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Կա նայք տե ղա կան ժո ղովր դա վա րութ յան ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում. 
քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան փոր ձը և ընդ լայն ման հե ռան կար նե րը

ԿԱ ՆԱՅՔ ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐՈՒԹ ՅԱՆ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ         
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐՈՒՄ. ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՆ ՓՈՐ ՁԸ 

ԵՎ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՄԱՆ ՀԵ ՌԱՆ ԿԱՐ ՆԵ ՐԸ

2016 թ. նո յեմ բե րի 16-ին Եր ևա նում տե ղի ու նե ցավ « Կա-
նայք տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի զար գաց-
ման գոր ծըն թաց նե րում. զու գակշռ ված ժո ղովր դա վա րութ յան 
կա յաց ման հե ռան կար նե րը Հա յաս տա նում»  հան րա պե տա  կան 
խորհր դա ժո ղով « Կա նայք Հա յաս տա նում տե ղա կան ժո ղովր-
դա վա րութ յան ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում. քա ղա քա կան  
մաս նակ ցութ յան փոր ձը  և  ընդ լայն ման հե ռան կար նե րը»  ծրա-
գ րի շրջա նակ նե րում: 

Խորհր դա ժո ղովն անց կաց վեց ՀՀ տա րած քա յին կա ռա-
վար ման և զար գաց ման նա խա րա րութ յան հետ հա մա տեղ և 
Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յան 
ա ջակ ցութ յամբ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի 20-ամ յա կին նվիր ված 
պե տա կան հո բել յա նա կան մի ջո ցա ռում նե րի շրջա նա կներում:

Խորհր դա ժո ղո վը նպա տա կաուղղ ված էր տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման հա մա կար գում  կա նանց քա ղա քա ցիա կան և 
քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան հա ջող ված փոր ձի և  առ կա հիմ-
նախն դիր նե րի ներ կա յաց մա նը, հա մայնք նե րում զու գակշռ ված 
ժո ղովր դա վա րութ յան կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րում կա նանց 
դե րի  և  տե ղա կան  ինք նա կա ռա վար ման  հա մա կար գի  զար -
գաց մա նը նրանց մաս նակ ցութ յան ընդ լայն ման հե ռան կար -
ների քննարկ մա նը:

Խորհր դա ժո ղո վին մաս նակ ցե ցին Ա րա գա ծոտ նի, Ա րա րա-
տի, Ար մա վի րի, Գե ղար քու նի քի, Լո ռու, Կո տայ քի, Շի րա կի, 
Ս յու նի քի և Տա վու շի մար զե րի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րում ընտր ված 61 կա նայք, այդ թվում 10 հա մայն ք-
ների ղե կա վար ներ: 

Խորհր դա ժո ղո վի ա ռա ջին նիստն անց կաց վեց ՀՀ Ազ գա-
յին ժո ղո վի հան րա յին լսում նե րի դահ լի ճում, մաս նակ ցե ցին ՀՀ 
ԱԺ նա խա գա հի տե ղա կալ Հեր մի նե Նաղ դալ յա նը,  պատ գա-
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Կանայք տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման                 
գործընթացներում   

մա վոր ներ Ռու զան Մու րադ յա նը, Մար գա րիտ Ե սա յա նը և Նաի-
րա Կա րա պետ յա նը: 

Խորհր դա ժո ղո վի բաց ման խոս քում վա րող՝ Հա մալ սա րա-
նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, ծրագ-
րի ղե կա վար Ջեմ մա Հաս րաթ յա նը նշեց, որ Ա սո ցիա ցիան  իր 
կար ևոր խնդիր նե րից է հա մա րում նպաս տել տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րում կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յան 
ա վե լաց մա նը և  այդ նպա տա կով կրթա կան մի ջո ցա ռում ներ է 
ի րա կա նաց նում մար զե րում՝ սերտ հա մա գոր ծակ ցե լով օ րենս-
դիր, պե տա կան և տա րած քա յին գոր ծա դիր իշ խա նութ յուն նե րի 
հետ: Նա շնոր հա վո րեց 2016 թ. սեպ տեմ բե րի 18-ին և հոկ տեմ-
բե րի 2-ին կա յա ցած տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րի ընտ րութ յուն նե րում հա մայն քի ղե կա վար և  ա վա գա նու 
ան դամ ընտր ված կա նանց և ն րանց հա ջո ղութ յուն ներ մաղ թեց 
աշ խա տան քում: 

ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի տե ղա կալ Հեր մի նե Նաղ-
դալ յա նը իր խոս քում անդ րա դար ձավ հա մայնք նե րի կա ռա-
վար ման գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս նակ ցութ յան ընդ-
լայն ման հե ռան կար նե րին տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
հա մա կար գի օ րենսդ րա կան բա րե փո խում նե րի հա մա տեքս-
տում: Նա կար ևո րեց կա նանց մաս նակ ցութ յու նը հա մայնք նե րի 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քում և  ընդգ ծեց, որ տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գում գեն դե րա յին հա վա-
սա րութ յան հաս նե լու պա րա գա յում միայն հնա րա վոր կլի նի 
ա պա հո վել ներ դաշ նակ կա ռա վա րում 

« Յու րա քանչ յու րիդ մաս նակ ցութ յու նը հա մայն քա յին կյան-
քին մեծ քայլ է դե պի հա մա պե տա կան ա ռա ջա դի մութ յուն, այն 
ևս մեկ ա ռա ջըն թաց քայլ է մեր երկ րի քա ղա քա կան գոր ծըն-
թաց նե րի ա ռա վել ժո ղովր դա վա րաց ման հար ցում»,- շեշ տեց 
ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի փոխ նա խա գա հը: 

Ող ջու նե լով մեկ նար կող խորհր դա ժո ղո վը՝ Հեր մի նե Նաղ-
դալ յա նը նշեց, որ նման քննար կում ներն անհ րա ժեշտ են հա-
մայնք նե րի, մար զե րի և  երկ րի կա ռա վար ման ու զար գաց ման 
գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ-
յուն նե րը վեր լու ծե լու, նոր մո տե ցում ներ և  աշ խա տան քի նոր 
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Կա նայք տե ղա կան ժո ղովր դա վա րութ յան ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում. 
քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան փոր ձը և ընդ լայն ման հե ռան կար նե րը

ձևեր գտնե լու հա մար, և  ակ տիվ ու բեղմ նա վոր աշ խա տանք 
մաղ թեց մաս նա կից նե րին: 

Խորհր դա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը, ե լույթ նե րում ներ կա-
յաց նե լով Ա րա րա տի, Լո ռու և Կո տայ քի մար զե րում ընտ րութ-
յուն նե րին մաս նակ ցել ցան կա ցող կա նանց հա մար Ա սո ցիա-
ցիա յի կրթա կան և խորհր դատ վա կան աշ խա տանք նե րը և 
դ րանց արդ յունք նե րը, անդ րա դար ձան տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման հա մա կար գում կա նանց ա ռաջմղ ման հիմ նա-
խնդիր նե րին:  Ընդգծ վեց կու սակ ցութ յուն նե րի դե րը տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ յուն նե րում կա-
նանց ա ռա ջադր ման և  ա ջակց ման գոր ծում և  ո րո շա կի ա ռա-
ջար կութ յուն ներ ար վե ցին շրջա նառութ յան մեջ դրված « Քա ղա-
քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծի կա-
պակ ցութ յամբ:

Հեր մի նե Նաղ դալ յա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու-
նում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի ներդր ման 
20-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ ար գա սա բեր աշ խա տան քի հա-
մար Ազ գա յին ժո ղո վի պատ վոգ րեր հանձ նեց Ա րա րա տի մար-
զի Վե րին Դ վինի հա մայն քի ղե կա վար Լ յուդ մի լա Պետ րո վա-
յին, Ար մա վի րի մար զի Ար ևա շատի հա մայն քի ղե կա վար                    
Սու սան  նա Գ ևորգ յա նին,  Գե ղար քու նի քի մար զի Ծա փա թաղի 
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հա մայն քի ղե կա վար Թա գու հի Բո յախչ յա նին և Շատջ րեքի հա-
մայն քի ղե  կա վար Զո յա Գ ևորգ յա նին,  Լո ռու մար զի Մեղ վա հո-
վիտի հա  մայն քի ղե կա վար Հա մեստ Շահ բազ յա նին,  Շի րա կի 
մար  զի Ա խու րիկի հա մայն քի ղե կա վար Վար դի թեր Գաս պար-
յա նին,  Ս յու նի քի մար զի Տո րու նիքի հա մայն քի ղե կա վար 
Ա նահիտ Հա կոբ յա նին, Հա ցա վանի հա մայն քի ղե կա վար 
Շուշան Մար գար յա նին, Շր վե նանցի հա մայն քի ղե կա վար 
Արմի նե Մանուկ յա նին և Քա րա հունջի հա մայն քի նախ կին 
ղեկա վար Լու սի նե Ա վետ յա նին:    

Խորհր դա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վե ցին «Ա նի 
Պ լա զա» հյու րա նո ցում: 

Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի 
փոխ նա խա գահ, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Լի-
լիթ Զա քար յա նն իր զե կույ ցում հա կիրճ ներ կա յաց րեց Հա յաս-
տա նի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի ստեղծ-
ման պատ մութ յու նը, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րում կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յան շար ժըն թա ցը, հա մայնք-
նե րի կա ռա վար ման և զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րին նրանց 
մաս նակ ցութ յան ընդ լայն ման հնա րա վո րութ յուն նե րը զու գա-
կշռ ված ժո ղովր դա վա րութ յան կա յաց ման հե ռան կա րում: 

Կո տայ քի մար զի Նոր Երզն կայի հա մայն քի ղե կա վար Ա լի-
նա Հա րութ յուն յա նը, Ար մա վի րի մար զի Ար ևա շատի հա մայն քի 
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Կա նայք տե ղա կան ժո ղովր դա վա րութ յան ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում. 
քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան փոր ձը և ընդ լայն ման հե ռան կար նե րը

ղե կա վար Սու սան նա Գ ևորգ յա նը, Գե ղար քու նի քի մար զի Ծա-
փա թաղի հա մայն քի ղե կա վար Թա գու հի Բո յախչ յա նը, Ս յու նի-
քի մար զի Քա րա հունջի հա մայն քի նախ կին ղե կա վար Լու սի նե 
Ա վետ յա նը, Ա րա րա տի մար զի Ար տա շատի հա մայն քի ա վա գա-
նու ան դամ Հե րիք նազ Նա զար յա նը ի րենց զե կու ցում նե րում 
անդ րա դար ձան հա մայնք նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե-
րում կա նանց մաս նակ ցութ յան ակ տի վաց ման հիմ նախն դիր նե-
րին և  այդ ո լոր տում ու նե ցած ձեռք բե րում նե րին:

Ա րա րա տի մար զի Սիսի հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ Ան-
նա Բե գուն ցը և Լո ռու մար զի Թե ղուտի հա մայն քի ա վա գա նու 
ան դամ Հեր մի նե Ա ռա քել յա նը ներ կա յացրին ի րենց հա մայնք-
նե րում Ա սո ցիա ցիա յի ա ջակ ցութ յամբ և Գեր մա նիա յի մի ջազ-
գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յան ֆի նան սա վոր մամբ 
ի րա կա նաց ված փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի ըն թաց քը և  
արդ յունք նե րը: 

Այ նու հետև ծա վալ վեց մտքե րի աշ խույժ փո խա նա կում: Շի-
րա կի մար զի Ա րեգ նա դեմի հա մայն քի նախ կին ղե կա վար Ա ղու-
նիկ Հազր յա նը, անդ րա դառ նա լով հա մայն քում ի րա կա նաց ված 
փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի շա րու նա կա կա նութ յա նը, 
նշեց, որ դեռևս 2015 թ. ծրագ րի արդ յուն քում ստեղծ ված «Գ յու-
ղա կան կա նանց քա ղա քա ցիա կան ակ տի վութ յան լսա րա նը» 
գոր ծել է նաև ծրագ րի ա վար տից հե տո՝ այս տար վա ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում հա մալր վե լով  նոր ան դամ նե րով: 

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ-
յուն նե րում կա նանց մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ընդ լայն ման և հա մայնք նե րի կա ռա վար ման ու զար գաց ման 
գոր ծըն թաց նե րում կա նանց դե րի բարձ րաց ման հիմ նախն դիր-
նե րին անդ րա դար ձան Վա նա ձո րի ա վա գա նու ան դամ Սո խակ 
Մել քոն յա նը,  Ս յու նի քի մար զի Շր վե նանցի հա մայն քի ղե կա-
վար Ար մի նե Մա նուկ յա նը, Կո տայ քի մար զի Բ յու րե ղա վանի 
հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ Կա րի նե Չո բան յա նը, Ս յու նի քի 
մար զի Շի կա հողի հա մայն քի ղե կա վար Նա րե Մա նուկ յա նը, 
Ա րա գա ծոտ նի մար զի Սաղ մո սա վանի հա մայն քի ա վա գա նու 
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ան դամ Տաթ ևիկ Ա վագ յա նը և Ա րա գա ծոտնի հա մայն քի ա վա-
գա նու ան դամ Գա յա նե Զա րո յա նը, Կո տայ քի մար զի Գե ղա շեն 
հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ Նաի րա Բա բա յա նը, Գե ղար քու-
նի քի մար զի Նո րա տուսի հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ Է լեո-
նո րա Բե գո յա նը:

Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե-
րութ յան « Հա մայնք նե րի զար գա ցում Հա րա վա յին Կով կա սում» 
ծրագ րի խորհր դա տու Սու սան Բագ րա տու նին իր ե լույ թում 
նշեց, որ ար դեն եր կու տա րի Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ 
կա նանց ա սո ցիա ցիա յի հետ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը հնա-
րա վո րութ յուն են տվել  բա ցա հայ տելու Հա յաս տա նի մար զե-
րում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը կա նանց մաս նակ ցութ-
յան հա ջող ված փոր ձը, վեր  հա նելու տե ղա կան մա կար դա կում 
մաս նակ ցա յին ժո ղովր դա վա րութ յան կա յաց ման ճա նա պար-
հին առ կա դժվա րութ յուն նե րը և նա խան շելու դրանց հաղ թա-
հար ման ու ղի նե րը, խթա նելու կա նանց քա ղա քա ցիա կան նա-
խա ձեռ նութ յուն նե րը` ուղղ ված հա մայնք նե րի զար գաց մա նը:  

Նա հա վաս տիաց րեց, որ Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա-
մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յու նը, կար ևո րե լով կա նանց ակ-
տիվ ներգ րա վու մը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար-
գում, շա րու նա կե լու է ա ջակ ցութ յու նը ծրագ րե րին, ո րոնք նպա-
տա կաուղղ ված են հա մայնք նե րի կա ռա վար մա նը կա նանց 
մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն մա նը: 
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Կա նանց մասնակցությունը համայնքների կառավարման գործընթացներին 

ԳԼՈՒԽ 1
Կա նանց  մասնակցությունը համայնքների 

կառավարման գործընթացներին. 
ձեռքբերումներ և հեռանկարներ
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 Հայաստանի տեղական 
ինքնակառավարման համակարգի 
20 տարին. կանանց 
մասնակցությունը և ընդլայնման 
հնարավորությունները 
զուգակշռված ժողովրդավարության         
կայացման հեռանկարում

ԼԻ ԼԻԹ  ԶԱ ՔԱՐ ՅԱՆ
 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա-
նանց ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ, 
պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու

Իրական ժողովրդավարությունը ենթադրում է ժողովրդի 
մասնակցություն որոշումների կայացմանը իշխանության բոլոր 
մակարդակներում, այդ թվում՝ տեղական: Ժողովրդավարության 
բանաձևը՝ «Ժողովրդի իշխանություն, ժողովրդի միջոցով, ժո-
ղովրդի համար», լավագույնս իրականացվում է հենց տեղական 
ինքնակառավարման միջոցով: Որքան ավելի մասնակցային է 
տեղական կառավարումը, այնքան ավելի ճիշտ է իրագործվում 
ինքնակառավարման սկզբունքը, ինչը նպաստում է վստա-
հության մշակույթի զարգացմանը և պե տական քաղաքական 
համակարգի ամրապնդմանը: Խոսելով մասնակցության մա-
սին` անշուշտ նկատի ունենք նաև կանանց և տղամարդկանց 
հավասար՝ զուգակշռված մասնակցությունը տեղական ինքնա-
կառավարմանը: Բայց մինչ հարցի քննարկումը մի փոքր ան-
դրադառնանք պատմությանը: 

Հայաստանում տարածքային կառավարման և տեղական 
ինք նակառավարման համակարգերի ձևավորումը սկիզբ 
առավ 1995 թ. ՀՀ Սահմանադրությամբ: Սկզբում նշանակվեց 
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարը, հետո ստեղծվեց 
տա  րածքային կառավարման մոդելը, նշանակվեցին մար զ-
պետ  ներ, որոնց օժանդակությամբ լուծարվեցին տեղական 
խորհուրդները և ստեղծվեցին տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները: 
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Հանրապետության վարչատարածքային կառուցվածքի, 
տարածքային կառավարման համակարգի ձևավորման հայե-
ցակարգային դրույթները շարադրվեցին «Տեղեկանք «Հա-
յաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բա ժան ման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
վե րաբերյալ» փաստաթղթում: Տարածքային կառավարման 
մար մինները պետք է ի վիճակի լինեին լուծելու բնակչության 
կենսապայմաններին վերաբերող բոլոր հարցերը (աշխատանք, 
կրթություն, առողջապահություն, բնակարանային ապա հո վու-
թյուն և այլն) և արդյունավետ կազմակերպեին  հանրա պետու-
թյան պաշտպանության խնդիրները:

Հայաստանում մինչև բարեփոխումը կար 929 գյուղ և 46 
քաղաք:  Գյուղերի թվում կային այնպիսիք, որոնց բնակչության 
թվաքանակը շատ փոքր էր առանձին տեղական ինքնա-
կառավարման մարմին ստեղծելու համար: Բարեփոխման ար-
դյունքում ստեղծվեց 911 համայնք՝ 865 գյուղական  և 46 քա-
ղաքային:

Տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնա կառա-
վարման համակարգի կարգավորմանն ուղղված օրենքներն 
ամբողջացնելու էին պետության կառավարման համակարգը, 
նպաստելու էին իշխանության կառույցների վերջնական 
ձևավորմանը: «Հայաստանի Հանրապետության վարչատա-
րածքային բաժանման մասին» օրենքով դրվում էր տարածքային 
կառավարման համակարգի անկյունաքարը: Համակարգը 
պետք է ամբողջանար մի շարք այլ օրենքների ընդունմամբ՝ 
«Տարածքային կառավարման մասին», «Տեղական ինքնա-
կառավարման մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մար-
միններում ընտրության կարգի մասին»:

Տեղական ինքնակառավարման մոդելը ստեղծելիս պայքար 
էր մղվում անգլոսաքսոնական մոդելի կողմնակիցների և 
եվրոպական մայրցամաքային մոդելի կողմնակիցների  միջև: 
Առաջինը նախատեսում էր ամբողջական տեղական ինքնա-
կառավարման երկաստիճան ընտրովի համակարգ, երկրորդը՝ 
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գործընթացներում  

տեղերում ինքնակառավարման և պետական կառավարման 
համա կարգերի զուգորդում, պետական նշանակովի մար-
մինների գերակշռություն ընտրված ինքնակառավարման մար-
մինների նկատմամբ:  Բանավեճ ծավալվեց նաև ընտրական 
հանձ  նաժողովի կազմավորման, նախընտրական գրավի, 
ընտրելու և ընտրվելու իրավունքի, կուսակցությունների մաս-
նակցության և այլ հիմնախնդիրների շուրջ: Ի վերջո, «Տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին» 
օրենքը ՀՀ Ազգային ժողովում ընդունվեց 1996 թ. մայիսի 14-ին:

 Հա յաս տա նը 1993 թ.  վա վե րաց րել էր  Կա նանց նկատ մամբ 
խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին ՄԱԿ-ի կոն-
վեն ցիան, 1995 թ. ստո րագ րել  Պե կի նի գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա-
գի րը, սա կայն տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մո դե լը ներդ նե-
լիս  գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան դիս կուր սը դեռևս բա ցա կա-
յում էր: Այ սինքն՝ օ րենք նե րի նա խագ ծե րում կամ խորհր դա րա-
նում դրանք քննար կե լիս որ ևի ցե մե կի մտքում  չէր ծագում տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում կամ մարզ պե տա-
րան նե րում կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա սար ներ կա յաց-
վա ծութ յան մե խա նիզմ ներ ստեղ ծե լու  հար ցը:  Թե պետ այդ 
բո լոր օ րենք նե րի նա խագ ծե րի քննարկ մանն ակ տի վո րեն մաս-
նակ ցում էր « Շա մի րամ» կու սակ ցութ յու նը, ո րը  հայ ի րա կա-
նութ յան մեջ կա նանց ա ռա ջին կու սակ ցութ յունն էր, սա կայն 
դրա ան դամ նե րը հան դես էին գա լիս ընդ հա նուր ա զա տա կան 
հար ցադ րում նե րի տե սանկ յու նից և  ա մեն ևին չէին բարձ րաց-
նում հար ցեր, ո րոնք կվե րա բե րեին կա նանց ի րա վունք նե րին: 
 Հայ հա սա րա կութ յան լայն շեր տե րը տեղ յակ չէին գեն դե րա յին 
հիմ նախն դիր նե րին, իսկ կա նանց հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը դեռ նոր էին կազ մա վոր վում և հ զո րա նում:

1996 թ. հու լի սին « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մից հե տո  Հա յաս տա նում, թե րութ յուն նե-
րով հան դերձ, սկսեց ձևա վոր վել տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման հա մա կար գը:  Նո յեմ բե րի 10-ին ա ռա ջին ան գամ անց կաց-
վե ցին տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ-
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յուն ներ1, ո րոնց արդ յուն քում 926 հա մայնք նե րում ձևա վոր վե ցին 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներ:  Հա ջորդ ընտ-
րութ յուն ներն անց կաց վե ցին 1999 թ.:  Հե տա գա տա րի նե րին 
պար բե րա բար (մինչև 2005 թ. 3 տա րին մեկ, 2005-ից հե տո՝ 4 
տա րին մեկ) անց կաց վել են տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի ընտ րութ յուն ներ: Ո րոշ հա մայնք նե րում ե ղել են 
նաև տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ձևա վոր-
ման ար տա հերթ ընտ րութ յուն ներ:

Ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի կա յա ցու մը դան դաղ էր 
ըն թա նում մի ջին դա սի փոք րա թի վութ յան, քա ղա քա ցիա կան 
ցածր ակ տի վութ յան, աղ քա տութ յան բարձր մա կար դա կի, կա-
նանց ակ տի վո րեն չմաս նակ ցե լու պատ ճա ռով: 

2005 թ. ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 7-րդ գլ խում կա տար ված 
փո փո խութ յուն ներն ուղղ ված էին տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման հա մա կար գի կա տա րե լա գործ մա նը, ժո ղովր դա վա րաց մա-
նը, օ րենսդ րութ յու նը  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա-
կան խար տիա յի սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լուն, 
ինչ պես նաև  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան և Եվ րո պա յի 
խորհր դի հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում ձևա կերպ ված 
ա ռա ջար կութ յուն նե րով ու հանձ նա րա րա կան նե րով ա ռաջ-
նորդ վե լուն։ 

 Հա յաս տա նը 2002 թ. վա վե րաց րեց  Տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման եվ րո պա կան  խար տիան` պար տա վո րութ յուն ստանձ-
նե լով զար գաց նել մաս նակ ցա յին ժո ղովր դա վա րութ յու նը` որ-
պես սե ռե րի ի րա վա հա վա սա րութ յունն ա պա հո վող գոր ծոն2: 

 Կա նանց մաս նակ ցութ յան հար ցը ո րո շում նե րի կա յաց ման 
մա կար դա կում մտավ քա ղա քա կան օ րա կարգ «ՀՀ կա նանց վի-
ճա կի բա րե լավ ման և  հա սա րա կութ յան մեջ նրանց դե րի բարձ-

1 Հայաստանում նոյեմբերի 10-ը նշվում է որպես Տեղական ինքնակառա-
վարման հաստատման օր:
2 Բնակչության մասնակցության` որպես ժողովրդավարական սկզբունքի 
մասին նշված է Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի 
ներածությունում և 3-րդ հոդվածում: 
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րաց ման 2004-2010 թթ. ազ գա յին ծրագ րի» ըն դու նու մով, սա-
կայն ա վե լի շատ շեշ տադր վում էր և քն նարկ վում կա նանց մաս-
նակ ցութ յու նը խորհր դա րա նի և  գոր ծա դիր իշ խա նութ յան մար-
մին նե րի մա կար դա կում:  Կա նանց քա ղա քա կան ցածր մաս-
նակ ցութ յու նը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում 
այն քան էլ քննարկ վող թե մա չէր: 

 Տե ղե րում գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րը ա վե լի ու ժեղ էին, և 
 դա նպաս տում էր  միայն տղա մար դու հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան ակ տի վութ յան դրա կան ըն կալ մա նը, իսկ կա նայք ընտր-
վում էին միայն փոքր, սահ մա նա մերձ, աղ քա տիկ հա մայնք նե-
րում: Ընտ րութ յուն նե րի ըն թաց քում մեծ նշա նա կութ յուն ու ներ 
նյու թա կան ա պա հով վա ծութ յու նը, ըն կե րա կան մեծ շրջա պա-
տը, իսկ կա նանց հնա րա վո րութ յուն ներն այդ ա ռու մով ա վե լի 
սահ մա նա փակ էին, քան տղա մարդ կան ցը:  Տե ղե րում ընտր վե-
լու  հա մար անհ րա ժեշտ էր նաև մեծ գեր դաս տան ու նե նալ:  Հա-
մայնք նե րի ղե կա վար նե րի միայն 2%-ն էին կազ մում կա նայք, 
ա վա գա նու կազ մում կա նայք ըն դա մե նը 6% էին:

 Մար զե րում և  հա մայնք նե րում բա վա րար ու շադ րութ յուն չէր 
հատ կաց վում  զար գաց ման քա ռամ յա ծրագ րե րում և  քա ղա քա-
կան գոր ծե լա կեր պում գեն դե րա յին բա ղադ րի չի նե րառ մա նը, 
կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա սա րակշռ ված ներ կա յաց վա-
ծութ յան ա պա հով մա նը, կա նանց  մաս նակ ցութ յան ընդ լայն մա-
նը և  ակ տի վաց մա նը: Չ նա յած  Հա զա րամ յա կի նպա տակ նե րի 
առն չութ յամբ ստան ձած պար տա վո րութ յուն նե րի առ կա յութ յա-
նը, այն է՝ մինչև 2015 թ. ա պա հո վել հա մայնք նե րի ղե կա վար նե-
րի կազ մում կա նանց առն վազն 10% ներ կա յութ յուն,  այդ ուղ-
ղութ յամբ գործ նա կան քայ լեր  իշ խա նութ յուն նե րի կող մից չէին 
ար վում:

 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում կա նանց 
մաս նակ ցութ յան հար ցը նո րո վի դրվեց հատ կա պես 2010 թվա-
կա նից: Եվ րո պա յի տե ղա կան և  տա րած քա յին  իշ խա նութ յուն-
նե րի կոնգ րե սի « Տե ղա կան և  տա րած քա յին  մա կար դակ նե րի 
քա ղա քա կան կյան քում սե ռե րի կա յուն հա վա սա րութ յանն 
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ա ջակ ցե լու մա սին»3  հանձ նա րա րա կա նում շեշտ վեց տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գում կա նանց և տ ղա մարդ-
կանց հա վա սար մաս նակ ցութ յու նը՝ որ պես ժո ղովր դա վա րութ-
յան կար ևոր գոր ծոն: Այդ նպա տա կով կոնգ րե սը հանձ նա րա-
րեց ան դամ պե տութ յուն նե րին բա րե լա վել օ րենսդ րութ յու նը և 
 ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ կա նանց մաս նակ-
ցութ յունն ակ տի վաց նե լու հա մար:

 Նույն 2010 թ. ՀՀ կա ռա վա րութ յան ըն դու նած  Գեն դե րա յին 
քա ղա քա կա նութ յան հա յե ցա կար գով նա խա տես վեց տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում կա նանց ներ կա յութ յու նը 
25%-ի հասց նե լու հա մար կի րա ռել հա տուկ ժա մա նա կա վոր մի-
ջոց ներ:   Հա յե ցա կար գի հի ման վրա մշակ վեց « Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան 2011-2015 
թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը», ո րում ամ րագր վեց 
մինչև 30% ցու ցա նի շը:  

2013 թ. ըն դուն վեց « Կա նանց և տ ղա մարդ կանց հա վա սար 
ի րա վունք նե րի և  հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա հով-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րով նույն պես ընդգծ վեց տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մա կար դա կում կա նանց և տ ղա մարդ-
կանց հա վա սա րութ յան ապա հով ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

 Կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յան շար ժըն թա ցը  Հա յաս տա նի 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում պատ կեր ված է 
հետև յալ աղ յու սա կում4:

տոկոսով

2002 2005 2008 2012 2016

ա վա գա նի 6 6 6 10 11

հա մայն քի ղե կա վար 2 2 2 2 2

3 Հանձնարարականն ընդունվել է Ստրասբուրգում  2010 թ. մարտի 17-19-ը, 
թիվ 288 (2010):
4 Տվյալները բերվում են ըստ womennet.am  կայքի:
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 Հա յաս տա նում այ սօր հա մայն քի ղե կա վար նե րի մա կար դա-
կում ըն դա մե նը 17 կին կա (ա մե նա բարձր ցու ցա նի շը տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կազ մա վո րու մից ի վեր ե ղել 
է 24):

ԿԱՆԱՅՔ ՏԵՂԱԿԱՆ 

 Ð³ Ù³É ë³ ñ³ Ý³ Ï³Ý ÏñÃáõÃ Û³Ùμ
Ï³ Ý³Ýó ³ ëá óÇ³ óÇ³ 

 

Ըստ մար զե րի` ցու ցա նի շը խիստ տար բեր է: Ինչպես երևում 
է բեր ված պատ կե րում, 2016 թ. ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե-
րով կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յան ա մե նա բարձր ցու ցա նի շը 
ա վա գա նու կազ մում Ս յու նի քում է՝ 21% և  Լո ռիում՝ 19%, ա մե նա-
ցած րը՝  Գե ղար քու նի քում՝ 3% և  Վա յոց ձո րում՝ 5%: Ա ռա վել դրա-
կան դի նա մի կա են ա պա հո վել, նա խորդ ընտ րութ յուն նե րի հա-
մե մա տութ յամբ, Ա րա գա ծոտ նի, Ա րա րա տի և  Լո ռու մարզերը: 



19

Կա նանց մասնակցությունը համայնքների կառավարման գործընթացներին 

2016 թ. ընտ րութ յուն նե րի փոր ձը հաս տա տեց, որ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մա կար դա կում ա ռա ջադր վե լու հա մար 
կա նայք հատ կա պես քա ղա քա կան ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նեն: 

Այս պես՝  Վա նա ձո րում և Գ յում րիում ընտ րութ յուն նե րը հա-
մա մաս նա կան կար գով անց կաց նե լու և  կի րառ ված քվո տա յի 
շնոր հիվ կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յու նը հա սել է 24%-ի: Դ րան 
ո րո շա կիո րեն նպաս տում է նաև կա նանց հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յու նը, ո րոնք թրե նինգ նե րի, սե-
մի նար նե րի և  կա նանց լի դե րութ յան դպրոց նե րի կազ մա կերպ-
ման մի ջո ցով հզո րաց նում են կա նանց քա ղա քա կան նե րու ժը:

2016 թ.  Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա-
ցիա յի վե րա պատ րաստ ման սե մի նար նե րին և  լի դե րութ յան 
դպրոց նե րին մաս նակ ցած  308 կա նան ցից   մոտ մեկ եր րորդն 
ա ռա ջադր վել է ընտ րութ յուն նե րում,  և ն րանց 62%-ը հաղ թել է:

Դ րա հետ մեկ տեղ այ սօր նոր մար տահ րա վեր ներ են ա ռա-
ջա ցել տե ղե րում ո րո շում նե րի կա յաց ման մա կար դա կում կա-
նանց ներ կա յաց վա ծութ յունն ա պա հո վե լու ա ռու մով:  Վեր ջին 
ընտ րութ յուն նե րը նոր բա ցա սա կան մի տում ի հայտ բե րե ցին 
հա մայնք նե րի խո շո րաց ման հետ ևան քով: Այս պես, տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 2016 թ.  ընտ րութ յուն նե րի 
արդ յունք նե րով խո շո րաց ված հա մայնք նե րում ա վա գա նի նե րի 
կին ան դամ նե րի թի վը 2-3 ան գամ պա կա սել է: Այդ պատ ճա ռով 
կա նանց հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը նոր քա ղա-
քա կան օ րա կարգ են ա ռա ջադ րում, այն է՝ Գ յում րիի և  Վա նա-
ձո րի օ րի նա կով խո շո րաց ված հա մայնք նե րում տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ յուն նե րը կազ մա կեր-
պել հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով և  կու սակ ցա կան ցու-
ցակ նե րի հա մար սահ մա նել զգա յուն գեն դե րա յին քվո տա:

ԵԱՀԿ երկր նե րի հա մար կա նանց մի ջին ցու ցա նի շը հա-
մայնք նե րի ղե կա վար նե րի մա կար դա կում այ սօր կազ մում է մի-
ջի նը 36%, մինչ դեռ  Հա յաս տա նում այդ ցու ցա նի շը դեռևս շատ 
ցածր է, տա րի ներ շա րու նակ չի անց նում 2%-ի շե մը: Չ նա յած 
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ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րին՝ գեն դե րա յին ի րա վի ճա կը  Հա յաս-
տա նի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում դեռևս 
մտա հո գիչ է: 

Այս պի սով, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի 
20-ամ յա հո բել յա նը կա նանց մաս նակ ցութ յան ա ռու մով առիթ 
տվեց ար ձա նագ րելու ինչ պես ձեռք բե րում ներ, այն պես էլ կո-
րուստ ներ և  բաց թո ղում ներ:  Կա րե լի է փաս տել, որ ՀՀ տա րած-
քա յին կա ռա վար ման և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա-
մա կար գե րը դեռևս բա րե փոխ ման փու լում են, սա կայն այդ բա-
րե փո խում նե րը պետք է գեն դե րա յին ուղղ վա ծութ յուն ու նե նան, 
այ լա պես մենք չենք կա րող ա սել, որ նշա նա կա լի հա ջո ղութ յուն 
ենք ա պա հո վել տե ղա կան ժո ղովր դա վա րութ յան մա կար դա-
կում:
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Ինձ հա մար ա մե նա կար ևոր                  
ձեռք բե րու մը բնակ չութ յան                
գնա հա տա կանն է

Ա ԼԻ ՆԱ  ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՅԱՆ
 Կո տայ քի մար զի  Նոր Երզն կա յի              
հա մայն քի ղե կա վար

        

  

Կին-տղա մարդ հա կադ րութ յուն նե րի ու տար բե րութ յուն նե-
րի, կին ան հա տի, նրա ի րա վունք նե րի  ու հնա րա վո րութ յուն նե-
րի մա սին շա տերն են խո սել, թե զեր գրել, կար ծիք ներ հայտ նել, 
պատ մա կան  ու ար դիա կան օ րի նակ ներ բե րել: Ես այդ ա մե նի 
շա րու նա կո ղը չեմ, քան զի բո լորս էլ ա ռաջ նորդ վում ենք այն 
կան խադ րույ թով, որ կինն ա մեն ին չի սկիզ բը դնո ղի, ա րա րո ղի, 
կար գա վո րո ղի ու պահ պա նո ղի ա ռա քե լութ յուն  ու նի: 

Այդ ա ռա քե լութ յան գի տակ ցութ յու նը խթան դար ձավ, որ  
ստանձ նեի  հա մայն քի  ղե կա վա րի պար տա կա նութ յուն նե րը: 
Ն պա տակս մրցակ ցութ յու նը չէր տղա մարդ կանց հետ, յու րա-
հատ կութ յունս կամ ա ռա վե լութ յունս ա պա ցու ցե լը չէր, այլ որ-
պես կին, որ պես մշա կույ թի մարդ, որ պես քա ղա քա ցի նո րի 
սկիզբ դնելն էր:

  Նոր Երզն կայի  հա մայն քը ձևա վոր վել է 1965 թ. որ պես 
խորհտն տե սութ յուն՝ ադ մի նիստ րա տիվ հի մունք նե րով, վար չա-
տա րած քով, գե րա տես չա կան բնա կա րան նե րով  ու նա խագ ծով: 
Բ նա կիչ նե րը հիմ նա կա նում ե կել են  տար բեր բնա կա վայ րե րից՝ 
 Ջա վախ քից,  Թա լի նից,  Մար տու նիից, Ա պա րա նից, Ս յու նի քից 
և  այլ վայ րե րից:  Միա խառն վել են նրանց սո վո րույթ ներն ու 
բար քե րը՝ ձևա վո րե լով յու րա հա տուկ հա մայնք:

Ան կա խաց ման, սե փա կա նաշ նորհ ման գոր ծըն թա ցից, ի րար 
հա    ջոր դող ղե կա վար նե րի հրա ժա րա կան նե րից հե տո գյու ղը  
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կար ծես զրկվել  էր  դեմ քից ու հո գա տար ձեռ քից:  Չէր  գոր ծում  
մշա կույ թի  տու նը, անմ խի թար  վի ճա կում  էին ման կա պար տե-
զը, հան դի սութ յուն նե րի  սրա հը, կենտ րո նա կան  ճա նա պարհ-
նե րը, խմե լու  ջրագ ծերն  ու  կո յու ղին, հա մայն քա պե տա րա նի  
շեն քը: Ան կու մա յին տրա մադ րութ յուն  էր  տի րում  գյու ղում, 
խոր հր դա յին  մտա ծե լա կեր պի  ու գոր ծե լա կեր պի ի ներ  ցիա յի 
հետ ևան քով եր բեմ նի  բեր քա ռատ  ու  հուռ թի  այ գի նե րը  վե-
րած վել  էին  ա նա պա տի: Եր կար  մտա ծե լուց  հե տո  «ո՞վ, ե թե 
ոչ ես» սկզբուն քով ո րո շե ցի  ա ռա ջադր վել  որ պես   Նոր Երզն-
կայի հա մայն քի  ղե կա վար:

 Շուրջ  20  տա րի  Նոր Երզն կայի հա մայն քի  ղե կա վարն  եմ: 
Որ դեգ րե լով հա մայն քա պե տա րան-բնա կիչ սերտ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան աշ խա տաո ճը, հաշ վի առ նե լով հա մայն քի բնա կիչ-
նե րի կար ծի քը, կար ևո րե լով յու րա քանչ յուր ո լորտ, կող քիս 
ունե նա լով փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րով հա մալր ված աշ խա-
տա կազմ, իսկ թի կուն քում` երզն կա ցու ան վե րա պահ վստա-
հութ յու նը՝ այ սօր ներ կա յա նում եմ 20-ամ յա գոր ծու նեութ յան 
արդ յունք նե րով, ո րոնք ակն հայտ են: Այ սօր  Նոր Երզն կան նոր 
տեսք, նոր շունչ ու ո գի է ստա ցել, և  այս ա մե նը պրպտում նե րի, 
հա մա ռութ յան ու նվի րու մի  շնոր հիվ:

 Ձեռք բե րում ներն  են  մշա կույ թի տան վե րա նո րո գու մը, 
ման կա պար տե զի գոր ծար կու մը, հան դի սութ յուն նե րի սրա հի 
նո րո գու մը, կա հա վո րումն  ու ըստ նշա նա կութ յան  օգ տա գոր-
ծու մը, հա մայն քի գա զա ֆի կա ցու մը, կո յու ղու և խ մե լու  ջրագ ծե-
րի, բու ժամ բու լա տո րիա յի ու հա մայն քա պե տա րա նի շեն քե րի 
վե րա նո րո գու մը,  ճա նա պարհ նե րի և  ո ռոգ ման հա մա կար գի 
հիմ նա նո րո գու մը, իսկ  ա մե նա մեծ ձեռք բե րումն  է հո ղե րի խո-
շո րաց ման  ծրագ րի արդ յուն քում նոր  այ գի նե րի եր ևան  գա լը, 
աշ խա տո ղի խան դա վա ռութ յու նը և  հատ կա պես բնա կիչ նե րի 
հա րա ճուն վստա հութ յու նը: Ինձ հա մար ա մե նա կար ևոր ձեռք-
բե րու մը բնակ չութ յան գնա հա տա կանն է, որն ինձ ո գեշն չում է, 
թևեր տա լիս, մղում նոր խնդիր նե րի ու նոր պար տա վո րութ յուն-
նե րի հանձ նա ռութ յան: Այս տա րի ներն ինձ տվե ցին հար գանք, 
ո րի հա մար  ան չափ հպարտ եմ:  Լավ եմ զգում, երբ հա մագ յու-
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ղա ցի ներս ա սում են՝ մեր Ա լի նան, Ա լի նա ջան: Եր ջան կութ յու նը 
կնոջ հա մար գնա հատ ված լի նելն է:

 Ժա մա նա կը կանգ չի առ նում և, փառք Աստ ծո, նոր սե րունդ 
է հա սու նա նում, նոր պա հանջ ներ  ու  խնդիր ներ են ա ռաջ                 
գա  լիս: Խն դիր նե րի լուծ ման նոր մո տի վա ցիա նե րի, մե թոդ նե րի 
ու ձևե րի անհ րա ժեշ տութ յուն  կա: Եվ դրանք պա հան ջում են 
ստեղ ծա գոր ծա կան, գի տա կից  ու կիրթ  մո տե ցում:  Դա ինձ  
դուր  է գա լիս, դա իմ բնույթն  է՝ չբա վա րար վել ձեռք բե րա ծով 
ու հնին ա պա վի նե լով, այլ փնտրել ու գտնել նո րը, գոր ծել համ-
բե րա տար, նրբան կատ ու նո րո վի:

 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում կա նանց 
մաս նակ ցութ յան  խնդիր նե րը շատ  են կար ևոր վում մեր պատ-
կան մար մին նե րի  կող մից, և  ող ջու նե լի են այն  բո լոր  աշ խա-
տանք ներն  ու ծրագ րե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վել  և  ի րա կա նաց-
վում  են: Չ նա յած կա տար ված  աշ խա տանք նե րին՝  արդ յունք-
նե րը դեռ  բա վա րար չեն: Այ դու հան դերձ  չի  կա րե լի ան տե սել 
այն  ձեռք բե րում նե րը, որ  ու նե ցել ենք մեր տե ղա կան  և  մի ջազ-
գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յան շնոր հիվ:

 Մենք  իս կա պես  քա ղա քա կան և  հա սա րա կա կան գոր ծըն-
թաց նե րում կա նանց  դե րը բարձ րաց նե լու կա րիք  ու նենք, քա նի 
որ կա նանց մաս նակ ցութ յու նը  ա ռանց քա յին դեր է  խա ղում 
պե տութ յան  և  հա սա րա կութ յան զար գաց ման  գոր ծում:

Այ սօր մեր հան րա պե տութ յան  հա մայնք նե րին անհ րա ժեշտ 
են և  կան  ու ժեղ  ու հա մար ձակ, հո գա տար  ու կազ մա կերպ ված 
կա նայք, ո րոնք ի րենց ու սե րին կառնե ն հա մայն քի բեռն ու 
պատ վով ա ռաջ  կտա նեն:

 Թույլ տվեք ևս  մեկ ան գամ  ող ջու նել ձեզ  և  ցան կանալ  
արդ յու նա վետ  աշ խա տանք, հե տաքր քիր   քննար կում ներ, հա-
մա գոր ծակ ցութ յան  նոր  գա ղա փար ներ  և  հնա րա վո րութ յուն-
ներ: Ես  վստահ  եմ, որ  այս  հա մա ժո ղո վը  իր  նպաս տը  կբե րի 
հե տա գա  գոր ծըն թաց նե րին:
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Կա նանց ներգ րավ վա ծութ յու նը              
ո րո շում նե րի կա յաց ման                    
հա մայն քա յին մա կար դա կում                
այլևս անհ րա ժեշ տութ յուն է

ԱՐ ՄԵ ՆՈՒ ՀԻ Կ ՅՈՒ ՐԵՂ ՅԱՆ
 Վա նա ձո րի ա վա գա նու ան դամ,
Վա նա ձո րի  պե տա կան                                
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի              
դո ցենտ,  ֆի զմա թ. գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու

 
Մարդ կութ յու նը կազմ ված է տղա մարդ կան ցից և  կա նան-

ցից, ո րոնք հա վա սար ար ժա նիք ներ և  կա րո ղութ յուն ներ ու նեն: 
Ճշ մա րիտ ժո ղովր դա վա րութ յուն կա րող է լի նել միայն այն դեպ-
քում, երբ մար դիկ ըն դուն վում են այն պի սին, ինչ պի սին կան 
ի րա կա նում, ոչ թե որ պես վե րա ցա կան, ան սեռ ա րա րած, այլ 
որ պես տղա մարդ  և  կին, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը կա րող է յու-
րո վի օգ տա կար լի նել հա սա րա կութ յա նը:  Ժո ղովր դա վա րութ-
յու նը են թադ րում է հա սա րա կութ յան կյան քի բո լոր ո լորտ նե-
րում կա նանց լիար ժեք մաս նակ ցութ յուն՝ տղա մարդ կանց հետ 
հա վա սար հիմ ունք նե րով:

 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան, 
Գեր մա նա կան մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ-
յան (GIZ) ա ջակ ցութ յամբ, « Կա նայք  Հա յաս տա նում տե ղա կան 
ժո ղովր դա վա րութ յան ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում. քա ղա-
քա կան մաս նակ ցութ յան փոր ձը և  ընդ լայն ման հե ռան կար նե-
րը» ծրագ րի շրջա նակ նե րում  Լո ռու մար զի Օ ձունի և  Թե ղու տի 
հա մայնք նե րում  ի րա կա նաց րել է փոքր դրա մաշ նոր հա յին 
երկու ծրա գիր, ո րոնք նպա տակ ու նեին նպաս տել հա մայնք նե-
րի կա ռա վար ման և  զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում բնակ չու թ-
յան մաս նակ ցութ յան ակ տի վաց մա նը` կա նանց  քա ղա քա ցիա -
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կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի և  քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան 
խթան   ման մի ջո ցով: Ծ րագ րերն ուղղ ված էին հա մայնք նե րում 
մաս նակ ցա յին ժո ղովր դա վա րութ յան կա յաց ման գոր ծըն թաց-
նե րում կա նանց դե րի բարձ րաց մա նը, տե ղա կան մա կար դա-
կում կա նանց քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի զար-
գաց մա նը և  քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան ընդ լայն մա նը, հա-
սա րա կա կան գի տակ ցութ յան մեջ կա նանց քա ղա քա ցիա կան և 
 քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր-
մուն քի ար մա տա վոր մա նը, ինչ պես նաև հա մայնք նե րում ժո-
ղովր դա վա րա կան գեն դե րա յին մշա կույ թի ձևա վոր մա նը: 

Ծ րագ րե րի ի րա կա նա ցու մը մար զում կար ևոր վում է հատ-
կա պես այն տե սանկ յու նից, որ հան րութ յան հետ աշ խա տանք-
ներն ա ռա վել արդ յու նա վետ կլի նեն հենց տե ղա կան մա կար-
դակ ում, հենց հա մայն քա յին խնդիր նե րի շուրջ:  Թեև ծրա գիրն 
ի րա կանց վում էր եր կու հա մայնք նե րում, ծրագ րա յին մի ջո ցա-
ռում նե րում ներգ րավ ված էին 9 հա մայն քնե րի կա նայք, և  դա 
ա վե լի է բարձ րաց նում արդ յու նա վե տութ յան մա կար դա կը:

Ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում նե րի ըն թաց քում փոր ձա գետ-
նե րի ներ կա յաց րած թե մա նե րը, կլոր սե ղան նե րի, հա մա ժո ղով-
նե րի քննարկումները բարձ րաց րին կա նանց ի րա զե կութ յու նը 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման, մաս նակ ցա յին ժո ղովր դա վա-
րութ յան և  տե ղա կան մա կար դա կում կա նանց ու տղա մարդ-
կանց հա վա սա րութ յան ա պա հով ման մա սին մի ջազ գա յին 
ի րա   վա կան փաս տաթղ թե րի և  ազ գա յին օ րենսդ րութ յան վե րա-
բեր  յալ, նպաս տե ցին մաս նա կից նե րի մոտ կա նանց քա ղա քա-
ցիա կան մաս նակ ցութ յանն ու լի դե րութ յանն  առնչ վող կարծ րա-
տի պե րի հաղ թա հար մա նը:

 Մի ջո ցա ռում նե րի ա մե նա կար ևոր արդ յունք կա րե լի է հա-
մա րել մաս նա կից նե րի մոտ ձևա վոր ված այն հա մոզ մուն քը, որ 
միայն հա վաք վե լով, քննար կե լով, նա խագ ծեր մշա կե լով՝ շատ 
դժվար է, ե թե ոչ անհ նար, կյան քի ո րակ փո խել, քա նի դեռ չկաս 
ո րո շում ներ կա յաց նող խմբի մեջ, քա նի դեռ չես ազ դում ո րո-
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շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի վրա: Ն րանք գտնում էին, որ 
կյանքն ի րա կա նում ու րիշ է, այն ա ռաջ է գնում այլ կա նոն նե րով, 
այլ ո րո շում նե րով, և  որ պես զի ի րենց գոր ծու նեութ յամբ նպաս-
տեն ի րենց հա րա զատ հա մայն քում կյան քի ո րա կի փո փո խութ-
յա նը, պետք է դառ նան ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի 
ան մի ջա կան մաս նա կից:

 Մաս նա կից նե րը հա մոզ մունք հայտ նե ցին, որ կա նանց 
ներգ րավ վա ծութ յու նը ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մայն քա յին 
մա կար դա կում այլևս անհ րա ժեշ տութ յուն է:

«Ինչ պես ամ բողջ երկ րում, այն պես էլ ա ռան ձին հա մայնք-
նե րում բնակ չութ յան կե սից ա վե լին կա նայք են, բարձ րա գույն 
կրթութ յուն ու նե ցող նե րի 58%-ից ա վե լին կա նայք են:  Մի՞ թե կա-
նանց այդ հզոր մտա վոր նե րու ժի ան տե սու մը ո րո շում նե րի կա-
յաց ման մա կար դակ նե րում մեծ շռայ լութ յուն չէ, հատ կա պես՝  
մեր երկ րի այս ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կում»,- նշում էին մաս-
նա կից նե րը:

Ն րանք կար ծում էին, որ պատ ճառ նե րից մե կը հան րութ յան 
շրջա նում կա նանց և տ ղա մարդ կանց տար բեր կերպ բնու թագ-
րումն ու գնա հա տումն է: Ի րա կա նում կա նայք այլ են, միև նույն 
հար ցի վե րա բեր յալ այլ կերպ են մտա ծում, այլ մո տե ցում ներ 
ու նեն, քան տղա մար դիկ: Եվ ստաց վում է, որ բո լո րի կյան քին 
վե րա բե րող ո րո շում նե րը կա յաց նե լիս այդ այլ կեր պը չի էլ 
լսվում, ուր մնաց քննարկ վի և  հա շի առն վի:  Բայց չէ՞ որ այդ ո րո-
շում ներն առնչ վում են թե՛ հա մայք նի կա նանց, թե՛ տղա մարդ-
կանց, հետ ևա բար այդ ո րո շում նե րը կա յաց նե լիս պետք է ներ-
կա յաց վեն և քն նարկ վեն թե՛ կա նանց, թե՛տղա մարդ կանց մո-
տե ցում նե րը, կար ծիք ներն ու ա ռա ջարկ նե րը:

 Մաս նա կից նե րը հա մոզ մունք էին հայտ նում, որ կա նայք՝ 
թե՛ որ պես ա վա գա նու ան դամ, թե՛ որ պես հա մայնք ի բնա կիչ, 
այլևս չեն կա րող չազ դել հա մայն քե րի ո րո շում նե րի կա յաց ման 
վրա:
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 Մի կար ևոր արդ յունք էլ ու նե ցան մի ջո ցա ռում նե րը:  Մաս-
նա կից ներն ի րենք դար ձան այն գի տե լիք նե րի, մո տե ցում նե րի 
տա րա ծող նե րը հա մայնք նե րում, ո րոնք ձեռք բերվեցին այդ 
ընթաց քում:

Ու րա խութ յամբ պետք է նշել, որ ծրագ րում նե րառ ված 9 
համայնք նե րում 2016 թ. հոկ տեմ բե րի 2-ին կա յա ցած ա վա գա նու 
ընտ րութ յուն նե րում ա ռա ջադր վել էր 13 կին, ո րոն ցից 9-ը ընտր-
վել են:

Ես, որ պես փոր ձա գետ, ա ռա վել քան հա մոզ ված եմ, որ 
միջո ցա ռում նե րի մաս նա կից ներն ի րենց ստա ցած գի տե լիք-
ներն ու տե ղե կութ յուն նե րը կօգ տա գոր ծեն ի շահ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան թա փան-
ցի կութ յան ու հրա պա րա կայ նութ յան, բնա կիչ-ա վա գա նու ան-
դամ կա պի կա յաց ման ու խո րաց ման, հա մայնք նե րի կա ռա-
վար ման գոր ծըն թաց նե րում կա նանց ակ տիվ ներգ րավ ման, 
ի րենց հա մայնք նե րում բնա կիչ նե րի կյան քի ո րա կի դրա կան 
փո փո խութ յան:
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 Մենք ապ րում ենք մի                       
ժա մա նա կաշր ջա նում,                               
երբ  յու րա քանչ յուրս պետք է                
կեր տենք մեր երկ րի ա պա գան

 ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ Գ ԵՎՈՐԳ ՅԱՆ
Ար մա վի րի մար զի                            
Ար ևա շա տի հա մայն քի ղե կա վար

Իմ աշ խա տան քա յին  գոր ծու նեութ յան ժա մա նա կաշր ջա նը 
հա մընկ նում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
ստեղծ ման ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ:  Հա մայն քի ղե կա վար 
լի նե լը դժվար և  պա տաս խա նա տու գործ է, ա ռա վել ևս՝ կնոջ 
հա մար, սա կայն ըն տե լա ցել եմ այդ աշ խա տան քին և  այն կա-
տա րել եմ սի րով: Այդ տա րի նե րի ըն թաց քում ինձ հա ջող վել է 
կա տա րել բազ մա թիվ աշ խա տանք ներ: Սկզբ նա կան շրջա նում 
հեշտ չէր, բայց հաղ թա հա րել եմ և  վարժ վել:                                                 

 Բո լո րին հայտ նի են՝ 90-ա կան թվա կան նե րը հան րա պե-
տութ յու նում ծանր տա րի ներ էին. ջուր  չկար, լույս չկար, գազ 
չկար: Անցած տա րի նե րի ըն թաց քում հա մայն քում մեծ աշ խա-
տանք ներ կա տա րե ցինք, և գ յու ղի վի ճակն աս տի ճա նա բար բա-
րե լավ վեց, կա տար վե ցին աս ֆալ տա պատ ման  աշ խա տանք-
ներ, հա մայն քը գա զա ֆի կաց վեց, 1,5 կմ  եր կա րութ յամբ ո ռոգ-
ման ներտն տե սա յին ցանց կա ռուց վեց, նույն քան էլ խմե լու նոր 
ջրա գիծ անց կաց վեց:  Նոր կա ռուց վող թա ղա մա սե րում է լեկտ-
րա կան են թա կա յան ներ կա ռուց վե ցին, է լեկտ րա կա նութ յուն 
անց կաց վեց:  Բո լոր խոր քա յին հո րե րը վե րա գոր ծարկ վե ցին, 
հա մայն քի բյու ջեով  նոր խոր քա յին հոր հո րա տե ցինք: 

 Գի շե րա յին լու սա վո րութ յուն անց կաց վեց  հա մայն քի բո լոր 
փո ղոց նե րում:  Հիմ նո վին նո րոգ վեց մշա կույ թի տան ա ռա ջին 
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հար կը և  երկ րորդ հար կի ճե մաս րա հը:  Կա տար ված աշ խա-
տանք ները քիչ չեն, նա խա տես ված աշ խա տանք ներ էլ շատ 
կան, ո րոն ցից հե տո հա մայն քը զար գաց ման նոր փուլ կմտնի: 

 Հա մայն քում, ի հար կե, դեռ  շատ չլուծ ված հիմ նախն դիր ներ 
կան, ո րոնց լուծ ման հա մար մեծ ներդ րում ներ են պա հանջ վում. 
փո ղոց նե րի ոչ բար վոք վի ճակ, խմե լու և  ո ռոգ ման ջրագ ծե րի 
անմ խի թար վի ճակ, ման կա պար տե զի բա ցա կա յութ յուն,  ո րը  
մեր ա մե նա ցա վոտ խնդիրն է: 

2016 թ. գյու ղը  կանգ նած էր նոր փո փո խութ յուն նե րի շե մին, 
փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք ի րենց հետ բե րե ցին լուրջ խնդիր-
ներ:  Հա մայնքն զգաց, որ կազ մա կեր պող լուրջ ու ժի, պար տա-
ճա նաչ  ղե կա վա րի կա րիք ու նի, և  ա հա նո րից ստա ցա Ար ևա-
շա տի բնակ չութ յան վստա հութ յան  քվեն: 

Գ յու ղա կան բնա կա վայ րե րում գեն դե րա յին կարծ րա տի-
պերն ա վե լի ա մուր են, քան քա ղաք նե րում, և  հան րութ յու նը ղե-
կա վա րի դե րում ա վե լի շատ պատ կե րաց նում է տղա մար դու, 
քան  կնոջ:  Շա տե րի կար ծի քով՝ քա ղա քա կա նութ յու նը կնոջ      
տե ղը չէ: Այդ պես  էին  մտա ծում նաև մեր հա մայն քի բնա կիչ նե-
րը 23 տա րի ա ռաջ:  Սա կայն եր կար տա րի նե րի քրտնա ջան               
աշ խա տան քը, նվիր վա ծութ յու նը, պա տաս խա նատ վութ յու նը,              
կա նանց հիմ նախն դիր նե րին  ա ջա կից լի նե լը փո խե ցին նրանց 
կար ծի քը կին ղե կա վար նե րի  մա սին: 

 Հա մայն քը  ժո ղովր դա վա րա կան պե տա կան հա մա կար գի  
հիմքն է, վար չա տա րած քա յին միա վոր, ո րի մի ջո ցով ի րա կա-
նաց վում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րում:  Տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վա րու մը պետք է ա պա հո վի բնակ չութ յան բա րե կե ցութ-
յու նը:  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րումն ի րա կա նաց վում է  հան-
րա պե տութ յան ամ բողջ տա րած քում, սա կայն շատ քիչ հա-
մայնք նե րում են կին ղե կա վար նե րը: Ն րանք օ րի նա կե լի անձ-
նա վո րութ յուն ներ են, ո րոնց մեջ միա վոր վել են ըն տա նի քի մոր 
և  հա մայն քի ղե կա վա րի կեր պար նե րը` հա վա տա րիմ մնա լով 
թե՛ մե կին, թե՛ մյու սին:  Հա մայն քը նրանց հոգսն է, ո րով ապ րում 
և  շն չում  են:
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 Կին հա մայն քա պետ նե րը աշ խա տում են լու ծում տալ հա-
մայն քի ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րին, օգ տա կար լի նել  հա մայն-
քի բնա կիչ նե րին, նրանց  կող քին լի նել ու րախ և տ խուր պա հե-
րին: Ես էլ, որ այդ կա նան ցից մեկն եմ, մի սկզբունք ու նեմ՝ գյու-
ղի  հոգ սը  իմ  հոգսն  է, դրա լուծ ման հա մար պա տաս խա նա-
տու եմ, ու րեմն պետք է լսեմ նրանց, ով քեր ի րենց ցա վը ինձ 
մոտ են բե րել, պի տի կա րո ղա նամ լուծ ման  ու ղի ներ գտնել:

Շ նոր հա վո րում  եմ տե ղա կան  ինք նա կա ռա վար ման  հա-
մա կար գի  ներդր ման  20-ամ յա կը, ո րը հա մընկ նում  է   Հա մալ-
սա րա նա կան  կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի  գոր ծու-
նեութ յան 20-ամ յա կի հետ:

 Ցան կա նում եմ բո լո րիս բա զում հա ջո ղութ յուն ներ և  ձեռք-
բե րում ներ:  Կամք և  տո կու նութ յուն եմ մաղ թում տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մին նե րում և  հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րում աշ խա տող բո լոր կա նանց, պատ վար ժան 
կա նանց  ո րոնք մեծ ներդ րում են ու նե ցել մեր քա ղա քա կան 
կյան քում, մեր կյան քի տար բեր բնա գա վառ նե րում, կա ռա վար-
ման,  ա ռող ջա պահութ յան,  կրթութ յան, մշա կու յթի ո լոր տում: 
Ն րանց մի ջո ցով հարս տա ցել և  զար գա ցել  է մեր հայ րե նի քը: 

 Մենք ապ րում ենք մի ժա մա նա կաշր ջա նում, երբ յու րա-
քանչ յուրս պետք է կեր տենք մեր երկ րի ա պա գան` բազ մա պատ-
կե լով մեր ձեռք բե րում նե րը  և  ո գեշն չվե լով մեր հաղ թա նակ նե-
րով: Ես հա մոզ ված եմ, որ  նշե լով   Հա յաս տա նի տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման հա մա կար գի կազ մա վոր ման  20-ամ յա կը  և 
 միա նա լով հան րա պե տութ յու նում գոր ծող հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին՝ մեր  ա վան դը  կբե րենք հա յոց պե-
տութ յան ու ժե ղաց ման  և բ նակ չութ յան բա րե կե ցիկ կեն սա կեր-
պի ա պա հով ման գոր ծին:
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Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը      
կա նանց քա ղա քա ցիա կան                     
և  քա ղա քա կան                                 
մաս նակ ցութ յան փոր ձը

 ՀԵ ՐԻՔ ՆԱԶ  ՆԱ ԶԱՐ ՅԱՆ
Ար տա շա տի հա մայն քի                       
ա վա գա նու ան դամ

 Քա ղա քա կան հա մա կար գի կար ևոր մասն են կազ մում կու-
սակ ցութ յուն նե րը, ո րոնք իշ խա նութ յան հա մար պայ քար մղող 
կամ իշ խա նութ յունն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պութ յուն ներ 
են:  Կու սակ ցութ յու նը խո ղո վակ է, ո րը կա րող է տա նել իշ խա-
նութ յան:

 Քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րում մեծ թիվ են կազ մում 
ակ տիվ, քա ղա քա կա նա պես հա սուն, գոր ծուն յա, ի րենց թի կուն-
քում ընտ րա զանգ ված ու նե ցող կա նայք:  Սա կայն նրանց հա-
մար դժվար է միայ նակ մտնել քա ղա քա կան պայ քա րի մեջ մի 
շարք պատ ճառ նե րով:  Նախ՝ կա նայք ի րենց չեն տես նում 
ա ռաջ նոր դի դե րում:

 Քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յու նը կա րող է լի նել ակ տիվ և 
 պա սիվ:  Պա սիվ մաս նակ ցութ յան դեպ քում մենք ուղ ղա կի մաս-
նակ ցում կամ չենք մաս նակ ցում ընտ րա կան գոր ծըն թա ցին: 
Իսկ ակ տիվ մաս նակ ցութ յան դեպ քում մաս նակ ցում ենք ընտ-
րա կան գոր ծըն թաց նե րին, ար տա հայ տում մեր տե սա կե տը, 
ակ տի վո րեն ներգ րավ վում կու սակ ցա կան, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի  նա խընտ րա կան աշ խա տանք նե րում: 

Ե թե հետ նա յենք թե կուզ 2008 թ. տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րի ընտ րութ յուն նե րին, կա նանց թի վը փոքր 
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էր, պայ քա րը՝ թույլ:  Գու ցե փորձ չկար, կա նայք չէին հա վա տում, 
որ ա նե լիք ու նեն ի րենց հա մայնք նե րի զար գաց ման գոր ծում, 
ա վա գա նու դե րը չէր կար ևոր վում:  Մենք տա րի ներ շա րու նակ 
ըն տե լա ցել էինք այն մտքին, որ հա մայն քի ղե կա վարն ինքն է 
ընտ րում իր հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ նե րին:  Բայց այ սօր 
շատ բան է փոխ վել,  ա վա գա նու դե րի բարձ րաց ման հետ մե-
ծա ցել է նաև մրցակ ցութ յու նը, հետ ևա բար ա վե լի է փոք րա ցել 
կա նանց ա ռա ջադր վե լու և  ընտր վե լու հա վա նա կա նութ յու նը:

  Սա կայն գյու ղա կան հա մայնք նե րում կին թեկ նա ծու նե րի 
հա մար ա վե լի հեշտ է ներ կա յա նալ, մի բան, որ չի կա րե լի ա սել 
քա ղա քա յին հա մայնք նե րի դեպ քում: 

 Վեր ջին ընտ րութ յուն նե րը  Վա նա ձո րում և Գ յում րիում ցույց 
տվե ցին, որ կու սակ ցա կան ցու ցակ նե րում ընդգրկ ված կա նայք  
ոչն չով չեն զի ջում ի րենց հետ պայ քա րող տղա մարդ կանց, և  
ե թե լի նեին ռեյ տին գա յին քվեար կութ յուն ներ, ա պա նրանց 
արդ յունք նե րը տե սա նե լի կլի նեին բո լո րին: Այն պես որ մեզ 
ո չինչ չի խան գա րում, որ պես զի տղա մարդ կանց հետ հա վա սար 
պայ քար մղենք, ե թե ի հար կե հա վա տում ենք դրան:

 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հա ջորդ ընտ-
րութ յուն նե րի պա հան ջը  լի նե լու է կա նանց ա վե լի ակ տիվ քա-
ղա քա կան մաս նակ ցութ յու նը ի րենց հա մայնք նե րի  ընտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րում:  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րի 2008 թ. ընտ րութ յուն նե րում ես ա ռա ջադր վել էի կու սակ-
ցութ յան կող մից, ու նեի թիմ, ընտ րա զանգ ված, ո րի հետ աշ խա-
տել էի տա րի ներ շա րու նակ, հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ներ և  մի 
շարք այլ ա ռա վե լութ յուն ներ: Այդ  ա մե նի շնոր հիվ ա ռանց մեծ 
ջան քե րի ընտր վե ցի:

2008-2012 թթ., որ պես քա ղա քա յին հա մայն քի միակ կին 
ա վա գա նու ան դամ, ես ջանք չեմ խնա յել իմ լիա զո րութ յուն նե րի 
սահ ման նե րում հա սա րա կութ յա նը հու զող հար ցե րը հա մայն քի 
նիս տե րում բարձ րաց նե լու հա մար, հետ ևո ղա կան եմ ե ղել այդ 
հար ցե րի լուծ ման հար ցում:  Գու ցե ինձ չի հա ջող վել այն ա մե նը, 
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ինչ  կու զե նա յի ա նել, սա կայն հա մոզ ված եմ, որ փոր ձել եմ ա նել 
հնա րա վո րը, նույ նիսկ՝ սե փա կան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով: 
 Բայց դա բա վա րար պայ ման չէր վե րընտր վե լու հա մար:

2012 թ., երբ մրցա կից նե րի թիվն ա վե լի փոքր էր (նա խորդ 
29-ի փո խա րեն 18),  ես չընտր վե ցի, ո րով հետև ար դեն մաս նա-
կից նե րի սուր մրցակ ցութ յուն կար, աշ խա տանք էր տար վում, 
փոխ վել էր մրցա կից նե րի տա րի քա յին և կր թա կան ցեն զը:  Մի 
քա նի ե րի տա սարդ ներ ե կան փո խա րի նե լու տա րեց և  փոր ձա-
ռու ան դամ նե րին: Ես չընտր վե ցի, քա նի որ ջանք չթա փե ցի,  
ինձ թվում էր, որ իմ աշ խա տան քը  բա վա րար է վե րընտր վե լու 
հա մար:  Կար ծում եմ՝ նույ նը կա րե լի է ա սել  մեր ա վա գա նու 
շատ ակ տիվ, գրա գետ  ան դամ  Վա նի կի առն չութ յամբ:  Միայն 
աշ խա տան քը բա վա րար չէ ընտր վե լու հա մար, պետք է թիմ ու-
նե նաս:  Սա կայն չընտր վե լը չի կա րող պատ ճառ լի նել, որ դա-
դա րեց նեմ ակ տիվ հա սա րա կա կան և  քա ղա քա կան գոր ծու-
նեութ յու նը:

2016 թ. ես ինք նաա ռա ջադր ման մի ջո ցով եմ մաս նակ ցել 
Ար տա շատ քա ղա քի ա վա գա նու ան դա մի ընտ րութ յուն նե րին: 
Ես ար դեն չու նեի այն ա ռա վե լութ յուն նե րը, բայց ու նեի իմ թի-
կուն քում ըն տա նիք, ըն կեր ներ, հա րա զատ ներ և, որ քիչ կար-
ևոր չէ, ան ցած ճա նա պարհ: Ճշ մար տութ յուն է նաև այն, որ մեզ 
պետք է ա ռա ջադ րեն, ներ կա յաց նեն  և  օգ նեն տղա մար դիկ:  Տե-
ղա կան մա կար դա կում ի րա կան ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նա-
կան նա խա պայ ման նե րից մեկն այն է, որ քա ղա քա ցի ներն ի րա-
վունք ու նեն ազ դե լու ի րենց հա մայն քի  ներ կա յա ցուց չա կան 
մար մին նե րի այն ո րո շում նե րի վրա, ո րոնք վե րա բե րում են 
ի րենց կյան քին ու կեն ցա ղին:

 Մաս նակ ցա յին կա ռա վար ման հիմ նա կան դե րա կա տար նե-
րը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն են ու հա մայն-
քի բնա կիչ նե րի խմբե րը, և ն րանց փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում 
ակ տիվ դե րում պետք է լի նեն տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րը:
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Ան կախ նրա նից՝ մենք ա ռա ջադր վել ենք, ընտր վել ենք, թե 
ոչ, մեր ու սե րին, որ պես ըն տա նի քի մայր և  կին, կրում ենք հա-
սա րա կութ յան լայն խա վե րին հու զող սո ցիալ-տնտե սա կան 
շատ հար ցեր:  Հա մայն քի բնա կիչ նե րի առջև ծա ռա ցած ա ռօր յա 
խնդիր նե րը տե ղա կան նշա նա կութ յուն ու նեն:  Ու րիշ ով, ե թե ոչ 
մենք պի տի ակ տիվ լի նենք մեր հա մայնք նե րի բնակ չութ յա նը 
հու զող հար ցե րի լուծ ման գոր ծում:  Դա կա րող ենք ա նել հար-
ցեր բարձ րաց նե լով ա վա գա նու ան դամ նե րի և  հա մայն քի ղե-
կա վա րի առջև կամ հա սա րա կա կան, բա րե գոր ծա կան  կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի կող մից անց կաց վող մի ջո ցա ռում նե րին մեր 
ակ տիվ մաս նակ ցութ յամբ: Այս ընտ րութ յուն նե րը հաղ թա հա-
րած կին հա մայն քա պետ նե րը, ա վա գա նու ան դամ նե րը ի րենց 
ակ տիվ աշ խա տան քով պետք է ա մեն ինչ ա նեն, որ ի րենց ա վե-
լի հա վա տան, ա վե լի վստա հեն:    Մենք պետք է կանգ նենք միմ-
յանց կող քին, ոգ ևո րենք և  օգ նենք ի րար: Ես ցան կա նում եմ 
ներ կա յաց նել իմ և  Շա ղափի հա մայն քից բուժ քույր  Մա րո Ա ռա-
քել յա նի կարճ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քը:

 Հան դի պում նե րից մե կի ժա մա նակ ինձ մո տե ցավ  Մա րոն և 
 ներ կա յաց րեց ի րենց հա մայն քում ծա գած խնդի րը, խնդրեց 
միա սին մտա ծել, թե ին չով կա րող եմ օգ նել ի րեն:  Հա մա տեղ 
քննարկ ման արդ յուն քում, ել նե լով իմ աշ խա տան քի փոր ձից, 
մենք ո րո շե ցինք, թե ինչ քայ լեր պետք է ա նենք: Ես օգ նե ցի  Մա-
րո յին ի րենց հա մայն քի ա վա գա նու նիս տում հար ցը ներ կա յաց-
նող նա խա գիծ կազ մել, ո րը նա ներ կա յաց րեց ի րենց հա մայն-
քա պե տին: Ես շա րու նակ պնդում էի, որ նա կա րող է այս հար ցը 
լու ծել, հա մագ յու ղա ցի նե րը դա կգնա հա տեն:  Մա րո յին, ի հար-
կե, մեծ դի մադ րութ յան պայ ման նե րում, բայց  հա ջող վեց հաս-
նել հար ցի լուծ մա նը և  դեռ ա նել նա խա տես վա ծից ա վե լին: Ինձ 
հա մար ան չափ հա ճե լի էր  տես նել նրա ոգ ևո րութ յու նը, նաև 
այն,  որ դա հա մա րում էր մեր եր կու սի հաղ թա նա կը: Այս ընտ-
րութ յուն նե րում նա բո լոր տղա մարդ թեկ նա ծու նե րից ա վե լի 
շատ ձայ ներ էր ստա ցել:

 Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը մեր հաղ թա նա կի գրա վա կանն է:
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 Բո լոր խո չըն դոտ նե րը                            
հաղ թա հա րե լի են ան կոտ րում               
կամ քի, աշ խա տա սի րութ յան,                
դրա կան տե ղա շար ժեր                           
կա տա րե լու գի տակց ված                  
ցան կութ յան շնոր հիվ

 ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ Ա ՎԵՏ ՅԱՆ
Ս յու նի քի մար զի  Քա րա հուն ջի            
հա մայն քի ղե կա վար 2002-2016թթ.

 Հա մայն քի ղե կա վար ընտր վե լու իմ ա ռա ջին փոր ձը պսակ-
վեց հա ջո ղութ յամբ:  Հա մայն քի ղե կա վար եմ ընտր վել 2002 
թվա կա նին` մրցակ ցե լով 6 տղա մարդ թեկ նա ծու նե րի հետ:  Քա-
րա հուն ջը տա րա ծաշր ջա նի այն ե զա կի հա մայնք նե րից է, որն 
ար դեն 14 տա րի ղե կա վար վում է կին հա մայն քա պետ:

Երբ ընտր վե ցի հա մայն քի ղե կա վար, գյու ղում  չլուծ ված 
բա զում հիմ նախն դիր ներ կա յին. չէին գոր ծում ման կա պար տե-
զը, բուժկե տը, մշա կույ թի տու նը,  անմ խի թար վի ճա կում էին 
հա մայն քա յին ճա նա պարհ նե րը, դպրո ցը, գյու ղա պե տա րա նի 
շեն քը, կո յու ղու գիծ չկար, աղ բա հա նութ յուն չէր ի րա կա նաց-
վում:  Այ սօր այդ բո լոր խնդիր ներն ար դեն անց յա լում են:

 Հա մայնքն ամ բող ջո վին գա զա ֆի կաց ված է,  ու նի վե րա նո-
րոգ ված և  ամ բող ջո վին ջե ռուց վող ման կա պար տեզ, դպրոց, 
մշա կույ թի տուն, հա մայն քա յին կենտ րոն, ե րի տա սար դա կան 
կենտ րոն, բուժ կետ, ճա նա պարհ ներն աս ֆալ տա պատ ված են, 
կենտ րո նա կան փո ղո ցը լու սա վոր ված է, գոր ծում է ո ռոգ ման 
ինք նա հոս հա մա կարգ: 

Գ յու ղում ար դեն ի րա կա նաց վում են տնտե սա կան ծրագ-
րեր, ո րոնց մեկ նար կը տրվեց կա թի մթեր ման կե տի հիմ նու մով: 
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 Պե տա կան բյու ջեից բա ցի,  Քա րա հուն ջի հիմ նախն դիր նե րը 
հիմ նա կա նում լուծ վել են մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ: 

 Հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման գոր ծում անգ նա հա տե լի վաս-
տակ ու նի հա մայն քա յին ակ տիվ խու մբը, որն ան դա դար աշ-
խա տում է դրանց բա ցա հայտ ման և  լուծ ման ուղ ղութ յամբ:                        
 Հա մայն քա յին ակ տիվ խում բը հա ճա խա կի կազ մա կեր պում է 
հա մայն քա յին քննար կում ներ, ժո ղով ներ, վեր հա նում ա ռաջ-
նա յին հիմ նախն դիր ներ, կազ մում գոր ծո ղութ յուն նե րի պլան, 
ո րի հի ման վրա էլ մշա կում է ծրա գիր-ա ռա ջարկ ներ, կազ մա-
կեր պում դա սըն թաց ներ և  ըստ հիմ նախնդ րի հա մար անհ րա-
ժեշտ գու մա րի չա փի՝  փնտրում  դո նոր ներ:  Հա մայն քի քա ռամ-
յա զար գաց ման ծրագ րի մշակ ման հա մար դպրո ցում, ման կա-
պար տե զում, հա մայն քա պե տա րա նում ի րա կա նաց նում ենք 
հան դի պում ներ բնակ չութ յան հետ, « Քաուն թեր փարթ ին թեր-
նեյշնլ» մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան առաջարկած մե թոդ-
նե րով կազ մա կեր պում ենք հար ցում ներ:

Գ յու ղա պետ ընտր վե լուց հե տո իմ ա ռաջ նա յին նպա տա կը 
ման կա պար տե զի, դպրո ցի, բուժ կե տի վե րա նո րո գումն ու կո յու-
ղագ ծի կա ռու ցումն էր: 

 Ման կա պար տե զը բա րե կարգ վել է փու լա յին վե րա նո րոգ-
մամբ:  Սան հան գույ ցի վե րա նո րոգ ման, ջե ռուց ման հա մա կար-
գի և  խա ղահ րա պա րա կի կա ռուց ման աշ խա տանք ներն ի րա-
կա նաց վել են « Վորլդ  Վիժն  Հա յաս տան» մի ջազ գա յին կազ մա-
կեր պութ յան ա ջակ ցութ յամբ, իսկ խմբա սեն յակ ներն ու խո հա-
նո ցը վե րա նո րոգ վել են « Քաուն թեր փարթ ին թեր նեյշնլ» կազ-
մա կեր պութ յան օգ նութ յամբ: 

Դպ րոցն անմ խի թար վի ճա կում էր. ջարդ ված պա տու հան-
ներ, ան բա րե կարգ և  ցուրտ դա սա սեն յակ ներ, ման րա հա տակ 
գրե թե չկար: Դպ րո ցի վե րա նո րոգ ման խնդի րը լուծ վել է պե-
տա կան հո գա ծութ յան շնոր հիվ:
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Ինձ հա մար ա ռաջ նա յին էր նաև բուժ կե տի վե րա նո րոգ ման 
խնդի րը, ո րը լուծ վեց « Վորլդ  Վիժն  Հա յաս տան»  կազ մա կեր-
պութ յան հո վա նա վո րութ յամբ:

  Նախ կի նում աղ բաջ րե րը, կո յու ղաջ րե րը փո ղոց նե րի մի ջով 
էին անց նում, և  մի  գար շե լի տե սա րա նի էիր հան դի պում:  Կա-
րո ղա ցել ենք կո յու ղա գի ծը նո րո գել  Հա մաշ խար հա յին բան կի 
ֆի նան սա վոր մամբ: 

 Նախ կի նում գյու ղի ծայ րին աղ բա նոց ներ կա յին, մտնում 
էիր գյուղ, և  ա ռա ջի նը աղբն էր դի մա վո րում:  Հի մա գյուղն աղ-
բից ա զատ վել է:  Հար մա րեց ված աղ բա նոց նե րը վե րաց վել են 
ե րի տա սարդ նե րի ջան քե րով: Գ յու ղում ի րա կա նաց վում է աղ-
բա հա նութ յուն: « Քաուն թեր փարթ ին թեր նեյշնլ» կազ մա կեր-
պութ յան օ ժան դա կութ յամբ տե ղադր վել են աղ բա ման ներ և նս-
տա րան ներ:

Շուրջ 2 կմ  եր կա րութ յամբ ներ հա մայն քա յին ավ տո ճա նա-
պար հը աս ֆալ տա պատ վել է պետբ յու ջեի մի ջոց նե րով, իսկ 
« Վորլդ  Վիժն  Հա յաս տան» կազ մա կեր պութ յան աջակցությամբ 
կա ռուց վել է փո ղոց նե րի լու սա վո րութ յան ցանց, որն այժմ ընդ-
լայն վում է Ucom ըն կե րութ յան կող մից:

 Քա րա հուն ջում մշա կու թա յին կյան քի ակ տի վաց ման հա-
մար կար ևոր էր մշա կույ թի տան վե րա նո րո գու մը: Այս խնդի րը 
ևս  լուծ վեց մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում:  Շեն քը վե րա նո րոգ վել և  ձայ նա-
յին տեխ նի կան տրա մադր վել է  « Քաուն թեր փարթ ին թեր նեյշն-
լի» կող մից, նստա րան նե րը տրա մադ րել է « Վորլդ  Վիժն  Հա-
յաս տա նը»: Այժմ  Քա րա հուն ջում շա րու նակ վում են մշա կու թա-
յին ակ տիվ կյան քով ապ րե լու բա րի ա վան դույթ նե րը:

 Հա մայն քի զար գաց ման գոր ծում կար ևո րում եմ այն ծրագ-
րե րը, ո րոնք միտ ված են գյու ղում ա նաս նա պա հութ յան զար-
գաց մա նը:
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Շ վեյ ցա րիա յի ֆի նան սա վոր մամբ «Ա նաս նա պա հութ յան 
զար գաց ման ծրագ րի» ա ջակ ցութ յամբ (ծրա գիրն ի րա կա նաց-
նում է հայ կա կան « Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման գոր ծա կա-
լութ յուն» ՀԿ-ն)  բա րե լավ ված ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րը մարդ կանց ո գեշն չել են ա վե լաց նել կեն դա նի նե րի 
գլխա քա նա կը, իսկ կեն դա նի նե րը դար ձել են ա վե լի ա ռողջ: 
 Հիմն վել է կա թի մթեր ման կետ, որ պես զի գյու ղա ցի նե րը կա րո-
ղա նան ա ռանց հե ռու գնա լու ի րաց նել ի րենց ար տադ րան քը: 
 Դեգ րա դաց ված ա րո տա վայ րե րը բա րե կարգ վել են և  ա պա հով-
վել ջրով, ին չի շնոր հիվ բարձ րա ցել է կա թի և մ սի ո րա կը: 

 Մար դիկ սկսել են հա վա տալ ի րենց ու ժե րին, հա վա տալ, որ կա-
րող են գու մար վաս տա կել, կա րող են լու ծել ի րենց խնդիր նե րը՝ 
ա ռանց ինչ-որ մե կի օգ նութ յա նը սպա սե լու: Այ սօր  Քա րա հուն ջի 
բնակ չութ յան 80 տո կոսն իր ապ րուս տը վաս տա կում է ա նաս-
նա պա հութ յամբ:  Բա վա կան է միայն ա սել, որ վեր ջին 5-6 տար-
վա ըն թաց քում գյու ղից ար տա գաղթ չի ե ղել, ին չը, ի դեպ, լուրջ 
խնդիր է մնում  Հա յաս տա նի մյուս գյու ղե րի հա մար:
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 Հա մայն քա յին կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար-
գը (ՀԿՏՀ) իմ ա մե նա սի րած նա խագ ծե րից մեկն է: Այն շատ 
թա փան ցիկ և  արդ յու նա վետ հա մա կարգ է:  Նախ կի նում, երբ 
մարդ կանց շրջա նում անվս տա հութ յուն կար, մեր բյու ջեն կա-
խում էինք պա տից: Այ սօր յու րա քանչ յուր ոք ցան կա ցած ժա մի, 
ա ռանց գյու ղա պե տա րան գա լու, տա նը նստած, կա րող է տես-
նել մեր հա մա կար գը:  Հան րա յին կա ռա վար ման ո լոր տում թա-
փան ցիկ աշ խա տաո ճը վստա հութ յան հաս նե լու ա մե նա հու սա լի 
ճա նա պարհն է: 

 Հա մայն քի զար գաց ման գոր ծում ա ռանձ նա կի նշա նա կութ-
յուն ու նեն նաև փո խա նակ ման ծրագ րերն ու այ ցե րը:  Փո խա-
նակ ման ծրագ րե րում մեծ է Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա-
գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յան ներդ րու մը:  Մաս նակ ցութ յունն 
այդ դա սըն թաց նե րին մեծ փորձ և հմ տութ յուն ներ տվեց ինձ, 
ո րոնք հա ջո ղութ յամբ կի րա ռում եմ մեր հա մայն քում:

14 տար վա գոր ծու նեութ յունն ամ փոփ վեց « Մի հա մայն քի 14 
տար վա պատ մութ յուն» վեր տա ռութ յամբ տե ղե կատ վա կան 
թեր թի կում, ո րը  կազմ վել և տ պագր վել է « Կա նանց քա ղա քա-
կան հզո րաց ման ա ջակ ցութ յուն տե ղա կան մա կար դա կում» 
փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում,  Հա մալ սա-
րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի ա ջակ ցութ յամբ 
և   Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ-
յան ֆի նան սա վոր մամբ:

 Հա յաս տա նում կին քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ու ղին այն-
քան էլ հարթ չէ:  Սա կայն բո լոր խո չըն դոտ նե րը հաղ թա հա րե լի 
են ան կոտ րում կամ քի, աշ խա տա սի րութ յան, դրա կան տե ղա-
շար ժեր կա տա րե լու գի տակց ված ցան կութ յան և  նպա տա կա-
սլա ցութ յան շնոր հիվ:
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Կա նայք կա րող են ակ տի վո րեն      
մաս նակ ցել հա մայն քի                      
զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րին

Ա ՆԱ ՀԻՏ  ԽԱ ՉԱՏՐ ՅԱՆ
 Ար տա շա տի  հա մայն քա  պե տա րա նի  
սո ցիա լա կան հար ցե րի և ծ րագ րե րի 
բաժ նի պետ

Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե-
րութ յան ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց ված « Կա նայք  Հա յաս տա-
նում տե ղա կան ժո ղովր դա վա րութ յան ձևա վոր ման գոր ծըն-
թաց նե րում. քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան փոր ձը և  ընդ լայն-
ման հե ռան կար նե րը» ծրագ րի շրջա նակ նե րում տրա մադր ված 
փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, կար ծում 
եմ, տվեց ցան կա լի արդ յունք նե ր:

 Ճիշտ է, ծրագ րե րն ի րա կա նաց նե լիս ե ղել են նաև դժվա-
րութ յուն ներ, սա կայն դրանք չեն խան գա րել ծրագ րե րի ղե կա-
վար նե րին ստա նա լ շո շա փե լի արդ յունք ներ:

 Ծա նո թա նա լով ծրագ րե րի հաշ վետ վութ յուն նե րին, տե ղե-
կա նա լով ստաց ված արդ յունք նե րին՝ կա րե լի է ա սել, որ հա սել 
ենք մեծ հա ջո ղութ յուն նե րի:

 Շատ կար ևոր եմ հա մա րում, որ ծրագ րե րում ընդգրկ վել են 
մի քա նի հար ևան հա մայնք ներ, ին չը նպաս տել է կա նանց հա-
մախմբ մա նը և  հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց մա նը: 
 Կա նայք ա վե լի լավ ճա նա չե ցին միմ յանց և  գի տակ ցե ցին հա-
մա գոր ծակ ցե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ծ րագ րի ի րա կա նաց-
ման ըն թաց քում ստաց ված գի տե լիք նե րը կա նանց հնա րա վո-
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րութ յուն տվե ցին հա վա տա լու սե փա կան ու ժե րին, բարձ րաց-
րին նրանց ինք նավս տա հութ յու նը, և  կար ծում եմ՝ դրա շնոր հիվ 
էր, որ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ-
յուն նե րում ա ռա ջադր ված կա նանց թիվն ա վե լա ցավ:

 Կար ևո րե լով ի րենց դե րը հա մայն քի զար գաց ման գոր ծըն-
թաց նե րում՝ կա նայք սո վո րե ցին միա սին վեր հա նել հա մայն քի 
խնդիր նե րը և գտ նել դրանց լուծ ման ե ղա նակ նե րը:

Ծ րագ րե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում հա մայն քի կին               
ղե կա վա րի և  ա վա գա նու կին ան դա մի ակ տի վութ յու նը, աշ -
խատան քա յին ձեռք բե րում նե րը օ րի նակ և  վառ ա պա ցույց էին, 
որ կա նայք կա րող ուժ են և ն րանց ներ կա յաց վա ծութ յու նը  տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գում անհ րա ժեշ տու  թ-
յուն է:

  Մաս նակ ցա յին ժո ղովր դա վա րութ յան, հա մայն քի կա ռա-
վար ման գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րութ յուն նե-
րի վե րա բեր յալ ստաց ված գի տե լիք նե րը կա նանց հնա րա վո-
րութ յուն տվե ցին օգտ վե լու ա վա գա նու նիս տում քննարկ ման 
հարց ա ռա ջադ րե լու և  նիս տին մաս նակ ցե լու ի րենց ի րա վուն-
քից: Ծ րագ րե րի շատ ղե կա վար ներ հա վաս տիաց րին, որ շատ 
հա մայնք նե րում կա նայք, տե ղե կա նա լով այդ ի րա վուն քի մա-
սին, ցան կութ յուն են հայտ նել այ սու հետ հետ ևե լու ա վա գա նու 
նիս տե րի օ րա կար գե րին և  ըն դուն ված ո րո շում նե րին:

Ծ րագ րե րի ի րա կա նա ցու մը հնա րա վո րութ յուն տվեց շատ 
հա մայնք նե րում կոտ րե լու այն կարծ րա տի պը, թե հա մայն քի 
կա ռա վա րու մը կա նանց գոր ծը չէ: Ծ րագ րե րը նպաս տե ցին 
նմա նա տիպ այլ կարծ րա տի պե րի հաղ թա հար մա նը և  բարձ-
րաց րին կա նանց՝  սե փա կան դե րի գի տակ ցու մը, ինք նավս տա-
հութ յու նը հա մայն քի զար գաց ման և  կա ռա վար ման գոր ծըն-
թաց նե րում:  Կա նայք ա վե լի ի րա զեկ և  հա մար ձակ դար ձան: 
Ծ րագ րերն օգ նե ցին ըմբռ նե լու կնոջ կարևոր դե րը տե ղա կան 



42

Կանայք տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման                 
գործընթացներում  

ինք նա կա ռա վար ման հար ցում և  գի տակ ցե լու, որ կի նը պետք է 
նա խա ձեռ նող լի նի: 

 Կին գոր ծա րար նե րի հետ հան դի պում նե րը, նրանց փորձն 
ու հա ջո ղութ յու նը կա նանց մեջ ցան կութ յուն ա ռա ջաց րին  մաս-
նակ ցե լու դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րին և  վար կա յին դա սըն-
թաց նե րին, օգ նե ցին ձևա վո րե լու խմբեր, որ տեղ կա նայք զբաղ-
վում են հե լու նա գոր ծութ յամբ, թա ղի քա գոր ծութ յամբ, ինչ պես 
Ա րեգ նա դեմին հա մայն քում: 

Ծ րագ րե րի ըն թաց քում մաս նա կից կա նայք, տե ղե կա նա լով 
հա մայն քի ղե կա վա րի և  ա վա գա նու ան դա մի լիա զո րութ յուն նե-
րին, գի տակ ցե ցին, որ հա մայն քի որ ևէ խնդիր լու ծե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է ստո րագ րա հա վաք կազ մա կեր պել, հարցն ընդ-
գր կել ա վա գա նու նիս տի օ րա կար գում, հա մա պա տաս խան 
գրութ յուն ներ ու ղար կել պե տա կան մար մին ներ և  լի նել հետ ևո-
ղա կան հար ցի լուծ ման գոր ծում: 

Ինչ պես վե րը նշվեց, ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում 
ե ղել են դժվա րութ յուն ներ, խո չըն դոտ ներ, ո րոնք մա սամբ հաղ-
թա հար վել են: Դժ վա րութ յու նը հիմ նա կա նում կապ ված էր 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ: Ո րոշ 
հա մայնք նե րում  խան գա րում էին բնակ լի մա յա կան պայ ման նե-
րը (շո գը), մարդ կանց մեծ մա սի ար ձա կուր դում գտնվե լը և  հա-
մայն քից բա ցա կա յե լը:

Մ յուս դժվա րութ յունն այն էր, որ մարդ կանց մեջ պետք էր 
վե րա կանգ նել հա վա տը հա մայն քի ղե կա վա րի, տե ղա կան իշ-
խա նութ յուն նե րի նկատ մամբ:

Ո րոշ հա մայնք նե րում դժվա րութ յուն ներ են ե ղել՝ կապ ված 
կա նանց ընդգրկ վա ծութ յան հետ. նրանք դժվա րութ յամբ էին 
կտրվել ա ռօր յա հոգ սե րից:  Հան դի պել են կա նայք, ո րոնց մեջ 
ա մուր էր քա ղա քա կա նութ յու նից խու սա փե լու մտայ նութ յու նը և 
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 քա ղա քա կան պաշ տոն նե րում միայն տղա մարդ կանց տես նե լու 
կարծ րա տի պը:

Ող ջու նե լի է, որ շատ հա մայնք նե րում ծրագ րի ա վար տից 
հե տո էլ մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով պահ պան վում է կա պը մաս-
նա կից կա նանց հետ:

Ծ րագ րե րի ա վար տից հե տո ա վե լա ցել է կա նանց թի վը տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գում, շա րու նակ վում է 
մաս նա գի տա կան օգ նութ յունն այն կա նանց, ով քեր փորձ են 
ա նում ի րենց ա ռա ջին քայ լե րը կա տա րել քա ղա քա կա նութ յան 
մեջ: 

Ծ րագ րե րի ի րա կա նաց ման արդ յունք ներն ա պա ցու ցե ցին, 
որ կա նայք կա րող են մտնել քա ղա քա կան դաշտ, ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցել հա մայն քի զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րին, այն էլ՝ 
ա վե լի մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ և  թա փան ցիկ գոր ծե լաո-
ճով:

 Կար ծում եմ, որ կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յան ընդ լայ նու-
մը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գում և նրանց  
մաս նակ ցութ յան ակ տի վութ յան բարձր ցու ցա նի շը  հա մայնք-
նե րում հնա րա վո րութ յուն կտան խոր հե լու ծրագ րի շա րու նա-
կութ յան մա սին:
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Կա նայք կա րող են խնդիր նե րը                      
լու ծել արդ յու նա վետ և բնակ չութ յան 
կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան

 ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ  ԲՈ ՅԱԽՉ ՅԱՆ
 Գե ղար քու նի քի մար զի                                 
Ծա փա թա ղի հա մայն քի ղե կա վար

 Դա րեր ի վեր, ել նե լով մեր ազ գա յին սո վո րույթ նե րից և  
ա վան դույթ նե րից, հայ կնո ջը վե րագր վել է ար ժա նա վոր և  պա-
տաս խա նա տու դեր. նա նախ մայր է և  հե տո ըն տա նի քի հիմ նա-
կան պա տաս խա նա տուն: Ուս տի զար մա նա լի չէ, որ մեր խստա-
պա հանջ և  կաս կա ծա միտ հա սա րա կութ յու նը ընտ րութ յուն նե րի 
մի ջո ցով իր վստա հութ յու նը տա լիս  է կա նանց՝ գի տակ ցե լով, 
որ ժո ղովր դին ա մե նա մոտ կանգ նած կա ռույ ցը՝ տե ղա կան իշ-
խա նութ յու նը, կա րող է իր առջև դրված խնդիր նե րը լու ծել ճիշտ, 
արդ յու նա վետ, տնտեսող և  տե ղի բնակ չութ յան կա րիք նե րին 
հա մա պա տաս խան: Ի զուր չի աս վում, որ հա մայն քում մար դիկ 
կա րող են եր ջա նիկ լի նել, ե թե այն կա ռա վա րում են գի տակ նե-
րը: Ու րեմն տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը՝ հա-
մայն քի ղե կա վա րը և  ա վա գա նու ան դամ նե րը, պետք է գի տակ-
ցեն, որ պար տա վոր են ապ րել հա մայն քի հոգ սե րով, ի րենց 
գոր ծո ղութ յուն նե րը ուղ ղեն հա մայն քի շա հե րին, ֆի նան սա կան  
ռե սուրս նե րը խնա յո ղա բար և ն պա տա կա յին օգ տա գոր ծեն: 

2000 թ. փետր վա րից ես հան դի սա նում եմ  Ծա փա թա ղի 
համայն քի ղե կա վար: Ծա փա թա ղի 1999 թվա կա նի բյու ջեի 
ե կամ տա յին մա սը կազ մել է 1.148.000 ՀՀ դրամ, այժմ այն կազ-
մում է 9.900.900 ՀՀ դրամ: 2000-2016 թթ.  Ծա փա թա ղի բյու ջեն 
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մշտա պես կա տար վել է 100 կամ ա վե լի տո կոս ով: Ա մեն տա րի 
բյու ջեի ե կա մուտ նե րի զգա լի մասն ուղղ վել է հա մայն քի զար-
գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը: 

Ն շեմ, որ այդ տա րի նե րի ըն թաց քում հա մայն քում ի րա կա-
նաց վել են նաև ծրագ րեր, ո րոնք ան հա մե մատ գե րա զան ցել են 
հա մայն քի տա րե կան բյու ջեն: Դրանցից հիշատակեմ Թու ֆենկ-
յան հյու րա նո ցա յին հա մա լի րի, բու ժամ բու լա տո րիա յի, հա մայն-
քա յին կենտ րո նի, բնա կիչ նե րի հա մար բնա կե լի տնե րի և  լու-
սա վո րութ յան ցան ցի կա ռու ցում, խմե լու ջրա մա տա կա րար ման 
հա մա կար գի բա րե լա վում, աղ բա վայ րի մաք րում և պտ ղա տու 
այ գու տնկում, լեռ նա յին դեգ րա դաց ված ա րո տա վայ րե րի բնա-
կան վե րա կանգ նում,  ան տառ նե րի վե րա կանգ նում, ման կա կան 
սեն յա կի նո րո գում և  կա հա վո րում, ման կա կան հրա պա րա կի և 
դպ րո ցի մար զա դահ լի ճի ստեղ ծում, մշա կույ թի տան վե րա կա-
ռու ցում և գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան ծրագ րերը` ա վե-
լի քան 1 մի լիարդ դրա  մի ներդր մամբ:

Ի րա կա նաց վել են բազ մա թիվ սո ցիա լա կան ծրագ րեր, ան-
վ ճար բու ժօգ նութ յուն և  հե տա զո տութ յուն ներ, ազ գա յին ար ժեք-
նե րի պահ պան ման, ազ գա յին գե ղե ցիկ ա վան դույթ նե րի վե  րա-
 կանգնմանն ուղղ ված  ծրագ րեր, օ րենսդ րա կան և  ժո ղո վր  դա -
վա րա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի վե րա բեր յալ քա ղա քա ցի նե-
րի ի րա զեկ ման, մար դու հիմ նա րար ի րա վունք նե րի պաշտ  պա-
նութ յանն ուղղ ված ծրագ րեր, կա մա վո րա կան և  ե րի տա սար դա-
կան վե րա պատ րաստ ման ծրագ րեր: Այս բո լոր ծրագ րե րից 
դուրս մշտա պես փոր ձել եմ կա նանց ներգ րա վել հա սա րա կա-
կան կյան քում:

 Կա նայք ի րենց աշ խա տան քով ա պա ցու ցել են, որ ա ռանց 
կա նանց ներգ րավ վա ծութ յան՝ հա մայն քի լիար ժեք զար գա-
ցումն անհ նա րին է, ան հա րա ժեշտ է կնոջ և տ ղա մար դու սերտ 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն:  Այժմ   Ծա փա թա ղի հա մայն քի  ա վա-
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գա նու 5 ան դամ նե րից 3-ը կա նայք են, հա մայն քա պե տա րա նի  
աշ խա տա կազ մի 4 ան դամ նե րից  2-ը ևս  կա նայք են:  Նախ կի-
նում  Ծա փա թա ղի բնակ չութ յան ո րոշ մա սի շրջանում ձևա վոր-
ված այն կար ծի քը, թե կա նայք չեն կա րող հա մայնք ղե կա վա-
րել, փոխ վել է, քա նի որ  ես և  իմ կին թի մա կից նե րը մեր գոր -
ծելա կեր պով կա րո ղա ցել ենք ձևա վո րել դրա կան վե րա -
բերմունք տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ո լոր տում ներգրավ -
ված կա նանց նկատ մամբ:  Մար դիկ հա մոզ վել են, որ կա նայք 
պետք են, կա  նայք կա րող են: 
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Միաս նա կան  ու ժե րով  ա վե լի  հեշտ  
է  լու ծել համայնքի  խնդիր նե րը

ԱՆ ՆԱ  ԲԵ ԳՈՒՆՑ
Ա րա րա տի մար զի  Սի սի հա մայն քի 
ա վա գա նու ան դամ

 Հար գե լի գոր ծըն կեր ներ, շնոր հա վո րում եմ բո լո րիս   Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման հա մա կար գի ներդր ման 20-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ: 
 Կար ծում եմ, որ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման  հա մա կար գը  
փոքր  քայ լե րով, բայց  կա յա նում է:  Մաղ թում եմ, որ  այն գլո բալ 
փո փո խութ յուն նե րը, որ սպաս վում են, ըն թա նան  ան խա թար  և  
շե նութ յուն բե րեն մեր  երկ րին:

Այս  տար վա հու լի սին   Սի սի,  Սի փա նի կի  և  Նո րա մար գի  
հա մայնք նե րում  ի րա կա նաց վեց  « Տե ղա կան  մա կար դա կում  
մաս նակ ցա յին  ժո ղովր դա վա րութ յան  մա սին  կա նանց  գի տե-
լիք նե րի  խո րա ցում»  փոքր  դրա մաշ նոր հա յին  ծրա գի րը: Այն  
ի րա կա նաց նե լիս  հա մա գոր ծակ ցել ենք   Սի սի,  Սի փա նի կի և 
 Նո րա մար գի  հա մայնք նե րի  հա մայն քա պե տա րան նե րի, ա վա-
գա նու  ան դամ նե րի, դպրո ցի տնօ րեն նե րի, ման կա վար ժա կան 
կո լեկ տիվ նե րի, ման կա պար տեզ նե րի  ղե կա վա րութ յան հետ:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում անց կաց ված սե մի նար նե րի և 
կ լոր սե ղան նե րի արդ յուն քում բարձ րա ցավ Ա րա րա տի մար զի 
ե րեք հա մայնք նե րի կա նանց ի րա զե կութ յու նը տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի լիա զո րութ յուն նե րի, դրանց 
գոր ծու նեութ յան թա փան ցի կութ յան ա պա հով ման, բնակ չութ-
յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին: 
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 Սե մի նար նե րի պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում ստաց ված 
գի տե լիք նե րը մաս նակ ցա յին ժո ղովր դա վա րութ յան ձևե րի, տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու հնա րա վո րութ-
յուն նե րի, հա մայն քի զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում կա նանց 
դե րի մա սին օգ նե ցին մաս նա կից նե րին հա վա տա լու սե փա կան 
ու ժե րին, բարձ րաց րին նրանց ինք նավս տա հութ յու նը, ին չի 
շնոր հիվ նրանք ա վե լի հա մար ձակ էին ար տա հայ տում ի րենց 
կար ծի քը և  ա ռա ջար կութ յուն ներ ա նում կլոր սե ղան նե րի ժա-
մա նակ ծա վալ ված քննար կում նե րում: 

 Պա րապ մունք-թրե նինգ նե րի ըն թաց քում մաս նա կից նե րը  
սո վո րե ցին  միա սին  վեր  հա նել  խնդիր նե րը,  մտա ծել  դրանց  
շուրջ,  գտնել  լուծ ման  ե ղա նակ նե րը:  Ձեռք բեր ված հմտութ-
յուն նե րը և  փոր ձա գետ նե րի  գործ նա կան  խոր հուրդ ներն այս  
կամ  այն  հար ցի լուծ մա նը  հաս նե լու  հա մար հնա րա վո րութ-
յուն տվե ցին ձևա վո րե լու նա խա ձեռ նող խմբեր, ո րոնք հա-
մայնք նե րում ստո րագ րա հա վաք կազ մա կեր պե ցին առ կա 
ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րի կա պակ ցութ յամբ: 

 Սե մի նար նե րի և կ լոր սե ղան նե րի ա վար տին՝ կար ծիք նե րի 
փո խա նակ ման ժա մա նակ, մաս նա կից նե րը   նշում էին,  որ  
նման  մի ջո ցա ռում նե րի  կա րիքն  իս կա պես  կար:  Սի սի հա-
մայն քի «Ա նու շիկ»  ման կա պար տե զի  տնօ րեն Ա նուշ  Ա դամ յա-
նը հա մա ժո ղո վի  ժա մա նակ մաս նա վո րա պես ընդգ ծեց. « Գի-
տե լիքն  իր  հեր թին  բե րում  է  ինք նավս տա հութ յուն, հա վատ է 
ներշն չում  սե փա կան  ու ժե րի նկատ մամբ,   տա լիս  է  նաև    մեր  
խնդիր նե րը վստահ  բարձ րա ձայ նե լու  և  դրանց  լու ծում նե րին 
ան մասն  չմնա լու հա մար ձա կութ յուն»:

2016 թ. օ գոս տո սի 23-ին  Սի սի հա մայն քում անց կաց վեց 
միջ հա մայն քա յին հա մա ժո ղով « Տե ղա կան ժո ղովր դա վա րութ-
յան կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րում կա նանց դե րը և  մաս նակ-
ցութ յան ընդ լայն ման հնա րա վո րութ յուն նե րը» խո րագ րով,  
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ո րին   մաս նակ ցել է 41 կին  Սի սի,  Նո րա մար գի և  Սի փա նի կի 
հա մայնք նե րից:

 Հա մա ժո ղո վի  մաս նա կից ներն  ի րենց  ե լույթ նե րում  կարևո-
 րե ցին ստա ցած գի տե լիք նե րը և պատ րաս տա կա մութ յուն  
հայտ    նե ցին  սի րով  մաս նակ ցել  նմա նա տիպ  մի ջո ցա ռում նե-
րի, կրկին  ար ծարծ վե ցին  հա մայնք նե րում  վեր  հան ված 
խնդիր  նե րը՝  տրանս պոր տի  անմ խի թար  վի ճա կը,  աղ բի  այր-
ման  հետ  կապ ված  դժվարությունները:  Ո րոշ վեց  ըն թացք  
տալ  բարձ րաց  ված  հար ցե րին:

  Ծ րա գիրն  ի րա կա նաց նե լիս  հա մա գոր ծակ ցել  ենք   Սի սի, 
 Նո րա մար գի և  Սի փա նի կի  հա մայնք նե րի  հա մայն քա պե տա-
րան նե րի,  ա վա գա նու  ան դամ նե րի,  դպրոց նե րի  տնօ րեն նե րի,  
ման կա վար ժա կան  կո լեկ տիվ նե րի, ման կա պար տեզ նե րի  ղե-
կա վա րութ յան հետ:

   Ծ րա գիրն  ի րա կա նաց նե լով`  ու նե ցանք  զգա լի  արդ յունք-
ներ. կա նայք  ցան կութ յուն  հայտ նե ցին  ա ռա ջադր վե լու տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման ա ռա ջի կա ընտ րութ յուն նե րում որ-
պես   ա վա գա նու   ան դա մի թեկ նա ծու,  իսկ   Սի փա նի կի  հա-
մայն  քում   Նե լի կո Մկրտչ յա նը  ա ռա ջադր վեց հա մայն քի ղե կա-
վա րի  թեկ նա ծու:  

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ձևա վոր վե ցին  նա-
խա ձեռ նող  խմբեր,  ո րոնք  հե տա մուտ  ե ղան  մի  քա նի  հիմ-
նախն դիր նե րի  լուծ մա նը:   Սի փա նի կում  կազ մա կերպ վեց  ստո-
  րագ րա հա վաք տրանս պոր տի լրա ցու ցիչ  երթուղ մտցնե լու  հա-
մար,  այդ  հար ցով  սի փա նիկ ցի նե րը  դի մե ցին  մարզ պե տին:  

 Սի սում  ստո րագ րա հա վաք  կազ մա կերպ վեց գյու ղի  բազ-
մաբ նա կա րան  շեն քե րի  պատշ գամբ նե րը  վե րա նո րո գե լու  հա-
մար,   դի մում ներ կա յաց վեց  հա մայն քի ղե կա վա րին: Նշ ված 
հար ցե րի  լու ծումն  ըն թաց քի  մեջ  է: 
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 Սիս,   Նո րա մարգ  գյու ղե րում  և   Մա սիս  քա ղա քում  նա խա-
ձեռ նող  խմբե րը  ստո րագ րա հա վաք  կազ մա կեր պե ցին   Մա սի-
սի  տա րած քում  աղ բի  այր ման  հար ցը  լու ծե լու  հա մար: Այդ  
խնդի րը  խո րութ յամբ  հաս կա նա լու  հա մար  խորհր դակ ցե ցինք  
ՀՀ  բնա պահ պա նութ յան  նա խա րա րութ յան  աշ խա տա կից նե-
րի  հետ,  ու ղերձ  պատ րաս տե ցինք  հա մա պա տաս խան  նա-
խա րա րութ յուն նե րին  ա հա զան գե լու  հա մար,  երկ րորդ  ան-
գամ  դի մե ցինք  Ա րա րա տի  մարզ պետ   Ռու բիկ  Աբ րա համ յա-
նին:  Մարզ պե տը  խոս տա ցավ զբաղ վել այդ  լուրջ  խնդրով:

Այս  արդ յու նա վետ  աշ խա տան քից  հե տո ձգտե լու ենք  
պահ պա նել  կա պը  հար ևան  հա մայնք նե րի  հետ,  շա րու նա կե-
լու ենք  հա մա գոր ծակ ցութ յու նը,  մա նա վանդ  որ  մեր  խնդիր-
նե րը  հա մար յա  նույնն  են.  միաս նա կան  ու ժե րով  ա վե լի  հեշտ  
է  լու ծել  դրանք: 

 Կա պը  մեր  նոր  գոր ծըն կեր նե րի  հետ  կպահ պան վի,  ցան-
կա լի է,  որ  մեր  հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վեն նմա նա տիպ 
այլ ծրագ րեր ևս,  մա նա վանդ  որ ծրագ րին մաս նակ ցած կա-
նանց կար ծի քով՝  նման  նա խա ձեռ նութ յունն  անհ րա ժեշտ  էր  
և  արդ յու նա վետ:

Շ նոր հա կա լութ յուն, որ ինձ հնա րա վո րութ յուն տրվեց գործ-
նա կա նում կի րա ռելու  տա րի նե րի ըն թաց քում կու տա կած գի-
տե լիք  ներս: Ե թե  նախ կի նում  ես միայն իմ  հա մայն քում կա րող  
էի  գոր ծել, ա պա այժմ՝ ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լուց  հե տո,  
հար ևան հա մայնք նե րում էլ բա ցա հայտ վե ցին մեծ պո տեն ցիալ 
ու նե ցող կա նայք, ո րոնք  կա մաց-կա մաց գա լու են աս պա րեզ և 
 փոր ձե լու  են  նպաս տել ի րենց  հա մայնք նե րի  ա ռա ջըն թա ցին:
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Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մանը  
կա նանց   մաս նակ ցութ յան                 
ա պա հով ումը  պետք է                 
հիմն ված լի նի շա րու նա կա կան 
կրթա կան ծրագ րե րի վրա

 ՀԵՐ ՄԻ ՆԵ Ա ՌԱ ՔԵԼ ՅԱՆ
 Լո ռու մար զի  Թե ղու տի հա մայն քի 
ա վա գա նու ան դամ

 Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րու-
թ յան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ « Հա մալ սա րա նա կան 
կրթու  թ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիա» հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յան « Կա նայք  Հա յաս տա նում տե ղա կան ժո ղովր դա-
վա րութ յան ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում. քա ղա քա կան  
մաս  նակ ցութ յան փոր ձը և  ընդ լայն ման հե ռան կար նե րը» ծրագ-
րի շրջա նակ նե րում 2016 թվա կա նի  հու նիս-օ գոս տոս ա միս նե-
րին ՀՀ  Լո ռու մար զի   Թե ղու տի հա մայն քում ի րա կա նաց  վել է 
« Կա նայք հա մայն քում ժո ղովր դա վա րութ յան ձևա վոր ման 
գործ ըն թաց նե րում. քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան փոր ձը և  
ընդ լայն ման հե ռան կար նե րը» փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրա գի-
րը:  

 Թե ղու տի հա մայն քում անց կաց վել է եր կօր յա սե մի նար 
« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գում կա նանց քա-
ղա քա կան մաս նակ ցութ յան ընդ լայն ման հիմ նախն դիր նե րը և 
 հե ռան կար նե րը» թե մա յով, ո րին մաս նակ ցել է 30 կին  Թե ղու-
տի, Շ նո ղի և  Քար կո փի հա մայնք նե րից:  

Եր կօր յա սե մի նա րի պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում ստաց-
ված գի տե լիք ներն օգ նե ցին մաս նա կից նե րին շա հագր գիռ և  
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ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ու նե նա լու ծա վալ ված քննար կում նե-
րում, աշ խա տե լու փոքր խմբե րում, վեր հա նե լու ի րենց հա-
մայնք նե րի կար ևոր խնդիր նե րը և  ա ռա ջար կե լու դրանց լուծ-
ման ու ղի ներն ու մի ջոց նե րը:

Շ նո ղի հա մայն քում անց կաց ված « Տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րում կա նանց ներգ րավ վա ծութ յան բարձ-
րա ցու մը՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա յաց-
ման ար դիա կան հիմ նախն դիր» թե մա յով կլոր սե ղա նին մաս-
նակ ցել է 32 կին Շ նո ղի,  Թե ղու տի, Ա լա վեր դու և Ախ թա լա յի 
հա մայնք նե րից:  

 Մաս նակ ցութ յու նը կլոր սե ղա նին հնա րա վո րութ յուն տվեց 
տար բեր հա մայնք նե րի կա նանց ի րենց տե սա կետ ներն ար տա-
հայ տե լու և  կար ծիք ներ փո խա նա կե լու տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րում կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յան բարձ-
րաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րի, նրանց ակ տիվ մաս նակ ցութ-
յու նը խո չըն դո տող գոր ծոն նե րի և դ րանց հաղ թա հար ման ու ղի-
նե րի մա սին:

 Կազմ վել է  տե ղե կատ վա կան թեր թիկ, որ տեղ ներ կա յաց-
ված են հա մայն քում վեր ջին 4 տա րի նե րի ըն թաց քում կա տար-
ված աշ խա տանք նե րը, հա մայն քի  բյու ջեի  կա տար ման հաշ-
վետ վութ յու նը, հա մայն քի  զար գաց ման ռազ մա վա րա կան պլա-
նի ընդ հա նուր դրույթ նե րը, խնդիր նե րը, զար գաց ման հե ռան-
կար նե րը, ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում հա ջո ղութ յուն եմ հա-
մա րում  հա մայն քա յին կա ռա վար ման  տար բեր ձևե րի նկատ-
մամբ մաս նա կից նե րի դրա կան վե րա բեր մուն քի  և վս տա հութ-
յան ձևա վո րու մը, սե փա կան կար ծի քի ար տա հայտ ման անհ րա-
ժեշ տութ յան, կար ևո րութ յան, վճռո րո շութ յան գի տակ ցու մը: 
 Մաս նա կից նե րը կար ևոր  հա մա րե ցին  թրե նինգ նե րի, սե մի-
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նար նե րի, քննար կում նե րի անց կա ցու մը հատ կա պես գյու ղա-
կան հա մայնք նե րում և  ա ռա ջար կե ցին հե տա գա յում ևս  կազ-
մա կեր պել նման մի ջո ցա ռում ներ:

 Կար ևոր եմ հա մա րում, որ ծրագ րում ընդգրկ ված   հա-
մայնք նե րում կա նանց մաս նակ ցութ յու նը  2016 թ.  հոկ տեմ բե րի 
2-ի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ յուն-
նե րում ան հա մե մատ բարձր  էր նա խորդ ընտ րութ յուն նե րից, 
ո րը պայ մա նա վոր ված էր նաև մեր սե մի նար նե րում կա նանց 
ստա ցած գի տե լիք նե րով և  ա վա գա նու ան դա մի փոր ձի ներ կա-
յաց մամբ:  Մաս նա կից հա մայնք նե րից 4 կին ա ռա ջադ վեց  Թե-
ղու տի հա մայն քում որ պես ա վա գա նու ան դա մի թեկ նա ծու, 
նրան ցից եր կուսն ընտր վե ցին:  Մեկ կին ա վա գա նու ան դա մի 
թեկ նա ծու ա ռա ջադր վեց Շ նո ղի  հա մայն քում և 20 տղա մարդ 
թեկ նա ծու նե րի հետ պայ քա րում  բարձր քվե նե րով ընտր վեց: 
 Մեկ կին ա ռա ջադր վեց  Քար կո փի հա մայն քի ղե կա վա րի թեկ-
նա ծու: Ա լա վեր դու հա մայն քում  ա վա գա նու ան դա մի թեկ նա ծու 
ա ռա ջադր ված  3 կին թեկ նա ծու նե րից 2-ն ընտր վե ցին:  

 Հա մոզ ված եմ, որ  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րում կա նանց ցան կա լի մաս նակ ցութ յան մա կար դակն 
ա պա հո վե լուն, հա մայնք նե րում հան րա յին մաս նակ ցութ յան 
ակ տի վաց մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րը պետք է հիմն ված 
լի նեն շա րու նա կա կան կրթա կան ծրագ րե րի մշակ ման և  ի րա-
գործ ման վրա, ին չը նպաս տա վոր օ րենսդ րա կան դաշ տի պայ-
ման նե րում կբե րի ցան կա լի արդ յունք:
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ԳԼՈՒԽ 2
Փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի        

ի րա կա նա ցում հա մայնք նե րում
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Տեղական ինքնակառավարմանը 
կանանց մասնակցության 
խթանմանն ուղղված 
նախաձեռնություններ

ԳԱՅԱՆԵ ՄԵՐՈՅԱՆ
Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ              
կա նանց ա սո ցիա ցիայի 
պատասխանատու քարտուղար

 Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ կա նանց ա սո ցիա ցիան 
ար  դեն երկ րորդ ան գամ  Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ըն կե րութ յան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ նա-
խա ձեռ նեց հա մայն քի ղե կա վար և  ա վա գա նու ան դամ կա նանց 
փոքր դրա մաշ նորհ նե րի տրա մադ րու մը` հա մայնք նե րում կա-
նանց քա ղա քա ցիա կան և  քա ղա քա կան ակ տի վութ յան խթան-
ման մի ջո ցով մաս նակ ցա յին ժո ղովր դա վա րութ յան ձևա վոր-
մանն ուղղ ված ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու հա մար:

« Կա նայք  Հա յաս տա նում տե ղա կան ժո ղովր դա վա րութ յան 
ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում. քա ղա քա կան մաս նակ ցութ-
յան փոր ձը և  ընդ լայն ման հե ռան կար նե րը» ծրագ րի շրջա նակ-
նե րում հայ տա րար ված փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի 
մրցույ թի արդ յունք նե րով ֆի նան սա վոր վեց 7 ծրա գիր, ո րոնք 
ի րա կա նաց վե ցին 2016 թ. հու նի սի 20-ից մինչև օ գոս տո սի 31-ն  
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում  Կո տայ քի մար զի  Նոր Երզն կա-
յի,  Ս յու նի քի մար զի  Քա րա հուն ջի և  Տո րու նի քի,  Շի րա կի  մար-
զի Ա րեգ նա դե մի,  Լո ռու մար զի Օ ձու նի և  Թե ղու տի,  Ա րա րա տի 
մար զի  Սի սի հա մայնք նե րում:

 Սա կայն ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման աշ խար հագ րութ յու նը 
չի սահ մա նա փակ վում նշված հա մայնք նե րով: Դ րանց շրջա-
նակ նե րում սե մի նար ներ և կ լոր սե ղան ներ են անց կաց վել նաև 
հար ևան հա մայնք նե րում,  մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցե լու են 
հրա վիր վել կա նայք այլ հա մայնք նե րից: 
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 Փոքր դրա մաշ նոր հա յին 7 ծրագ րե րի շրջա նակ նե ր� մ հան-
րա պե տ� թ յան 5 մար զե րի 21 հա մայնք նե ր� մ անց կաց վել են.

- 3 եր կօր յա սե մի  նար,
- 15 մե  կօր յա սե մի  նար, 
- 11 կլոր սե ղան,
- 2 հան դի պ� մ-քննար կ� մ,
- 2 մի ջ հա մայն քա յին հա մա ժո ղով:
 Ընդ հա ն� ր առ մամբ  փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի 

մի  ջո ցա ռ� մն  ե րին մաս նակ ցել է 832 մարդ` 828 կին և 4 տղա-
մարդ: 

 Փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում անց-
կաց ված սե մի նար նե րը հնա րա վո րութ յուն տվե ցին կա նանց 
հարս տաց նե լու ի րենց քա ղա քա կան-ի րա վա կան գի տե լիք նե րը, 
բարձ րաց նե լու ի րա զե կութ յու նը բնակ չութ յան՝ տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու սկզբունք նե րի ու ձևե րի մա-
սին, յու րաց նե լու հա մայն քա յին գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ-
ման տեխ նո լո գիա նե րը:  Կ լոր սե ղան նե րի, հան դի պում նե րի և 
 միջ հա մայն քա յին հա մա ժո ղով նե րի ըն թաց քում նրանք քննար-
կե ցին հա մայնք նե րի կա ռա վար մա նը և  զար գաց մա նը բնակ-
չութ յան մաս նակ ցե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը, տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման հա մա կար գում կա նանց ներ կա յաց վա ծութ-
յան խո չըն դոտ ներն ու դրանց հաղ թա հար ման ու ղի նե րը,  տե-
ղա կան մա կար դա կում ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րի 
ար  մա տա վոր ման հիմ նախն դիր նե րը և  կա նանց դերն այդ 
գործ ըն թաց նե րում: 

Ծ րագ րե րը նպաս տե ցին հա մայնք նե րում կա նանց մաս-
նակ ցութ յան ակ տի վաց մա նը, սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ 
վստա հութ յան բարձ րաց մա նը, հա մայնք նե րի կա ռա վար ման 
գոր ծըն թաց նե րում ի րենց դե րի գի տակց ման ձևա վոր մա նը, կա-
նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան վե րա բեր յալ գեն դե րա յին 
կարծ րա տի պե րի  հաղ թա հար մա նը:
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 Փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը ոչ 
միայն խթա նեց  մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցած կա նանց քա-
ղա քա ցիա կան ակ տի վութ յու նը, այլև նպաս տեց հա մայնք նե-
րում 2016 թ. սեպ տեմ բե րի 18-ին և  հոկ տեմ բե րի 2-ին կա յա-
ցած տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ-
յուն նե րում կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան ընդ լայն-
մա նը: 

 Փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կա-
տար ված աշ խա տանք նե րը ո րո շա կի նա խադր յալ ներ ստեղ ծե-
ցին սե մի նար նե րի ըն թաց քում ստաց ված գի տե լիք նե րի ու 
հմտութ յուն նե րի գործ նա կան կի րառ ման, հա մայնք նե րի կա ռա-
վար ման ու զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րին կա նանց ա վե լի 
նպա տա կա յին մաս նակ ցութ յան հա մար:   Հա մայնք նե րում ձևա-
վոր վե ցին կա նանց ակ տիվ խմբեր, ո րոնք հան դես ե կան առ կա 
հիմ նախն դիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված  քա ղա քա ցիա կան նա-
խա ձեռ նութ յուն նե րով:

Ծ րագ րե րի շրջա նակ նե րում անց կաց ված սե մի նար նե րում 
հա մայն քի ղե կա վար, ա վա գա նու ան դամ և  հա մայն քա պե տա-
րա նի աշ խա տա կազ մի քար տու ղար կա նանց ներգ րա վու մը որ-
պես պա րապ մուն քա վար և կ լոր սե ղա նի փոր ձա գետ հնա րա-
վո րութ յուն տվեց  անդ րա դառ նա լու նաև նրանց փոր ձին և 
ն րանց օ րի նա կով ներ կա յաց նե լու տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման հա մա կար գում կա նանց գոր ծուն և  արդ յու նա վետ մաս-
նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը: 

 Նոր Երզն կա յի,  Քա րա հուն ջի,  Տո րու նի քի և  Թե ղու տի հա-
մայնք նե րում ի րա կա նաց ված ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում հրա-
տա րակ վե ցին տա րի նե րի ըն թաց քում հա մայն քում կա տար ված 
աշ խա տանք նե րը, ձեռք բե րում ներն ու հե տա գա ա նե լիք նե րը 
ներ կա յաց նող տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ներ, ո րոնք տա րած վե-
ցին բնակ չութ յան շրջա նում՝ ի րա պես ա պա հո վե լով տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան թա փան-
ցի կութ յու նը: 
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Ս տաց ված դրա կան արդ յունք նե րը հնարավորություն են 
տա լիս փաս տե լու, որ դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի ի րա կա նա-
ցու մը բուն հա մայնք նե րում լուրջ հիմ քեր է ստեղ ծում մաս նակ-
ցա յին ժո ղովր դա վա րութ յան ձևա վոր ման ուղ ղութ յամբ նպա-
տա կա յին աշ խա տանք կազ մա կեր պե լու հա մար:

Կո տայ քի մարզի  Նոր Երզն կա յի հա մայնքում իրա կա-
նաց ված «Ակ տիվ ե րի տա սար դութ յուն` կա յա ցած հա մայնք» 
ծրա  գի րը նպա տակ ու ներ նպաս տել հա մայն քի կա յու նաց մանն 
ու զար գաց մա նը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար-
գում ե րի տա սարդ կա նանց քա ղա քա կան մաս  նակ ցութ յունն 
ակ տի վաց նե լու մի  ջո ցով: Ծրագրի հա մա դա սողն էր հա մայն քի 
ղե կա վար Ա լի նա  Հա րութ յուն յանը:

  Նոր Երզն կա յի հա մայն քում  անց կաց ված «  Կա նանց քա ղա-
քա կան մաս նակ ցութ յան խնդիր նե րը տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մա կար դա կում» եր կօր յա սե մի նա րի մաս նա կից 20 
կա նայք ծա նո թա ցան տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա-
կար գի օ րենսդ րա կան բա րե փո խում նե րին, գի տե լիք ներ ձեռք 
բե րե ցին հա մայն քի զար գաց ման գոր ծում ա վա գա նու դե րի և 
բ նակ չութ յան հետ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման և  հե տա-
դարձ կա պի ա պա հով ման ձևե րի ու մի ջոց նե րի մա սին:                            
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Շա հագր գիռ քննար կում ներ ծա վալ վե ցին մաս նակ ցա յին 
ժո ղովր դա վա րութ յան և  հա մայն քում կա նանց քա ղա քա կան 
մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի շուրջ:   

Սե մի նա րի մաս նա կից նե րը մեծ հե տաքրք րութ յամբ կա տա-
րե ցին խմբա յին աշ խա տանք նե րը՝ ուղղ ված  տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման հա մա կար գում գեն դե րա յին բա ղադ րի չի ներդր-
ման տեխ նո լո գիա նե րի յու րաց մա նը: 

Քասախի և Պռոշյանի համայնքներում անցկացված մեկ-
օրյա սեմինարները «Ժողովրդավարության ձևավորման գոր-
ծում կանանց դերի բարձրացում. համայնքների կառա վարման 
և զարգացման գործընթացներում նրանց ակտիվ մաս-
նակցության ապահովում» թեմայով հնարա վորություն տվե ցին 
46 կանանց հարստացնելու գիտելիքները քաղաքա ցիական և 
քաղաքական մասնակցության, լիդե րության, համայնքների 
կառավարման ու զարգացման գործ ընթացներին բնակչության 
մասնակցության ձևերի վերաբերյալ: 

Նոր Երզնկայի համայնքում «Ժողովրդավարության ձևա-
վորման գործում կանանց դերի բարձրացում» կլոր սեղանի 
ժամանակ ծավալված աշխույժ քննարկման ընթացքում  մաս-
նակից կանայք իրենց կարծիքներն ու տեսակետներն ար-
տահայտեցին համայնքի կառավարման գործընթացներում 
կա նանց ներգրավման, տեղական ինքնակառավարման մար-
մին  ների գործունեության թափանցիկության և հրապարա կայ-
նության ապահովման, համայնքում հանրային լսումների և 
քննարկումների կազմակերպման հիմնախնդիրների շուրջ:

Նոր Երզնկայի, Պռոշյանի և Քասախի համայնքներից 60 
կանանց մասնակցությամբ Նոր Երզնկայում «Երիտասարդ 
կանանց քաղաքական մասնակցության խնդիրները տեղական 
ինքնակառավարման մակարդակում» խորագրով անցկացված 
ամփոփիչ հանդիպում-քննարկման ընթացքում վեր հանվեցին 
կանանց քաղաքացիական նախաձեռնությունների խթանման, 
համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
2016 թվականի ընտրություններին կանանց մասնակցության 
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ընդլայնման հնարավորությունները, առկա դժվարություններն 
ու նախանշվեցին դրանց հաղթահարման ուղիները:

1996-2016ÃÃ©

§Üáñ ºñ½ÝÏ³ 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ùë³Ý ï³ñÇÝ¦

Ծրագրի շրջանակներում հրա-
տարակված «Նոր Երզնկայի 
հա մայնքի քսան տարին. 1996-
2016 թթ.» տեղեկատվական 
թեր  թիկում ներ կա յացվել են 
ամփոփ տեղե կու թյուններ հա-
մայն քի վերաբերյալ, 20 տա-
րիների ընթացքում կրթու թյան, 
մշակույթի, առողջա պա հու թյան, 
սո ցիա լական և բնա կար ա նա-
յին-կո մունալ ոլորտ ներում իրա-
կա նացված աշխա տանք ները:

Ծրագրի իրականացման ըն-
թաց քում ներգրավված ակ տիվ 
երիտասարդ կանայք մեծ հե-

տա քրքրություն ցուցաբերեցին համայնքային գործու նեության 
նկատմամբ և հանդես եկան բազմաթիվ առաջար կու թյուն-
ներով՝ ուղղված համայնքային հիմնա խնդիրների բացա-
հայտմանը և դրանց լուծմանը:

Սյունիքի մարզի Տորունիքի համայնքում իրականացվել 
է «Հասարակական գիտակցության մեջ կանանց քաղա-
քացիական և քաղաքական մասնակցության նկատմամբ 
դրա կան վերաբերմունքի ձևավորում» ծրագիրը, որը  նպա-
տակ ուներ նպաստել տեղական ինքնակառավարման հա-
մակարգում կանանց մասնակցության ակտիվացմանը և նրանց 
ներուժի ավելի լայն ներգրավմանը համայնքի զարգացման 
գործ ըն թացում: Ծրագրի համա դասողն էր համայնքի ղեկավար 
Անա հիտ Հակոբյանը:
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Տորունիքի համայնքում անցկացված «Կանանց քաղա-
քացիական և քաղաքական մասնակցությունը տեղական ինք-
նա կառավարման համակարգում. հիմնախնդիրներ և հեռա-
նկարներ» երկօրյա սեմինարի թեմատիկան և պա րապմունք-
ների ինտերակտիվ  ձևաչափը հնարավորություն տվեցին բազ-
մա կողմանի գիտելիքներ հաղորդելու Տորունիքի, Ախլաթյանի, 
Տոլորսի և Բնունիսի համայնքների 26 կանանց տեղական 
ինքնակառավարման մասին ազգային օրենս դրու թյան, հա սա-
րա կական-քաղաքական կյանքում կանանց և տղա  մարդկանց 
հավասար մասնակցության հասնելու ազգա յին և միջազգային 
իրավական փաստաթղթերի հիմնական դրույթ ների, տեղական 
ինքնակառավարման մարմիննե րում կա  նանց ներկայաց-
վածության բարձրացման հիմնախնդիր ների և հեռանկարների, 
համայնքի կառավարմանը բնակ չու թյան մասնակցության 
հնարավորությունների և ձևերի վերա բերյալ: 

Մասնակիցներն առանձնակի հետաքրքրությամբ  ծա-
նոթացան Հայաստանում կանանց շարժման պատմությանը և 
արդի ժամանակաշրջանում անցյալի փորձի կիրառման հնա-
րավորություններին:

«Կանանց ներկայացվածության ավելացումը տեղական 
ինքնակառավարման համակարգում և համայնքի զարգացման 
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գործընթացում նրանց ներուժի օգտա գործումը» կլոր սեղանի 
ընթացքում չորս համայնքների 23 կանայք ծանո թացան Տո-
րունիքի համայնքի ղեկավարի և ավա գանու երկու  կին ան-
դամների աշխատանքներին, որոնց ձեռք բերումները ոչ միայն 
ապա ցուցեցին, որ կինը կարող է հաջո ղությամբ և մեծ պա-
տասխանատվությամբ կատարել քաղաքական աշխա տանք՝ 
ընդսմին ապահովելով իր գործունեության թափա նցի կու-
թյունը, այլև ոգևորություն առաջացրին հարևան հա մայն ք ների 
կանանց մեջ՝ ակտիվ մասնակցելու համայնքում առկա հիմ նա-
խնդիրների լուծմանը: Մասնավորապես Ախլա թյանի հա մայն-
քը ներկայացնող մասնակիցները հայտնեցին կանանց ակտիվ 
թիմեր ստեղծելու իրենց որոշման մասին՝ համայնքի առաջ  -
նահերթ խնդիր ները վեր հա նելու 
և դրանց լուծ մանն ուղ ղ ված 
առաջար կու թյուններով հան դես 
գալու հա մար:

Ծրագրի շրջանակներում 
հրա   տարակված «Դեպի ամուր և 
միաս նա կան համայնք» տեղե-
կատվական թեր թիկում ներ կա յա-
ցված են Հայաս տանում գոր ծող 
մի շարք հասա րա կական և մի-
ջազգային կազմակեր պու թյուն -
ների հետ համա գոր ծակցու թյամբ 
Տորունիքի համայնքում վեր ջին 10 
տարիների ընթացքում իրա կա-
նացված աշխատանքները և դրանց ար դյունքները: 

Ծրագրի իրականացման ար դյուն քում Սյունիքի մարզի 
չորս համայնքներում դրական վերաբերմունք արմատավորվեց 
կանանց քաղաքացիական նախաձեռնությունների և քա-
ղաքական մասնակցության նկատմամբ, կանանց մեջ ձևա-
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վորվեց համայնքի կյանքին ակտիվ մասնակցելու, ինքնա-
կառա վարման գործուն դերակատար դառնալու անհրա ժեշ-
տության գիտակցում:

Սյունիքի մարզի Քարահունջի համայնքում «Կանանց 
քա ղաքական հզորացման աջակցություն տե ղա կան մա-
կար դա կում» ծրագիրն իրականացվեց մարզի չորս  գյուղական 
հա  մայնքներում կանանց քաղաքական  ակտի վու թյան բարձ-
րաց մանը և տեղական ինքնակառավարման մար մինների 
ընտրա կան գործընթացներում  ակտիվ  կանանց ներգրավմանը  
նպաս տելու նպատակով: Ծրագրի համադասողն էր համայնքի 
ղեկավար Լուսինե Ավետյանը: 

Ծրագրի շրջանակներում անցկացված «Կանանց քաղա-
քական հզորացման աջակցություն տեղական մակարդակում» 
չորս մեկօրյա սեմինարների արդյունքում Քարահունջի, 
Վերիշենի, Ակների և Խնձորեսկի համայնքների 61 կանայք 
ծանոթացան տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
գործառույթներին, տեղական ինքնակառավարման մար մին-
ների ընտրություններում առաջադրման կարգին, ընտ րական 
գործընթացներին կանանց մասնակցության առանձ նա հատ-
կություններին, գենդերային կարծրատիպերի հաղթա հարման 
ուղիներին: 
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Մասնակիցները հնարավորություն ունեցան սեմինարների 
ընթացքում հանդիպելու տեղական ինքնակառավարման ոլոր-
տում աշխատանքի բազմամյա փորձ ունեցող կանանց հետ, 
որոնք ներկայացրին իրենց հարուստ փորձը, հաջողված 
պատմությունները, քաղած դասերը, դեռևս առկա կամ արդեն 
իսկ  հաղթահարված դժվարությունները:  Արդյունքում ոչ միայն 
զգալիորեն բարձրացավ  կանանց իրազեկության մակարդակը 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի, ընտրական 
գործընթացների, հասարակական-քաղաքական զարգացում-
ների և տեղական ինքնակառավարմանը կանանց մաս նակ-
ցության հնարավորությունների մասին, այլև փոխվեցին նրանց 
պատկերացումները  կանանց քաղաքական ակ տի վու թյան, 
համայնքի կառավարման  գործընթացներում իրենց դե րի վե-
րա   բերյալ, ամրապնդվեցին իրենց վստահությունը սե փա կան 
ուժերին և սե փական պատասխանատվության գիտակ ցումը 
համայնքի զարգացման գործում:  

Ծրագրի շրջանակներում կազ-
մվեց և հրատարակվեց «Մի հա-
մայնքի 14 տարվա պատմություն» 
տեղեկատու թերթիկը, որում ամ փոփ 
ներկայացված են բոլոր այն ծրա-
գրերը, որոնք իրա կանացվել են Քա-
րահունջում վեր ջին 14 տարիների 
ընթացքում, երբ հա մայնքը ղեկա-
վարել է կին գյու ղա պետ:

Ծրագրի իրականացումը  նպաս-
  տեց Սյունիքի մարզի 4 հա մայնք-
ների կանանց քա ղա քա ցիական ու 
քա ղաքական մասնակ ցության, 
նրանց կա րողությունների և ներուժի զար   գաց ման հնա րա վո-
րու  թյունների մասին նոր պատ կե րա ցումների ձևավորմանը:

14
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Շիրակի մարզի Արեգնադեմի համայնքում իրակա նաց-
ված «Գյուղական կանայք հանուն  քաղաքացիական  հա-
սարա կության  զարգացման» ծրագիրը նպատակաուղղված 
էր  մարզի չորս հա մայնքների կանանց քաղաքացիական 
նախա ձեռնու թյունների խթանմանը, ժողովրդավարության 
ձևա վոր ման գործում նրանց դերի բարձրացմանը, տեղական 
ինքնա կառա վարման մար մինների 2016 թ. ընտրություններում 
կանանց մաս նակցության ընդլայնմանը, խոշորացվող հա-
մայնքի կա ռավարման և զար գացման գործընթացներում 
նրանց ակտիվ մասնակցության ապահովմանը: Ծրագրի 
համադասողն էր  համայնքի ղեկավար Աղունիկ Հազրյանը:

Այս ծրագիրը, ըստ էության, 2015 թ. իրականացված ծրագրի 
շարունակությունն էր, ինչը հնարավորություն տվեց կանանց 
հարստացնելու նախկին սեմինարների ընթացքում ձեռք 
բերված գիտելիքները և հմտությունները: Աշխատանքների 
իրա կանացմանը մեծապես աջակցեց նա խորդ ծրագրի շրջա-
նակներում ձևավորված «Գյուղական կանանց քաղաքացիական 
ակտիվության լսարանը», որը համալրվեց նոր անդամներով: 

Արեգնադեմի և Ողջիի համայնքներում  անցկացված «Կա-
նանց մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը և 
խթանման ուղիները» մեկօրյա սեմինարների արդյունքում 39 
կանայք գիտելիքներ են ձեռք բերել համայնքում և հա սա-
րակության մեջ կնոջ դերի, կանանց քաղաքական մասնակ-
ցության առանձնահատկությունների մասին: 

Գտաշենի և Բյուրակնի համայնքներում անցկացված 
«Հայաստանում կանանց ներգրավվածությունը քաղաքա կա-
նության մեջ» մեկօրյա սեմինարները հնարավորություն տվե-
ցին 40 կանանց ծանոթանալու կանանց՝ տղամարդկանց հետ 
հավասար իրավունքների և հնարավորությունների ապա-
հովման հիմնախնդիրներին, կին թեկնածուների ընտրա պայ-
քարի առանձնահատկություններին:

Բոլոր սեմինարների ընթացքում անցկացված խմբային  
աշխատանքների և քննարկումների ժամանակ մասնակիցները 
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վեր հանեցին այն խանգարող հանգամանքները, որոնց 
պատճառով կանայք խուսափում են քաղաքականության մեջ 
ակտիվորեն ներգրավվելուց, և նախանշեցին դրանք հաղ-
թահարելու հնարավորությունները:

Սեմինարների պարապմունքները վարեցին Արեգնադեմի 
համայնքի ղեկավար Աղունիկ Հազրյանը, Արեգնադեմի և 
Բյուրակնի համայնքապետարանների աշխատակազմի կին 
քարտուղարները, որոնք տեղական ինքնակառավարման մար-
միններում իրենց աշխատանքի հաջողված փորձի օրինակ-
ներով ներկայացրին համայնքի զարգացման գործ  ընթացներին 
կանանց ակտիվ մասնակցության անհրա ժեշտու թյունը և 
հնարավորությունները:

Արեգնադեմում, Բյուրակնում, Ողջիում և Գտաշենում 
«Ակտիվ հասարակություն, զարգացած համայնք» խորագրով 
անցկացված կլոր սեղանների ընթացքում 79 կանայք մտքեր 
փոխանակեցին համայնքներում մասնակցային ժո ղովրդա-
վարության ձևավորման գործընթացներում կանանց դերի 
բարձրացման հեռանկարների և ուղիների, գյուղական հա-
մայնք ներում նրանց քաղաքացիական նախա ձեռնու թյունների 
խթանման հիմնախնդիրների շուրջ: Կանայք նշեցին, որ փոր-
ձելու են արդեն պայքարել խոշորացվող համայնքներում կնոջ 
դերի բարձրացման համար:
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Ծրագրի իրականացման արդյունքում ձևավորվեց կանանց 
ակտիվ խումբ, որի կազմում ընդգրկված են 3-ական կին 
յուրաքանչյուր համայնքից: Խմբի անդամները համագոր-
ծակցում  և աջակցում են միմյանց: Ստեղծվել են նաև փոքրիկ 
խմբեր, որտեղ կանայք զբաղվում են հելունագործությամբ և 
թաղիքագործությամբ, նրանց աշխա տանքներն իրացվում են 
տարբեր ցուցահանդեսների ժա մանակ: 

Լոռու մարզի Օձունի համայնքում իրականացվել է  
«Կա նանց քաղաքական ու քաղաքացիական ակտի վության 
բարձ րացումը տեղական ինքնակա ռավարման մարմին-
ների ընտրություններին ընդառաջ» ծրագիրը,  որի   նպա-
տակն էր Լոռու մարզի հինգ համայնքներում կանանց քա-
ղաքական, քաղաքացիական և տնտեսական ակտիվության 
խթանումը և տեղական ինքնա կա ռավարմանը կանանց և 
տղամարդկանց հավասար մաս նակ ցության ապա հովմանը 
նպաստելը: Ծրագրի հա մադասողն էր համայնքի ավագանու 
անդամ Սոնա Ասրյանը:

«Կանանց ներգրավվածությունը տեղական ինքնակա-
ռավարման համակարգում` որպես մասնակցային ժողովրդա-
վարության կայացման գործոն» երեք մեկօրյա սեմինարների 
ընթացքում Օձունի, Արևածագի և Մղարթի համայնքների 61 
կանայք գիտելիքներ ստացան մասնակցային ժողովրդա վա-
րության, տեղական ինքնակա ռավարմանը կանանց մասնակ-
ցության  ակտիվացման հնարա վորություն ների, ընտ րարշավի 
փուլերի և կանանց քարոզարշավի կազմակերպ ման ու 
անցկացման  առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև 
նրանց ներկայացվեց ձեռներեցությունը՝ որպես քա ղա քա-
ցիական ակտիվության դրսևորման ձև: 

Աշխատելով փոքր խմբերում՝ սեմինարների մասնակիցները 
նշեցին այն գործոնները, որոնք կարող են խոչընդոտել կնոջ  
քաղաքական ու քաղաքացիական ակտիվությունը, առանձ-
նացրեցին հիմնականները և քննարկեցին դրանք տարբեր 
տեսանկյուններից:
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Օձունում անցկացված «Կանանց ներգրավվածության 
հիմնախնդիրները տեղական ինքնակառավարման  համա-
կար գում. խոչընդոտներ և հաղթահարման ուղիներ» կլոր 
սեղանի ընթացքում Օձունի, Մղարթի, Արևածագի և Այգեհատի 
համայնքների 27 կանայք քննարկեցին տեղական ինքնա-
կառավարման համակարգում կանանց մասնակցության ան-
հրաժեշտությունը, կանանց ցածր ներկայացվածության պատ-
ճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները: Քննար կումների 
արդյունքում մասնակիցները հանգեցին այն եզրա կացության, 
որ կանայք իրենք պետք է լինեն նախաձեռնող և ակտիվորեն 
ներգրավվեն համայնքի հիմնախնդիրների վերհանման և 
լուծման գործընթացներում: 

Ծրագրի ամփոփիչ միջոցառումը՝ «Կանանց և տղա-
մարդկանց հավասար մասնակցությունը տեղական ինքնա-
կառավարմանը` որպես համայնքներում ժողովրդա վարության 
կայացման նախադրյալ» խորագրով համաժողովն անցկացվեց 
Ալա վերդի քաղաքում՝ Ալավերդու, Օձունի, Արևածագի, Այգե-
հատի և Մղարթի համայնքների 41 բնա կիչների՝ կանանց և 
տղամարդկանց մասնակցությամբ: 

Բուռն և ակտիվ քննարկումների արդյունքում դարձյալ վեր 
հանվեցին, համակարգվեցին և ամբողջացվեցին կանանց 
հասարակական և քաղաքական ակտիվությունը խոչընդոտող 
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գործոնները, ընդ որում ընդգծվեց, որ կանանց պասիվությունը 
և անտարբերութունն ուղղակիորեն վնասում են համայնքային 
աշխատանքները: Փաստելով, որ բարձրագույն կրթություն 
ունեցողների մեծ մասը կանայք են և պետական հաս տա-
տություններում նույնպես հիմնականում կանայք են աշխատում, 
կլոր սեղանի մասնակիցները նշեցին այդ ներուժն ի շահ 
համայնքների օգտագործելու, համայնքային խնդիրների լուծ-
ման ժամանակ տղամարդկանց և կանանց կարծիքներն ու մո-
տեցումները հավասարապես հաշվի առնելու անհրա-
ժեշտությունը:

Ծրագրի իրականացման շնորհիվ Լոռու մարզի հինգ 
համայնքների կանայք ավելի իրազեկ և համարձակ դարձան, 
ավելի լավ ճանաչեցին միմյանց և գիտակցեցին համա գոր-
ծակցելու անհրաժեշտությունը, ձևավորվեց ակտիվ կանանց 
խումբ, որոնք պատրաստ են պայքարել տեղական ինք-
նակառավարման մարմինների աշխատանքներում գոր ծուն 
մասնակցություն ունենալու համար: 

Լոռու մարզի Թեղուտի համայնքում իրականացված 
«Կանայք համայնքում ժողովրդավարության ձևա վոր ման 
գործընթացում. քաղաքական մասնակցության փորձը և 
ընդլայնման հեռանկարները» ծրագիրը նպատակաուղղված 
էր հասարակական գիտակ ցության մեջ կանանց քաղա-
քացիական և քաղաքական մասնակցության նկատմամբ 
դրական վերաբերմունքի ար մատավորմանը, համայնքներում 
ժողովրդավարական գեն դե րային մշակույթի ձևավորմանը, 
կանանց՝ համայնքների զար գացմանն ուղղված քաղաքա-
ցիական նախաձեռնու թյունների խթանմանը: Ծրագրի հա-
մադասողն էր համայնքի ավագանու անդամ Հերմինե Առա-
քելյանը:

Թեղուտում անցկացված «Տեղական ինքնակառավարման 
հա մակարգում կանանց քաղաքական մասնակցության ընդ-
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լայնման հիմնախնդիրները և հեռանկարները» երկօրյա 
սեմինարի ընթացքում Թեղուտի, Շնողի և Քարկոփի հա-
մայնքների 30 կանանց գիտելիքներ հաղորդվեցին «Տեղա կան 
ինքնակառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի և ՀՀ ընտրական 
օրենսգրքի փոփոխությունների, տեղական ինքնակառա վար-
ման մարմինների գործունեության հրա պա րակայնության ու 
թափանցիկության ապահովման հիմնախնդիրների, հա մայնք-
ներում կանանց լիդերության, տեղական ընտրություն ներում 
նրանց մասնակցության և քարոզարշավի կազմակեր պ ման 
առանձնահատկությունների, նրանց հասարակական-քաղա-
քա կան ակտիվության վրա կարծրատիպերի ազդեցու թյան վե-
րաբերյալ: 

Ավագանու կին անդամի փորձի ներկայացումը, ավագանուն 
կից մշտական և ժամանակավոր գործող հանձնաժողովներում 
կանանց ընդգրկվածությանը, համայնքային ակտիվ խմբերի 
ձևավորման մեխանիզմներին և գործունեությանը նվիրված 
պարապմունքները նպաստեցին  կանանց մեջ համայնքի կա-
ռա վարման և զարգացման գործընթացներում ակտիվ դերա-
կատարում ունենալու անհրաժեշտության գիտակցման, մաս-
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նակ  ցության տարբեր ձևերի նկատմամբ դրական վե րա բեր-
մունքի և վստահության,  ինչպես նաև  տեղական ինք նա կառա-
վարման մարմինների առաջիկա ընտրություն ներում առաջա-
դրվելու վճռականության ձևավորմանը: 

Պարապմունքների ժամանակ աշխատելով փոքր խմբե-
րում՝ կանայք քննարկեցին համայնքների առաջնահերթ հիմ-
նախնդիրները, առանձնացրին խմբի կարծիքով առավել 
կարևոր, հրատապ լուծում պահանջող երեքական հիմնա-
խնդիր և առաջարկեցին դրանց լուծման ուղիներ: 

Շնողում «Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում 
կանանց ներգրավվածության բարձրացումը՝ որպես քաղա-
քացիական հասարակության կայացման արդիական հիմնա-
խնդիր» թեմայով անցկացված կլոր սեղանը հնարավորություն 
տվեց Շնողի, Թեղուտի, Ալավերդու և Ախթալայի համայնքների 
32 կանանց իրենց տեսա կետներն արտա հայտելու և կարծիքներ 
փոխանակելու տե ղական ինքնա կառա վար մանը կանանց մաս-
նակ ցությունը  խոչ  ընդոտող գոր ծոն ների, տե ղա կան ինք նա -
կառավարման համա կար գում կանանց ներկ այաց վա ծության 
ավելացման հնա րավո րություն ների և ուղի ների շուրջ:  
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Ծրագրի շրջանակներում հրա-
տարակված  տեղեկատվական 
թերթի կում ներկայացվել են 
համայնքում վերջին 4 տա-
րիների ընթացքում կա տար ված 
աշխատանքները, հա մայն քի  
զար  գացման ռազմա վարական 
պլանի ընդհանուր դրույթները, 
խնդիրները, զար գացման հե-
ռա նկարները, առանձ   նա հատ-
կու  թյունները, ինչպես նաև հա-
մայնքի  բյուջեի  կատարման 
հաշ  վետվությունը:

Ծրագրի իրականացման 
ար  դյունքում  թիրախ հա մայնք-
 ներում ձևավորվեց որոշում -
ների կայացման մա կար դա-
կում կանանց ներկայաց վա-
ծության անհրաժեշտության գի  տակցումը: 2016 թ.  հոկտեմ բերի 
2-ին կայացած տեղական ինքնա կառա վարման մար մին ների 
ընտ րու  թյուն ներում կա նանց մասնակ ցությունն  ան հա  մեմատ 
բարձր  էր նախորդ ընտրու թյուն ներից: Թեղուտի, Շնողի և 
Ալավերդու հա մայնք ներում 8 կին առաջադրվեց ավագանու 
անդամի թեկնածու, մեկ կին՝ Քարկոփի համայնքի ղե կավարի 
թեկ նածու: Առա ջադրված կանանցից 5-ն ընտր վեցին ավա-
գանու անդամ:  

Արարատի մարզի Սիսի համայնքում է  իրականացվել   
«Տե  ղական  մակարդակում  մասնակցային  ժողովրդա վա-
րության  մա սին  կանանց  գիտելիքների  խորացում»  ծրա-
գիրը,  որի նպատակն էր նպաստել  մարզի երեք  հա մայնքնե-
րում կանանց քաղաքական և քաղաքացիական մաս նակ-
ցության ակտիվացմանը, ավա գանու կազմում կանանց թվի 
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ավե լաց մանը և ընդհանուր հիմնախնդիրների լուծման գործում 
կա նանց միջհամայնքային համագործակցության զարգաց-
մանը: Ծրա գրի համադասողն էր  համայնքի ավագանու անդամ 
Աննա Բեգունցը:

«Համայնքի  զարգացման  գործում  բնակչության  մաս-
նակցության  ակտիվացման  ուղիները» և «Մասնակցային  ժո-
ղո վրդավարությունը  և  մասնակցային  կառավարումը  տե ղա-
կան  ինքնակառավարման  մակարդակում» մեկօրյա սեմի նար-
ների արդյունքում  բարձրացավ Սիսի համայնքի 24 և Նո-
րամարգի համայնքի 23 կանանց իրազեկությունը տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների, դրանց 
գործունեության թափանցիկության ապահովման, բնակչության 
հետ համագործակցության մասին: 

Սեմինարների ընթացքում ստացված գիտելիքները մաս-
նակցային ժողովրդավարության ձևերի, տեղական ինքնա-
կառավարմանը մասնակցելու հնարավորությունների, համայն-
քի զարգացման գործընթացներում կանանց դերի մասին 
օգնեցին մասնակիցներին հավատալու սեփական ուժերին, 
բարձրացրին նրանց ինքնավստահությունը, ինչի շնորհիվ 
նրանք ավելի համարձակ էին արտահայտում իրենց կարծիքը 
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և առաջարկություններ անում կլոր սեղանների ժամանակ 
ծավալված քննարկումներում: 

Սիսում անցկացված «Տեղական  ինքնակառավարման  մարմին-
ները  որպես  համայնքային  ժողովրդավարության  ինս տի-
տուտներ»  թեմայով կլոր սեղանը հնարավորություն տվեց հա-
մայնքի 22 կանանց մտքեր փոխանակելու օրենքների  իմա ցու-
թյան կարևորության, համայնքի ղեկավարության, ավա  գա նու 
և  բնակիչների համագործակցության,  տեղական մա կար դա-
կում  ժողովրդավարական սկզբունքների արմա տա վորման և 
այդ գործընթացներում կանանց դերի վերաբերյալ:

Պարապմունք-թրենինգների և կլոր սեղանների ընթացքում 
երեք համայնքների կանայք  սովորեցին  միասին  վեր  հանել  
խնդիրները,  մտածել  դրանց  շուրջ,  գտնել  լուծման  եղա-
նակները: Ձեռք բերված հմտությունները և փորձագետների  
գործնական  խորհուրդները այս  կամ  այն  հարցի լուծմանը  
հասնելու  ուղղությամբ հնարավորություն տվեցին ձևավորելու 
նախաձեռնող խմբեր, որոնք համայնքներում ստորագրահա-
վաք կազմակերպեցին առկա առաջնահերթ խնդիրների կա-
պակ ցությամբ: 
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«Մասնակցային ժողովրդավարություն: Կանանց իրա-
վունք  ները  մարդու  իրավունքների  համատեքստում» թեմա յով 
Սի փանիկում և  Նորամարգում անցկացված  կլոր սեղանների 
ընթացքում համայնքների 45 կանայք, ծանոթանալով տեղական 
իշխանության գործերին մաս նակցելու հնարավորություններին 
և ընթացակարգերին, վեր հանեցին իրենց  համայնքների 
առաջնահերթ խնդիրները և փորձեցին  լուծումներ  գտնել:

Սիսում անցկացված «Տեղական ժողովրդավարության կա-
յացման գործընթացներում կանանց դերը և մասնակցության 
ընդլայնման հնարավորությունները»  խորագրով   միջհա մայն-
քային համաժողովում Սիսի, Նորամարգի և Սիփանիկի հա-
մայնքների 41 կանայք իրենց  ելույթներում  կարևորեցին սեմի-
նարների ընթացքում ստացված գիտելիքներն ու հմտու-
թյունները՝ առանձնապես շեշտելով խմբային քննարկման մի-
ջոցով համայնքի առաջնահերթ խնդիրները վեր հանելու, 
դրանց լուծման եղանակներ որոնելու և առաջարկելու հմտու-
թյունները: Մասնակիցները նաև ընդունեցին ուղերձ ՀՀ բնա-
պահպանության, առողջապահության և տարածքային կառա-
վարման ու զարգացման նախարարություններին՝ Մա սիսի 
տարածաշրջանի համար հրատապ աղբահանության հարցի 
կապակցությամբ, որը հանգեցրել է լուրջ բնա պահ պանական 
խնդիրների:

Ծրագրի իրականացման արդյունքում Սիսի, Նորամարգի 
և Սիփանիկի համայնքներում ձևավորվեցին ակտիվ կանանց 
նախաձեռնող խմբեր, որոնք հանդես եկան քաղաքացիական 
նախաձեռնություններով՝ դիմելով ինչպես համայնքների 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և մարզ-
պետարանին, այնպես էլ կառավարական կառույցներին:
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Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման    
ար դյունքների ամփոփում

2016 թ. նոյեմբերի 29-ին Երևանում Համալսարանական 
կրթությամբ կանանց ասո ցիացիան անցկացրեց կլոր սեղան 
«Համայնքների զարգացման գործընթացներում  բնակչության 
ակտիվ մասնակ ցության ապա   հովումը  կանանց  քաղաքա-
ցիա կան նախա ձեռնություն ների խթանման միջոցով» խորա-
գրով: 

Կլոր սեղանին  մասնակցեցին ծրագրերի համադասող-
ները, ծրագրերի գնա հատման փոր ձագետները, Գերմանիա 
ուսուցողական այցի մասնակից համայնքի ղեկավարները և 
ավագանու ան դամները, ինչպես նաև տեղական ինքնա-
կառավարման մար մինների 2016 թ. ընտրություններում առա-
ջին անգամ ըն տրված ավագանու կին անդամներ Արագածոտնի, 
Արարատի, Ար մավիրի և Կոտայքի մարզերից: 

Ողջույնի խոսքով հանդես եկան ՀՀ տարածքային կա ռա-
վարման և զարգացման նախարարության տեղական ինք-
նակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանը, Գեր-
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մանիայի միջազգային համագործակցության ընկերու թյան 
«Հա մայնքների զարգացում Հարավային Կով կասում» ծրագրի 
խորհրդատուներ Սուսան Բագրատունին և Պիեռ Բոնիֆացին:

Կլոր սեղանի վարող, Համալսարանական կրթությամբ կա-
նանց ասոցիացիայի նախագահ Ջեմմա Հասրաթյանը, հակիրճ 
ներկայացնելով «Կանայք Հայաստանում տեղական ժողովրդա-
վարության ձևավորման գործընթացներում. քաղա քական մաս-
նակցության փորձը և ընդլայնման հեռա նկարները» ծրագրի 
ընդհանուր նպատակն ու խնդիրները, ընդգծեց, որ անմիջապես 
համայնքներում փոքր դրամաշ նորհային ծրա գ րերի իրա կա-
նացման երկամյա փորձը վկայում է կանանց քաղա քա ցիական 
և քաղաքական ակտիվության ձևավորմանն ուղղված աշ-
խատանքների նման կազմակերպման արդյունա վետության 
մասին: 

Ծրագրերը հնարավորություն տվեցին համայնքներում  
ստեղծելու յուրահատուկ հարթակ, որի շնորհիվ կանայք, 
ստացված գիտելիքներն ու հմտությունները վե րածելով որո-
շակի գործնական քայլերի, հանդես եկան համայնքի զար-
գացմանը և բնակչության կյանքի բարելավմանն ուղղված նա-
խա ձեռ նու թյուններով: 

Ծրագրերը նպաստեցին նաև հա մայնքներում քաղաքա կա-
նապես ակտիվ կանանց ռեզերվի ձևավորմանը, ինչի շնորհիվ 
զգալիորեն ավելացավ տեղա կան ինքնակառա վար ման մար-
մինների 2016 թ. ընտրություն ներում առաջադրված և ընտրված 
կանանց թիվը: 

Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի համադասողները, ներկա-
յացնելով ծրագրերի  արդյունքները, ընդգծեցին, որ դրանք մեծ 
ազդեցություն ունեցան համայնքներում կանանց քա ղա քա-
ցիական և քաղաքական ակտիվության բարձրացման, մաս-



79

Փոքր դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում հա մայնք նե րում

նակ ցային ժողովրդավարության ձևա վորման նախա դրյալ ների 
ստեղծման տեսանկյունից: Նրանք նշեցին, որ ծրագրերի 
շրջանակներում անցկացված յուրաքանչյուր մի ջոցառ ման 
ավարտին արդեն իսկ նկատելի էին փոփո խությունները 
մասնակից կանանց մտածելակերպում, տեղա կան ինքնակա-
ռավարման գործուն դերակատար լինելու սե փական կարո-
ղությունների և հնարավորությունների  գնահա տականներում: 

Գրեթե բոլոր ծրագրերի արդյունքում համայնքներում 
ձևավորվել են կանանց նախաձեռնող խմբեր, որոնց ձեռ-
նարկած քայլերը առկա հիմնախնդիրների լուծման ուղղու-
թյամբ, գործնական արդյունքից զատ, նաև   նպաստել են կա-
նանց քաղաքացիական և քաղաքական ակտիվության վերա-
բերյալ հասարակական գիտակցության մեջ ար մատա վորված 
կարծրատիպերի հաղթահարմանը:

Ծրագրի փորձագետներ Լիլիթ Զաքարյանը, Անահիտ Խա-
չատրյանը և Արմենուհի Կյուրեղյանը, բարձր գնահատելով 
ծրագրերի իրականացման արդյունքները, կարևորեցին այն, 
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որ կա տարված աշխատանքների շնորհիվ մասնակից կանայք 
ոչ միայն գիտակցել են իրենց դերը համայնքների զարգացման 
գործընթացներում, հավատացել սեփական գիտելիքներին ու 
կարողություններին, հնարավորություն են ունեցել կիրառել 
դրանք գործնականում, այլև դարձել են այդ գիտելիքների ու 
մոտեցումների տարածողները համայնքներում: 

Առանձնապես նշվեց, որ ծրագրերում մի քանի հարևան 
համայնքների ընդգրկումը նպաստել է կանանց համախմբմանը 
և հետագա համագործակցության զարգացմանը: Իսկ մի քանի 
ծրագրերի շրջանակներում տեղեկատվական թերթիկների 
հրատա րակումը համոզիչ փաստարկ է, որ դա տեղական 
ինքնակա ռավարման մարմինների գործունեության թա փան-
ցիկության և հրապարակայնության ապահովման արդյու-
նավետ ձևերից մեկն է:

Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման շնոր-
հիվ առավել տեսանելի դարձավ կանանց տեղն ու դերը հա-
մայնքների կառավարման և զարգացման գործընթաց ներում, 
ընդգծվեց տեղական ինքնակառավարման համակար գի որո-
շումների կայացման մակարդակում նրանց ներկայաց վա ծու-
թյան անհրաժեշտությունը:
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Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի կին ղե կա վար նե րի և  ա վա գա նու                         
ան դամ նե րի ու սու ցո ղա կան այ ցե րը Գեր մա նիա

ԳԼՈՒԽ 3 
Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի կին              

ղե կա վար նե րի և  ա վա գա նու                         
ան դամ նե րի ու սու ցո ղա կան                           

այ ցե րը Գեր մա նիա
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Գի տե լի քից դե պի քա ղա քա կան 
պրակ տի կա

ՋԵՄ ՄԱ ՀԱՍ ՐԱԹ ՅԱՆ

Հա մալ սա րա նա կան կրթութ յամբ              
կա նանց ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, 
մանկավարժական գիտությունների 
թեկնածու

Ժո ղովր դա վա րութ յու նը ձևա վոր վում է այն տեղ, որ տեղ 
քա ղա քա ցի ներն ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յուն են ու նե նում 
ի րենց հա մայնք նե րի կա ռա վար մա նը, այն տեղ, որ տեղ քա ղա-
քա ցի ներն ի րենք են կազ մա կեր պում ի րենց հա մայնք նե րի 
կյան քը: Ուս տի խիստ կար ևոր է, որ  հա մայնք նե րի  կա ռա վար-
ման մա կար դա կում քա ղա քա ցի նե րի ներկայությունը մաս նակ-
ցա յին ժո ղովր դա վա րութ յան բնույթ կրի, երբ  լիա զո րութ յուն-
նե րը և պա տաս խա նատ վութ յու նը հա մայնք նե րի կեն սա գոր-
ծու նեութ յան բո լոր ո լորտ նե րում   բաշխ վում են տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և քա ղա քա ցի նե րի միջև:

Հա յաս տա նի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ժա մա նա-
կա կից հա մա կար գի ներդր ման 20 տարին  մեծ ժամ անա կա-
հատված չէ: Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կա-
յա ցու մը բարդ գոր ծըն թաց է, ու թեև ան ցած տա րի նե րին երկ-
րում ո րո շա կի փորձ է կու տակ վել, դեռևս ճա նա պարհ ու նենք 
անց նե լու` հա սա րա կութ յան զար գաց ման նոր` բա վա կա նին 
բարդ սո ցիալ-տնտե սա կան պայ ման նե րում արդ յու նա վետ աշ-
խա տան քի փորձ ձեռք բե րե լու հա մար: Եվ այս ա ռու մով ա ռա-
վել դժվար է  պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ նած և հա մայնք-
նե րը գլխա վո րած կա նանց համար ար դա րաց նել ընտ րող նե րի 
վստա հութ յու նը:
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Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի կին ղե կա վար նե րի և  ա վա գա նու                         
ան դամ նե րի ու սու ցո ղա կան այ ցե րը Գեր մա նիա

Ակն հայտ է, որ հայ հա սա րա կութ յան կե սը և  երկ րի մտա-
վոր նե րու ժի ա վե լի քան 60%-ը կազ մող կա նայք չեն կա րող հե-
ռու մնալ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման զար գաց ման գոր ծ-
ըն թաց նե րից: Այ սօր միան գա մայն պարզ է, որ որ չափ ակ տիվ 
կա րո ղա նան կա նայք ներգ րավ վել տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան մեջ, այն չափ մեծ կլի նի 
նրանց ազ դե ցութ յու նը տե ղա կան իշ խա նութ յան աշ խա տան քի 
ո րա կի վրա: 

Թեև դան դաղ, բայց յու րա քանչ յուր ընտ րութ յան արդ յուն-
քում ա վե լա նում է կա նանց թի վը, ո րոնք ձգտում են ի րենց 
ներդ րումն ու նե նալ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման աշ խա-
տան քներում: 2016 թ. սե պտեմ բե րին և հոկ տեմ բե րին կա յա ցած 
ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յու-
նը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում ա ճել է 
9,4%-ից մինչև 11,5%: Կա նանց ակ տի վութ յու նը Ա րա գա ծոտ նի, 
Ա րա րա տի և Լո ռու մար զե րում հաս տա տում է տե ղա կան իշ-
խա նութ յան աշ խա տան քներում նրանց՝ հիմ նախն դիր նե րի 
լուծ  ման նոր մո տե ցու մեր ներդ նե լու ձգտու մը:

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծե լա կեր-
պի ու սում նա սի րու թյունը բա ցա հայ տում է ո րո շա կի օ րի նա չա-
փութ յուն` կա նայք հա մայն քա յին կա ռա վար ման գոր ծըն թաց 
են բե րում սո ցիա լա կան, կրթա կան և  ա ռող ջա պա հա կան 
խնդիր նե րի լուծ մա ն նոր հա յացք: Կա նանց մուտ քը կա ռա վար-
ման գոր ծըն թաց այն դարձ նում է ա վե լի  նպա տա կաուղղ ված, 
նրանք  նկա տում են հիմ նախն դիր ներ, ո րոնք եր բեմն վրի պում 
են տղա մարդ կանց ու շադ րութ յու նից: Քա ղա քա կա նութ յու նը 
նոր ո րակ է ձեռք բե րում՝ դառ նա լով ա վե լի ա ռար կա յա կան և  
ուղ ղորդ վե լով դե պի յու րա քանչ յուր մարդն  ու յու րա քանչ յուր 
ըն տա նիք:

Կա նայք ու նեն գի տե լիք ներ, մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յան փորձ, նաև ցան կութ յուն բա րե լա վե լու ի րենց հա-
մայնք նե րի և  ըն տա նիք նե րի կյան քը: Եվ դրա նով էլ ո րոշ վում է 
կա նանց պա տաս խա նատ վութ յան չա փը ա վա գա նու աշ խա-
տան քին մաս նակ ցե լու հա մար:
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Միան գա մայն ակն հայտ է, որ ա վա գա նու կազ մում կամ 
հա մայն քի ղե կա վար ընտր ված կա նայք պետք է տի րա պե տեն 
հա մայնք նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան կա ռա վար ման և քա ղա-
քա ցի նե րի հետ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման գի տե լիք նե րին 
և տեխ նո լո գիա նե րին: Հենց դա է մաս նակ ցա յին ժո ղովր դա-
վա րութ յան ձևա վոր ման ու ղին:

Ու րա խութ յամբ պետք է նշել, որ վեր ջին տա րի նե րին, հատ-
կա պես՝ 2015-2016 թթ. նա խընտ րա կան ժա մա նա կա հատ վա-
ծում մի շարք մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ, հա մա գոր-
ծակ ցե լով հա յաս տան յան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի հետ, ակ տի վաց րել են աշ խա տան քն այն կա նանց 
հետ, ո րոնք ձգտում են մաս նակ ցել տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար մա նը որ պես այդ գոր ծըն թա ցի ակ տիվ դե րա կա տար ներ:

Ա վա գա նու ան դամ շատ կա նայք հնա րա վո րութ յուն ու նե-
ցան խո րաց նե լու ի րենց գի տե լիք նե րը և ձեռք բե րե լու ո րո շա կի 
կազ մա կերպ չա կան ու լի դե րա կան հմտութ յուն ներ՝ մաս նակ ցե-
լով մար զե րում անց կաց ված եր կօր յա սե մի նար նե րին և կա-
նանց լի դե րութ յան դպրոց նե րին: Հան րա պե տա կան և մար զա-
յին հա մա ժո ղով նե րում նրանք կա րո ղա ցան փո խա նա կել 
ի րենց փոր ձը և մտ քե րը հե տա գա աշ խա տան քի վե րա բեր յալ, 
նա խան շել առաջի կա տա րի նե րին հա մա գոր ծակ ցե լու հնա րա-
վո րութ յուն նե րը: Անց կաց ված մի ջո ցա ռում նե րը նպաս տե ցին 
կա նանց նե րու ժի զար գաց մա նը և տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման գոր ծըն թաց նե րում նրանց դե րի ակ տի վաց մա նը:

Գի տե լիք նե րի հարս տաց ման և փոր ձի տա րած ման ար դեն 
հաս տատ ված ձևե րի շար քում հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում այլ 
երկր նե րի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման փոր ձի ու սում նա-
սի րու մը: Այդ տե սանկ յու նից ու շագ րավ են Գեր մա նիա յի մի-
ջազ  գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յան կազ մա կեր-
պած Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի կին ղե կա վար նե րի և  ա վա-
գա նու ան դամ նե րի եր կու խմբե րի ուղ ևո րութ յուն նե րը Գեր մա-
նիա (2015 թ. Բա վա րիա, 2016 թ. Բեռ լին): Ու սում նա կան այ ցե րի 
նպա տակն էր տե ղի հա մայնք նե րի փոր ձի ու սում նա սի րու մը, 
ծա նո թությունը մի շարք նա խա րա րութ յուն նե րի՝  կա նանց հետ 
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ան դամ նե րի ու սու ցո ղա կան այ ցե րը Գեր մա նիա

տար վող աշ խա տանք նե րին և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար  մին նե րի հետ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հա մա գոր ծակ ցութ յան փոր ձին: Այդ այ ցե րը լավ դպրոց ե ղան 
գեր մա նա կան գոր ծըն կեր նե րի փոր ձը մեր երկ րում կիրառելու 
հնա րա վո րութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման ա ռու մով, ընդ ո րում՝ ոչ 
միայն այ ցի մաս նա կից նե րի, այլև այլ հա մանք նե րի նրանց 
գոր ծըն կեր նե րի հա մար, որոնց հետ նրանք կի սել էին ի րենց 
տպա  վո րութ յուն նե րը:  

Այս պես, Նոր Երզն կայի, Քա րա հունջի և Տո րու նիքի հա-
մայնք նե րի կին ղե կա վար նե րը, Թե ղուտի հա մայն քի ա վա գա-
նու ան դա մը, ի րենց գոր ծըն կեր նե րից ի մա նա լով Բա վա րիա յի 
մի շարք հա մայնք նե րի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի՝ բնակ չութ յան լայն ի րա զեկ ման փոր ձի մա սին,  2016 
թ. ամ ռանն ի րենց հա մայնք նե րում ի րա կա նաց ված փոքր դրա-
մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում, ըն դօ րի նա կե լով այդ 
գոր ծե լա կեր պը, ա ռան ձին գրքույկ նե րով հրա տա րա կե ցին 
հաշ    վետ վութ յուն ներ կա տար ված աշ խա տանք նե րի վե րա բեր-
յալ և տա րա ծե ցին դրանք ի րենց հա մայնք նե րի բնակ չութ յան 
շրջա նում: Այդպիսով նրանք ոչ միայն ըն դլայնե ցին տե ղե կատ-
վութ յու նը հա մայն քում ի րա կա նաց ված գոր ծե րի մա սին, այլև, 
ո ր պա կաս կար ևոր չէ, հար գանք ցու ցա բե րե ցին ի րենց ընտ-
րող բնակ չութ յան նկատ մամբ: Սա միայն մեկ օ րի նակ է:

Շատ կար ևոր է, որ յու րա քանչ յուր ու սում նա կան այց Հա-
յաս տա նի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի աշ-
խա տան քներում ներ մու ծում է նոր և կար ևոր մո տե ցում ներ, 
ո րոնք նպաս տում են երկ րում ժո ղովր դա վա րա կան զար գաց-
ման գոր ծըն թաց նե րի խո րաց մա նը: 

Ինչ պես ցույց  է տա լիս փոր ձը,  յու րաց ված գի տե լիք ը մնա-
յուն հարս տութ յուն է, ո րը ստի պում է ձգտել ա վե լի լավ աշ խա-
տան քի, նոր հե տաքր քիր նա խա ձեռ նութ յուն նե րի: Հարս տա-
նա լով ու րիշ նե րի փոր ձով՝ ա մեն ոք մտո րում է՝ ու րիշ ի՞նչ կա րե-
լի էր ա նել, ի՞ն չը դեռ չի ար վել, ին չի՞  ձգտել քա ղա քա ցի նե րի 
վստա հութ յունն ար դա րաց նե լու հա մար:
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Ա ԼԻ ՆԱ ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՅԱՆ 
Կո տայ քի մար զի Նոր Երզն կայի                                                  
հա մայն քի ղե կա վար

Ա ՂՈՒ ՆԻԿ ՀԱԶՐ ՅԱՆ
Շի րա կի մար զի Ա րեգ նա դեմի հա մայն քի                                              
ղե կա վար  2005-2016 թթ.

Ա ՆԱ ՀԻՏ ՀԱ ԿՈԲ ՅԱՆ
Ս յու նի քի մար զի Տո րու նիքի                                                                   
հա մայն քի ղե կա վար

ՄԱ ՐԻ ՆԵ Խ ՌՈ ՅԱՆ
Լո ռու  մար զի Դաշ տա դեմի                                                                
հա մայն քի ղե կա վար

ԱՐ ՄԵ ՆՈՒ ՀԻ ԾԱ ՏՈՒՐ ՅԱՆ 
Վա յոց ձո րի մար զի Ա րե նիի                                                       
հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ 2012-2016 թթ. 

ՆՈՒ ՆԻԿ Ս ՏԵ ՓԱՆ ՅԱՆ
Կո տայ քի մար զի Ար տա վազի 
հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ

Շա հագր գիռ և  աշ խույժ քննար կում նե րի                                   
ըն թաց քում մենք ծա նո թա ցանք գեր մա նա ցի                          

գոր ծըն կեր նե րի փոր ձին
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Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի կին ղե կա վար նե րի և  ա վա գա նու                         
ան դամ նե րի ու սու ցո ղա կան այ ցե րը Գեր մա նիա

Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րու-
թ յա ն (GIZ) շնորհիվ Հա յաս տա նի տար բեր հա մայնք նե րի  տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
ներս հնա րա վո րութ յուն ու նե ցանք 2016 թ. հոկ տեմ բե րի 9-15-ը  
լի նելու Գեր մա նիա  յում`  ու սու մա կան  այ ցի ու  փոր ձի  փո խա-
նակ  ման նպա տա կով: 

Այ ցի ըն թաց քում անց կաց ված հե տաքր քիր  ու  տա րաբնույթ  
հան դի պում նե րի ա ռանց քում կա նանց քա ղա քա կան և քա ղա-
քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան ընդ լայն ման հիմ նախն դիր ներն 
էին: Հան դի պում ներն ան ցան գործ նա կան և միաժա մա նակ 
ան կաշ կանդ, ան մի ջա կան մթնո լոր տում, շա հագր գիռ և  աշ-
խույժ քննար կում նե րի ըն թաց քում մենք ծա նո թա ցանք գեր մա-
նա ցի գոր ծըն կեր նե րի փոր ձին, նաև ներ կա յաց րինք մեր երկ րի 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի ան ցած 20-ամ յա 
ու ղին և կա նանց մաս նակ ցութ յու նը դրա կա յաց ման գոր ծըն-
թաց նե րին:

Բեռ լի նում մեզ հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց այ ցե լելու Բուն-
դես րա տ` դաշ նա յին հո ղե րի ներ կա յա ցուց չութ յու ն, ո րը խորհր-
դա րա նի` Բուն դես թա գի հետ ի րա կա նաց նում է օ րենս դիր իշ-
խա նութ յու նը Գեր մա նիա յում: Ծա նո թա ցանք այդ մարմ նի ձևա-
վոր ման և Բուն դես թա գի հետ փոխ գոր ծո ղութ յան սկզբունք նե-
րին, նիս տե րի  անց կաց ման կար գին: Մեզ ա ռա վել հե տաքրք-
րեց օ րենք նե րի ըն դուն ման կար գը, ըստ ո րի՝ Բուն դես թա գի  
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ըն դունած օ րենք նե րը, ո րոնք առնչ վում են դաշ նա յին հո ղե րի 
գոր ծա ռույթ նե րին, ա ռանց  Բուն դես րա տի հա վա նութ յան ու ժի 
մեջ չեն մտնում: Եվ հա ճախ Բուն դես րա տում դաշ նա յին հո ղե րի 
շա հե րը  վեր են դաս վում կու սակ ցա կան շա հե րից: 

Գեր մա նիա յի ըն տա նի քի, մե ծա հա սակ նե րի, կա նանց և  
ե րի  տա սար դութ յան հար ցե րի դաշ նա յին նա խա րա րութ յու նում, 
ո րը կին է գլխա վո րում և  որի աշ խա տա կից նե րի 70%-ը կա նայք 
են, գոր ծում է կա նանց և տղամարդկանց  ի րա վա հա վա սա րութ-
յան բա ժին, ո րի ան մի ջա կան գոր ծա ռույթ ն է նպաս տել հա սա-
րա կութ յան կեն սա գոր ծու նեութ յան բո լոր ո լորտ նե րում կա նանց 
հա վա սար մաս նակ ցութ յա նը և սո ցիա լա կան դե րե րի ար դա րա-
ցի բաշխ մա նը: Նա խա րա րութ յու նում գոր ծում է  նաև  կա մա-
վոր նե րի ծա ռա յութ յուն նե րի և քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ-
յան բա ժին, ո րը նույն պես հա մալր ված է հիմ նա կա նում կա նան-
ցով:

Բ րան դեն բուրգ դաշ նա յին հո ղի աշ խա տան քի, սո ցիա լա-
կան հար ցե րի, ա ռող ջա պա հութ յան,  կա նանց  և  ըն տա նի քի  
նա խա րա րութ յու նում դաշ նա յին հո ղում սե ռե րի հա վա սա րութ-
յան հար ցե րի հա մար պա տաս խա նա տու Մո նի կա ֆոն դեր 
Լիպ պեի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ  քննարկ վե ցին Գեր մա-
նիա  յում և Հա յաս տա նում քա ղա քա կան ո լոր տում կա նանց 



89

Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի կին ղե կա վար նե րի և  ա վա գա նու                         
ան դամ նե րի ու սու ցո ղա կան այ ցե րը Գեր մա նիա

ցածր ներ կա յաց վա ծութ յան պատ ճառ նե րը և քա ղա քա կա նութ-
յան մեջ նրանց ա վե լի լայն ներգ րավ ման հնա րա վո րութ յուն   ները:

Ինձ վրա մե ծ տպա վո րN թ յN ն գոր ծեց, որ ԲN ն դես րա-
տի և նա խա րա րN թ յN ն նե րի շեն քե րN մ չկա յին գոր գա պատ 
աս տի ճան ներ կամ խիստ թան կար ժեք ա թոռ ներ:  ԿN  զեի, 
որ մե նք էլ գնա հա տենք մե ր մշա կN յ թը, վե րագ նա հա տենք 
նաև մե զ, մե ր եր կի րը և  ա ռաջ գնանք:

Ա նա հիտ Հա կոբ յան

Բ րան դեն բուրգ դաշ նա յին հո ղի մայ րա քա ղաք Պոտս դա մի 
քա ղա քա պե տա րա նի գոր ծու նեութ յու նը ներ կա յաց րեց կա նանց  
հար ցե րով  զբաղ վող  Մար թի նա Թ րաութ- Քոշ նի կը: Հա մայն քի 
ա վա գա նու  56 ան դամ նե րից  18-ը (32%) կա նայք են: Քա ղա քա-
պե տի 4 տե ղա կալ նե րից  մե կը կին է: 

Քա ղա քա պե տա րա նում գոր ծում է հնա րա վո րութ յուն նե րի 
հա վա սա րութ յան և բազ մա զա նութ յան գրա սեն յակ, ո րը զբաղ-
վում է քա ղա քա ցի նե րի բո լոր հար ցե րով` հա սա րա կա կան, քա-
ղա քա կան, տնտե սա կան: 

 Ա վա գա նու նիս տե րը  հե ռար ձակ վում  են  առ ցանց,  և  քա-
ղա քա ցի նե րը  ա զատ  մաս նակ ցում  են  նիս տե րին: Ու շագ րավ 
է,  որ քա ղա քի  զար գաց ման  պլա նի  մշակ մա ն աշխատանքնե-
րում գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն են ու նե նում  բնա կիչ նե րը:

Ինձ հա մար շատ կար ևոր էր, որ  Պոտս դա մի  քա ղա քա-
պե տա րանն N  նի կո ռN պ ցիա յի դեմ պայ քա րի հանձ նա ժո-
ղով, որ տեղ ցան կա ցած նվեր պետք է հաշ վառ վի, քննարկ-
վի և տր վի հաս ցեա տի րո ջը:

Ա լի նա Հա րN թ յN ն յան
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Հե տաքր քիր և տ պա վո րիչ էր այ ցե լութ յու նը Շ վի լո զեի հա-
մայնք, ո րը ձևա վոր վել է 2002 թ. վար չա տա րած քա յին բա րե-
փոխ ման շրջա նա կներում ի րա կա նաց ված խո շո րաց ման արդ-
յուն քում՝ նե րա ռե լով ե րեք հա մայնք: 

Հան դիպ ման ժա մա նակ հա մայն քի կին ղե կա վար Քերս-
թին Հոփ փեն, որն աշ խա տում է 2003 թվականից և մեծ ներդ-
րում ու նի հա մայն քի բա րե կարգ ման մեջ, նշեց, որ  հա մայն քի 
ա վա գա նու 23 ան դամ ներն ընտր վում են բո լոր ե րեք բնա կա-
վայ րե րից: Հա մայն քի բյու ջեն կազ մում է 19 մլն  եվ րո: Մեզ 
ա ռանձ նա պես հե տաքրք րեց այն կար գը, ըստ ո րի՝ բո լոր հար-
կե րը գան ձում է պե տութ յու նը, այ նու հետև վե րա բաշ խում է 
դաշ նա յին հո ղե րի և հա մայնք նե րի միջև՝ ըստ նրանց կա րիք նե-
րի: Կար ծում ենք՝ հա մայնք նե րի բյու ջե նե րի ձևա վոր ման նման 
սկզբուն քի կի րա ռու մը Հա յաս տա նում կա րող է արդ յու նա վետ 
լի նել:

Ու շագ րավ է նաև, որ Շ վի լո զեի հա մայն քի հե ռան կա րա յին 
զար գաց ման ծրա գի րը կազմ վում է 10 տար վա կտրված քով և 
փո փո խութ յան է են թարկ վում խիստ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ-
քում: 
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ան դամ նե րի ու սու ցո ղա կան այ ցե րը Գեր մա նիա

Հա մայն քի ղե կա վա րի ջան քե րով հա մայն քա պե տա րա նում  
ստեղծ վել է ըն տա նի քի ա ջակց ման կենտ րոն, որ տեղ  յու րա-
քանչ յուր  բնա կիչ կա րող է ստա նալ ի րեն  հու զող հար ցե րի պա-
տաս խա նները: Շատ տպա վո րիչ էր հա մայն քա պե տա րա նի 
առջև տե ղադր ված «Ըն տա նիք» ար ձա նը:

Հա մայն քը, լի նե լով ա ռող ջա րա նա յին  գո տի, որ տեղ զար-
գա ցած է  զբո սաշր ջութ յու նը, ա ռանձ նա նում է  կա նաչ ու մա-
քուր փո ղոց նե րով, ծաղ կա շատ բա կե րով,  բա րե կարգ ու գե ղե-
ցիկ   տնե րով:

Ու սում նա կան այ ցի ըն թաց քում ծա նո թա նա լով հա սա րա-
կութ յան կեն սա գոր ծու նեութ յան տար բեր բնա գա վառ նե րում 
կա նանց մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րին՝  հա մոզ վե-
ցինք, որ չնա յած մեր երկր նե րի զար գաց ման ոչ հա վա սար պայ-
ման նե րին` թե՛ Գեր մա նիա յի Դաշ նութ յու նում, թե՛ Հա յաս տա-
նում կա նայք  ու նեն նույն  խնդիր նե րը և գեն դե րա յին խտրա կա-
նության են բախ վում գրե թե բո լոր ո լորտ նե րում: 

Բուն դես թա գում կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յու նը 36,5% է, 
հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի թվում կա նայք ըն դա մե նը 10% են: 
Հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րում նույն պես կա նայք շատ ցածր 
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տո կոս են կազ մում, կան հա մայնք ներ, ո րոնց ա վա գա նու կազ-
մում ընդ հան րա պես կին չկա: Ուս տի Գեր մա նիա յում խնդիր է 
դրված ա ռա վել տե սա նե լի դարձ նել կա նանց և բե րել նրանց 
ա ռա ջա տար դիր քե ր, քա ջա լե րել, որ պես զի զբաղ վեն քա ղա քա-
կա նութ յամբ, հաս նել բո լոր ո լորտ նե րում կա նանց և տ ղա մարդ-
կանց հա վա սար ներ կա յաց վա ծութ յան:

Ես մի շտ մտա ծել եմ, որ Գեր մա նիա յN մ կնոջ առջև 
խոչըն դոտ ներ չկան քա ղա քա կա նN թ յN ն մտնե լN  հա մար, 
սա կայն հաս կա ցա, որ Գեր մա նիա յN մ  կա նայք նN յն պես 
դժվար ճա նա պարհ են անց նN մ:      

Ա ղN  նիկ Հազր յան 
 

Հա սա րա կութ յու նում առ կա գեն դե րա յին հիմ նախն դիր նե-
րի  մա սին ա ռա ջին նե րից մե կը  բարձ րա ձայ նել է  « Կա նանց 
եվ րո  պա կան ա կա դե միա» (EAF) կազ մա կեր պութ յու նը, ո րի 
ներ կա յա ցու ցիչ Մա նո ւե լա Մ յուլ լե րի հետ հան դիպ ման ժա մա-
նակ Հայաստանի կանայք ծա նո թա ցան 20 տար վա գոր ծու-
նեութ յան ըն թաց քում ի րա կա նաց ված, ինչ պես նաև նա խա տես-
վող բազ մա զան ծրագ րե րին: Կազ մա կեր պութ յան նպա տակն է 
վե րա պատ րաս տում նե րի և խորհր դատ վութ յուն նե րի մի ջո ցով 
զար գաց նել  կա նանց նե րու ժը և ն պաս տել նրանց ակ տիվ ներգ-
րավ մա նը հա մայն քա յին քա ղա քա կա նութ յան մեջ, ա ռաջմղ մա-
նը բարձր մա կար դա կի պաշ տոն նե րում:

Ու շագ րավ են կազ մա կեր պութ յան կող մից անց կաց վող 
հար ցում նե րը հա սա րա կութ յան մեջ կնոջ  դե րի և, մաս նա վո-
րա պես, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում  կա-
նանց ներ կա յաց վա ծութ յան վե րա բեր յալ:  

«Ա վե լի  շատ  կա նայք» ֆիլ մի դի տու մից հե տո, որ ում  ներ-
կա յաց ված  էր  հա սա րա կութ յան  վե րա բեր մուն քը   տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման  հա մա կար գում ներգ րավ ված  կա նանց 
մաս նակ ցութ յա նը, քննար կում ծա վալ վեց կա ռա վար ման հա-
մա կար գի բո լոր մա կար դակ նե րում կա նանց ներ կա յաց վա ծութ-
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Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի կին ղե կա վար նե րի և  ա վա գա նու                         
ան դամ նե րի ու սու ցո ղա կան այ ցե րը Գեր մա նիա

յան ա վե լաց ման, նրանց քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա կան 
մաս նակ ցութ յան ակ տի վաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդ-
լայն ման, հա մայնք նե րի զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում նրանց 
գոր ծուն դե րա կա տար ման ա պա հով ման հիմ նախն դիր նե րի 
շուրջ: 

Տ պա վո րիչ էր ծա նո թութ յու նը « Հե լեն Վե բեր» կազ մա կեր-
պութ յան գոր ծու նեութ յանը, ո րի  ջան քե րի շնոր հիվ 1949 թ. Գեր-
մա նիա յի սահ մա նադ րութ յան  մեջ մտցվեց նոր հոդ ված՝  ամ րագ-
րելով  տղա մարդ կանց և կա նանց հա վա սար ի րա վունք նե րը:

Կազ մա կեր պութ յու նը 2-3 տա րին մեկ  անց կաց նում է Հե լեն 
Վե բե րի ան վան մրցա նա կա բաշ խութ յուն: Հե լեն Վե բե րի մրցա-
նա կը շնորհ վում է հա մայն քա յին քա ղա քա կա նութ յուն նոր 
մուտք գոր ծած կին գոր ծիչ նե րին, ինչ պես  նաև տրվում է մրցա-
նա կա յին գու մար քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու հա-
մար:

Կա նանց ակ տիվ մաս նակ ցութ յան կար ևոր գոր ծոն նե րից է 
քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յու նը կին թեկ նա-
ծու նե րին: Այս ա ռու մով տպա վո րիչ էր  հան դի պու մը Կա նաչ նե-
րի կու սակ ցութ յան տղա մարդ ներ կա յա ցու ցիչ Մալ տե  Շ պիտ ցի 
հետ, որը ար դեն 20 տա րի է՝ քա ղա քա կա նութ յան մեջ է: Ն րան 
հա ջող վել է ե րի տա սարդ տղա մարդ կանց շրջա նում գտնել բա-
վա կա ն թվով հա մա խոհ ներ, ո րոնց հետ կազ մել է Տ ղա  մարդ-
կանց մա նի ֆեստ և պայ քա րում է քա ղա քա կա նութ յան և տն տե-
սութ յան ո լոր տում կա նանց ի րա վունք նե րի և հ նա րա վո րութ-
յուն նե րի ընդ լայն ման հա մար: Ի  դեպ, Մալ տե  Շ պիտ ցի կի նը 
նույն պես ակ տիվ քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յուն է ծավալում և 
2012 թ.  ընտր վել է  Բեռ լինի  դաշ նա յին  հո ղի  կա ռա վա րութ յան  
ան դամ:

Գեր մա նիա յում գոր ծում է կա նանց դաշ նա յին խորհ րուրդ, 
ո րի սե ռե րի հա վա սա րութ յան մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նութ-
յան բաժ նի ղե կա վար Ուլ րի կե  Հել վեր թը, ներ կա յաց նե լով ար-
դեն 65 տա րի գոր ծող այս կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յու-
նը, նշեց, որ խոր հուր դը հա մար վում է 58 կազ մա կեր պութ յուն-
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նե րի միութ յուն, բաղ կա ցած է 130 ան դամ նե րից և  ու նի 9 աշ -
խատող: Կազ մա կեր պութ յու նն իր առջև նպա տակ է դրել հաս-
նե լ կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա վունք նե րի և հ նա րա վո րու-
թյուն նե րի ի րա կան հա վա սա րութ յան հաս տատ մա ն, ինչ պես 
նաև ըն տա նի քում, հա սա րա կութ յու նում, քա ղա քա կա նութ յու-
նում և տն տե սութ յու նում կա նանց հա վա սար ի րա վունք նե րի 
ճա  նաչ մա ն:

Ու սում նա կան այ ցից ես շատ դա սեր եմ քա ղել: Ա ռա ջի-
կա յում պլա նա վո րել եմ մաս նակ ցել ա վա գա նու  նիս տին և  
հան դես գալ ա ռա ջար կութ յամբ` հա մայն քում ստեղ ծել  կա-
նանց հար ցե րով զբաղ վող  հանձ նա ժո ղով, որն աշ խա-
տանք ներ կտա նի կա նանց խնդիր նե րի լուծ ման ուղ ղութ-
յամբ, խորհր դատ վութ յուն ներ կտրա մադ րի կա նանց, 
կնպաս  տի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա ն մակարդակում 
նրանց ա վե լի գոր  ծուն մաս նակ ցութ յա նը և  ա վե լի ակ տիվ 
ա ռա ջադր մա նը հա ջորդ ընտ րութ յուն նե րում:

Ար մե  նN  հի Ծա տN ր յան

« Կա նանց եր կիր» կազ մա կեր պութ յու նում, ո րը զբաղ վում  է 
կա նանց և  աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ բռնութ յան հար ցե րով,  գոր-
ծա դիր  տնօ րեն  Ք րիս թա  Շ թո լեն ներ կա յաց րեց, թե ինչ պես են 
տար բեր արշավների մի ջո ցով ձգտում ու շադ րութ յուն հրա վի րել 
կա նանց հիմ նախն դիր նե րի և  ի րա վա հա վա սա րութ յան ա պա-
հով ման անհ րա ժեշ տութ յան վրա: 

Այցն,  ի րոք,  շատ ու սա նե լի էր, հե տաքր քիր  ու  բո վան դա-
կա լից և  մեծ ազ դե ցութ յու ն կթող նի մեր հե տա գա գոր ծու նեու թ-
յան վրա: Ցան կա լի է, որ նման ծրագ րե րը շա րու նա կա կան                  
լի նեն: 

Շ նոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում Գեր մա նիա յի մի  -
ջազգա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յա նը նման                         
ու սում   նա կան այց կազ մա կեր պե լու հա մար:
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Կա նայք տե ղա կան ժո ղովր դա վա րութ յան ձևա վոր ման                                    
գոր ծըն թաց նե րում. քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան փոր ձը և                       
ընդ լայն ման հե ռան կար նե րը........................................................................5
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