
Պեկինի գործողությունների ծրագիրը հանձնարարում է ազգային
վիճակագրական ծառայություններին մարդկանց վերաբերող վիճակագրական տվյալները հավաքել, մշակել, վերլուծել և ներկայացնել ըստ
սեռի և տարիքի տարբերակմամբ, ինչպես նաև ապահովել, որ դրանք
արտացոլեն այն հիմնախնդիրներն ու հարցերը, որոնք կապված են
հասարակությունում կանանց և տղամարդկանց կյանքի հետ:
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Ընդգծվում է նաև այն միջոցների ձեռնարկման անհրաժեշտությունը,
որոնց նպատակն է տնտեսության մեջ կանանց և տղամարդկանց
բազմակողմանի ավանդի մասին (ներառյալ նրանց մասնակցությունը
ոչ ֆորմալ հատվածում) տվյալների հավաքման կատարելագործումը,
առավել համընդգրկուն տվյալների ձեռքբերումը աշխատանքի և
զբաղվածության բոլոր տեսակների մասին, այդ թվում չվարձատրվող
աշխատանքի մասին տվյալների հավաքման կատարելագործումը,
քանակական ցուցանիշների բարելավումը, որոնք թերագնահատում են
կանանց գործազրկությունը և ոչ լրիվ զբաղվածությունը աշխատանքի
շուկայում, ինչպես նաև` կանանց և տղամարդկանց շրջանում աղքատության մակարդակի սահմանման մասին (ներառյալ նրանց համար
ռեսուրսների հասանելիությունը), տվյալների հավաքման հայեցակարգի և
մեթոդների կատարելագործումը:
Կառավարություններին հանձնարարվում է ապահովել այնպիսի
վիճակագրական ժողովածուի կանոնավոր թողարկում, որում կանանց
և տղամարդկանց մասին թեմատիկ տվյալները ներկայացվեն և
մեկնաբանվեն հասկանալի և հարմար ձևով հատուկ պատրաստություն
չունեցող օգտվողների լայն շրջանների համար:
Հրատարակվող վիճակագրական ժողովածուներում գենդերային
ցուցիչների ներդրման աշխատանքը, ինչպես նաև տվյալների հավաքումը, պահպանումը և ներկայացումը` գենդերային կտրվածքով,
Հայաստանում սկիզբ է առել 1999 թ.:
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը մատուցում է
սեռի հատկանիշով տարբերակված տվյալներ ավելի ու ավելի մեծ թվով
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հատվածների վերաբերյալ: Ամեն տարի հրատարակվում է «Հայաստանի
կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական ժողովածուն, որը տվյալներ
է բովանդակում կանանց ներկայացվածության մասին իշխանության
տարբեր մակարդակներում, առողջապահության, սոցիալական ապահովության և սոցիալական պաշտպանության համակարգում, ընտանիքում և տնային տնտեսությունում, կրթության և գիտության, մշակույթի,
սպորտի, զբաղվածության ու գործազրկության ոլորտներում:
Այսուհանդերձ, երկրում դեռևս չի ձևավորվել սեռի հատկանիշով
տվյալների` որպես իրավիճակի վելուծության ու գենդերային հիմնախնդիրների վերհանման գործիքի օգտագործման մշակույթ թե´
պետական կառույցներում, թե´ հասարակական կազմակերպություններում ու ԶԼՄ-ներում, այդ տվյալները լիարժեք չեն հաշվի առնվում նաև
զարգացման ռազմավարությունների ու ծրագրերի մշակման ժամանակ
ազգային, տարածաշրջանային և տեղական մակարդակներում:
Գենդերային վիճակագրությունը հետագա զարգացման և կատարելագործման, տեղեկատվության աղբյուրների բարելավման և նոր
գենդերային ցուցիչների ներդրման կարիք ունի:

Եզրակացություններ
Հայաստանում ստեղծված կառույցները չեն համապատասխանում
այն չափանիշներին, որոնց պետք է համապատասխանեն ազգային և
ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները:
Գոյություն ունեցող կառույցը լիարժեք չի մշակում և կիրարկում
պետության գենդերային քաղաքականությունը, չի համակարգում
ստեղծված տարածաշրջանային հանձնաժողովների աշխատանքը և
գնահատական չի տալիս նրանց` գենդերային հավասարության հասնելու և գենդերային բաղադրիչը քաղաքական գործելակերպում ու
երկրի օրենսդրությունում ներառելու աշխատանքին, նախաձեռնողական
հակախտրական աշխատանք չի տանում:
Ազգային մեխանիզմի բացակայության հետևանքով Պեկինի
գործողությունների ծրագիրը, Հայաստանի` Հազարամյակի զարգացման նպատակների իրականացման պարտավորությունները և ՄԱԿ-ի
կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի հանձնարարականները Հայաստանի չորս պարբերական զեկույցների
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կապակցությամբ, Կանանց քաղաքական իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի
կոնվենցիան լիարժեք չեն կատարվում:
Գենդերային բաղադրիչի ներառումը օրենսդրությունում և քաղաքական գործելակերպում դանդաղ և թերի է կատարվում:
Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի և «Հայաստանի
Հանրապետության գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ.
ռազմավարական ծրագրի» իրականացումն ընթանում է ոչ բավարար
արդյունավետությամբ:
Ցածր է մնում կանանց ներկայացվածությունը օրենսդիր իշխանությունում և գործադիր իշխանության որոշումների ընդունման մակարդակում, տեղական ժողովրդավարության մարմիններում:
Գոյություն ունեցող ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների համակարգումը լիարժեք չի կատարվում:
Գոյություն ունեցող ինստիտուիոնալ մեխանիզմների ոչ բավարար
հստակ մանդատի ու գործառույթների հետևանքով ինստիտուցիոնալ
մեխանիզմները վերածվում են իմիտացիոնի:
Ազգային մեխանիզմի բացակայությունը խոչընդոտում է Պեկինի
գործողությունների ծրագրի իրականացման մշտադիտարկման անցկացումը և ընդունվող օրենքների ու զարգացման պետական ծրագրերի
լիարժեք գենդերային փորձաքննությունը:

7

Երաշխավորություններ
ՀՀ նախագահի աշխատակազմին.
Դիտարկել ՀՀ նախագահին առընթեր Հանրային խորհորդում
գենդերային քաղաքականության և երկրի հասարակականքաղաքական կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց ու տղամարդկանց հավասարության ձեռքբերման առանձին հանձնաժողով ստեղծելու հարցը:
ՀՀ Ազգային ժողովին.


քննարկել ՀՀ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների և
հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում գենդե-
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րային հավասարության և օրենսդրության գենդերային
փորձաքննության ենթահանձնաժողով ստեղծելու հնարավորությունը,


«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքում
լրացում կատարել ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի` գենդերային հավասարության ապահովման հարցերի գծով տեղակալի պաշտոնի մասին (կանանց հարցերի գծով խորհրդականի փոխարեն),



«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ կատարելիս երաշխավորել քաղաքային և
գյուղական համայնքների ինքնակառավարման մարմիններում
գենդերային հիմնախնդիրների հանձնաժողովի ստեղծումը և
զարգացման քառամյա ծրագրերում գենդերային բաղադրիչի
ներառումը:

ՀՀ կառավարությանը.


ՀՀ կառավարության կառուցվածքում ստեղծել գենդերային
քաղաքականության իրականացման պետական խորհուրդ`
ՀՀ վարչապետի ղեկավարությամբ, որը ազգային մեխանիզմի
կենտրոնական օղակի արդյունավետ մոդել կդառնա, գենդերային քաղաքականության մշակման ու իրականացման և
բոլոր ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների գործունեությունը համակարգող կենտրոնական կառույց,



հիմնադրել ՀՀ վարչապետի խորհրդականի պաշտոն գենդերային
քաղաքականության և գենդերային հավասարության ապահովման գծով,



մարզպետարաններում ձևավորված գենդերային քաղաքականության հարցերի հանձնաժողովների աշխատանքի արդյունավետության հասնելու նպատակով հիմնադրել հանձնաժողովի
ազատված քարտուղարի պաշտոն,



հանձնարարել գենդերային քաղաքականության և գենդերային
հավասարության հասնելու հարցերի հանձնաժողովներ ստեղծել քաղաքային տեղական ինքնակառավարման մարմիններում` հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները
դնելով քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարի վրա,
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մշակել և պետական պաշտոնյաների և համայնքային ծառայողների վերապատրաստման համակարգում ներդնել հատուկ
կրթական ծրագրեր` ուղղված գենդերային վերլուծության և
գործնականում գենդերային բաղադրիչի ներդրման հմտությունների ձևավորմանը,



Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգում ստեղծել
գենդերային հետազոտությունների կենտրոն օրենսդրությունում
և քաղաքական գործելակերպում գենդերային բաղադրիչի ներդրման հետ կապված համալիր հիմնախնդիրների մշակման և
մշտադիտարկման համար:

7
8
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ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ
ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Զ

ԼՄ-ներում կանանց շահերի արծարծման հիմնախնդրի առանձնացումը որպես Պեկինի գործողությունների ծրագրի 12
հիմնախնդրային ոլորտներից մեկը վկայում է այն կարևոր դերի մասին,
որ խաղում են ԶԼՄ-ները գենդերային հավասարության գաղափարի
պաշտպանության և առաջմղման համար:
Պեկինի գործողությունների ծրագիրը մատնանշում է, որ տպագիր
և էլեկտրոնային ԶԼՄ-ները չեն արտացոլում սոցիալական ներդրումը
փոխակերպվող աշխարհում, որ ԶԼՄ-ների` բռնությունը քարոզող և կնոջ
արժանապատվությունը նվաստացնող արտադրանքը բացասաբար է
անդրադառնում կանանց դրության և հասարակության կյանքին նրանց
մասնակցության վրա, իսկ կնոջ ավանդական դերն ամրապնդող նյութերը սահմանափակում են կանանց առաջընթացը:
Գլխավոր
առաքելությունը,
որ
վերագրվում
է
Պեկինի
գործողությունների ծրագրում ԶԼՄ-ներին, ենթադրում է կարծատիպային,
կանանց առաջընթացը խոչընդոտող տրամադրությունների վերացում,
այնպիսի գեղագիտական սկզբունքների և քաղաքականության
առաջմղում, որոնք պաշտպանում են գենդերային հավասարությունը,
ինչը սերտորեն շաղկապվում է գենդերային հավասարակշռությանը բուն
զանգվածային լրատվամիջոցներում և ԶԼՄ-ներում որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց ազդեցության հնարավորություններին:
Այդ իսկ պատճառով «Կանայք և ԶԼՄ-ները» հիմնախնդրային
ոլորտը դիտարկվում է երկու հայեցակետով.
ԶԼՄ-ների նյութերում կանանց պատկերման և կանանց կարծիքի
արտացոլման տեսանկյունից, ընդսմին Պեկինի գործողությունների ծրագիրն ուշադրություն է հրավիրում կանանց բացասական
կամ նվաստացնող լույսի տակ պատկերման գործելակերպի
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փոփոխության և ԶԼՄ-ներում հավասարակշռված կերպարի
ստեղծման անհրաժեշտության վրա,
ԶԼՄ-ներում կանանց ներկայացվածության տեսանկյունից, ընդ
որում, Պեկինի գործողությունների ծրագիրն ուշադրություն է
հրավիրում այն փաստի վրա, որ թեպետ ԶԼՄ-ներում աշխատող
կանանց թիվը մեծանում է, քչերն են հասնում որոշումների
ընդունման մակարդակին և ազդեցություն ունենում զանգվածային լրատվամիջոցների քաղաքականության վրա:
Պեկինի գործողությունների ծրագրում նաև ընդգծվում է այն
փաստը, որ տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների զարգացմանը և
տեղեկատվության համակարգի գլոբալացմանը զուգահեռ` ԶԼՄ-ներն
ազդում են թե´ մարդկանց հայացքների, թե´ վարքագծի, թե´ պետական
քաղաքականության վրա, ուստի ամենուր գոյություն ունի «պոտենցիալ
հնարավորություն, որ զագվածային լրատվամիջոցներն ավելի մեծ
ավանդ ունենան կանանց դրության բարելավման գործում»:
1996 թ. ՄԱԿ-ի Կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի 40-րդ
նստաշրջանում128 արծարծվեցին Պեկինի գործողությունների ծրագրի
հանձնարարականները կանանց և զանգվածային լրատվամիջոցների
հարցի առնչությամբ, և կառավարություններին, միջազգային հանրությանը և հասարակական կազմակերպություններին առաջարկվեց լրացուցիչ
միջոցներ ձեռնարկել այդ խնդիրը լուծելու համար, ընդսմին գենդերային
չափումը ներառել այդ ոլորտի բոլոր ռազմավարություններում ու
ծրագրերում:
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ՄԱԿ-ի Կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի համաձայնեցված
եզրակացություններում շեշտադրվում է ԶԼՄ-ների զգայուն գենդերային
քաղաքականության հինգ ուղղություն, այդ թվում կանանց իրավունքների հարգումը, ներառյալ` կարծիք արտահայտելու ազատությունը,
երկրորդ` ինքնակարգավորումը, կամավոր սկզբունքները և փոխգործունեությունը քաղաքացիական հասարակության հետ, երրորդ`
գենդերային լուսավորությունը զանգվածային լրատվամիջոցներով,
չորրորդ` բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը կանանց զանգվածային
լրատվամիջոցների համար, հինգրերորդ` կանանց համար գլոբալ
հաղորդակացությունների հասանելիության մեծացումը:
128. Согласованные выводы Комиссии по положению женщин (ООН) относительно
важнейших проблемных областей, определенных в Пекинской платформе действий http://
www.un.org/womenwatch/daw/public/agreedconclusions/Agreed-Conclusions-Russian.pdf
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Հազարամյակի զարգացման նպատակների համատեքստում
ԶԼՄ-ներն առանձնահատուկ նշանակություն ունեն սահմանված նպատակներին հասնելու համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու
առումով, այդ թվում երրորդ` գենդերային հավասարության նպատակի
շրջանակներում: Գենդերային հավասարության և մեդիայի միջոցով
կանանց հնարավորություններն ընդլայնելու հարցերի վրա ուշադրություն
հրավիրելու գլոբալ փորձերից մեկը 2013 թ. դեկտեմբերին Բանգոկում
(Թաիլանդ) գումարված համաժողովն էր` նվիրված գենդերային
քաղաքականության և ԶԼՄ-ների հարցերին129:
Այդ
համաժողովի
առանցքային
արդյունքը
Գենդերային
քաղաքականության և ԶԼՄ-ների հարցերի գլոբալ դաշինքի
ձևավորումն էր, որը պետք է համակարգված վերահսկողություն
իրականացնի Պեկինի հռչակագրի և գործողությունների ծրագրի
«Կանայք և ԶԼՄ-ները» ոլորտում130: Համաժողովը հանդես եկավ 2015ից հետո ԶԼՄ-ներում գենդերային հարցերը Հազարամյակի երրորդ`
գենդերային հավասարության նպատակի օրակարգում ընդգրկելու
առաջարկությամբ:
I. 1995-2014 թթ. առաջընթացի ընդհանուր գնահատականը
Պեկինի գործողությունների ծրագրի ընդունումից հետո անցած
20 տարվա ընթացքում ԶԼՄ-ների քաղաքականության մեջ որոշակի
փոփոխություններ են տեղի ունեցել: Ավելի ակտիվ են սկսել քննարկվել
խնդիրներ, որոնք նախկինում կա´մ տաբուների թվում էին, կա´մ չէին
արժանանում ԶԼՄ-ների ուշադրությանը: Խոսքը կանանց նկատմամբ
բռնության խնդրի մասին է, քաղաքականության և տնտեսության
մեջ կանանց ունեցած մասնակցության մասին, որոնց նկատմամբ
հետաքրքրությունը նկատվում է վերջին հինգ տարվա կտրվածքով:
Որոշակի առաջընթաց է նկատվում նաև ԶԼՄ-ներում կնոջ ոչ կարծրատիպային կերպար ստեղծելու ուղղությամբ: Վերջին տարիներին
հաջողակ, ինքնաբավ կնոջ կերպարն այլևս հազվագյուտ երևույթ չէ
ԶԼՄ-ներում, թեև այդ կերպարի ներկայացումը նախկինի պես հաճախ
ուղեկցվում է կարծրատիպերի վերարտադրությամբ:
129. Global Forum on Media and Gender http://www.unesco.org/new/en/communicationand-information/crosscutting-priorities/gender-and-media/global-forum-on-media-and-gender/
homepage/
130. FIRST GLOBAL FORUM ON MEDIA AND GENDER (GFMG) ; Final Statement http://
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/final_statement_gfmg.pdf
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Չնայած այն հանգամանքին, որ 2013 թ. ընդունված «Կանանց
և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում առաջին անգամ
ամրագրվեց նաև անուղղակի խտրականություն հասկացությունը և
թվարկվեցին դրա տեսակները, այդ թվում և գենդերային կարծրատիպերի վերարտադրությունը ԶԼՄ-ների միջոցով, սեքսիզմի գործելակերպը ԶԼՄ-ներում հաղթահարված չէ, ինչը հատկապես դրսևորվում է
կին քաղաքական գործիչների նկատմամբ, որոնց գործունեությունը
գնահատվում է ոչ թե գործարար որակների, այլ իգական սեռին
պատկանելության պրիզմայով: ԶԼՄ-ներում սեքսիզմի դրսևորումների
հսկողություն չի կատարվում, թեև հանրապետության օրենսդրությունում
ամրագրված է արգելք և պատասխանատվություն սեռի հատկանիշով
խտրականության համար:
ԶԼՄ-ներում գենդերային հիմնախնդիրների արծարծման դրական
փոփոխությունները մեծ մասամբ տեղի ունեցան հասարակական
կազմակերպությունների գործունեության շնորհիվ, որոնց հաջողվեց
ժամանակի ընթացքում որոշակի կապեր ստեղծել ԶԼՄ-ների հետ, լրագրողների հետ շփման հմտություններ ձեռք բերել և այլևս չխուսափել
նրանցից:
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ՀԿ-ների` հասարակական կարծիքի վրա ազդելու հնարավորությունները մեծացան համացանցային տեխնոլոգիաների զարգացման և սոցիալական ցանցերի լայն տարածման շնորհիվ, որոնք հարմար
հարթակ դարձան կանանց ՀԿ-ների գործունեության քարոզչության
և նրանց նախաձեռնությունները առաջ տանելու համար: Դրան
նպաստեցին հանրապետության ինտերնետացման մեծ տեմպերը: 20082012 թթ. ժամանակահատվածում ինտերնետից օգտվողների թիվը
Հայաստանում 10%-ից հասել է 47,1%-ի131:
Վերջին տարիներին փոխվել է նաև ԶԼՄ-ներին աջակցող միջազգային
հիմնադրամների
քաղաքականությունը:
Եթե
նախկինում տարբեր միջազգային հիմնադրամների աջակցությամբ
իրականացվող լրագրական ծրագրերի մեծ մասում գենդերային
հիմնախնդիրները գործնականում բացակայում էին, ապա այժմ
գենդերային հավասարությունը պարտադիր բաղադրիչ է դառնում ԶԼՄների աջակցությանն ուղղված ավելի ու ավելի մեծ թվով ծրագրերի
131. New Caucasus Internet Stats! Caucasus Barometer http://www.katypearce.net/newcaucasus-internet-stats/
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համար: Միջազգային հիմնադրամների աջակցությամբ ծավալվում
են նաև մեդիա ռեսուրսները` ուղղված գենդերային լրագրության զարգացմանը, խտրական գործելակերպի, գենդերային կարծրատիպերի
հաղթահարմանը, կանանց լիդերության օժանդակությանը132:
Վերջին 5 տարիներին մեծացել է գենդերային հիմնախնդիրների
լուսաբանման կամ կնոջ կերպարի թեմաներով տեղական և միջազգային
լրագրական մրցույթների թիվը, ինչը նույնպես դրական ազդեցություն է
թողել այդ թեմաների նկատմամբ ԶԼՄ-ների հետաքրքրության մեծացման առումով:
Պեկինի գործողությունների ծրագրի հանձնարարականների համաձայն` ԶԼՄ-ների դերը գենդերային հավասարության առաջմղման
խնդրում հաշվի է առնվել հանրապետությունում հետպեկինյան ժամանակաշրջանում ընդունված բոլոր փաստաթղթերում133:
ԶԼՄ-ների հետ փոխգործունեությունը 2010 թ. ընդունված Գենդերային
քաղաքականության հայեցակարգի134 հիմնական բաղադրիչներից է,
ինչն արտացոլված է «ՀՀ գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ.
ռազմավարական ծրագրում»135:
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված են մի շարք միջոցառումներ`
ուղղված թե´ գենդերային հիմնախնդիրները լուսաբանող լրագրողների
խրախուսմանը, թե´ լրագրողների գենդերային կրթության իրականացմանը, ինչը մինչև վերջերս կատարվում էր միայն կանանց ՀԿների ջանքերով, ոչ ֆորմալ կրթության կազմակերպմամբ (սեմինարներ
լրագրողների համար, լիդերության դպրոցներ և այլն)136:
132. Վերջին 5 տարիների կայացած գենդերային լրագրության աղբյուրների թվում հարկ
է նշել «Կինը և քաղաքականությունը» լրագրային հավելվածը և տեղեկատվականվերլուծական WomenNet.am
կայքը (ՊրոՄեդիա-Գենդեր հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությունը):
133. «Հայաստանի Հանարպետությունում կանանց դրության բարելավման և հասարակությունում նրանց դերի բարձրացման 1998-2000 թթ. ազգային ծրագիր»,
«Հայաստանի Հանարպետությունում կանանց դրության բարելավման և հասարակությունում նրանց դերի բարձրացման 2004-2010 թթ. ազգային ծրագիր»:
134. ՀՀ գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ (2010) http://www.gov.am/u_files/
file/kananc-xorh/Gender-hayecakarg.pdf
135. Նույն տեղում:
136. Սկսած 2000 թվականից` Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի
ուժերով գենդերային դասընթացները ներդրվել են հանրապետության 15 բուհերում,
սակայն «լրագրություն» մասնագիտության գծով` միայն մի բուհում և ևս երկուսում` որպես
ֆակուլտատիվ դասընթաց:
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ԶԼՄ-ները գենդերային հարցերին վերաբերող միջազգային փաստաթղթերին են անդրադառնում միայն տեղեկատվական առիթներով
և սահմանափակվում են նորությունների հաղորդագրություններով137:
Որոշակի ծրագրեր և արշավներ` ուղղված Պեկինի գործողությունների
ծրագրի, ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների և ուրիշ միջազգային փաստաթղթերի
մասին իրազեկությանը, ԶԼՄ-ները չեն իրականացնում: Միջազգային
փաստաթղթերի, այդ թվում Պեկինի գործողությունների ծրագրի հանձնարարականների իրականացման գործունեությունը սոսկ կանանց
կազմակերպությունների առանձնաշնորհն է, սակայն նրանց ջանքերն
այդ ուղղությամբ բավարար չեն138:
Հասարակության թերի իրազեկությունը, լրագրողների գենդերային
կրթության բացերը և ԶԼՄ-ներում գենդերային քաղաքականության
բացակայությունը երևացին հակագենդերային քարոզարշավի ընթացքում, որ սկսվեց հանրապետությունում «Կանանց և տղամարդկանց
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո:
Հանրապետության մեդիա հասարակության ներկայացուցիչները մեծ
մասամբ լծվեցին օրենքի մասին ապատեղեկատվության տարածմանը,
գենդերային տերմինաբանության խեղաթյուրմանը և կանանց կազմակերպությունների վարկաբեկմանը: Այն լրագրողները, որոնք մնացին
գենդերային հավասարության պաշտպանության դիրքերում և հանդես
էին գալիս հօգուտ օրենքի, փոքրամասնություն կազմեցին:
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Սենսացիայի տարրը, որ առաջացրեց հակագենդերային արշավը, մի
կողմից, կտրուկ բարձրացրեց ԶԼՄ-ների հետաքրքրությունը գենդերային
հիմնախնդիրների նկատմամբ, բայց մյուս կողմից` լրագրողների մեծ
մասի` այդ հարցերի անբավարար իմացության հետևանքով ԶԼՄ-ներում
մեծացավ ոչ այնքան գրագետ և առասպելներն ու կարծրատիպերն
ամրապնդող նյութերի թիվը:
137. ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի գործունեության և նրա առաքելության թեմատիկ ոլորտների լուսաբանումը Հայաստանի լրատվամիջոցներում: Մոնիթորինգի
հաշվետվություն: ՊրոՄեդիա-Գենդեր ՀԿ, Երևան, 2010:
138. ԶԼՄ-ների ուշադրությունը Հազարամյակի նպատակներին, ԵԽԽՎ բանաձևերին,
Կահիրեի բնակչության և զարգացման խորհրդաժողովի գործողությունների ծրագրին,
Պեկինի գործողությունների ծրագրին և ԿՆԽՎ կոնվենցիային, որպես կանոն, թելադրվում
է հոբելյանական տարեթվերով կամ այն միջոցառումներով, որոնք առնչվում են դրանց
ընդունմանը, և կամ արդյունքների ընդհանրացումով 10, 15 տարի անց: Ըստ «ՄԱԿ-ի
Բնակչության հիմնադրամի գործունեության և նրա առաքելության թեմատիկ ոլորտների
լուսաբանումը Հայաստանի լրատվամիջոցներում» մոնիթորինգի արդյունքների (2010):

160

Դա հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ չնայած որոշակի
առաջխաղացմանը` գենդերային լրագրությունը հանրապետությունում
դեռևս կայացած չէ, իսկ պետության գենդերային քաղաքականությունը
պատշաճ արտացոլում չի գտնում ԶԼՄ-ներում:

II. Պեկինի գործողությունների ծրագրի ռազմավարական
ուղղությունների իրականացման դիտարկում և
գնահատում
«Կանայք և զանգվածային լրատվամիջոցները» հիմնախնդրային
ոլորտում իրավիճակի դիտարկումն ու գնահատումը կատարված է
ըստ երկու ռազմավարական ուղղությունների.

Կանանց համար կարծիքի արտահայտման և որոշումների
ընդունման հնարավորությունների և մատչելիության ընդլայնում թե´ զանգվածային լրատվամիջոցներում և հաղորդակցության նոր տեխնոլոգիական միջոցներում, թե´
այդ միջոցների օգնությամբ:
Զանգվածային լրատվամիջոցներում կնոջ հավասարակշռված և ոչ կարծրատիպային կերպարի ստեղծման աջակցություն:
Այդ նպատակներին համապատասխան` յուրաքանչյուր գործողության գնահատում, որ ուղղված է հասարակությունում կնոջ կարգավիճակի բարձրացմանը և գենդերային անհավասարակշռության հաղթահարմանը, անմիջականորեն կապվում է այն հարցի հետ, թե որքանով են
համարժեք ու շահագրգիռ լուսաբանվում այդ հարցերը ԶԼՄ-ներում,
որքանով է լայնորեն ու արհեստավարժ մատուցվում տեղեկատվությունն
այդ թեմայով, որքանով իրենք` կանայք, հնարավորություն ունեն ազդելու
ԶԼՄ-ների քաղաքականության վրա:
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Ռազմավարական նպատակ 1.
Կանանց համար կարծիքի արտահայտման և որոշումների
ընդունման հնարավորությունների և մատչելիության ընդլայնում
թե´ զանգվածային լրատվամիջոցներում և հաղորդակցության նոր
տեխնոլոգիական միջոցներում, թե´ այդ միջոցների օգնությամբ
Այդ նպատակի շրջանակներում առաջընթացը գնահատելու համար
անհրաժեշտ է դիտարկել երեք բաղադրիչ.
 կանանց կարծիքի և շահերի ներկայացում ԶԼՄ-ներում,
 ԶԼՄ-ներում պրոֆեսիոնալ գործունեության հասանելիությունը կանանց համար և նրանց հնարավորությունները
ազդելու ԶԼՄ-ների քաղաքականության վրա,
 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հասանելիությունը կանանց համար:
Հանրապետությունում անցկացված ԶԼՄ-ների գենդերային մշտադիտարկումները ցույց են տալիս, որ զանգվածային լրատվամիջոցներում
ներկայացվող աշխարհը զգալիորեն տղամարդկային է: Այն մարդկանց
86%-ը, որոնց մասին պատմում են հայկական ԶԼՄ-ները, տղամարդիկ
են, ընդհանուր տեղեկատվական հոսքում հրապարակումների սոսկ 10%ն է հատկացված կանանց: Նորությունները նույնպես տղամարդկային
են: ԶԼՄ-ներում 6 տղամարդ նյուսմեյքերին ընկնում է մեկ կին:
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Նույնը վերաբերում է լուսանկարների շարքին. տղամարդկանց
լուսանկարները կանանց լուսանկարներից 6 անգամ ավելի շատ են:
Ընդ որում, հրապարակումների հեղինակների մինչև 70%-ը կանայք են,
այսինքն` տղամարդկանց աշխարհն արձանագրվում է կին լրագրողների
ձեռքով139: Այսուհանդերձ կին լրագրողները տղամարդ լրագրողներից
ավելի հաճախ են դիմում կանանց մեկնաբանությունների համար:
Հրապարակումների հեղինակների ըստ սեռի հարաբերակցությունը
պայմանավորված է ոչ միայն տվյալ հրատարակությունում աշխատողների կազմում կանանց թվով, այլև լուսաբանվող թեմաներով: Օրինակ`
ԶԼՄ-ներում գենդերային բռնության հիմնախնդրի ներկայացման
139. «Կնոջ կերպարը լրատվամիջոցների ներկայացմամբ» մոնիթորինգի վերլուծական
հաշվետվություն / «ՊրոՄեդիա-Գենդեր» ՀԿ, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակ, Երևան, 2011: http://unfpa.am/publications-women-image-in-media
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հետազոտության140 արդյունքներով` այդ թեմայով հրապարակումների
հեղինակների 90%-ը կանայք են:
Ընդհանուր առմամբ, հանրապետությունւմ անցկացված մշտադիտարկումների տվյալները վկայում են, որ կանայք դեռևս բավարար
չափով չեն ներկայացվում ԶԼՄ-ներում, նրանց դերը խեղաթյուրված
է, և գենդերային անհավասարության ու կանանց նկատմամբ
խտրականության մշակութային հիմքերը հաճախ պաշտպանվում,
երբեմն նաև սրվում են ԶԼՄ-ների միջոցով:
Այս եզրակացություններն արտացոլում են այն պատկերը, որ բնորոշ
է համաշխարհային ԶԼՄ-ներին, և համեմատելի են Գլոբալ մեդիա
մոնիթորինգի (GMMP 2009/2010)141 արդյունքների հետ, ըստ որոնց` այն
մադկանց 76%-ը, որոնց մասին լսում կամ կարդում են համաշխարհային
նորություններում, տղամարդիկ են, բոլոր ռեպորտաժների միայն
13%-ն է նվիրված կանանց, կանայք ԶԼՄ-ներում հարցազրույց տվող
փորձագետների նվազ քան 20%-ն են կազմում, կին ռեպորտյորները բոլոր
սյուժեների 37%-ն են հեղինակում142:
Կանանց փորձագիտական կարծիքը փաստորեն չի արտացոլվում
ԶԼՄ-ներում, և այդ հանգամանքը ԶԼՄ-ներում գենդերայնորեն չհավասարակշռված քաղաքականության հետևանք է` նպաստելով կանանց`
որպես հասարակական-քաղաքական ակտիվության և որոշումների
ընդունման ոլորտի վրա որևէ կերպ ազդելու անկարող մարդկանց
կարծրատիպային ընկալման հաստատմանը: 2011 թ. մոնիթորիգի
տվյալներով` փորձագիտական կարծիքը տղամարդկային է. 8 տղամարդ
փորձագետին ընկնում միայն մեկ փորձագետ կին: Այն ոլորտների
վերլուծությունը, որոնց դեպքում փորձագիտական կարծիքի համար
դիմում են կանանց, ընդհանուր առմամբ վեր է հանում հետազոտողների
կանխատեսած պատկերը: Կանանց վստահում են մեկնաբանել
140. «Գենդերային բռնության հիﬓախնդիրը Հայաստանի ԶԼՄ-ների ներկայացմամբ»
հետազոտություն: ՄԱԲՀ-ի «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում»
ծրագիր / «ՊրոՄեդիա-Գենդեր» ՀԿ. Երևան 2010 http://www.genderbasedviolence.am/am/
content/show/83/-.html
141. Գլոբալ ﬔդիա մոնիթորինգը ﬔկնարկել է 1995 թ.` Պեկինի կանանց դրությանը
նվիրված համաշխարհային խորհրդաժողովի նախօրեին և անցկացվում է հինգ տարին
ﬔկ: Համաձայն Գլոբալ ﬔդիա մոնիթորինգի (GMMP 2009/2010) «Ով է ստեղծում լուրերը»
զեկույցի` այն մարդկանց 76%-ը, որոնց մասին լսում և կարդում են համաշխարհային
նորություններում, տղամարդիկ են: http://www.whomakesthenews.org/
142. Համաձայն Գլոբալ ﬔդիա մոնիթորինգի (GMMP 2009/2010) «Ով է ստեղծում լուրերը»
զեկույցի http://www.whomakesthenews.org/
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ընտանիքի և երեխաների դաստիարակության հարցերը, սոցիալական
ոլորտը, կրթությունը, առողջապահությունը, մշակույթը և արվեստը,
շոու բիզնեսը:
Փորձագիտական կարծիքին դիմելու առումով որոշիչ գործոն է
փորձագետի կարգավիճակը, և քանի որ կանանց կարգավիճակը,
փաստորեն, բոլոր ոլորտներում տղամարդկանց կարգավիճակից ցածր
է, կանանց փորձագիտական կարծիքը գերակշռող չէ անգամ կանանց
զբաղվածության ավանդական ոլորտներում: Ընդհանուր առմամբ
տղամարդկանց կամ կանանց ներկայությունը բուրգի վերին հարկերում
կտրուկ բարձրացնում է նրանց նկատմամբ ԶԼՄ-ների ուշադրությունը:
Համապատասխանաբար. կանանց տոկոսը խորհրդարանում և
գործադիր իշխանության որոշումների ընդունման մակարդակում
համահարաբերակցում է նրանց ներկայացվածությունը ԶԼՄ-ներում:
Նման պատկեր է վեր հանվել ԶԼՄ-ներում կանանց փորձագիտական
կարծիքի ներկայացվածության թե՛ առավել վաղ` 2005 թ.143 կատարված
հետազոտություններում, թե՛ 2014 թ.144 վերջին մշտադիտարկման
ընթացքում, այսինքն` կարելի է ասել, որ ԶԼՄ-ներում կանանց
փորձագիտական կարծիքի ներկայացվածությունը փաստորեն չի
փոխվում` մնալով վերջին տասնամյակի կտրվածքով 14-16%-ի մակարդակում:
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Գենդերային հիմնախնդիրներին նվիրված սյուժեների վերլուծությունը վեր է հանում տեղեկատվական հաղորդումների ժանրի գերակշռությունը, ընդ որում ոչ միայն լրատվական գործակալություններում, այլև
մամուլում: Դա վկայում է, նախ, որ լրագրողներն այնքան չեն տիրապետում
թեմային, որ վերլուծություն անեն, երկրորդ` գենդերային թեմաներով
նյութերի երևան գալը սերտորեն կապված է տեղեկատվական առիթների
հետ, որոնք հաճախ մատուցում են կանանց կազմակերպությունները:
Կանանց կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հիմնական
փորձագետներն են, որոնց դիմում են ԶԼՄ-ները գենդերային հիմնախնդիրների մեկնաբանման համար:
Ինչպես ցույց է տալիս փորձը, կանանց ՀԿ-ների փիար բաղադրիչը
ժամանակի հետ ուժեղանում է, և եթե նախկինում նրանք խուսափում
էին լրագրողների հետ շփումներից` զգուշանալով «գրանտակեր» կարգի
143. Женское мнение в СМИ, материалы мониторинга национальных газет в странах Южного Кавказа и Центральной Азии / Коалиция “КавкАзия”. Тбилиси, 2005.
144. Men and Women in Armenian Media. Monitoring Report. 2014 Caucasus Institute, UNDP/
EU.
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պիտակներից, ապա այսօր լրագրողներն իրենք են նրանց ընդառաջ
քայլեր անում: Սակայն ԶԼՄ-ների և կանանց ՀԿ-ների լիակատար
փոխըմբռնման մասին խոսելու հիմքեր չկան:
Պիտակները շարունակում են վերարտադրվել մամուլում նախանձելի
հետևողականությամբ, սակայն կանանց կազմակերպությունների
կարծեցյալ պատվիրված գործունեության վերաբերյալ ամենաքննադատական հոդվածներում անգամ չի հերքվում այն խնդիրների
առկայությունը, որոնցով զբաղվում են նրանք: Այսուհանդերձ, մեր
հասարակության համար գենդերային հիմնախնդիրների նշանակությունը նվազեցնելու փորձեր են նկատվում, օրինակ` կասկածի տակ է
դրվում Հայաստանում կանանց նկատմամբ բռնության տարածվածության աստիճանը145:
Գենդերային թեմաներով հրապարակումների բնորոշ գիծն այն
է, որ հեղինակները փաստորեն չեն օգտագործում կանանց ՀԿ-ների
համար սովորական տերմիններ (գենդերային քաղաքականություն,
հավասար իրավունքների և հնարավորությունների քաղաքականություն,
գենդերային բռնություն, կանայք որոշումների ընդունման մակարդակում,
կանանց իրավունքներ, խտրկանություն), հղում չեն անում գենդերային
հավասարության վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերին, ինչպես
նաև խուսափում են վերլուծական եզրակացություններ անելուց, եթե
մանավանդ դրանք կապված են որևէ կարծրատիպ կոտրելու հետ:
Այսուհանդերձ, նրանք բավական հստակ են ներկայացնում
հիմնախնդիրը կանանց պատմությունների, մարդկանց ճակատագրերի
միջոցով:
Սոցիալական լրագրությանը բնորոշ գենդերային հիմնախնդիրների կիրառումը մեծ հաջողությամբ է գործում` բարձրացնելով նյութերի
ընթերցելիությունը: Վերջին տարիներին ԶԼՄ-ները սկսել են հստակ
արտահայտել քաղաքականության մեջ կանանց անբավարար ներկայացվածության, գյուղի կանանց հիմնախնդիրները, սկսել է արծարծվել կանանց նկատմամբ խտրականությունը աշխատանքի շուկայում, լայն լուսաբանում է ստացել ընտրովի աբորտների խնդիրը,
գենդերային կարծրատիպերը կասկածի տակ դնելու փորձեր են
նկատվում, բայց ընդհանուր տեղեկատվական հոսքում այդ թեմաներով
145. «Գենդերային բռնության հիմնախնդիրը Հայաստանի ԶԼՄ-ների ներկայացմամբ»
հետազոտություն / ՄԱԲՀ-ի Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասում
ծրագիր: Երևան 2010: http://www.genderbasedviolence.am/am/content/show/83/-.html
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հրապարակումների տոկոսը աննշան է մնում146: Անդրադարձը գենդերային թեմաներին մեծ մասամբ պատահական բնույթ ունի և
պայմանավորված է տեղեկատվական առիթներով, որոնք մատուցվում
են միջազգային և կանանց կազմակերպությունների միջոցառումների
համատեքստում կամ այդ թեմայով մրցույթի շրջանակներում:
Մշտական հիմունքով գենդերային թեմաները, որպես կանոն, չեն
լուսաբանվում: Հիմնախնդրային, վերլուծական նյութերն այդ թեմաներով
նույնպես չափազանց քիչ են:
Հեռուստաարտադրանքի վերլուծությունը վեր է հանում այն
հեռուստաշոուների թվի աճը147, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են
գենդերային խնդիրներին, սակայն դրանց ճնշող մեծամասնությունը
վերարտադրում է գենդերային կարծրատիպերը, ընդ որում` հաճախ
կանանց շուրթերով: Դա բնորոշ է հատկապես այն քննարկումներին,
որոնք անցկացվում են վերջին տարին հակագենդերային արշավի
շրջանակներում այդ շարժման ակտիվիստների մասնակցությամբ:
Համաձայն հարցումների արդյունքների` հարցվածների 79%ը տեղեկատվությունը քաղում է հեռուստատեսությունից և 17%-ը`
ինտերնետային հրատարակություններից, ընդ որում ինտերնետային
տեղեկատվությունից օգտվողների թիվը վերջին երկու տարվա ընթացքում աճել է 2011 թ. 6%-ից 2011 թ. հասնելով մինչև 17%-ի:
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Հեռուստադիտողների շրջանում 65%-ը տեղեկատվական ծրագրեր
է դիտում, երկրորդ տեղում` 35%-ը, հեռուստասերիալ դիտողներն են:
Եթե հաշվի առնենք, որ լուրերի բովանդակությունը հիմնականում
տղամարդկային է, իսկ սերիալները, ըստ հետազոտությունների148,
վերարտադրում են կարծրատիպային ընկալումները, ապա ստացվում
է, որ հեռուստադիտողը հիմնականում սպառում է գենդերայնորեն
չհավասարակշռված հեռուստաարտադրանք:
146. 2010 թ. տվյալներով` գենդերային թեմաներով հրապարակումների քանակը
չի գերազանցել 2%-ը, փորձագիտական գնահատականներով` 2013-2014 թթ. այդ
թեմաներով հրապարակումների քանակը մեծացել է, սակայն ստույգ քանակական
հետազոտություններ այդ կապակցությամբ չեն կատարվել: Տե´ս ՄԱԿ-ի Բնակչության
հիմնադրամի գործունեության և նրա առաքելության թեմատիկ ոլորտների լուսաբանումը
Հայաստանի լրատվամիջոցներում: Մոնիթորինգի հաշվետվություն: Երևան 2010:
147. Men and Women in Armenian Media. Monitoring Report. 2014 Caucasus Institute, UNDP/
EU.
148. Ռեգիոնալ հետազոտությունների և ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների
կենտրոն, «Կանանց ինչպիսի՞ կերպարներ, ընտանիքի ի՞նչ մոդելներ են մատուցում
հեռուստադիտողին հայկական սերիալները» ուսումնասիրություն, 2012:
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Վերջին երկու-երեք տարիներին մեծ թափով զարգանում է օնլայն
մեդիան, սակայն, ինչպես ցույց են տալիս մշտադիտարկման տվյալները149,
ինտերնետային հրատարակություններում կանանց և տղամարդկանց
արտացոլման անհավասարակշռությունն ավերի ցցուն է, քան տպագիր
մամուլում:
Լրագրողի մասնագիտության մատչելիությունը Հայաստանում
սեռի հատկանիշով սահմանափակումներ չունի: Ընդհանուր առմամբ
լրագրության ոլորտը բավական իգականացված է, լրագրական
բուհերի շրջանավարտների թվում կանայք մեծամասնություն են,
սակայն ԶԼՄ-ների ղեկավարությունում կանանց թիվը զգալիորեն
ավելի ցածր է, քան այդ ոլորտում աշխատողների թիվը: Տոկոսային
հարաբերությամբ, ըստ փորձագիտական գնահատականների, ԶԼՄների կին ղեկավարների թիվը չի գերազանցում 20%-ը150: ԶԼՄ-ների
կին ղեկավարների թվի շարժընթացը դրական է: Կին ղեկավարներն
ամենից շատ օնլայն հրատարակությունների թվում են, ամենից քիչ`
հեռուստաընկերությունների ղեկավարների թվում151: Սակայն, ինչպես
ցույց են տալիս մամուլի մշտադիտարկումները, բնավ միշտ չէ, որ ԶԼՄների ղեկավարությունում գտնվող կանայք համամիտ են գենդերային
հավասարության քաղաքականությանը:
Վերջին երկու-երեք տարիներին հանրապետությունում շեշտակիորեն զարգանում են բլոգները և հանրային լրագրությունը,
որոնց հնարավորությունները լայնորեն օգտագործում են կանանց
կազմակերպությունները: Զգալի տեմպերով է մեծանում սոցիալական
ցանցերից օգտվողների թիվը: Փաստորեն, հանրապետության բոլոր
կանանց կազմակերպություններն այսօր ներկայացված են սոցիալական
ցանցերում, ինչը նոր հնարավորություններ է բացում հասարակայնության
ուշադրությունը նրանց նախաձեռնությունների վրա ուղղելու համար և
149. «Կնոջ կերպարը լրատվամիջոցների ներկայացմամբ» մոնիթորինգի վերլուծական
հաշվետվություն:
«ՊրոՄեդիա-Գենդեր» ՀԿ/ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի
հայաստանյան գրասենյակ, Երևան 2011: http://unfpa.am/publications-women-image-inmedia
150. Այս խնդրի վերաբերյալ գենդերային տարբերակված տվյալներ հանրապետությունում
գոյություն չունեն:
151. Հանրապետությունում, բացի Հանրային հեռուստեսությունից, եթեր է հեռարձակվում 15 մասնավոր հեռուստաալիք` 7 համազգային և 9 մայրաքաղաքային:
Բացի այդ, հանրապետության մարզերում գոյություն ունեն 25 տարածաշրջանային
հեռուստաալիքներ: Երկրում ներկայիս դրությամբ հեռարձակվում են Հանրային ռադիոն
և 22 մասնավոր ռադիոընկերություններ: Տպագիր ԶԼՄ-ների շուկայում 72 անուն թերթ
կա, որոնցից 28-ը` մարզային: Տեղեկատվական կայքերի թիվը հանրապետությունում
232 է: «Հայաստանի մեդիա ինդուստրիայի ներկա վիճակը» հետազոտություն/Երևանի
մամուլի ակումբ` ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ: http://www.ypc.am/media_research/ln/ru
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նոր հեռանկարներ` գործունեությունն ընդլայնելու և կանանց ցանցեր
ստեղծելու համար: «Ռեգիոն» կենտրոնի հետազոտության տվյալների
համաձայն` Հայաստանի բնակիչների մոտ 70%-ը գրանցված է սոցիալական ցանցերում152, ընդ որում Facebook-ի օգտվողների թիվը Հայաստանում բավական շեշտակի է աճում` ամեն ամիս 20-30 հազար մարդով,
և վերջին տվյալների համաձայն` արդեն հասնում է 560 հազարի: Միայն
Facebook սոցիալական ցանցից Հայաստանում օգտվում է բնակչության
19%-ը, փաստորեն` երկրի յուրաքանչյուր հինգերորդ բնակիչը կամ
ինտերնետից օգտվողների 42%-ը: «Օդնոկլասնիկի» սոցիալական ցանցում 775 հազար էջ կա, իսկ «Վկոնտակտե»-ում` 310 հազար ըքաունթ:
Համաձայն socialbakers.com կայքում հրապարակված վիճակագրության` Հայաստանում սոցցանցերից օգտվողների 47%-ը տղամարդիկ են, 53%-ը` կանայք: Ըստ պաշտոնական տվյալների` եթե
2009 թ. երկրում եղել են 1,1 մլն ինտերնետ օգտվողներ, ապա 2011-ին`
արդեն 1,7 մլն: Լայնաշերտ ինտերնետից օգտվողների թիվը 2009 թ.
70 հազարից 2011 թ. հասել 240 հազարի: Ուշագրավ է, որ օգտվողների թվի աճին զուգահեռ նվազում են ինտերնետի գները: Այս տվյալները վկայում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հասանելիության
հնարավորությունների ընդլայնման մասին, այդ թվում և կանանց համար:
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Բայց և այնպես սոցիալական ցանցերի զարգացումը ուժեղացնում
է տեղեկատվական դաշտում նաև հակագենդերային բաղադրիչը:
Հայաստանում դա դրսևորվեց անցումով պասիվ վերաբերմունքից և
գենդերային հիմնախնդիրների անտեսումից ակտիվ հակաքարոզչության և գենդերային հավասարության մերժման: Այդ միտումը հստակ
երևակվեց հակագենդերային արշավի շրջանակներում, որ ծավալվեց Հայաստանում 2013 թ. կեսերից «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ
օրենքի շուրջը: Սոցիալական ցանցերում սկսված արշավը թափանցեց
ԶԼՄ-ներ, ինչը հանգեցրեց, մի կողմից, նշված օրենքի վարկաբեկման,
մյուս կողմից` գենդերային հիմնախնդիրների նկատմամբ հետաքրքրության բռնկման: Ստեղծված իրավիճակը կանանց կազմակերպություններին և գենդերային հավասարության կողմնակիցներին բարդ իրավիճակի մեջ դրեց, որոնք ստիպված էին անընդհատ հերքել ընդդիմախոսների
տարածած ապատեղեկատվությունը և հակադարձել մշտական հարձակումներին: Գենդերային տերմինաբանության խեղաթյուրման պատ152. «Facebook в Армении: пользователи и применение», центр Регион 2013 г.
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ճառով պարտադրված վեճերի համատեքստում դժվարացել է պետության
գենդերային քաղաքականության իրականացումը:
Նշված փոփոխությունները համադրվում են համընդհանուր
միտումներին, համաձայն որոնց` նոր տեխնոլոգիաները փոխում են
տեղեկատվական միջավայրը և լայն դռներ բացում կարծիքի արտահայտման ազատության համար, աննախադեպ անհատական հնարավորություններ ընձեռում տեղեկատվական նյութի հասանելիության,
ստեղծման և փոխանակման համար բազմաթիվ հարթակներում153:
Սակայն դա չի նշանակում, որ նման ճանապարհով լայնորեն տարածվող
տեղեկատվական հոսքը զգայուն գենդերային և հավասարակշռված
գենդերային կարծիք է: Այս համատեքստում էլ ավելի մեծ նշանակություն
է ստանում լրագրողների գենդերային կրթությունը, մասնագիտական
չափորոշիչների և ինքնակարգավորման խրախուսումը:

Ռազմավարական նպատակ 2.
Զանգվածային լրատվամիջոցներում կնոջ հավասարակշռված և
ոչ կարծրատիպային կերպարի ստեղծման աջակցություն
ԶԼՄ-ներում ներկայացվող կանանց կերպարները կարելի է բաժանել
երեք հիմնական տեսակի. հաջողակ կանայք (ժամանակակից կանայք,
որոնք հաջողության են հասել որևէ ոլորտում կամ պատմական կանայք),
բռնության զոհեր և մարգինալ խմբերի ներկայացուցիչներ: Ընդ որում,
կանանց կերպարները ԶԼՄ-ներում ներկայացվող բոլոր կերպարների
ընդամենը 14%-ն են կազմում154: Եվ անգամ հաջողակ կանանց ներկայացումը հաճախ կատարվում է կարծրատիպային մոտեցումներով,
որոնք դրսևորվում են «Ինչպե՞ս է հաջողվում կարիերան համատեղել
ընտանիքի հետ», «Կարողանո՞ւմ եք լավ կերակուրներ պատրաստել»
կարգի հարցերով:
Համաձայն հանրապետության առավել տարածված հասարակական-քաղաքական հրատարակությունների մոնիթորինգի արդյունքների`
կանանց կերպարները առավել հաճախ ներկայացված են քաղաքականության (27%), մշակույթի (11%), սպորտի (11%), շոու բիզնեսի (10%),
153. «Կարծիքի արտահայտման ազատության և զանգվածային լրատվամիջոցների
զարգացման հարցերի համաշխարհային միտումները», հետազոտություն: http://unesdoc.
unesco.org/images/0022/002270/227025e.pdf
154. Կնոջ կերպարը լրատվամիջոցների ներկայացմամբ» մոնիթորինգի վերլուծական
հաշվետվություն:
«ՊրոՄեդիա-Գենդեր» ՀԿ/ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի
հայաստանյան գրասենյակ, Երևան 2011: http://unfpa.am/publications-women-image-inmedia
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սոցիալ-տնտեսական կյանքի (7%), հասարակական և իրավապաշտպան
գործունեության (6%), կրթության և գիտության (6%), պատահարների (5%),
մասնավոր կյանքի (5%) համատեքստում:
Կանանց կերպարների գերակշռությունը քաղաքականության համատեքստում բացատրվում է ուսումնասիրված հրատարակությունների
քաղաքականացմամբ, ընդ որում, կանանց կերպարների մեծ մասը
ներքին քաղաքականության և քաղաքական կուսակցությունների գործունեության ոլորտում է, արտաքին քաղաքականությունը տղամարդկանց
առանձնաշնորհն է, տեղի կանայք գրեթե չկան155:
Ըստ մոնիթորինգի տվյալների` ներկայացված կանանց կերպարների
ընդհանուր թվի 11%-ը զոհի կերպարներ են, և այդ հրապարակումների
ավելի քան կեսի դեպքում նրանք դժբախտ պատահարների զոհեր
են, մնացածը` ներընտանեկան բռնության և 12%-ը` հասարակական
վայրերում կատարված բռնության156:
Հաճախ որոշակի կանանց կերպարներն ընդամենը ֆոն են ծառայում
սոցիալական խնդիրները հնչեցնելու համար, դա վերաբերում է
հատկապես աղքատության խնդիրներին:
Հատկապես կանանց միջոցով է ամենից հաճախ խոսվում
սոցիալապես անապահով շերտերի խնդիրների մասին: Որոշակի
մարդու միջոցով հիմնախնդրի արծարծումը, անկասկած, նախընտրելի
է ընթերցողի վրա ուժեղ ազդելու տեսանկյունից, սակայն կնոջը
ներկայացնում է կարծրատիպերի շրջանակներում:
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Ժամանակակից հասարակությունում մարդիկ չեն կարող խուսափել մասսայական մշակույթի ազդեցությունից, որ հեռարձակվում է
հեռուստատեսությամբ: Ֆիլմերը, սերիալները թե´ տեղեկատու դեր են
կատարում, թե´ սոցիալականացնող` մատուցելով վարքագծի մոդելների
ամբողջ համալիրներ կյանքի տարբեր իրավիճակներում. շփում, կարիերա, հարաբերություններ ընտանիքում և աշխատավայրում:
Համաձայն կովկասյան հետազոտությունների կենտրոնի (CRRCArmenia) կատարած հետազոտության` հանրապետության բնակչության
մեկ երրորդի համար հեռուստատեսությունը ազատ ժամանակի
անցկացման հիմնական ձևն է, որին ամեն օր հատկացվում է 7-12 ժամ,
ընդսմին հայկական սերիալները դիտում է բնաչության 80%-ը:
155. Նույն տեղում:
156. Նույն տեղում:
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Ընտանեկան բռնության խնդիրներով զբաղվող 7 հասարակական
կազմակերպություններ միավորող կոալիցիայի նախաձեռնությամբ 2012
թ. հանրապետությունում կազմակերպվել է արշավ կանանց նկատմամբ
հեռուստասերիալներում ցուցադրվող բռնության տեսարանների սահմանափակման պահանջով: Արշավի նախաձեռնողները պաշտոնական նամակով դիմել են Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային
հանձնաժողով, որում պահանջել են կիրառել «Հեռուստատեսության և
ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածը, որն արգելում է այնպիսի
ծրագրերի հեռարձակումը, որոնք բռնության ու դաժանության քարոզչություն ու տարածում են բովանդակում:
Ըստ հետազոտությունների157, տեղի սերիալների 64 կնոջ կերպարներից միայն մեկը որևէ բռնության կամ նվաստացման չի
ենթարկվել: Ընդհանուր առմամբ, հեռուստատեսությամբ հայկական
սերիալներում ներկայացվող կանանց կերպարները նպաստում են
գենդերային կարծրատիպերի ամրապնդմանն ու վերարտադրությանը,
ինչը չի կարող անհանգստություն չհարուցել այն նկատառումով, որ
հասարակական կարծիքի վրա հիմնականում ազդեցություն է թողնում
հեռուստատեսությունը:
Առատորեն կարծարտիպային մոտեցումներով ստեղծված կանանց
կերպարներ է մատուցում գովազդը, թեպետ «Գովազդի մասին» ՀՀ
օրենքն արգելում է վիրավորական արտահայտություները, ազգության,
սեռի, ռասայի և այլ հատկանիշներով համեմատություններն ու
կերպարները: Սակայն հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ
հայկական գովազդում կանանց կերպարների 50%-ը բացահայտ
սեքսիստական բնույթ ունի, քանի որ կնոջը ներկայացնում է որպես
ապրանք կամ սեքսի առարկա158:
Փորձագետների գնահատումով` այն ուղերձը, որ ձևավորում
է մեդիան կանանց կերպարների միջոցով, խոչընդոտում է կանանց
առաջընթացը և չի համապատասխանում պետության գենդերային
քաղաքականությամբ սահմանված սկզբունքներին:

157. «Կնոջ կերպարը հայկական սերիալներում / Ռեգիոնալ հետազոտությունների և
ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն:
158. Գրիգորյան Լիլիթ. Կնոջ կերպաը հայկական գովազդում, http://www.osf.am/programs/
policy-fellowship-initiative/policy-briefs/?lang=am
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Եզրակացություններ
«Կանայք և ԶԼՄ-ները» ոլորտի դիտարկումն ու գնահատումը
ցույց են տալիս, որ ԶԼՄ-ներում կանանց կերպարների քանակական և
որակական ներկայացվածությունն ուղղակիորեն արտացոլում է երկրի
հասարակական-քաղաքական դասավորությանը բնորոշ գենդերային
անհավասարակշռությունը: ԶԼՄ-ներն իրենց հերթին ոչ կարծրատիպային կանանց կերպարներ ստեղծելու նախաձեռնություն չեն ցուցաբերում,
դրա հետևանքով էլ չեն նպաստում գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը, ինչն իր հերթին խոչընդոտում է կանանց առաջընթացը
հասարակության հասարակական-քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական
կյանքում:
Գովազդում և ԶԼՄ-ներում սեքսիզմի դրսևորումների դեմ պայքարի գիտակցությունը դեռևս բավարար չափով չի ձևավորվել:
Սեռի հատկանիշով խտրական և վիրավորական գնահատականներ
բովանդակող գաղափարները շարունակում են արձանագրվել լրագրողական գործելակերպում: Ավելին, սեքսիզմի նման դրսևորումները ԶԼՄ-ներում, հազվադեպ բացառություններով, դիմադրության
չեն հանդիպում թե´ պետության, թե´ պրոֆեսիոնալ լրագրողական
հանրության կողմից` չնայած մարդկանց, անկախ սեռից, պատվի ու
արժանապատվության հարգման դե յուրե ամրագրված սկզբունքին,
որ առկա է թե´ պետության գենդերային քաղաքականության մեջ,
թե´չափորոշիչներում:
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Հանրապետությունում վերջին 10 տարվա ընթացքում կատարված
ԶԼՄ-ների գենդերային մշտադիտարկումների արդյունքները159 թելադրում են խոսել խտրականության առկայության մասին նախապատվությունների մակարդակում, ինչը դրսևորվում է ԶԼՄ-ներում կանանց փորձագիտական կարծիքի դեպքում: Պատճառները շատ ավելի
խորն են, քան այս կամ այն լրագրողի անձնական նախապատվությունները: Դրանք թաքնված են հասարակությունում գոյություն ունեցող գենդերային անհավասարակշռության մեջ ու հայրիշխանական հասարակական դրվածքում և կարող են հաղթահարվել միայն և´ մեդիայի, և´
պետության զգայուն գենդերային քաղաքականության պարագայում:
159. Женское мнение в СМИ, материалы мониторинга национальных газет в странах Южного
Кавказа и Центральной Азии / Коалиция “КавкАзия”. Тбилиси, 2005; «Կնոջ կերպարը
լրատվամիջոցների ներկայացմամբ» մոնիթորինգի վերլուծական հաշվետվություն
/ «ՊրոՄեդիա-Գենդեր» ՀԿ, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան
գրասենյակ, Երևան 2011 : http://unfpa.am/publications-women-image-in-media; Men and
Women in Armenian Media. Monitoring Report. 2014 Caucasus Institute UNDP/ EU.
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Այսուհանդերձ, նոր տեխնոլոգիաների զարգացումը նոր հնարավորություններ է բերում կանանց իրենց իրավունքների պաշտպանության
ջանքերի, կարծրատիպերի դեմ պայքարի համար այլընտրանքային
խողովակների ու հաղորդակցությունների ստեղծման ու կիրառման
տեսանկյունից: Այս առումով պակաս դեր չեն խաղում կանանց
կազմակերպությունները: Դա որոշակի ազդեցություն է թողնում
հիմնական ԶԼՄ-ների վրա, որոնց շրջանակներում նույնպես մեծանում է կանանց իրավունքների պաշտպանությանը և գենդերային
կարծրատիպերի հաղթահարմանը նվիրված արտադրանքի քանակը:
Սակայն դրանց իրական արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն
քանակից, այլև մատուցվող տեղեկության որակից, ինչը կանխորոշվում
է լրագրողի գենդերային գիտելիքներով և հրատապ է դարձնում
լրագրական բուհերում գենդերային կրթության հիմնախնդիրը:
Երաշխավորություններ
Իշխանության կառույցներին.
 միջոցներ ձեռնարկել Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի և պետության գենդերային քաղաքականության
շրջանակներում ընդունված այլ փաստաթղթերի մասին հանրապետության մեդիա հանրության իրազեկությունը բարձրացնելու ուղղությամբ,
 միջոցներ մշակել և իրականացնել Հայաստանի վավերացրած
միջազգային իրավական փաստաթղթերի և գենդերային հավասարության հասնելու ոլորտում Հայաստանի միջազգային
պարտավորությունների մասին լրագրողների իրազեկությունը
բարձրացնելու ուղղությամբ,
 ԶԼՄ-ներին ներգրավել «Կանանց և տղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման
մասին» ՀՀ օրենքի նպատակների ու խնդիրների տեղեկատվական-բացատրական արշավում,
 նպաստել ԶԼՄ-ներում գենդերային քաղաքականության ձևավորմանը, ընդլայնել գենդերային հիմնախնդիրների լուսաբանման, կանանց որպես ստեղծագործող անձանց, զարգացման
առանցքային մասնակիցների, դրանում ավանդ ունեցող և դրա
բարիքներից օգտվողների ներկայացնելու համար ԶԼՄ-ներին
խրախուսելու գործելակերպը,
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 արշավներ և ակցիաներ կազմակերպել ԶԼՄ-ներում խտրական
գործելակերպի և սեքսիստական մոտեցումների հաղթահարման
նպատակով,
 նպաստել «իշխանության կառույցներ-ՀԿ-ներ-ԶԼՄ-ներ» համագործակցության գործընկերային մոդելների կայացմանը կանանց
հասարակական-քաղաքական ակտիվության և գենդերային
կարծրատիպերի հաղթահարման նպատակով,
 քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հետ համագործակցությամբ միջոցներ ձեռնարկել սեռի հատկանիշով
խտրականության բոլոր ձևերից հասարակությանը պաշտպանելու
ուղղությամբ,
 կանխել գենդերային հավասարության գաղափարը վարկաբեկող
բացասական գործելակերպը, ժամանակին և գործուն կերպով
արձագանքել ԶԼՄ-ներում սեքսիզմի դրսևորումներին,
 աջակցել տեղեկատվության ոլորտում կատարվող հետազոտություններին և ռազմավարության իրականացմանը` ուղղված
ԶԼՄ-ներում հավասարակշռված, ոչ կարծրատիպային կնոջ
կերպարի ստեղծմանը:
Հասարակական կազմակերպություններին.
 ընդլայնել համագործակցությունը ԶԼՄ-ների հետ պետության
գենդերային քաղաքականության նպատակների ու խնդիրների
մեկնաբանման հարցերում,
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 ավելի ակտիվ օգտագործել նոր տեխնոլոգիաները և սոցիալական ցանցերի հնարավորությունները սեփական գործունեությունը ներկայացնելու և գենդերային հավասարության գաղափարները առաջ տանելու համար,
 ժամանակին և առավել ակտիվ արձագանքել սեքսիզմին
ԶԼՄ-ներում, հետևել և ԶԼՄ-ների ուշադրությունը հրավիրել
սեքսիզմի դրսևորումների վրա,
 իրականացնել մշտադիտարկումներ ԶԼՄ-ներում գենդերային
խնդիրների և կանանց կերպարների ներկայացման միտումներին
հետևելու համար,
 համագործակցել ԶԼՄ-ների հետ տարբեր ոլորտների կին
փորձագետների տվյալների շտեմարան ստեղծելու հարցում,

174

 զարգացնել այլընտրանքային տեղեկատվական ռեսուրսները`
ուղղված գենդերային հավասարության պաշտպանությանը:
Զանգվածային լրատվամիջոցներին.
 աջակցել և զարգացնել կանանց զանգվածային լրատվամիջոցները, այդ թվում և միջազգային մակարդակով,
 օժանդակել կանանց իրավունքների և հիմնախնդիրների
լայնամասշտաբ տեղեկատվական արշավներին,
 պատրաստել և տարածել նյութեր կին ղեկավարների մասին,
մենեջեր և ձեռնարկատեր կանանց մասին` օրինակելի կերպարներ առաջարկելու նպատակով, հատկապես` երիտասարդ
կանանց համար,
 հակազդել ԶԼՄ-ներում սեքսիզմի դրսևորումներին արհմիությունների և մասնագիտական կազմակերպությունների շրջանակներում:
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Հավելված

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùμ Ï³Ý³Ýó
³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Ù³ëÇÝ
Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùμ Ï³Ý³Ýó ³ëáóÇ³óÇ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿
1995 Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 13-ÇÝ:
²ëáóÇ³óÇ³Ý áã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý, ß³ÑáõÛÃ ãÑ»ï³åÝ¹áÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¿:
²ëáóÇ³óÇ³Ý áõÝÇ 35 Ù³ëÝ³×ÛáõÕ ºñ¨³ÝáõÙ ¨ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ù³ñ½»ñáõÙ: ²ëáóÇ³óÇ³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ï³Ý³Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ(IFUW) ³Ý¹³Ù ¿:

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿.
-

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

-

Ýå³ëï»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³ÝÁ,
³ç³Ïó»É Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ï³Ý³Ýó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨
Ñ³í³ë³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ,
³ç³Ïó»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ý³Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ,
Ï³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ, ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ,
³ç³Ïó»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÃ³ÝÙ³ÝÁ,
§Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ¦ ù³ñá½ãáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ë³Õ³Õ³ëÇñ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:
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²ëáóÇ³óÇ³Ý 2000 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ÄÝ¨áõÙ Ï³Û³ó³Í
§ä»ÏÇÝ+5¦ ÐÎ-Ý»ñÇ ýáñáõÙÇÝ ¨ 2000 Ã. ÑáõÝÇëÇ 5-9-Á` ÜÛáõ ÚáñùáõÙ Ø²Î-Ç
·ÉË³íáñ ³ë³ÙμÉ»³ÛÇ §Î³Ý³Ûù 2000. ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ,
½³ñ·³óáõÙ ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ XXI ¹³ñáõÙ¦ Ñ³ïáõÏ Ýëï³ßñç³ÝÇÝ:
2004 Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇÝ ²ëáóÇ³óÇ³Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ §ä»ÏÇÝ+10¦
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÄÝ¨áõÙ Ï³Û³ó³Í Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ ¨ 2005 Ã. ÷»ïñí³ñ-Ù³ñï ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ÜÛáõ ÚáñùáõÙ`
Ø²Î-Ç Î³Ý³Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 49-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇÝ:
2010 Ã. Ù³ñïÇÝ ²ëáóÇ³óÇ³Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ §ä»ÏÇÝ+15¦ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÜÛáõ ÚáñùáõÙ Ï³Û³ó³Í Ø²Î-Ç Î³Ý³Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 54-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ:

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
²ëáóÇ³óÇ³Ý ·áñÍáõÙ ¿ áñå»ë ÙÇ Ï³éáõÛó, áñÁ ½μ³ÕíáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ
áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ùμ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÉáμμÇÝ·áí, ·Çï³Ï³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý áõ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ:
²ëáóÇ³óÇ³Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ §Î³Ý³Ûù ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ. Çñ³íáõÝùÝ»ñ
¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦, §Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃ Ñ³ÝáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý¦,
§ÎÇÝÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ:
¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ¦, §Î³Ý³Ýó Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ. ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ¦, §²ç³ÏóáõÃÛáõÝ ä»ÏÇÝÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇÝ, Î³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ
Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μáÉáñ Ó¨»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ø²Î-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ¨
Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ¦, §¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ
·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ` áñå»ë ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³¹ñÛ³É¦, §ÀÝ¹¹»Ù ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ μéÝáõÃÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦, §Î³Ý³Ýó
ß³ñÅáõÙÁ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ. Ýáñ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ ¨
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ¦, §ÐÐ ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ` áñå»ë ûñ»Ýë¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ
Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ ·áñÍÇù¦, §î³íáõßÇ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ, ì³Ûáó
ÓáñÇ ¨ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½»ñáõÙ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñÁ¦, §Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
177

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

2012 Ãí³Ï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ¦, §Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
ï»Õ³Ï³Ý
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ï³Ý³Ýó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ½áñ³óáõÙ¦,
§Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ÉÇ¹»ñáõÃÛáõÝ.
·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦ Íñ³·ñ»ñÁ:
1997-2014 ÃÃ. ²ëáóÇ³óÇ³Ý ³Ýó ¿ Ï³óñ»É 18 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³½·³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñ.
ՀԱՎԵԼՎԱԾ

-

öáË³Ï»ñåíáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Ý³Ýó ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ. Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ
Î³Ý³Ûù ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ. Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÎÇÝÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³Ý³Ûù 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ.
Ï³Ý³Ýó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃ. ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ
»ñÏËáëáõÃÛáõÝ
Î³Ý³Ýó ß³ñÅáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ. Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ. ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ ¨
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ
ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÝëáÉÇ¹³óáõÙ. ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ·Éáμ³É³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ
Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ. ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ
²ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³Ý. ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ
¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ.
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï»ï»ñÁ
Î³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÁ` áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ
Î³Ý³Ýó Ùï³íáñ Ý»ñáõÅÝ Ç Ýå³ëï ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý
178

-

Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ` áñå»ë Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¨ μ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ù
Ø³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍáÝ
Î³Ý³Ûù ¨ Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ: î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ
Î³Ý³Ûù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ. Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ñ¹Ç ÷áõÉáõÙ. Ýáñ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ
Î³Ý³Ýó ÉÇ¹»ñáõÃÛ³Ý ¹åñáó

2000 Ã. ÑÇÙÝ³¹ñí³Í Î³Ý³Ýó ÉÇ¹»ñáõÃÛ³Ý ¹åñáóÇ §´³ñÓñ³·áõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ¦ Íñ³·ñáí 34 Ñáëù»ñáõÙ ëáíáñ»É ¨ ³í³ñï»É »Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
1210 ÏÇÝ ÉÇ¹»ñÝ»ñ ¨ ³ÏïÇíÇëïÝ»ñ:
²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ
¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ¨ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý áõ
ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ ëï»ÕÍí»É »Ý 1996 Ã., Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ` 2000Ã.: Î»ÝïñáÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ
»Ý
Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ áõ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë Ùï³íáñ
Ý»ñáõÅÇ Ï³éáõÛóÝ»ñ` ³ç³Ïó»Éáí ²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ μ³½Ù³μÝáõÛÃ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ:
¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ
²ëáóÇ³óÇ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 11 Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ¨
35 ÙÇçÝ³Ï³ñ· Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ. Ùß³Ïí»É »Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý
ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ¨ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ, å³ïñ³ëïí»É ¿
¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ¨ áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ:
ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ
2000-2014 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇ ù³Ý 110 ÏÉáñ ë»Õ³ÝÝ»ñÇ μ³Ý³í»×»ñÇÝ ¨
»ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý ·ñ»Ã» 3300 Ï³Ý³Ûù ¨ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏª ºñ¨³ÝáõÙ,
¶ÛáõÙñÇáõÙ, ì³Ý³ÓáñáõÙ, ²ñï³ß³ïáõÙ, Æç¨³ÝáõÙ, ¸ÇÉÇç³ÝáõÙ, ¶áñÇëáõÙ,
²ßï³ñ³ÏáõÙ, Î³å³ÝáõÙ, ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ, ²μáíÛ³ÝáõÙ ¨ êï»÷³Ý³í³ÝáõÙ:
179
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ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ÛáõñûñÇÝ³Ï
§Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÅáÕáí¦, áñï»Õ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý ³ÏïÇí Ï³Ý³Ýó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ïñí³Í Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ μ³Ý³í»×»ñÇª ÝíÇñí³Í
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ññ³ï³å ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý
»ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ë³Õ³Õ³ñ³ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ï³Û³óáõÙÁ, ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ,
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï»ë³Ï»ï Ó¨³íáñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿
ÁÝÓ»éí»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
í»ñ³μ»ñÛ³É:
ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý áõ ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ 2002-2006 ÃÃ. Ï³ï³ñ»É »Ý ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É.
-

÷áË³Ï»ñåíáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ï³Ý³Ýó ¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ,

-

Õ³ñ³μ³ÕÛ³Ý ÏáÝýÉÇÏïÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ãÏ³ñ·³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ï»ñ³½ÙÇ ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ï³Ý³Ýó ¨
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ,

-

Ï³Ý³Ýó ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇó ¨ ÇßË³Ý³Ý³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇó ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨
Ï³Ý³Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý ëå³ëáõÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ,

-

Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ ûμÛ»ÏïÇí å³ïÏ»ñÇ, Ï³Ý³Ýó ¨
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¿É»Ïïáñ³É Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇ ¨ ¹»ñÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ,

-

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ¨
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÙÇïáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ:
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êáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ññ³ï³ñ³Ïí»É »Ý
Ñ»ï¨Û³É í»ó ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñáõÙ.
-

§Î³Ý³Ûù ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ¦ (1999)
§ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝ¦ (2003),
§ÀÝïñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ: àõÝÇ± ³ñ¹Ûáù Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù¦ (2003, éáõë»ñ»Ý ¨ Ñ³Û»ñ»Ý),
Ð³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óáõÙ. ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ
(2004, éáõë»ñ»Ý)
§Ð³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óáõÙÁ. ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñ¦ (2004, (Ñ³Û»ñ»Ý),
§ø³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ.
·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ã³÷áõÙÁ¦ (2006, éáõë»ñ»Ý, Ñ³Û»ñ»Ý ¨
³Ý·É»ñ»Ý):
Èñ³ïí³Ï³Ý-í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Éñ³ïí³Ï³Ý-í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ 1997-2014 ÃÃ.
Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ 92 ³ÝáõÝ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ` ÝíÇñí³Í ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý, ·Éáμ³É³óÙ³Ý, ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ,
¨ §Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùμ Ï³Ý³Ûù¦ Éñ³ïáõÇ 55 ÃáÕ³ñÏáõÙ` Ñ³Û»ñ»Ý,
éáõë»ñ»Ý ¨ ³Ý·É»ñ»Ý
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²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ·ñù»ñÝ áõ
ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÁ
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−

13 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ:

−

§¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ Ù³ï»Ý³ß³ñÇ 38 ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ:

−

§Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùμ Ï³Ý³Ûù¦ Éñ³ïáõÇ 55 ÃáÕ³ñÏáõÙÝ»ñ`
Ñ³Û»ñ»Ý, ³Ý·É»ñ»Ý ¨ éáõë»ñ»Ý:

−

§öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åÉ³Ý³íáñáõÙ¦ Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ:

−

ä»ÏÇÝÛ³Ý 4-ñ¹ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Íñ³·Çñ:

−

êÇëÇÉÇ³ ²Ý¹»ñë»Ý §¶»Ý¹»ñÁ ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ¦ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ:

−

Î³Ý³Ýó ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ, ÁÝï³ÝÇùáõÝ, ³Ù»Ýáõñ.
μéÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ:

−

§Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ¦ Ù³ñ½»ñáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í
ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇ ÝÛáõ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ:

−

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ, »ñÇï³ë³ñ¹ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¨ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÝÛáõÃ»ñÇ 6 ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ:

−

§ÀÝïñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ. áõÝÇ± ³ñ¹Ûáù Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù¦:

−

§ä»ÏÇÝÝ ÇÙ ÏÛ³ÝùáõÙ 10 ï³ñÇ ³Ýó¦:

−

§¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ¹åñáóáõÙ¦ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý
ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ:

−

§¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: öáË³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ¨ Ï³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ¦. (ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ):

−

§ÐÐ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ¦:

−

§ø³Õ³ù³Ï³Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
³ÝóáõÙ³ÛÇÝ
·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ã³÷áõÙÁ¦:

−

§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Î³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
μáÉáñ Ó¨»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ø²Î-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ, ä»ÏÇÝÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇ, Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·¦:
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Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ.

−

§Î³Ý³Ýó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ:

−

§Î³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μáÉáñ Ó¨»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ
Ø²Î-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
2002-2007 ÃÃ.¦ ²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ½»ÏáõÛó:

−

§ÎÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇó ÏÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ: Ò»éÝ³ñÏ¦

−

§¶»Ý¹»ñ ¨ Éñ³·ñáõÃÛáõÝ: àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ¦

−

§¶»Ý¹»ñ ¨ Éñ³·ñáõÃÛáõÝ: Ø»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ¦

−

§Üáñ ë»ñÝ¹Ç ÉÇ¹»ñÝ»ñÁ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ: Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùμ Ï³Ý³Ýó ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ 15 ï³ñÇÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ¦

−

§Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
2012 Ãí³Ï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ¦:

−

§Î³Ý³Ûù ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 2012 Ã. ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ ¨
³í³ñïÇó Ñ»ïá ³ÝóÏ³óí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ¦

−

§Î³Ý³Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 2012-2013 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý
ï»ëáõÃÛáõÝ¦

−

§Ø³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: Ò»éÝ³ñÏ¦
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