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ԵՀՀ-նոչմիայնհավասարհնարավորությունների
կազմակերպությունէ,այլևհատուկուշադրությունէդարձնում
գենդերայինիրավահավասարությաննուարդարությանը:

ԵՀՀ-իվերաբերմունքըգենդերայինհարցերին1պայմանավորված
էհասարակականխնդիրներիայլասպարեզներին
իրվերաբերմունքով:Այսպես.ԵՀՀ-նքննադատական
մտածողությունըսահմանումէորպեսունակություն՝
հաղորդակցությանփաստումդիտարկելիշխային
հարաբերություններիբաշխումը,այսինքն՝վերլուծել,թեի՛նչ
նպատակէհետապնդումհաղորդողը,ցանկանումէընկալողին
դրդելի՛նչանել:

Նույնկերպ,ԵՀՀ-նհասարակականկյանքիողջդաշտը
դիտարկումէորպեստարատեսակ,բալանսավորվածև
չբալանսավորվածիշխայինհարաբերություններիասպարեզ:
Չբալանսավորվածիշխայինհարաբերություններիդեպքերը
այսկամայնտեսակիևչափիբռնությանդրսևորումներեն
հասարակությանմիսուբյեկտի(անհատի,կազմակերպության,
սահմանափակթեխոշորինստիտուցիայիևայլն)կողմիցմեկ
այլսուբյեկտիկամսուբյեկտներինկատմամբ:Բալանսավորված
իշխայինհարաբերություններենոչմիայնայնպիսիք,երբ
փոխգործակցողսուբյեկտներըփոխհամաձայնությամբ
հավասարապեսկիսումեն«իշխը»,իրենց՝գործողանձլինելը,
սուբյեկտայնությունը,այլև՝եթեերրորդկողմիտեսակետից
այդհարաբերություններումչկաշահագործում,այսինքն՝եթե
սուբյեկտներիցմեկըհասարակական(ինստիտուցիոնալ)
ճնշման,«կյանքիբերումով»՝կառուցվածքայինբռնության
արտահայտումներիպատճառովչի«համաձայնել»տվյալ
դրվածքին:Այսինքն՝եթեփոխգործակցողսուբյեկտները
հավասարապեսօգտվելենհասարակությանտրամադրածբոլոր

1ԵՀՀԳենդերայինքաղաքականությանամբողջականփաստաթուղթըայստեղ.https://epfarmenia.
am/hy/document/EPF-Gender-Policy

 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ
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հնարավորություններից,ևնրանցընտրությանազատությունըչի
կաշկանդվելո՛չգիտակցորեն,ո՛չէլ«անգիտակցորեն»:

Այսպիսիմոտեցումըոչմիայնթույլէտալիս«շտկել»
այնդիսբալանսները,որոնքառկաենհասարակական
հարաբերություններումներկայումս(օրինակ՝հավասար
հնարավորություններտալմարդկանց՝անկախգենդերային
պատկանելությունիցկամայլհատկանիշից),այլև
խորապեսվերարժևորելանցյալիպատմությունը՝այսօրվա
բարեփոխումներըճիշտձևակերպելուևիրագործելու
համար:Այսպես,այնկանխադրույթը,թե,իբր,կանկանանցև
տղամարդկանցհատուկ«զբաղմունքներ»,գալիսէանցյալից
եկողհասարակականհարաբերություններումիշխիբաշխումից,
կոպիտասած՝անցյալիցժառանգվածկառուցվածքային
բռնության«քարտեզից»:Օրինակ՝անցյալում«քիչ»ենեղելկին
գրողներոչթեայնպատճառով,որգրական-գեղարվեստական
ստեղծագործությունը«հատուկ»էտղամարդկանցավելի,
քանկանանց,այլայնպատճառով,որհասարակությունների
սոցիալ-տնտեսականվիճակըհնարավորությունչիտվելկանանց
«ժամանակ»(հավելյալռեսուրս)գտնել,մասնագիտանալայդ
զբաղմունքումևհանրայինքաջալերումստանալ:

Սույնձեռնարկը(Մոդուլը)համալրումէԵՀՀևիրգործընկերների
աշխատանքներըգենդերիխնդիրներըհասցեագրելու
ասպարեզում:

ԵՀՀ աշխատակազմ
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Հայաստանումվերջերստեղիունեցածքաղաքական
փոփոխությունըևթափանցիկությանավելիբարձր
մակարդակապահովելուկառավարությանհանձնառությունը
նորհնարավորություններբացեցինքաղաքականության
գործընթացումքաղաքացիականհասարակության
մասնակցությանհամար:

Նպատակունենալովհզորացնելգործընկերներիև
շահառուներիհետկապերհաստատելուհայաստանյանՔՀԿ-
ներիկարողությունները,բարելավելնրանցռազմավարական
հաղորդակցություննուհամագործակցությունըոլորտումև
ավելիմեծազդեցությունունենալքաղաքականությանվրա՝
Եվրասիահամագործակցությունհիմնադրամը(ԵՀՀ)«ՍՈՑԻԵՍ»
փորձագիտականկենտրոնհասարակականկազմակերպության,
ԲունTVհիմնադրամի,«Դիլիջանիերիտասարդների
համագործակցությանկենտրոն»և«ՍՈՍԵկանանց
հիմնահարցեր»ՀԿ-ներիհետԱՄՆՄիջազգայինզարգացման
գործակալությանգործընկերությամբևօժանդակությամբ
իրականացնումէ«Տվյալներհաշվետուևթափանցիկ
գործունեությանհամար»(ԴԱՏԱ)ծրագիրը,որըմեկնարկելէ2020
թվականիհունիսինևկիրականացվիմինչև2022թվականիմայիսը։

ԱյսշրջանակումստորևներկայացվողՄոդուլըհիմնականում
նախատեսվածէդասընթացավարների/ֆասիլիտատորների
համար`նպատակունենալովապահովելքաղաքականության
մեջգենդերայինմեյնսթրիմինգիդասընթացներիմիասնական
ուստանդարտորակ՝միաժամանակհետամուտլինելով
նաևՀայաստանումքաղաքականությանգործընթացներին
մասնակցելուևդրանցվրաազդելուգործումշահագրգռված
ՔՀԿ-ներիևհնարավորայլթիրախայինխմբերի
կարողություններիուհմտություններիզարգացմանը:

Այսպիսով,Մոդուլըտեսականգիտելիքներ,մեթոդաբանությունև
կիրառականգործիքներէտրամադրումդասընթացավարներին/
ֆասիլիտատորներին,որպեսզինրանքհաջողդասընթացներ
վարեն,ապահովենգիտելիքներիուհմտությունների

ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ
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փոխանցումըտարբերթիրախայինխմբերին,մասնավորապես՝
ՔՀԿ-ներին,կիրառելովմասնակցայինմոտեցում:

Քաղաքականությանմեջգենդերայինմեյնսթրիմինգիտարբեր
ասպեկտներիվերաբերյալմշակվելենմիքանիդեպքի
ուսումնասիրություններհայաստանյանհամատեքստում,
ինչպեսնաևհիմնվելովայլերկրներիփորձիվրա,որոնք
հնարավորությունկտանմտորելքաղաքականությանցիկլի
տարբերփուլերիշուրջ`«գենդերայինակնոց»օգտագործելու
միջոցով:

ԿիրառելովՄոդուլը՝ընթերցողներըկկարողանան`

∙ հասկանալևբացատրել,թեինչէպետական/հանրային
քաղաքականությունը,ինչպեսէայնմշակվում
(ընթացակարգեր,ներգրավմանկանոններ),ովքերեն
մասնակցումգործընթացին(շահակիցներ),ևինչուպետք
էայնենթարկվիգենդերայինմեյնսթրիմինգի.

∙ հասկանալևբացատրել,թեինչէգենդերը
(հասկացություններ,սահմանումներ).

∙ հասկանալևբացատրել,թեինչպեսկարելիէգնահատել
պետականքաղաքականությունըգենդերային
ոսպնյակներիմիջով,ևինչպեսկարելիէ«գենդերացնել»
այն(ինչպեսկարելիէգենդերայինհիմնախնդիրներն
ինտեգրելքաղաքականությանմեջ).

∙ մշակելուիրականացնելքաղաքականությանմեջ
գենդերայինմեյնսթրիմինգիթեմայովդասընթաց:

∙ ԴասընթացավարներիուսուցմանՄոդուլըմշակվել
էայնպես,որհնարավորլինիստեղծագործական
մոտեցումցուցաբերելքաղաքականությանմեջ
գենդերայինմեյնսթրիմինգիվերաբերյալդասընթացներ
և/կամիրազեկությանմակարդակիբարձրացման
աշխատաժողովներմշակելիսուիրականացնելիս:
Մոդուլըբաժանվածէմիքանիմասի,որոնցում
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ներկայացվումեննաևվարժություններիօրինակներ
ևծանոթագրություններդասընթացավարների/
ֆասիլիտատորներիհամար:

ՄԱՍ 1. ՀԱԳՆԵԼ «ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐԻ ԿՈՇԻԿՆԵՐԸ»: Այստեղ
քննարկվումէ,թեինչէնշանակումլինելդասընթացավար/
ֆասիլիտատոր,ինչպեսմշակելուիրականացնել
քաղաքականությանմեջգենդերայինմեյնսթրիմինգիթեմաներով
դասընթացներտարբերթիրախայինխմբերիհամար,ինչպես
նաևորոշխորհուրդներենտրվումդասընթացավարներին:

ՄԱՍ 2. «ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԱԿՆՈՑ» ԴՆԵԼԸ, ՀԱՐՄԱՐԵՑՆԵԼԸ 
ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼԸ. «ԳԵՆԴԵՐ», «ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ» 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 
ԸՄԲՌՆՈՒՄ: Այսբաժնումներկայացվումեն«գենդեր»,
«գենդերային»,ներառյալ՝«գենդերայինմեյնսթրիմինգ»,
հասկացություններնուսահմանումները:Այնուհետևանդրադարձ
էկատարվումգենդերայինտարբերություններինևդրանց
հետևանքներինՀայաստանիհանրության,հետևաբարնաև
քաղաքականություններիվրա(գենդերայինվերլուծության
միջոցովբացահայտելովքաղաքականությանտարբեր
խնդիրներ),ինչպեսնաևներկայացվումենվարժությունների
օրինակներևորոշխորհուրդներդասընթացավարներին:

ՄԱՍ 3. ԳԵՆԴԵՐԻ ՆԵՐՀՅՈՒՍՈՒՄԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՄՇԱԿՄԱՆԸ: Այսբաժնումընթերցողըծանոթանումէպետական
քաղաքականություններինուդրանցմշակմանգործընթացներին
(քաղաքականությանպարբերաշրջան),ինչպեսնաև
քաղաքականությանմշակմանգործընթացումշահ(եր)ունեցող
տարբերդերակատարներին:

ՄԱՍ 4. ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՄԵՅՆՍԹՐԻՄԻՆԳԸ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ: Այստեղքննարկվումէ,թե
ինչպեսկարելիէմշակել,մշտադիտարկելուգնահատել
քաղաքականությունը`օգտագործելով«գենդերայինակնոց»,
ինչպեսնաևներկայացվումենքաղաքականությանմեջ
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գենդերայինմեյնսթրիմինգիգործիքներըևքաղաքականության
մշակմանգործընթացնընդհանուրառմամբ:Մշակվում
ենմիքանիդեպքիուսումնասիրություններ(ինչպիսիքեն
շահակիցներիբացահայտումը,որոնքկարողեններգրավված
լինելքաղաքականությանմշակմանգործընթացումկամ
կազմելդրամասը,նրանցդերերնուպարտականությունները,
շահերը,օրակարգերը,ուժերիփոխհարաբերություններըև
հնարավորներդրումներըքաղաքականությանմեջգենդերային
մեյնսթրիմինգիապահովման,ջատագովությանպլանավորման,
իրականացմանևայլգործընթացներում):

Ակնկալվումէ,որՄոդուլըկդառնա«կենդանի»փաստաթուղթ,
այլոչթե«քարացած»ուսուցողականգործիք,որըկօգտագործվի
որպեսթեմայիևնյութերիշարունակականզարգացմանհիմք`
հնարավորությունընձեռելովըստանհրաժեշտությանավելացնել
կամվերանայելտեղեկությունները:



   

ՀԱԳՆԵԼ
«ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐԻ

ԿՈՇԻԿՆԵՐԸ»

Մաս1
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Այսբաժնումքննարկվումէ,թեինչէնշանակումլինել
դասընթացավար/ֆասիլիտատոր,ինչպեսմշակելու
իրականացնելքաղաքականությանմեջգենդերային
մեյնսթրիմինգիթեմաներովդասընթացներտարբերթիրախային
խմբերիհամար,ինչպեսնաևորոշխորհուրդներենտրվում
դասընթացավարներին:

Այսմասիավարտինընթերցողներըպետքէկարողանան`

 ∙ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է մշակել ու իրականացնել 
ուսուցողական աշխատաժողով. 

 ∙ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է կազմել դասընթացի 
օրակարգը և ժամանակացույցը` հիմնվելով կարիքների 
նախնական գնահատման վրա. 

 ∙ հասկանալ «էներջայզերների» և «սառույց-կոտրուկների» 
նպատակը և ըստ անհրաժեշտության օգտագործել 
դրանք. 

 ∙ վերհիշել ֆասիլիտացիայի տարբեր մեթոդներ ու 
հնարներ. 

 ∙ հասկանալ, թե ինչպես վերահսկել և գնահատել 
դասընթացը:

Դասընթացիպլանավորումըժամանակէպահանջում:
Այսպեսկոչվածուսումնականպլաններըհիանալիգործիքեն՝
ապահովելուձերկողմիցմատուցվողտեղեկատվությանու
գիտելիքներիտրամաբանականհաջորդականությունը:Շատ
կարևորէ,որդուք`որպեսֆասիլիտատոր/դասընթացավար,
մտածեքդասընթացիամենմիբաժնիհամարանհրաժեշտ
մոտեցումների,մեթոդների,գործիքներիևժամանակի
շուրջ,ինչպեսնաևիմանաք,թեովքերենմասնակիցները,
ևինչկարիքներունեննրանք:Անհրաժեշտէհամոզվել,որ
բավարարժամանակունեքհիմնականհասկացությունները
(գենդեր,քաղաքականություն,գենդերայինմեյնսթրիմինգը
քաղաքականությանմեջ)ներկայացնելուհամար,այլապես

Մաս 1   ՀԱԳ ՆԵԼ «ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԱ ՎԱ ՐԻ ԿՈ ՇԻԿ ՆԵ ՐԸ»
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անհրաժեշտկլինիլրացուցիչդասընթացկազմակերպել:Հիշեք,
որամենինչպլանավորվածիցկրկնակիշատժամանակէ
պահանջում:

Մոդուլիներկայացմանընթացքումնախատեսվումեն
վարժություններ,որոնքվերաբերումենքաղաքականության
մեջգենդերայինմեյնսթրիմինգինառնչվողտարբերխնդիրների,
ինչպեսնաևբերվումենօրինակներ,ևխորհուրդներենտրվում
ֆասիլիտատորներին/դասընթացավարներին:Այսբաժնում
քննարկվումենմեթոդաբանականորոշխնդիրներուգործիքներ:
Մենքխորապեսհամոզվածենք,որդեմառդեմդասընթացներն
ավելիարդյունավետեն,քանառցանցձևաչափովդասընթացները:
Սակայնանկախձևաչափից`օրվավերջումմեթոդաբանությունն
ումոտեցումըայդքանէլչենտարբերվում:

Կարիքներինախնականգնահատում

Իմանալը,թեովքերենմասնակիցները,ևորոնքեննրանց
ուսուցմանկարիքները,հաջողդասընթացպլանավորելուև
իրականացնելուբանալինէ:Ցանկացածաշխատաժողովի
պլանավորումնսկսվումէմասնակիցներիմասինավելիշատ
տեղեկություններհավաքելով,քանիորչկաավելիհիասթափեցնող
ուձանձրալիբան,քանայնպիսիիրավիճակումհայտնվելը,երբ
դուքներկայացնումեքմասնակիցներինարդենծանոթնյութեր
կամքննարկումեքհասկացություններ,որոնք,մասնակիցների
կարծիքով,«խիստտեսականենևորևէառնչությունչունենիրենց
աշխատանքիհետ»:

Դասընթացիննախորդողանհատականկամխմբային
հարցազրույցներնումասնակցայինդիտարկումները
մասնակիցներիուսուցմանկարիքներինախնականգնահատման
արդյունավետմիջոցներեն:Սակայնդամիշտչէ,որ
գործնականումհնարավորկամնպատակահարմարէ:Այդպիսի
դեպքերումմասնակիցներինկարելիէուղարկելհարցում
կամհարցաթերթ`հստակնշելովլրացվածհարցաթերթը
վերադարձնելուհասցենուվերջնաժամկետը:Ուսուցման
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կարիքներինախնականգնահատմանձևանմուշըներկայացվում
էՀավելված 1-ում: 

Լրացվածհարցաթերթերիցհավաքվածտվյալներնայնուհետև
վերլուծվումենդասընթացավարների/ֆասիլիտատորների
կողմից,որոնքօգնումենբացահայտելուբավարարելխմբի
ուսուցմանկարիքները,ինչպեսնաևկազմելմասնակիցների
գիտելիքների,փորձառությանումասնագիտականփորձիմասին
առաջինտպավորությունը:

Ավելիուշփուլումկարողեքկատարելլրացուցիչխաչաձև
ստուգումներ`կիրառելովտարբերհասկացություններիշուրջ
մտագրոհկազմակերպելուտեխնիկան,Մետապլանիմեթոդը2
(տե՛սՀավելված 2),որպեսզիբացահայտեքմասնակիցների
ակնկալիքները,մարտահրավերներըևայլն:

Խորհուրդֆասիլիտատորին/դասընթացավարին

Դասընթացից/աշխատաժողովից առաջ մասնակիցներից 
հավաքված տվյալները պետք է ամփոփվեն և 
ներկայացվեն նրանց դասընթացի առաջին օրը: Դուք 
կարող եք օգտագործել դրանք, օրինակ, օրակարգի 
ձևավորման տրամաբանությունը բացատրելու համար: 
Հիշեք, որ աշխատաժողովի ժամանակացույցը միշտ 
պետք է լինի բավականաչափ ճկուն, որպեսզի հնարավոր 
լինի բացահայտել խմբի կարիքները:

Դասընթացիօրակարգի/ժամանակացույցիկազմում

Հաջորդքայլըդասընթացավարների/ֆասիլիտատորներիկողմից
ընդհանուրժամանակացույցիկամդասընթացիօրակարգի
նախագծիկազմումնէ:Այնուհետևֆասիլիտատորներըկարող
ենվերանայելևհարմարեցնելՄոդուլումհավաքվածնյութերն
ուվարժությունները,որպեսզիառավելագույնսօգտագործվեն
մասնակիցներիռեսուրսներնուփորձը:Օրինակ՝մասնակիցների
հատուկհետաքրքրություններըկարողենբավարարվելնրանց
գործունեությաննառնչվողդեպքերիուսումնասիրություններ
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գտնելումիջոցով,որոնքկարողենփոխարինելկամլրացնել
Մոդուլումներկայացվածդեպքերիուսումնասիրություններն
ուվարժությունները:Հավելված 3-ումներկայացվումէ
Հայաստանումկիրառվածժամանակացույցիձևանմուշ:

Աշխատաժողովիիրականացում/կազմակերպում

Չնայածաշխատաժողովինախապատրաստման
նյութատեխնիկական նկատառումները կարևորեն,մենքդրանց
չենքանդրադառնում՝ելնելովսույնՄոդուլինպատակներից:
Բավականէասել,որդասընթացըպետքէանցկացվի
մասնակիցներիաշխատանքիսովորականվայրիցհեռու,
որպեսզինրանքչշեղվեն,կամնրանցչխանգարեն:

Անհրաժեշտ նյութերի ու սարքավորումներիընտրությունը
կախվածէկիրառվողուսուցմանմեթոդներից:Դրանցորոշմասը
կարողէանհրաժեշտլինելդասընթացինախապատրաստման
համար(օրինակ՝համակարգիչ,պրոյեկտոր,տպիչև
պատճենահանողսարք),իսկմյուսները՝հենցաշխատաժողովի
ընթացքում:Նյութերիորևէցուցակերբևէչիկարողլինել
ամբողջական,այդուհանդերձ,սկզբիհամարներկայացնումենք
որոշգաղափարներ,որոնքկարողեքքննարկելևարդյունքում
կազմելձերցուցակը(որտեղկարողեններառվելմեծուփոքր
թղթեր,ֆլիփչարթ,գունավորթղթեր,գրիչներ,տարբերգույնի
մարկերներ,կպչունժապավեններ,տեսանյութեր/ձայներիզներ/
սլայդներևդրանցցուցադրությանսարքեր,հեռուստացույց,
պրոյեկտորևայլն):Նույնիսկառցանցձևաչափովդասընթաց
վարելիսկարելիէցուցաբերելստեղծագործմոտեցում:Մտածեք
ազատ,կաղապարներիցդուրս:

«Ավանդականուսուցողականդասընթացի»անցկացմանսենյակում
որոշակիդասավորությունընպաստումէբոլորմասնակիցների
համար(ներառյալ`դասընթացավարներիուֆասիլիտատորների
թիմերի)բացուհավասարմիջավայրիստեղծմանը:Խորհուրդ
էտրվումկահույքըդասավորելայնպես,որմասնակիցները
կարողանանտեսնելմիմյանց:Նմանդասավորությունընպաստում
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էբացհաղորդակցությանըևմտքերիազատփոխանակմանը:Այդ
նպատակինհասնելուտարածվածձևերիցմեկըմասնակիցների
սեղաններիուաթոռներիU-աձևդասավորումնէ,որիառջևում
տեղադրվումենդասընթացավարի/ֆասիլիտատորիսեղանըև
դիդակտիկնյութերը:

Փոքրխմբերիուսուցմանվայրիկազմակերպմանարդյունավետ
ձևերիցէնաևբացշրջանդասավորությունը:Աթոռներըպետքէ
հեշտությամբտեղափոխվենսենյակում`կախվածուսուցողական
գործողություններիպայմաններիցուտեսակներից:
Դասընթացավարները/ֆասիլիտատորներըպետքէղեկավարվեն
սեփականդատողությամբևորոշեն,թեսենյակումարդյոք
պե՞տքէլինենսեղաններ,թե՞ոչ:Սեղաններիդասավորումը
շարքերով,ինչպեսդաարվումէավանդականլսարանում,
ընդհանուրառմամբ,արդյունավետչէ:Խորհուրդէտրվում
ապահովելկահույքիավելիազատդասավորում`նպաստելով
բացհաղորդակցությաննումասնակցայինուսուցմանը:
Դիտարկեքնաևդասընթացիմիմասըբացօթյաանցկացնելու
հնարավորությունը:

Միքանիխորհուրդայնմասին,

թեինչպեսուսուցանելչափահասսովորողներին

Ուսուցմանևմասնավորապեսֆասիլիտացիայիորակը
խիստկարևորէ:Դասընթացիվարումըևֆասիլիտացիան
տարբերգործողություններեն:Դրանքպահանջումեն
որոշակիորեննմանևորոշակիորենտարբերհմտություններ:
Դասընթացավարըհաճախբովանդակությանփորձագետէ,
իսկֆասիլիտատորը՝նաևգործընթացի:Դասընթացավարը
կարդումէդասախոսություն,անցկացնումէցուցադրություններ,
վերահսկումհմտություններիզարգացմանպրակտիկ
վարժություններըևուղղումմասնակիցներիսխալները:
Ֆասիլիտատորըվարումէքննարկումներըևօգնում
մասնակիցներինսովորել`հիմնվելովսեփականփորձիու
հաղորդվածտեղեկատվությանվրա:Դասընթացավարը
կարողէքննարկումվարելբովանդակությանշուրջ,մինչդեռ
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ֆասիլիտատորըկենտրոնանումէնաևգործընթացի
վրա:Ֆասիլիտացիաչինշանակումուսուցում,չնայած
ֆասիլիտատորըմերթընդմերթստիպվածէլինումնոր
տեղեկատվությունուվերլուծությունտրամադրել:Եվվերջինը,որ
պակասկարևորչէ.ֆասիլիտատորընաևսովորողէ:

Ինչպեսարդենասվելէ,ֆասիլիտատորնուսուցիչչէ՝այդ
հասկացությանավանդականիմաստով.նրադերըավելիշուտ
մասնակիցներիսովորելուգործընթացիննպաստելնէ,նոր
գիտելիքների,թարմգաղափարներիուխմբիմիջևորպես
միջնորդհանդեսգալը:Ֆասիլիտատորիպարտականությունը
մասնակիցներիհետ,ինչպեսնաևխմբիանդամներիմիջև
փոխհարաբերություններհաստատելնէ:Այդնպատակով
ֆասիլիտատորըխմբիհետաշխատելիսպետքէգործնականում
ցուցադրի,որհավատումէհավասարությանսկզբունքներինև
պահպանումէդրանք:

Խմբիֆասիլիտացիանթեևհաճախհեշտէթվում,սակայն
շատբարդէ,իսկերբեմնկարողէբավականինինտենսիվ
լինել:Առանձինմասնակիցներիուխմբի`որպեսամբողջության
նկատմամբուշադրությունը,նկատելը,թեինչնէասվել,իսկինչը`
ոչ,խմբիէներգետիկայիուհանձնառությանմակարդակների
դիտարկումկամհարկի,օգտակարմիջամտությունկատարելը`
այսամենըկարողէշատլինելմեկֆասիլիտատորիհամար,
այդիսկպատճառով,շատդեպքերում,ֆասիլիտատորները
աշխատումենզույգերով:

Համաֆասիլիտատորիհետաշխատելըկարողէթեթևացնել
ինտենսիվությունը՝հնարավորությունտալովավելիշատ
էներգիածախսելմարտահրավերներիվերհանման,զննման,
հարցադրումներիուհիմնախնդիրներիավելիխորքային
ուսումնասիրությանվրա:Համաֆասիլիտատորներըկարող
ենլրացուցիչզույգաչքերուականջներապահովել՝հարուստ
տվյալներհայտնելովխմբիմասինևհնարավորությունտալով,որ
հիմնախնդիրներնարժանանանավելիմեծուշադրության:Ավելին՝
խմբիհետտեղիունեցածըվերլուծելիսհամաֆասիլիտատորները
կարողենլրացնելմիմյանց`այդկերպօգնելովխմբին՝հասկանալու
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ավելիբարդխնդիրներ,նպաստելովմասնակիցներիսովորելու
գործընթացինևարդյունքումմեծացնելովազդեցությունը
մասնակիցներիառաջնորդությանվրա:

Ֆասիլիտատորներըկարողենլինելդասընթացըպատվիրող
կազմակերպությանաշխատակիցներկամհրավիրված
մասնագետներ:Նրանքկարողենլինելդասընթացիանցկացման
վայրիբնակիչներկամհրավիրվելայլքաղաքից,երկրիցկամ
մշակույթից:Ֆասիլիտատորներիթիմիկազմումներքինու
արտաքին/հրավիրվածֆասիլիտատորներիընդգրկումը
նպաստումէհատկապեսարդյունավետդասընթացի
անցկացմանը,քանիորյուրաքանչյուրֆասիլիտատորիրհետ
բերումէտարբերհմտություններուգիտելիքներ:Օրինակ՝
աշխատաժողովիֆասիլիտացիայիգործումարտաքին/
հրավիրվածֆասիլիտատորըկարողէներդնելթեմայիվերաբերյալ
իրավելիլայնգիտելիքներնուհմտությունները,մինչդեռներքին
ֆասիլիտատորըբերումէուսուցողականթեմայիմասին
իրգիտելիքները`հիմնվելովկազմակերպությանուերկրի
առանձնահատկություններիվրա:

Հարկէնշել,որորոշխմբերի(օրինակ`քաղաքապետներ,
ավագանուանդամներ,պատգամավորներ)համարդասընթաց
կազմակերպելիսխորհուրդէտրվում,որֆասիլիտատորներն
աշխատենզույգերով,քանիորնմանդասընթացներիհանդեպ
պահանջներըշատմեծենբոլորառումներով:Գերադասելիէ,
որզույգիկազմումլինենտղամարդևկին,որոնքփոխլրացնող
գիտելիքներուհմտություններ,ոճուռիթմկբերեն3`հավասար
հիմունքներով(երկուֆասիլիտատորներըհավասարեն):
Դասընթացավարներիզույգձևավորելուորոշումկայացնելիս
պետքէհամոզվել,որնրանքհամատեղելիեն,հարգումեն
միմյանցևտեղյակենխմբիներսումպարբերաբարկրկնվող
ուանկանխատեսելիխնդիրներիվերաբերյալմիմյանց
դիրքորոշումներիմասին:Հարկէնշելնաև,որժամանակէպետք,
որպեսզիերկուհամաֆասիլիտատորներըհամաձայնեցնենիրենց
գործողությունները`տեսական,տեխնիկականևանհատական

3Այսմասինմանրամասնտեսայստեղ.https://www.brown.edu/sheridan/teaching-learning-resources/
teaching-resources/classroom-practices/learning-contexts/discussions/tips

https://www.brown.edu/sheridan/teaching-learning-resources/teaching-resources/classroom-practices/learning-contexts/discussions/tips
https://www.brown.edu/sheridan/teaching-learning-resources/teaching-resources/classroom-practices/learning-contexts/discussions/tips
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կողմնորոշմանտեսանկյունից,ևկառուցենբացուվստահելի
փոխհարհաբերություններ:Գործընկերհամաֆասիլիտատորի
ընկալումըորպեսսպառնալիքև(կամ)մրցակիցչինպաստում
որևէդասընթացիհաջողությանը:

Ներդիր 1-ումներկայացվումէմիքանիբնութագիր,որոնք
կարևորենֆասիլիտատորներիհամար:

Ներդիր1. Դասընթացավարների/ֆասիլիտատորների

  ցանկալիբնութագրեր

Ֆասիլիտատոր(ներ)ըպետքէունենա(ն)`

∙ դասընթացիթեմայինառնչվողփորձ.

∙ ինտերակտիվուսուցմանևսովորելումեթոդների
օգտագործմանունակություն.

∙ մասնագիտականվստահելիությունևհամապատասխան
հեղինակություն.

∙ սեփականարժեքների,կանխակալվերաբերմունքի
գիտակցումևբազմազանությանընդունում.

∙ խմբովսովորելուգործընթացներիընկալում.

∙ վարժություններիանցկացմանճկունությունևայդ
գործընթացումծագողանկանխատեսելիիրավիճակները
կարգավորելուհմտություններ.

∙ անկաշկանդմոտեցմանմիջոցովոչֆորմալ,ջերմու
նպաստավորմթնոլորտստեղծելուունակություն.

∙ մասնակիցներիդիմադրություննուժխտումըկարգավորելու
ևխիստհուզականհարցերըլուծելուունակություն.

∙ մասնակիցներիհետադարձկապի/արձագանքիհամարբաց
լինելուունակություն:
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∙ Արտաքին/հրավիրվածֆասիլիտատորըպետքէքաջատեղյակ
լինիդասընթացիթեմայիշուրջերկրիպատմական
զարգացումներինուներկաիրավիճակին,երկրիանունից
ստորագրված/վավերացվածմիջազգայինպայմանագրերինու
օրենքներին,ինչպեսնաևդասընթացիթեմայիառնչությամբ
մասնակիցներինհուզողընթացիկխնդիրներին:

∙ Անարդյունավետհամաֆասիլիտացիայիցխուսափելու
համարկարևորէ,որհամաֆասիլիտատորներըհաճախև
պարբերաբարհետադարձկապհաստատենմիմյանցհետ:
Վարքագծայինընկալումըստուգելուհամարչկաավելի
արդյունավետմիջոց,քանազնիվուշիտակարձագանքը:

Միքանիխոսքմասնակիցներիմասին

Կարևորէհաշվիառնելդասընթացիմասնակիցներիթիվը։
Եթեխումբըշատփոքրէ(10անձիցպակաս),գուցեավելիմեծ
ջանքերգործադրեքքննարկումներիֆասիլիտացիայիհամար:
Մյուսկողմից՝եթեխումբըմեծէ,ուսուցմանգործընթացը
կարողէավելիդանդաղընթանալ:Դասընթացիմասնակիցների
օպտիմալթիվը15-20է:

Դասընթացիպլանիկազմումևիրականացում.
դասընթացիանցկացում

Ինչպեսարդեննշվելէ,դասընթացիպլանըօգտակար
ձևաչափէանհրաժեշտգործողություններիուռեսուրսների
շուրջմտորելուհամար,որոնցկարիքըդուքկունենաքխմբին
ուսուցմաննպատակինուղղորդելուհամար,ինչըմերդեպքում
մասնակիցներին(այսինքն`ապագադասընթացավարներին/
ֆասիլիտատորներին)քաղաքականությանմեջգենդերային
մեյնսթրիմինգիդասընթացներանցկացնելուհամարանհրաժեշտ
գիտելիքներով,հմտություններովուգործիքներովզինելնէ:
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Ներդիր2. Դասընթացիպլան(մշակելէ
  դոկտորԻգորԴավորԳաոնը՝  
  սույնՄոդուլինպատակներով)

Դասընթացիարդյունավետպլանկազմելուհամարանհրաժեշտ
էձեռնարկելհետևյալքայլերը`

Քայլ1.Սահմանեքձերնպատակները:Իրականացրեք
կարիքներիգնահատում:

Քայլ2.Հստակեցրեքհիմնականթեմաներըևհարակից
հասկացությունները:

Քայլ3.Դասավորեքտարածքըևմշակեքանհրաժեշտ
նյութերը:

Քայլ4.Պլանավորեքպրեզենտացիայիևֆասիլիտացիայի
մեթոդները:

Քայլ5.Ներառեքգնահատումը:

Քայլ6.Կենտրոնացեքժամանակիպլանավորմանվրա:

Ստորևներկայացվումենառաջարկություններևգաղափարներ՝
ինչպեսիրականացնելուսուցողականդասընթացը,տրվումէ
նաևժամանակիպլանավորմանօրինակ`դասընթացըսկսելու
վարժություններով:

Որպեսֆասիլիտատոր/դասընթացավար՝դուքպետք
էհիմնարարպատկերացումունենաքայնմասին,թե
ինչպեսենչափահասներըսովորում4:Նոուլզը(1996թ.)

4Ենթադրվումէ,որչափահասների,դեռահասներիուերեխաներիմեծմասըլավագույնսսովորում
էգործողություններիհամադրմանմիջոցով,որոնքխթանումենսովորելուերեքտիրույթները՝
կոգնիտիվ(իմացական),աֆեկտիվ(հուզական)ևվարքագծային:Առաջինըվերաբերում
էգիտելիքինկամուսումնառությանառարկայիէությանը,երկրորդը`վերաբերմունքինև
համոզմունքներին,իսկերրորդը`գործնականկիրառությանը:Տե՛սնաև՝
https://www.nhi.fhwa.dot.gov/downloads/freebies/172/pr%20pre-course%20reading%20assignment.pdf

https://www.nhi.fhwa.dot.gov/downloads/freebies/172/pr%20pre-course%20reading%20assignment.pdf
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առաջէքաշելհետևյալենթադրություններըչափահաս
սովորողներիվերաբերյալ.նրանքբերումենիրենցփորձնու
ինքնագիտակցությունը,ուզումենիմանալ,թեինչուպետքէ
սովորեն,նրանքպետքէպատասխանատվությունստանձնենև
պատրաստենսովորել,երբառաջանումէանհրաժեշտություն,և
կողմնորոշվածենդեպիառաջադրանքիկատարումը:

Ներդիր3. Չափահասներիսովորելու

  ևմոտիվացիայիսկզբունքները

Ստորևներկայացվումենայնհիմնականսկզբունքները,որոնք
կօգնենֆասիլիտատորինբարելավելդասընթացիմասնակից
չափահասսովորողներիկողմիցյուրացվողտեղեկատվության
քանակը.

∙ Դասընթացիանցկացմանվայրումստեղծեքհաճելի
«միջավայր»:Հիշեք,որառաջինտպավորությունները
կարևորենհետագահարաբերություններիկառուցման
հարցում:Այդնպատակինհասնելուհամար
կազմակերպեքխաղերկամ«սառույցկոտրուկներ»:

∙ Մասնակիցներինպահեքակտիվ:Սկսեքմասնակիցներին
ծանոթգաղափարներիցուհասկացություններիցև
հիմնվեքնրանցփորձիվրա:

∙ Բերեքօրինակներ՝շեշտելուսովորածիկարևորությունը,
քանիորդավերաբերումէնրանցկյանքին:Հիշեք,որ
մարդիկսովորումեն«անելով»:

∙ Ապահովեքհետադարձկապևարագարձագանքեքդրան:

∙ Օգնեքմասնակիցներինհասկանալիրենցստացածնոր
գիտելիքներիկամհմտություններիիմաստը:

Աղբյուրը`https://www.le.ac.uk/users/rjm1/etutor/introduction/howadultslearn.html

https://www.le.ac.uk/users/rjm1/etutor/introduction/howadultslearn.html
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Այսպիսով,դուք՝որպեսֆասիլիտատոր/դասընթացավար,պետք
էապահովեքմասնակիցներիակտիվներգրավվածություննու
մասնակցությունը`նրանցհնարավորությունտալովսովորելու
պատասխանատվությունստանձնելսովորելուհամար,բերել
օրինակներիրենցկյանքից`կարևորելովսովորելուարժեքը(ի՞նչն
էդաինձհամար),ինչպեսնաևխրախուսեքմասնակիցների
միջևփորձիփոխանակումնուդրաշուրջքննարկումները,
սակայնմիաժամանակապահովեք,որմասնակիցներնիրենց
փորձիպատճառովչդառնանկողմնակալ.կառուցեքդասընթացի
բովանդակությունըառաջադրանքներիշուրջ:



«ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆԱԿՆՈՑ»
ԴՆԵԼԸ,ՀԱՐՄԱՐԵՑՆԵԼԸ

ԵՎԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼԸ.
«ԳԵՆԴԵՐ»,«ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ»

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ

ԸՄԲՌՆՈՒՄ

Մաս2
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Այսբաժնումներկայացվումեն«գենդեր»,«գենդերային»,
ներառյալ՝«գենդերայինմեյնսթրիմինգ»,հասկացություններն
ուսահմանումները:Այնուհետևանդրադարձէկատարվում
գենդերայինտարբերություններին,անհավասարություններին
ուդրանցհետևանքներինՀայաստանիհանրությանև
հետևաբարնաև`քաղաքականություններիվրա(գենդերային
վերլուծությանմիջոցովբացահայտելովքաղաքականության
տարբերխնդիրներ):Ներկայացվումեննաևվարժություններ
ուխորհուրդներ,որոնքկօգնենհասկացություններնու
սահմանումներըավելի«մոտեցնել»մասնակիցներին:

Այսմասիվերջումընթերցողներըկկարողանան`

 ∙ հասկանալ «գենդեր» և «գենդերային» 
հասկացություններն ու սահմանումները և բացատրել 
դրանք իրենց բառերով.

 ∙ անդրադառնալ գենդերին, բացահայտել գենդերային 
տարբերություններ ու անհավասարություններ 
մասնավոր, հանրային ու քաղաքական տիրույթում և 
քննարկել դրանց հետևանքները հասարակության համար 
ընդհանուր առմամբ և Հայաստանում՝ մասնավորապես.

 ∙ ծանոթանալ գենդերային հավասարության միջազգային և 
Հայաստանի ազգային հանձնառություններին.

 ∙ հասկանալ, թե ինչ է գենդերային վերլուծությունը, և 
ինչպես այն իրականացնել: 

Գենդերիմասինխոսելըկարողէդժվարլինելհիմնականում
այնպատճառով,որշատերնայնշփոթումեն(կենսաբանորեն
որոշված)սեռիհետկամերբեմնգենդերըկապումենորոշ
այլհասկացություններիհետ,ինչպեսԼԳԲՏԻ5-ի՝շփոթելով
գենդերայինինքնությունըևսեռականկողմնորոշումը:

5ԼԳԲՏԻ`լեսբուհի,գեյ,բիսեքսուալ,տրանսևինտերսեքսուալանձինք(ILGA-Europe),մանրամասն՝
ilga-europe.org/sites/default/files/ilga-europe_glossary_final_170714_www.pdf

Մաս 2   « ԳԵՆ ԴԵ ՐԱ ՅԻՆ ԱԿ ՆՈՑ» ԴՆԵ ԼԸ, ՀԱՐ ՄԱ ՐԵՑ ՆԵ ԼԸ 
  ԵՎ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐԵ ԼԸ. «ԳԵՆ ԴԵՐ», «ԳԵՆ ԴԵ ՐԱ ՅԻՆ» 
  ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԸՄԲՌ ՆՈՒՄ
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Այսպես,առաջինմարտահրավերը,որինկարողեքդիմակայել
գենդերի,ներառյալ՝պետականքաղաքականությունում
գենդերայինմեյնսթրիմինգիթեմաներովցանկացածդասընթաց
վարելիս,այնէ,որդուքդասընթացիմասնակիցներին
օգնեքըմբռնելգենդերիուսեռիմիջևտարբերությունը,
իսկերկրորդմարտահրավերնառնչվումէ«Ի՞նչկապունի
պետականքաղաքականությունըգենդերիհետ»հարցին:
Անշուշտ,գենդերայինանհավասարություններնառկաեն
յուրաքանչյուրհասարակությունում,պետականևմասնավոր
կյանքում,ինչպեսնաևտարբերոլորտներում՝կրթությունից
մինչևզբաղվածություն,արդարադատությունևնույնիսկ
անվտանգություն:

Կանշատայլխնդիրներումտահոգություններ,
որոնքսովորաբարլուծվումենկառավարությանև
պետականգերատեսչություններիկողմից:Փաստնայն
է,որքաղաքականությանգործողությունները,ներառյալ՝
օրենսդրություննուծրագրերը,ամենօրազդումենմեզվրա`
բոլորոլորտներումևմակարդակներում:Եվինչպեսկտեսնենք
ստորև,դրանքտղամարդկանցուկանանցվրակարողենազդել
ևազդումենտարբերկերպ:

Գենդերիաշխարհմուտքգործելուգործընթացըմեկնարկելու
ամենադյուրինճանապարհըկարողէլինելմտագրոհիպարզ
վարժությունը(մասնակիցներըպետքէարձագանքենարագ`
չմեկնաբանելովայլմասնակիցներիարտահայտածմտքերը):
ՎարժություններիօրինակներընկարագրվումենՆերդիր 4-ում:

Ներդիր4. Վարժություններ

Վարժություն 1 

 ∙ Ֆլիփչարթի վրա գրեք «սեռ» և «գենդեր» բառերը և 
խնդրեք մասնակիցներին սահմանել դրանք իրենց 
բառերով:

 ∙ Գրեք պատասխանները ֆլիփչարթի վրա, որպեսզի բոլորը 
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տեսնեն. կարող եք խնդրել մասնակիցներին օգնել ձեզ:

 ∙ 10 րոպեի ընթացքում քննարկեք երկու 
հասկացությունները: Հարցրեք մասնակիցներին, 
թե արդյոք որևէ պատասխան զարմացրե՞լ է նրանց: 
Պատասխաններից ի՞նչ է ենթադրվում՝ գենդերը բնածի՞ն 
է, թե՞ ձեռքբերովի: 

 ∙ Մասնակիցներին ներկայացրեք սահմանումները 
power point-ով  կամ նման այլ միջոցներով, քննարկեք 
եզրույթների տարբերությունները և ամփոփեք, թե ինչ 
կարելի է սովորել այս վարժությունից:

 ∙ Գենդերի և սեռի տարբերությունը քննարկելիս, ըստ 
անհրաժեշտության, կարող եք նաև ամրապնդել 
մասնակիցների կողմից եզրույթների ըմբռնումը` 
կատարելով Հավելված 4-ում տրված վարժությունը: 

Անհրաժեշտ ժամանակը՝ 30 րոպե:

Վարժություն 2

Խնդրեք մասնակիցներին հիշել, թե՝

 ∙ ե՞րբ են նրանք գիտակցել, որ տղա/աղջիկ են (ո՞ր 
տարիքում).

 ∙ ի՞նչ իրավիճակում (նկարագրություն).

 ∙ ո՞վ էր ներկա (ո՞վ տվեց ուղերձը): 

Խնդրեք յուրաքանչյուր մասնակցին պատմել իր 
հիշողությունը: 

 ∙ Մասնակիցների պատմություններում արդեն իսկ 
կբացահայտվեն տարբեր գենդերային կարծրատիպեր 
(ընդհանրական վերաբերմունք, կարծիքներ կամ դերեր, 
որոնք տրվում են տղամարդկանց և կանանց): Գրեք այդ 
կարծրատիպերն առանձին ֆլիփչարթի վրա, որպեսզի 
օգտագործեք հետագա քննարկման ժամանակ: 
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 ∙ Մասնակիցների պրեզենտացիայից հետո քննարկեք, թե 
ինչ կարելի է սովորել այս վարժությունից: Ամփոփեք` 
ընդգծելով, որ մենք սովորում ենք գենդերային դերերը. 
սովորում ենք լինել «գենդերացված» (վարվել, զգալ, 
խոսել, հագնվել, քայլել, մեքենա վարել… որպես տղամարդ 
կամ կին), և որ գենդերային դերերը կարող են փոխվել 
ժամանակի ընթացքում, և այդպիսի փոփոխությունները 
բերում են տարբեր գործոններ (այդ թվում` 
քաղաքականություն և օրենսդրություն):

Այս վարժությունը կարող է կատարվել անհատապես կամ 
զույգերով: Զույգերով աշխատելիս մասնակիցներից մեկը 
ներկայացնում է մյուսի հիշողությունները, և հակառակը: 

Անհրաժեշտ ժամանակը՝ 30 րոպե:

ՄշակվելէSEAGA/ՍՏԳՎ(սոցիալ-տնտեսականևգենդերային
վերլուծություն)հրապարակումներիհիմանվրա(FAO/ՊԳԿ,
2002,2013)https://rmportal.net/library/content/tools/biodiversi-
ty-conservation-tools/putting-conservation-in-context-cd/gender-is-
sues/socio-economic-and-gender-analysis-seaga-publications

Իսկհիմահաջորդվարժությունըկատարելուժամանակնէ:

Ներդիր5. Վարժություն

 Վարժություն 

 ∙ Հարցրեք մասնակիցներին, թե նրանք ինչպես 
կսահմանեն «գենդերային հավասարություն», 
«գենդերային հավասարություն և կանանց 
իրավունքներ» հասկացությունները: Կարող եք գրի առնել 
մասնակիցների սահմանումները և փակցնել պատին:

 ∙ Քննարկեք մասնակիցների պատասխանները լիագումար 
աշխատաժողովի ընթացքում: Ամփոփեք` նշելով, 
որ արդարությունը հանգեցնում է հավասարության: 
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Հավասարությունը նշանակում է, որ անհրաժեշտ 
է շարունակաբար ձեռնարկել տարբերակված 
գործողություններ` տղամարդկանց ու կանանց միջև 
անհավասարությունները վերացնելու և գենդերային 
հավասարության հասնելու համար:

Անհրաժեշտ ժամանակը՝ 45 րոպե:



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐՆԵՐԻ/

ՖԱՍԻԼԻՏԱՏՈՐՆԵՐԻՀԱՄԱՐ



Գենդերը սոցիալականևմշակութայինհատկանիշներիհամալիր
է:Այնվերաբերումէկանանցևտղամարդկանցսոցիալական
տարբերություններին,այնէ`կանանցևտղամարդկանց
տարբերպարտականություններին,ինչպեսնաևտվյալ
հասարակությունումկամվայրումտղամարդ,կին,տղակամ
աղջիկլինելունվերագրվածարժեքներին(ԵԽ,EIGE/ԳՀԵԻ`
ԳենդերայինհարցերովեվրոպականինստիտուտևFAO/ՊԳԿ`
ՄԱԿ-իՊարենիևգյուղատնտեսությանկազմակերպություն):
Մենքսովորումենքգործելորպեստղամարդկամկին
(գենդերայինդերեր),ևդակարողէփոխվել:

Գենդերըսոցիալականհարաբերություններիմասինէ:Այն
վերագրվածէհասարակությանկողմիցևհիմնվածչէանհատի
սեռիվրա:Գենդերըվերլուծականհասկացությունէ:

Սեռը վերաբերումէտղամարդկանցևկանանցկենսաբանական
տարբերություններին:Մարդըծնվումէորպեստղամարդկամ
կին(ևսովորաբարչիկարողփոխելիրսեռը):Անհատիսեռը
որոշվումէկենսաբանորեն(FAO/ՊԳԿ):

Գենդերայինդերերը սահմանվածենսոցիալապես:Դրանք
որոշվումենսոցիալ-տնտեսականևորոշումներկայացնելու
գործունեությամբ,արտացոլումենտղամարդկանցևկանանց
կենսաբանականտարբերությունները:Դրանքտարբերվումեն
ըստերկրի,տարածաշրջանիուգործունեությանևփոխվումեն
ժամանակիընթացքում(EIGE/ԳՀԵԻ,FAO/ՊԳԿ):

Գենդերային(փոխ)հարաբերություններն այնեղանակներն
են,որոնցումմշակույթըկամհասարակությունըսահմանումէ
տղամարդուևկնոջիրավունքները,պարտականություններըև
ինքնությունըմիմյանցնկատմամբ(FAO/ՊԳԿ):

Գենդերայինկարծրատիպերըհասարակությանմեջ
տարածվածվերաբերմունքներ,կարծիքներկամդերերեն,որոնք



կիրառվումենորոշակիգենդերինկատմամբևգործումենորպես
անհիմնարմատացածենթադրություններ(EIGE/ԳՀԵԻ):

Գենդերայիննորմերը հասարակությանկողմիցվերագրված
տարբերություններեն(հաճախնաև`չգրվածկանոններ)`ի
տարբերությունկենսաբանականտարբերությունների(սեռ),և
դրանքգործումենորպեսվարքագծիսոցիալականկանոններ՝
նախանշելով,թեինչէցանկալիևհնարավորանելորպես
տղամարդկամկինտվյալհամատեքստում(ի՞նչնէընդունելի
տղամարդկային/տղամարդևկանացի/կինլինելուհամար)
(EIGE/ԳՀԵԻ):

Գենդերայինհավասարությունըմարդուհիմնարար
իրավունքէ:Այնպահանջումէ,որկանայքևտղամարդիկ
հավասարապեսվայելենսոցիալականարժեքունեցող
ապրանքները,հնարավորությունները,ռեսուրսներնու
պարգևները:Գենդերայինհավասարություննշանակումէ
երկուսեռերիհավասարտեսանելիություն,իրավազորություն
ևմասնակցությունհանրայինումասնավորկյանքիբոլոր
ոլորտներում:Սանշանակումէհավասարապեսընդունելև
գնահատելկանանցուտղամարդկանցմիջևտարբերությունները
ևհասարակությանմեջնրանցբազմազանդերերը(CoE/ԵԽ):

Գենդերայինարդարությունը կանանցևտղամարդկանց
նկատմամբարդարլինելուգործընթացնէ:Արդարություն
ապահովելուհամարհաճախպետքէառկալինեն
ռազմավարություններևմիջոցառումներ`կանանցնկատմամբ
պատմականուսոցիալականանարդարությունները
փոխհատուցելուհամար,որոնքխանգարումենկանանցու
տղամարդկանց`այլկերպգործելհավասարպայմաններում:
Գենդերայինհավասարությունըգենդերայինարդարությանը
հասնելուգործընթացէ(UNFPA/ՄԱԿԲՀ`ՄԱԿ-իԲնակչության
հիմնադրամ):



Գենդերայինանհավասարությունը, որըհայտնիէնաևորպես
գենդերայինխտրականություն,վերաբերումէտղամարդկանց
ևկանանցհանդեպանհավասարվերաբերմունքին:Այն
սեռիհիմքովշարունակվողխտրականությանհետևանքէ:
Գենդերայինանհավասարություններըկարողենհանգեցնել
ավելիմեծսոցիալականխնդիրների(EIGE/ԳՀԵԻ):

Գենդերայինխտրականությունը վերաբերումէ
հասարակությանկողմիցվերագրվածգենդերայինդերերիև
նորմերիհիմքովցանկացածտարբերակմանը,բացառմանըկամ
սահմանափակմանը,որըխանգարումէանձիկողմիցմարդու
իրավունքներիլիակատարիրականացմանը
(CoE/ԵԽևEIGE/ԳՀԵԻ):

Կանանցիրավունքներըմարդուհիմնարարիրավունքներեն:
Այսիրավունքներըներառումենբռնությունից,ստրկությունից
ևխտրականությունիցազատապրելու,կրթությունստանալու,
սեփականությունունենալու,քվեարկելու,արդարևհավասար
աշխատավարձստանալուիրավունքները(ԵԽ):Կանանց
իրավունքներընորմատիվորենամրագրվածենմարդու
իրավունքներիմիքանիմիջազգայինփաստաթղթերում,օրինակ՝
«Կանանցնկատմամբխտրականությանբոլորձևերիվերացման
մասին»ՄԱԿ-իկոնվենցիայում(CEDAW/ԿԽՎԿ,այսուհետնաև`
Կոնվենցիա):

Կանանցիրավազորումը սեփականընտրությունըորոշելու,
իրենցուայլոցհամարսոցիալականփոփոխություններիվրա
ազդելու,սոցիալական,տնտեսականուքաղաքականկյանքին
լիարժեքևհավասարհիմունքներովմասնակցելունրանց
իրավունքիմասինէ(CoE/ԵԽևEIGE/ԳՀԵԻ):

Գենդերայինանջրպետը ցանկացածոլորտումկանանցև
տղամարդկանցմիջևտարբերություննէ`իրենցմասնակցության,
ռեսուրսներինհասուլինելու,իրավունքների,իշխանությանև



ազդեցության,վարձատրությանկամնպաստներիառումով
(EIGE/ԳՀԵԻ):Աշխատանքումգենդերայինհավասարության
առումովհատուկկարևորությունունի«վարձատրության
գենդերահենանջրպետը(խզումը)»՝տղամարդկանցևկանանց
միջինեկամուտներիմիջևանհամաչափությունը(Աշխատանքի
միջազգայինկազմակերպություն(ԱՄԿ)/ILO,2007):Գենդերային
անջրպետներըգենդերայինանհավասարությանապացույցներեն:

Գենդերայինպարիտետը վիճակագրական(նկարագրական)
միջոցէ,որըներկայացնումէկին-տղամարդկամաղջիկ-տղա
հարաբերակցությանթվայինարժեքը`այնպիսիցուցանիշների
մասով,ինչպիսիքենեկամուտըկամկրթությունը:Այնչի
ներառումարժեքայինդատողություններկամառաջադրում
քաղաքականությանփոփոխություններ(EIGE/ԳՀԵԻ):
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Ստորևբերվումէվարժությանօրինակ,որըհայտնիէնաևորպես
սառույցկոտրուկ:Նմանվարժություններըդասընթացըսկսելու
կամմթնոլորտըջերմացնելուհիանալիմիջոցներեն(հատկապես
գենդերայինթեմաներիմասինխոսելիսմասնակիցներիշրջանում
կարողէերբեմննկատվելհետաքրքրությանբացակայություն
կամնույնիսկբավականինթշնամականմթնոլորտ):Ավելին՝
նմանվարժություններըլավմիջոցեն«գենդերայինակնոցի»
օգտագործումըսկսելուհամար,այսինքն`իրերիննայելու
գենդերայինտեսանկյունից,ինչընշանակումէդիտարկելգենդերի
ազդեցությունըմարդկանցհնարավորությունների,կարգավիճակի,
իշխանության,սոցիալականդերերիևփոխազդեցություններիվրա:

Որպեսինտերակտիվևհաճախ՝զվարճալիվարժություններ,
սառույցկոտրուկներընաևօգնումենմասնակիցներին՝ավելի
անկաշկանդուընկալունակլինելնորփորձառություններին.
նրանքհաճախավելիներգրավվածենդառնումևավելի
արդյունավետներդրումենունենումսովորելուգործընթացին:

Խորհուրդներդասընթացավարներին.
սառույցկոտրուկ

 ∙ Խնդրեք մասնակիցներին նկարել մեկական պատկեր, որը 
սովորաբար բնորոշ է իրենց գյուղում/մարզում/երկրում 
տղամարդուն և կնոջը, իսկ այնուհետ խնդրեք բացատրել 
պատկերները խմբի մյուս անդամներին։ Այս վարժությունը 
կարող է կատարվել առանձին զույգերով կամ փոքր 
խմբերով:

 ∙ Կարող եք նաև մասնակիցներին բաժանել փոքր 
խմբերի (3-5) և խնդրել նրանց «բեմադրել տղամարդու 
և կնոջ տիպիկ վարքագծային տեսարան»: Հաճախ 
մասնակիցները իսկական թատերական ներկայացում են 
ցուցադրում:

 ∙ Քննարկեք նկարները կամ ներկայացումները 
«գենդերային ակնոցի» միջով, այսինքն` որոնք 
ներկայացված են տղամարդկանց/կանանց 
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առանձնահատկությունները, ինչպես են նրանք 
վարվում ներկայացման մեջ, դերային ներկայացման 
ընթացքում կանանց և տղամարդկանց միջև ինչ 
փոխհարաբերություններ են դիտարկվում: 

Եվրասիահամագործակցությունհիմնադրամի2019թ.
գործընկերությամբՀայաստանումանցկացվածդասընթացների
ընթացքումմասնակիցներիմիխումբբեմադրեցդերային
իրավիճակ,որտեղ(տղամարդ)պետըտարբերվերաբերմունք
էրցուցաբերումիրենթակակինևտղամարդաշխատակիցների
նկատմամբ:Ցուցադրվեցիննաևընտանիքումտարբեր
գենդերայինդերերիևփոխհարաբերություններիօրինակներ
(ինչենծնողները/տատիկ-պապիկներըթույլտալիսանել
իրենցորդիներինկամդուստրերին,և(կամ)ամուսինների
վերաբերմունքը`ինչեննրանքակնկալումմիմյանցից,որդիների
ուհարսներիվերաբերմունքնուակնկալիքներըևայլն):
Գենդերայինկարծրատիպերնուկեղծհամոզմունքները(օրինակ`
երեխաներիևտարեցներիխնամքըկանանցգործնէ)ընկած
ենգենդերայինանհավասարություններիհիմքում,որոնքմենք
ցանկանումենքլուծելքաղաքականությանմիջոցով:

ԳենդերայինհավասարություննամրագրվածէՀայաստանի
ՀանրապետությանՍահմանադրությանմեջ:Նաև,Հայաստանը
մշակելէգենդերինառնչվողիրավականդաշտ(Ներդիր 6):
Գենդերայինքաղաքականությանհայեցակարգը,որընդունվել
է2010թվականին,սահմանումէտղամարդկանցևկանանց
նկատմամբպետականքաղաքականությանառաջնահերթ
ուղղություններնուընդհանուրռազմավարությունը,ինչպես
նաևանդրադարձէկատարումհատուկոլորտներին(խնդրում
ենքծանոթանալփաստաթղթին):Այդուհանդերձ,«դեյուրե»
գենդերայինհավասարությունըպարտադիրչէ,որնաևլինի«դե
ֆակտո»գենդերայինհավասարություն:
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Ներդիր6. ՀայաստանիՀանրապետության
  գենդերայինօրենսդրությունը

ՀՀ Սահմանադրություննամրագրումէսեռերիմիջև
հավասարությանսկզբունքը(հոդված86),ինչպես
նաևամուսնանալիսկնոջուտղամարդուհավասար
իրավունքները:Սահմանադրություննարգելումէսեռից,
ռասայից,մաշկիգույնից,էթնիկկամսոցիալական
ծագումից,գենետիկականհատկանիշներից,լեզվից,կրոնից,
աշխարհայացքից,քաղաքականկամայլհայացքներից,
ազգայինփոքրամասնությանըպատկանելությունից,գույքային
վիճակից,ծնունդից,հաշմանդամությունից,տարիքիցկամ
անձնականկամսոցիալականբնույթիայլհանգամանքներից
կախվածխտրականությունը(հոդված29),ինչպեսնաև
երաշխավորումէտղամարդկանցևկանանցմիջև
իրավահավասարությունը(հոդված30):

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների 
և հավասար հնարավորությունների ապահովման 
մասին» ՀՀ օրենքն ուժիմեջէմտել2013թվականին:Օրենքը
կառավարությանուղղորդիչքաղաքականություննէ,քանիոր
վերաբերումէգենդերայինհավասարությանը:«Գենդերային
մեյնսթրիմինգ»հասկացությունըսահմանվումէՕրենքի 3-րդ 
հոդվածի 16-րդ կետում` 

«համալիրմոտեցումգենդերայինհավասարության
հիմնախնդրին(մեյնսթրիմինգ)`ռազմավարություն,որի
միջոցովկանանցևտղամարդկանցշահերըդառնումեն
քաղաքական,տնտեսական,սոցիալական,մշակութային
կամհասարակականկյանքիայլոլորտներումիրավական
ակտերի,քաղաքականության,ծրագրերիևմիջոցառումների
մշակման,կատարման,մշտադիտարկմանևգնահատման
գործընթացիանքակտելիբաղադրիչը,որնուղղվածէկանանց
ևտղամարդկանցմիջևանհավասարությանվերացմանը»:

2010 թվականի Գենդերային քաղաքականության 
հայեցակարգը սահմանումէկանանցևտղամարդկանց
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նկատմամբպետականքաղաքականությանառաջնահերթ
ուղղություններնուընդհանուրռազմավարությունը:
ՀայեցակարգըհիմնվածէՀՀՍահմանադրությանև
օրենքների,Հայաստանիկողմիցվավերացվածմիջազգային
պայմանագրերիվրա(ինչպիսինէ«Կանանցնկատմամբ
խտրականությանբոլորձևերիվերացմանմասին»ՄԱԿ-ի
կոնվենցիան):Հայեցակարգըճանաչումէգենդերային
հավասարությունըորպեսմարդուհիմնարարիրավունքներից
մեկը,սոցիալականարդարությանհասնելունախապայման,
ինչպեսնաևժողովրդավարական,սոցիալականևիրավական
պետությանձևավորմաննախադրյալ:

2008-2012 թվականների գործունեության 
միջոցառումների ծրագիրը ճանաչում է գենդերային 
հավասարությունը (որըսահմանումէտնտեսական,
սոցիալական,քաղաքական,ևհասարակականկյանքի
այլոլորտներումկանանցևտղամարդկանցհավասար
իրավունքներևհավասարհնարավորություններ)`որպես
քաղաքականությանառաջնահերթուղղություն:

ՀՀ-ում գենդերային քաղաքականության իրականացման 
2019-2023 թվականների ռազմավարությունը սահմանում
էքաղաքականությանառաջնահերթուղղություններև
գենդերայինմեյնսթրիմինգիխթանումհասարակականկյանքի
տարբերոլորտներում:

ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրքը և «Քաղաքացիական 
կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը(2013թվականի
փոփոխություններով)կանանցևտղամարդկանցհամար
սահմանումեննույնամուսնականտարիքը(18տարեկան):

ՀՀՍահմանադրությունը,քաղաքացիականօրենսգիրքը,
ընտանեկանևամուսնականիրավունքներըկարգավորող
օրենքներըկանանցևտղամարդկանցհամարսահմանումեն
սեփականությանևժառանգությանհավասարիրավունքներ:

ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը (2016թ.)բարձրացրել
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էկանանցներկայացվածությաննվազագույնքվոտան
2017-իընտրություններին`25տոկոս,իսկհետագա
համապետականընտրություններին`30տոկոս:
Համապետականընտրություններիհամամասնական
ցուցակումկուսակցություններիկողմիցառաջադրվածբոլոր
թեկնածուների30տոկոսըպետքէլինեննվազներկայացված
սեռիներկայացուցիչներ,ևպետքէլինենցուցակի
յուրաքանչյուրերրորդանունը(Ընտրականօրենսգրքի83-
րդհոդված):Կենտրոնականընտրականհանձնաժողովը
պարտավորէապահովելժամանակավորհատուկմիջոցների
կատարումըևմերժելքաղաքականկուսակցության
կամկուսակցություններիդաշինքիընտրականցուցակի
գրանցումը,եթեայնչիհամապատասխանումԸնտրական
օրենսգրքի108-րդհոդվածովսահմանվածպահանջներին:

ՄշակվելէԱ.Վերբոլեիկողմիցհամապատասախան
փաստաթղթերիհիմանվրա`սույնՄոդուլինպատակներով:

Ինչպեսարդեննշվելէ,Հայաստանըստորագրելէգենդերային
հավասարությանմասինտարբերմիջազգայինկոնվենցիաներ,
որտեղպահանջվումէ,որերկիրըշարունակիբարելավել
գենդերայինհավասարությունըերաշխավորողազգային
օրենսդրականևքաղաքականությանշրջանակը,ինչպես
նաևապահովիիրպարտավորություններիգործնական
իրականացումըևկիրարկումը(այսպես,1993թվականին
Հայաստանըվավերացրելէ«Կանանցնկատմամբ
խտրականությանբոլորձևերիվերացմանմասին»կոնվենցիան6
(CEDAW/ԿԽՎԿ),և2018թ.ստորագրելէՍտամբուլի
կոնվենցիան):Հարկէնշել,որՀայաստանիհասարակական
կազմակերպություններնուշադիրհետևումենԿԽՎԿ-ի
դրույթներիկատարմանըևարձագանքումենդրաներքո
ստանձնածպարտավորություններիկատարմանմասիներկրի

6Տե՛սhttps://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505
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զեկույցներին`ներկայացնելովայսպեսկոչվածայլընտրանքային
զեկույցներ7:

Ներդիր7. Գենդերայինհավասարության
  միջազգայինպարտավորություններ

«Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր 
ձևերի վերացման մասին» 1979 թվականի 
կոնվենցիան (CEDAW/ԿԽՎԿ,այստեղնաև`Կոնվենցիա)
տրամադրումէգենդերայինհավասարությանբոլոր
իրավունքահենգործողություններիուղղորդման
համապարփակշրջանակ:Այդպայմանագրիներքո
գենդերայինանհավասարությունըհասկացվումէորպես
կանանցնկատմամբխտրականությանհետևանք:
Կոնվենցիանպահանջումէհավասարություն`
արդյունքում,այլոչթեպարզապեսհավասարություն`
հնարավորություններում:Ուստիխտրականությանդեմ
պայքարիմասինօրենքներըբավարարչեն:Պետությունը

7«Կանանցնկատմամբխտրականությանբոլորձևերիվերացմանմասին»ՄԱԿ-իկոնվենցիան(CE-
DAW/ԿԽՎԿ,այսուհետ`Կոնվենցիա)պահանջումէ,որյուրաքանչյուրպետություն,որըվավերացրել
էԿոնվենցիան,Կանանցնկատմամբխտրականությանվերացմանկոմիտեին(Կոմիտե)
ներկայացնիզեկույց՝մանրամասննկարագրելովայնմիջոցները,որոնքպետությունըձեռնարկելէ
Կոնվենցիայիդրույթներիկատարմանհամար:
Այլընտրանքայինզեկույցըտվյալպետությանկողմիցներկայացվածզեկույցիպաշտոնական
վերանայումէ,որըմշակվումէքաղաքացիականհասարակությանկազմակերպությունների
կոալիցիայիկողմիցևներկայացվումէԿոմիտեիդիտարկմանը:Ներկայացնելուցհետո
այլընտրանքայինզեկույցըդառնումէպաշտոնականարձանագրությաննույնպիսիմաս,
ինչպիսինպետությանկողմիցներկայացվածզեկույցը:Այլընտրանքայինզեկույցումներկայացված
ապացույցներնուգնահատականներըհաշվիենառնվումնույնքան,որքանպետությանկողմից
ներկայացվածտեղեկությունները:Կարճասած`խնամքովփաստաթղթավորվածայլընտրանքային
զեկույցըհզորգործիքէ:Այնքաղաքացիականհասարակությաննառաջարկումէպաշտոնական
հարթակ`պետությանկողմիցներկայացվածտեղեկություններըվերանայելու,դրանցճշգրտությունը
գնահատելուևԿոմիտեինլրացուցիչտեղեկություններտրամադրելուհամար,որոնքանհրաժեշտ
ենպետականքաղաքականությանմեջորոշակիբացերըլրացնելուևհասարակականումասնավոր
կյանքումկանանցլիարժեքհավասարությանորոշակիխոչընդոտներըվերացնելուհամար:Այն
խթանումէշահագրգիռկողմերիհզորկոալիցիայիստեղծումը(ընտրվածպաշտոնյաներ,պետական
գերատեսչություններիաշխատակիցներ,իրավաբաններ,գիտնականներ,քաղաքացիական
հասարակությանկազմակերպություններիներկայացուցիչներևմարդուիրավունքների
պաշտպաններ),որըկարողէօգնելզեկույցիմշակմանըևկանանցհավասարությանապահովմանը:
Այննաևկառուցումէայլընտրանքայինկոալիցիայիհարաբերություններնազգայինևմիջազգային
շահագրգիռկողմերիհետ(տե՛սhttps://www.ndi.org):
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պարտավորէձեռնարկելբոլորանհրաժեշտքայլերը,որպեսզի
ապահովիկանանցիրականհավասարություննառօրյա
կյանքում:Կոնվենցիանսահմանումէխտրականությունը
ևմիշարքմիջոցառումներ/քայլեր,որոնքպետությունները
պետքէձեռնարկենայնվերացնելուհամար,հաստատումէ
կանանցիրավունքներըորոշակիոլորտներում,ինչպեսնաև
նախատեսումէվավերացման,մոնիթորինգի,զեկույցների
ներկայացմանևայլընթացակարգայինհարցեր:

Պեկինյան հռչակագիր և գործողությունների ծրագիր    
(1995թ.)`կանանցևաղջիկներիիրավահավասարության
մասինգլոբալհամաձայնեցվածօրակարգ:Խորհրդաժողովում
ՄԱԿ-իանդամերկրներըհամաձայնեցին,որկանանց
իրավունքներըմարդուիրավունքներեն,որաղքատության
վերացումըպահանջումէկանանցընդգրկումտնտեսական
ևսոցիալականզարգացմանմեջ,որկանայքևտղամարդիկ
պետքէունենանկայունզարգացմանհավասար
հնարավորություններ,ևորխաղաղությունըհասանելիէև
անխզելիորենկապվածէկանանցդրությանբարելավման
հետ:Հռչակագիրըսահմանումէտասներկու«կարևորագույն
հիմնախնդրայինոլորտներ»,ներառյալ՝դրանցից
յուրաքանչյուրումմոնիթորինգիրականացնելուցուցանիշներ/
ռազմավարականնպատակներ:Այդոլորտներնեն`կանանց
կրթությունըևմասնագիտականպատրաստությունը,կանայք
ևառողջապահությունը,բռնությունըկանանցնկատմամբ,
կանայքևզինվածհակամարտությունները,կանայքև
տնտեսությունը,կանանցմասնակցությունըդիրեկտիվ
մարմիններիաշխատանքինևորոշումներիկայացման
գործընթացին,կանայքևզանգվածայինլրատվության
միջոցները,կանայքևաղքատությունը,կանանցդրության
բարելավմանինստիտուցիոնալմեխանիզմները,կանայք
ևշրջակամիջավայրը:Գործողություններիծրագիրը
նախատեսումէգենդերայինմեյնսթրիմինգիառաջինգլոբալ
պարտավորությունը`որպեսմեթոդաբանություն,որիմիջոցով
կիրականացվիկանանցիրավազորումըկամիշխանավորումը:
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Այնընդգծումէ,որառաջարկվողգործողություններն
իրականացնելիս«…պետքէխթանելակտիվևգենդերային
մեյնսթրիմինգբոլորքաղաքականություններումև
ծրագրերում,որպեսզիորոշումներկայացնելուց
առաջկատարվիդրանցազդեցությանվերլուծություն`
համապատասխանաբարկանանցևտղամարդկանցվրա»:

«Կանանց նկատմամբ բռնության վերացման մասին» 
ՄԱԿ-ի հռչակագիրը (1993թ.)մարդուիրավունքներիառաջին
միջազգայինփաստաթուղթնէ,որըբացառապեսևհստակ
անդրադառնումէկանանցնկատմամբբռնությանխնդրին:
Այնհաստատումէ,որերևույթըխախտում,խաթարում
կամառոչինչէդարձնումկանանցիրավունքները,ինչպես
նաևնրանցհիմնարարազատություններիիրականացումը:
Հռչակագիրըսահմանումէգենդերայինբռնությունըորպես«…
կանանցնկատմամբխտրականությանձևևպետքէներառի
անձիսեռիհիմքովբռնությանայնբոլորգործողությունները,
որոնքհանգեցնումենկամկարողենհանգեցնելկանանց
ֆիզիկական,սեռական,հոգեբանականկամտնտեսական
վնասկամտառապանքպատճառելուն,այդթվում՝նման
գործողություններկատարելուսպառնալիքները,հարկադրանքը
կամազատությունիցկամայականորենզրկելը,որոնքտեղիեն
ունենումհանրայինկամմասնավորկյանքում»:

Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն. շրջանակ և 
պարտավորություններ:ՄԱԿ-իուղղորդողփաստաթղթեր
ենԱնվտանգությանխորհրդի«Կանայք,խաղաղություն
ևանվտանգություն»1325(2000թ.)և1889(2009թ.)
բանաձևերը,ևզինվածհակամարտություններումսեռական
բռնություններիմասին1820(2008թ.),1888(2009թ.),2106
(2013թ.)և2122(2013թ.)բանաձևերը:Այսբանաձևերը
հիմքենդրելՄԱԿհամայնքիջանքերին`ուղղվածկանանց
առաջնորդությանդերիընդլայնմանը,հակամարտությունների
կանխարգելմաննուլուծմանըբոլորասպեկտներում,այդ
թվում`խաղաղապահությանևխաղաղությանհաստատմանը,
ինչպեսնաևկանանցևաղջիկներիպաշտպանությունը



46

բարելավելուջանքերին`օրենքիգերակայությանևմարդու
իրավունքներիհարգմանշրջանակներում:

Հազարամյակի զարգացման նպատակներ (ՀԶՆ-ներ)
(2000-2015թթ.)։ՀԶՆ-ներըհամախմբեցիննախորդ
համաձայնագրերը,այդթվում`կանանցիրավունքների,
իրավազորությանևգենդերայինհավասարությանմասին
համաձայնագրերը,համայնքիզարգացմանհիմնական
նպատակների,թիրախներիևհենանիշերիմասինմեկ
փաստաթղթում:Հազարամյակիհռչակագիրը,որիցդրանք
կազմվելէին,որդեգրեցհստակդիրքորոշումառայն,որ
գենդերայինհավասարությունըինքնինև՛իրավունքէ,և՛
զարգացմանխթան:

Կայուն զարգացման նպատակների օրակարգ-2030       
(ԿԶՆ-ներ)(2015-2030թթ.)։Գենդերայինհավասարությունը
կազմումէ«Կայունզարգացմանօրակարգ2030»
փաստաթղթիառանցքը,որտեղգենդերային
հավասարությունըսահմանվումէև՛որպեսմարդու
հիմնարարիրավունք,և՛խաղաղ,բարեկեցիկու
կայունաշխարհիանհրաժեշտհիմք:Գենդերային
իրավահավասարությունը,լինելովառանձիննպատակ,
ներառվումէԿայունզարգացմանբոլոր17նպատակներում:

ՀՀ-ումգենդերայինքաղաքականությանիրականացման
2019-2023թվականներիփոփոխվածռազմավարությունում
գենդերայինանհավասարություններիկրճատումըևգենդերային
կարծրատիպերիդեմպայքարըսահմանվումենկառավարության
քաղաքականությանառաջնահերթուղղություններիշարքում:

Հարկէնշել,որՀայաստանումբոլորքաղաքականությունները
հիմնվումևմշակվումեն«ՀայաստանիՀանրապետության
2014-2025թթ.հեռանկարայինզարգացմանռազմավարական
ծրագիր»(ՀԶԾ)փաստաթղթիշրջանակներում,որտեղ
սահմանվումենչորսգերակայություններ`զբաղվածության
ընդլայնում(բարձրվարձատրվողաշխատատեղերի
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ստեղծում),մարդկայինկապիտալիզարգացում(առաջնային
ծառայություններիծավալների,որակիևմատչելիության
աճ,ինչպեսնաևմասնագիտականաճ,քաղաքացիական
դաստիարակությունումշակույթիմակարդակիբարձրացում),
սոցիալականպաշտպանությանհամակարգիբարելավում
(գոյությունունեցողհամակարգերիարդյունավետության
բարձրացում,սոցիալականերաշխիքներիտրամադրում,
սոցիալականռիսկերինվազումևաղքատությանկրճատում)և
պետականկառավարմանևկառավարմանինստիտուցիոնալ
արդիականացում(քաղաքականություններիորդեգրում,
որոնքմիտվածենլինելուհանրայինծառայություններիորակի
բարելավմանը,պետությանտրամադրությանտակգտնվող
ռեսուրսներինպատակայինօգտագործմանը,տրամադրվող
ծառայություններիորակիևմատչելիությանավելացմանը,
կոռուպցիայինվազեցմանը,որոշումներիընդունման
թափանցիկությանևայդգործընթացներինքաղաքացիական
հասարակությանմասնակցությանաստիճանիմեծացմանը):

Իսկհիմափորձենքբացահայտելգենդերային
անհավասարություններըՀայաստանում:

Ներդիր8. Հայաստանումգենդերային
  անհավասարություններիբացահայտում

 ∙ Խնդրեք մասնակիցներին մտածել, թե արդյոք կա՞ն 
գենդերային անհավասարություններ Հայաստանում, 
և ներկայացնել կոնկրետ օրինակներ, որոնք, նրանց 
կարծիքով, ցույց են տալիս, որ տվյալ ոլորտում/
բնագավառում կանայք չունեն տղամարդկանց հավասար 
կարգավիճակ: 

 ∙ Խնդրեք մասնակիցներին (փոքր խմբերով` 3-5) պատրաստել 
գենդերային հավասարության անջրպետի հաշվետվություն 
որոշակի ոլորտում/բնագավառում, օրինակ` տնտեսական 
մասնակցություն և հնարավորություն (տնտեսական 
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իրավազորություն), զբաղվածություն և առաջնորդություն, 
մասնակցություն քաղաքական կյանքին (քաղաքական 
իրավազորություն), կրթություն, առողջապահություն, 
գյուղատնտեսություն և այլն:

 ∙ Քննարկեք արդյունքները և ընդգծեք, որ Հայաստանը 
պարզապես աշխարհի երկրներից մեկն է, որի վրա 
մեծապես ազդել և շարունակում են ազդել գենդերային 
անհավասարությունները, և որը շարունակում է 
պայքարել գենդերային անհավասարության անջրպետի 
վերացման համար:

Մի քանի օրինակ 

 ∙ Վարձատրության գենդերահեն անջրպետ. 
Հայաստանում,միջինհաշվով,կանայքվաստակումեն
տղամարդկանցմիջինաշխատավարձի66տոկոսից
պակաս,իսկստվերայինաշխատատեղերումկանանց
մեծթիվըխոչընդոտումէնրանցօգտվելսոցիալական
պաշտպանությանհամակարգերից

 ∙ Հողային իրավունքներ. ՀՀ Սահմանադրությունը, 
Քաղաքացիական օրենսգիրքը, ընտանեկանև
ամուսնականիրավունքներըկարգավորողօրենքները
կանանցևտղամարդկանցհամարսահմանում
ենսեփականությանևժառանգությանհավասար
իրավունքներ: Մարտահրավերն առաջանում է 
գործնականում, քանի որ կանայք հազվադեպ են 
օգտվում այդ իրավունքներից: Դա կարող է մասամբ 
պայմանավորված լինել հողի սեփականության 
անհավասար գրանցմամբ՝ մասնավորապես, 
Խորհրդային Միության փլուզումից և դրան հաջորդած 
հողերի սեփականաշնորհման գործընթացից հետո` 
1990-ականների վերջին: Այդ ժամանակ հողերը 
բաժանվում էին տնային տնտեսությունների միջև` 
գրանցելով սեփականությունը ընտանիքի տղամարդ 
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անդամի անունով` որպես «տնային տնտեսության 
գլուխ», և միայն նրա բացակայության դեպքում էր հողի 
սեփականության իրավունքը գրանցվում կնոջ անունով: 
Ժառանգության անհավասար պրակտիկան նույնպես 
բացատրում է հողի սեփականություն ունեցող կանանց 
փոքր թիվը: Հայաստանում սոցիալական նորմերը 
տղամարդկանց գործնականում ընկալում են որպես հողի 
«օրինական» ժառանգորդ, քանի որ հաճախ ակնկալվում 
է, որ նրանք կմնան տնային տնտեսությունում, մինչդեռ 
կանայք ամուսնանում և միանում են իրենց ամուսնու 
ընտանիքին: Բացի դրանից՝ Հայաստանում շատ կանայք, 
հատկապես գյուղական համայնքներում, սահմանափակ 
գիտելիքներ ունեն իրենց հողային իրավունքների մասին 

    (տե՛ս www.fao.org/3/i6737en/I6737EN.pdf)

Տղամարդկանցևկանանցփոխհարաբերությունները,
հասարակությանմեջնրանցդիրքերը,ռեսուրսների
հասանելիությունը(հող,փող,վարկեր,մեքենա,բնակարան,
գիտելիք,իշխանություն),տվյալհամատեքստում
նրանցգործունեությունը,հնարավորություններնու
սահմանափակումներըխորությամբհասկանալուևայդբոլոր
հիմնախնդիրներըքաղաքականությանմեջներառելուհամար
անհրաժեշտէկատարելխորգենդերային վերլուծություն: 
Գենդերայինվերլուծությունըկարևորէգենդերային
հավասարությունըխթանողցանկացածգործունեության,
պետականքաղաքականությանորևէմիջամտության,ուստի
նաևգենդերիխնդրիմեյնսթրիմինգիհամար:Գենդերային
վերլուծությունըմեզասումէ,թեովինչէանում,ինչուևերբ:

Գենդերայինվերլուծություն

Եվրոպականհանձնաժողովըգենդերային վերլուծությունը 
սահմանումէորպես«իրենց նշանակված գենդերային դերերում 
կանանց և տղամարդկանց միջև պայմանների, կարիքների, 
մասնակցության տոկոսների, ռեսուրսների հասանելիության 
և զարգացման, ակտիվների վերահսկման, որոշումներ 

http://www.fao.org/3/i6737en/I6737EN.pdf
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կայացնելու լիազորությունների և այլնի տարբերությունների 
ուսումնասիրություն» (EIGE/ԳՀԵԻ)8:

ԳՀԵԻ-ըխթանումէգենդերայինվերլուծությունըորպես
գործիք,որըթույլէտալիսբացահայտել և լուծել գենդերային 
անհավասարությունները` 

∙ ընդունելովռեսուրսների,հնարավորությունների,
սահմանափակումներիևիշխանությանանհավասար
բաշխմանվրահիմնված՝կանանցևտղամարդկանցմիջև
տարբերությունները.

∙ ապահովելով,որկանանցևտղամարդկանց
տարբերկարիքներըհստակբացահայտվենև
լուծվենքաղաքականության պարբերաշրջանի 
բոլոր փուլերում (գենդերիխնդրիմեյնսթրիմինգ
քաղաքականությանպարբերաշրջանում).

∙ ընդունելով,որքաղաքականությունները,ծրագրերնու
նախագծերըկարողենտարբերազդեցությունունենալ
կանանցևտղամարդկանցվրա.

∙ լսելովևձևակերպելովկանանցուտղամարդկանց
տեսակետները,ապահովելով,որնրանցներդրումըդառնա
քաղաքականության,ծրագրերիևնախագծերիմշակման
կարևորմաս(քաղաքականությանպլանավորման
մասնակցայինևգենդերազգայունմոտեցում).

∙ խթանելովկանանցմասնակցությունըև
ներգրավվածությունըհամայնքային,քաղաքականև
տնտեսականկյանքում.

∙ խթանելովավելիիրազեկված,գենդերայինմիտվածություն
ունեցողևարդյունավետմիջամտություններ:

8Գենդերայինհավասարությանեվրոպականինստիտուտիկայքըհասանելիէայստեղ.
https://eige.europa.eu/

https://eige.europa.eu/
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Ներդիր9. Գենդերինառնչվողևսմիքանի
  հասկացություն

Գենդերային տեսանկյունը (նաև`գենդերայինհեռանկար) 
«գենդերայինակնոց»դնելնէ՝հասարակությանընայելու
համար:Դաավելինէ,քանտվյալհասարակությանմեջ
միայնկանանցդիտարկելը:Այնվերաբերումէկանանց
ուտղամարդկանցփոխգործակցությանձևերին,իրենց
համայնքներումուհասարակություններումռեսուրսներինև
հնարավորություններինհասուլինելունրանցկարողությանը`
կախվածկինկամտղամարդլինելուց:

Գենդերային կուրություն նշանակումէանտեսելկամ
չանդրադառնալգենդերայինասպեկտներին:

Գենդերային զգայունությունը (գենդերազգայունություն)
գենդերայինասպեկտներինանդրադառնալուևդրանքհաշվի
առնելումասինէ(տե՛սնաևգենդերայինկուրություն):

Գենդերային վերլուծությունը («գենդերայինակնոց»դնելը)
հասարակությանկողմիցիրենցնշանակվածգենդերային
դերերումկանանցևտղամարդկանցմիջևպայմանների,
կարիքների,մասնակցությանտոկոսների,ռեսուրսների
հասանելիությանևզարգացման,ակտիվներիվերահսկման,
որոշումներկայացնելուլիազորություններիևայլնի
տարբերություններիուսումնասիրություննէ:Մարդկանց 
ցանկացած խմբին (թիրախային խումբ, շահառուներ, 
համայնք, հաշմանդամներ, բռնության զոհեր) դիտարկելիս 
ամենամեծ մարտահրավերը նրանց բաժանելն է կին և 
տղամարդ լինելու հիմքով: 

Գենդերային իրազեկությունն այնփաստիընդունումնէ,որ
կանանցևտղամարդկանցկյանքիփորձը,ակնկալիքներնու
կարիքներըտարբերեն,ևորդրանքհաճախպարունակում
ենանհավասարությունևենթակաենփոփոխության:

Գենդերային հավասարակշռությունն այնմասինէ,
որ կազմակերպության/որոշումներիկայացմանբոլոր
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մակարդակներումկանայքևտղամարդիկներկայացված
լինեննույն(կամբավարար)թվով,որպեսզիապահովվի
նրանցհավասարներկայացվածությունըևմասնակցությունը
գործունեությանուհետաքրքրությանբոլորոլորտներում:

Կագենդերայինվերլուծությանմիքանիշրջանակ/մեթոդ9:
Դրանցմիմասըկապվածէգենդերային պլանավորման 
(պլանավորմանակտիվմոտեցում,որտեղգենդերըդիտարկվում
էորպեսհիմնականփոփոխականկամչափորոշիչ,ևորը
փորձումէբացահայտգենդերայինասպեկտներըներառել
քաղաքականությանկամգործողություններիմեջ)և
գենդերային ազդեցության գնահատման շրջանակների
հետ(«իրադարձությունիցառաջ»(էքս-անտե)գնահատում,
վերլուծությունկամ,օրինակ,օրենքի,քաղաքականության
կամծրագրիգնահատում,որըհնարավորությունէտալիս
կանխարգելիչեղանակովբացահայտելտվյալորոշման
բացասականհետևանքներըկանանցևտղամարդկանց
հավասարությանիրավիճակիվրա):Երկումոտեցումնէլկիրառելի
ենքաղաքականությանմեջգենդերայինմեյնսթրիմինգիհամար,և
մենքհետագայումկանդրադառնանքդրանց:

Այստեղբավականէասել,որգենդերայինվերլուծությունը
մեկնարկայինկետէ`գործիք՝գենդերայինմեյնսթրիմինգիհամար:
Այնտրամադրումէանհրաժեշտտվյալներևտեղեկություններ`
քաղաքականությանպարբերաշրջանիտարբերփուլերում
քաղաքականության,ծրագրերիևնախագծերիմեջ
գենդերայինհեռանկարնինտեգրելու,ինչպեսնաևգենդերային
հավասարությանվրահնարավորբացասականհետևանքները
գնահատելուհամար:

Ստորևներկայացվումենմիքանիկարևորհարցեր,որոնքպետք
էտրվենգենդերայինվերլուծություններկատարելիս.

9Գենդերայինվերլուծությանմեթոդներնուգործիքներըհասանելիենայստեղ.
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
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∙ Ովքե՞րենառաջարկվողքաղաքականության(ուղղակիև
անուղղակի)թիրախը`կանա՞յք,տղամարդի՞կ,թե՞երկուսն
էլ:Ո՞վկշահի,ո՞վկտուժի`ո՞րկանայք,ո՞րտղամարդիկ:

∙ Խորհրդակցե՞լեքարդյոքտվյալխնդրիլուծմանշուրջ
այնկանանցուտղամարդկանցհետ,ովքերկանգնածեն
այդխնդրիառաջ:Ինչպե՞սեննրանքներգրավվելխնդրի
լուծումըմշակելուգործընթացում:

∙ Ի՞նչհատուկմեխանիզմներկարողենառաջարկվել
կանանց`քաղաքականությաննախաձեռնությանընրանց
մասնակցությունըխրախուսելուհամար:

∙ Ո՞վի՞նչէանում:Ի՞նչենանումկանայքևտղամարդիկ,և
որտե՞ղուե՞րբենտեղիունենումայդգործողությունները:

∙ Ո՞վինչունի:Ո՞ւմենհասանելիևո՞վէվերահսկում
ռեսուրսները,ծառայություններըևորոշումներիկայացումը:

∙ Քաղաքականությունը,ծրագիրըկամնախագիծըարդյոք
պոտենցիալմարտահրավե՞րէկանանցևտղամարդկանց
միջևաշխատանքների,պարտականություններիու
ռեսուրսներիբաշխմաններկաիրավիճակիհամար:

∙ Ինչպե՞սենգործունեության,հասանելիությանև
վերահսկողությանմոդելներըփոխվումսոցիալ-
տնտեսականհամատեքստի,կառուցվածքային
գործոնների(ժողովրդագրական,իրավականև
ինստիտուցիոնալ)ևմշակութայինուկրոնական
ասպեկտներիազդեցությանարդյունքում:

∙ Որտե՞ղկանփոփոխությունբերելուհնարավորություններ
կամ«մուտքիկետեր»:Ինչպե՞սկարելիէդրանք
լավագույնսօգտագործել:
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Ներդիր10. Դեպքիուսում նասիրություն. 
  Այծաբուծությանծրագիր
  Վայոցձորիմարզում
  (մշակ վել է Գ. Մկրտչ յա նի, Պ. Քոլ բեր տի 
  և Ա. Վեր բո լեի կող մից (2002 թ.) 
  SEAGA Europe-ի հա մար, FAO/ՊԳԿ)

Վայոց ձորը Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերից է, որտեղ 
գյուղատնտեսությունը երբեք չի եղել եկամտի հիմնական 
աղբյուրներից մեկը: Մարզն ունի 30 գյուղ, յուրաքանչյուր 
գյուղում ապրում են հարյուրից մինչև հազար ընտանիք: 
Մարզի հիմնական գյուղատնտեսական ապրանքներն 
են խաղողը, գինին և մրգերը: Մարզը զբոսաշրջության 
հանրաճանաչ վայր է՝ իր բնական գեղեցկության, պատմական 
ժառանգության և տեղի բնակչության հյուրընկալության 
շնորհիվ:

Մարզում արձանագրվում է տղամարդկանց աշխատանքային 
լայնածավալ միգրացիա դեպի քաղաքային բնակավայրեր 
և այլ երկրներ: Գյուղացիական տնտեսության վարումը և 
ընտանիքի հոգսերը թողնվում են կանանց: Ավանդաբար, 
կանանց հիմնական ֆունկցիան վերարտադրողականությունն 
էր, իսկ հիմա՝ ստեղծված պայմաններում, նրանք զբաղվում 
են նաև գյուղմթերքի մշակությամբ ու բերքահավաքով, 
կաթնամթերքի արտադրությամբ ու վաճառքով:

Վերոնշյալ խնդիրներից բխող որոշ դժվարությունների 
դեմ պայքարելու համար տարածաշրջանում աշխատող 
դոնոր կազմակերպություններից մեկը բացահայտեց, որ 
Վայոց ձորի կին ֆերմերները տիրապետում են երկրում 
լավագույն հորած պանրի արտադրության գաղտնիքներին, և 
որոշեց խրախուսել նրանց՝ վերականգնելու այդ մոռացված 
ավանդույթը: Հորած պանրի պատրաստումը բնորոշ է այս 
տարածաշրջանին. այդ փորձը հիմնվում է կաթնամթերքի 
վերամշակման ոլորտում կանանց շատ սերունդների 
կուտակած հմտությունների պատմական ժառանգության 
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վրա: Մեծ համբավ է վայելում հորած պանրի հատկապես 
այն տեսակը, որը պատրաստվում է այծի կաթից: Չնայած 
այծաբուծությունը տարածված չէ երկրում, սակայն Վայոց 
ձորի մարզում միշտ զբաղվել են այծաբուծությամբ՝ 
լեռնային լանդշաֆտի և ալպյան արոտավայրերի շնորհիվ: 
Երբ սպառողների հարցումների և միջազգային ու ներքին 
շուկայի հետազոտությունների արդյունքները ցույց տվեցին, 
որ պանիրը` որպես ապրանք, եվրոպական և ներքին 
շուկաներում սպառվելու մեծ պոտենցիալ ունի, Վայոց ձորում 
այծաբուծության ծրագիրը դարձավ մարզի զարգացման 
նախաձեռնություն: 

Ծրագրին մասնակցող ֆերմերներին տրամադրվեցին բարձր 
կաթնատվություն և հիվանդադիմացկունություն ունեցող 
ցեղատեսակների այծեր: Ծրագրի փորձնական փուլի 
համար ընտրվեցին մարզի հեռավոր Ռինդ, Վարդահովիտ 
և Գողթանիկ գյուղերը, որտեղ կազմակերպվեցին 
հանդիպումներ ֆերմերների հետ: Սկզբնական փուլում 
ֆերմերների մեծամասնությունը ցուցաբերում էր նոր 
ծրագրում ներգրավվելու դժկամություն և չէր համաձայնում 
կատարել իրենց այծերի արհեստական սերմնավորում 
ներմուծված սերմնահեղուկով: Հանդիպումներին մասնակցած 
ֆերմերների միայն կեսը (ի սկզբանե նախատեսվում էր 
ծրագրում ընդգրկել 100 ֆերմեր) համաձայնեց մասնակցել 
ծրագրին, որից 50 տոկոսը կանայք էին: Նրանք ավելի 
հեշտությամբ ընկալեցին ծրագրի գաղափարը, քան 
տղամարդիկ, և պատրաստակամորեն համաձայնեցին, 
որ իրենց տնտեսություններն օգտագործեն որպես 
այծաբուծության ցուցադրական ֆերմաներ: 

Ծրագրի փորձնական փուլի արդյունքում շատ 
ֆերմերներ արտահայտեցին ծրագրին միանալու 
իրենց հետաքրքրությունը, իսկ շատ այլ համայնքների 
բնակիչներ մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեցին 
բարձր կաթնատվությամբ, նոր ցեղատեսակների այծեր 
բուծելու գործում: Ծրագիրը համագործակցում էր ՀՀ 
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գյուղատնտեսության նախարարության, «էքսթենշն» 
ծառայության և Գյուղատնտեսության աջակցության 
մարզային կենտրոնի հետ` առաջընթացն ապահովելու 
նպատակով: 

Միջազգային գործակալության կողմից մարզում 
կազմակերպվեց Պանրի փառատոն` այծաբուծության և այծի 
պանրի արտադրության խթանման նպատակով: Փառատոնի 
հաղթող ճանաչված լավագույն տասնութ տնտեսությունները 
ստացան տարածաշրջանային մրցույթին մասնակցելու 
ուղեգրեր: Փառատոնում ցուցադրվեցին նաև ընտանեկան 
փոքր գինու արտադրամասերում արտադրված լավագույն 
կարմիր գինիները, որոնք համտեսվում էին պանրի հետ: 

Ավանդաբար, պանրի պատրաստմամբ զբաղվում են 
կանայք, ուստի կաթնամթերքի արտադրության տեղական 
ու միջազգային փորձագետները խորհրդատվություն էին 
տրամադրում նրանց, թե ինչպես բարելավել արտադրանքի 
որակը: Սկզբնական փուլում պանիր արտադրող կանայք չէին 
կարողանում իրացնել իրենց արտադրանքը, քանի որ այն 
չուներ գրավիչ փաթեթավորում: Դոնոր կազմակերպությունն 
օգնեց նրանց ձեռք բերել կավե ամաններ` յուրաքանչյուր 
արտադրողի անվանական պիտակներով: Ընտանիքի 
արական սեռի անդամները ներգրավվեցին կավե 
ամանների պատվիրման/մատակարարման, ինչպես նաև 
փաթեթավորման գործընթացներում: 

Փառատոնի ընթացքում բոլոր տասնութ գյուղացիական 
տնտեսությունները կազմակերպեցին իրենց ընտանեկան 
արտադրանքի ցուցադրություն: Ցուցադրությունը 
հիմնականում անցկացնում էին տղամարդիկ` մի քանի 
բացառությամբ, երբ ցուցադրությանը մասնակցում 
էին և՛ ամուսինը, և՛ կինը: Երբ այցելուներն ու հյուրերը 
հետաքրքրվում էին, թե ով է պատրաստել պանիրը, կամ 
որտեղ է պանիր պատրաստողը, տղամարդիկ հիմնականում 
պատասխանում էին, որ պանիրը պատրաստել է իր կինը կամ 
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մայրը, սակայն ցուցադրությունն իրենք են անում, քանի որ 
դա ընտանեկան գործ է: Իսկ երբ նույն հարցերը տալիս էին 
կանանց և հետաքրքրվում, թե ինչու իրենք չեն ցուցադրում 
իրենց պատրաստած պանիրը կամ ներկայացնում 
դրա պատրաստման ընթացքը, նրանք զարմանում էին 
ցուցաբերված հետաքրքրությունից և համեստորեն պնդում, 
որ իրենք որևէ առանձնահատուկ բան չեն արել, և որ պանիր 
պատրաստելը պարզապես իրենց առօրյա աշխատանքի մի 
մասն է: Բացի դրանից՝ նրանք ասում էին, որ «գյուղամեջ 
դուրս գալը և ինչ-որ բան ցույց տալը տղամարդկանց գործն է, 
իսկ ցուցադրելը վայել չէ կանանց»: 

Ինչ վերաբերում է դրամական պարգևատրումներին և աճուրդից 
ստացված հասույթին, ապա տղամարդկանց մեծ մասն ասում 
էր, որ իրենք կծախսեն այդ գումարները տնտեսության, 
անասունների համար ձմեռային կեր գնելու կամ գարնանացանին 
նախապատրաստվելու կարիքների համար։ Պանիր արտադրող 
կանանց ամուսինները շահագրգռված են, որ ավելի շատ պանիր 
վաճառվի, քանի որ նրանք ավելի շատ գումար կարող են ներդնել 
խաղողի և մրգի մշակության մեջ: Ծրագրի շնորհիվ կրճատվեց 
մարզից արտագնա աշխատանքային միգրացիան. պանիր 
արտադրող կանանց ամուսինների մեծ մասը որոշեց չգնալ 
արտագնա աշխատանքի, քանի որ նրանք այժմ ունեին փող 
աշխատելու հնարավորություն:

Ծրագիրը հաջող էր կաթնամթերքի, ավանդական կարմիր 
գինիների, տնային պայմաններում պանրի արտադրության 
և, ի վերջո, մարզի` որպես ագրոտուրիզմի նշանավայրի 
զարգացման խթանման տեսանկյունից: Սակայն կանանց 
պարտականությունները շարունակում են ավելանալ. 
նոր շուկաների բացման և դեպի մարզ զբոսաշրջության 
աճի պայմաններում, նրանք ստիպված են ապահովել 
արտադրանքի բարձր որակ` միաժամանակ ավելացնելով 
արտադրության ծավալը, որպեսզի կարողանան ավելի մեծ 
շահույթ ստանալ: 
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Հարցեր, որոնք պետք է հաշվի առնվեն դեպքի 
ուսումնասիրությունը քննարկելիս

 ∙ Բացահայտեք դեպքի ուսումնասիրության մեջ նշված 
գենդերային կարծրատիպերն ու շահակիցների 
միջև գենդերային հարաբերությունները: Այս դեպքի 
ուսումնասիրության մեջ գենդերային կարծրատիպերի 
ի՞նչ ազդեցություններ եք տեսնում: 

 ∙ Ի՞նչ առաջարկություններ կներկայացնեք ծրագրում 
ներգրավված կանանց առնչությամբ` որոշումների 
կայացման գործում նրանց դերը բարձրացնելու 
նպատակով: 

 ∙ Ի՞նչ խորհուրդ կտաք տեղում այս ծրագիրն 
իրականացնող կազմակերպությանը, որպեսզի այն 
կարողանա արձագանքել ծրագրում ներգրավված 
կանանց ու տղամարդկանց գենդերային կարիքներին: 

Ներդիր11. Վարժություններ

Վարժություն 1. 

 ∙ Խնդրեք մասնակիցներին՝ վերլուծել Աշխատանքային 
օրենսգիրքը փոքր խմբերով/զույգերով` օգտագործելով 
«գենդերային ակնոց»: Ստորև ներկայացվում են  
հարցերի օրինակներ, որոնք կարող են օգնել գենդերային 
վերլուծության ընթացքում:

 ∙ Ի՞նչ սոցիալական խնդիր է լուծվում այս 
քաղաքականության/օրենսդրական միջամտության 
միջոցով:

 ∙ Միջամտությունը արդյոք միտվա՞ծ է նպաստելու 
գենդերային հավասարությանը:

 ∙ Ինչպե՞ս է միջամտությունը միտված նպաստելու 
գենդերային հավասարությանը:
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 ∙ Որո՞նք են այս ոլորտում առկա գենդերային 
հավասարության խնդիրները:

Վարժություն 2. 

 ∙ Խնդրեք մասնակիցներին՝ բացահայտել և գրի առնել 
Հայաստանում տղամարդկանց և կանանց վերաբերող 
սոցիալ-տնտեսական հինգ հիմնախնդիր (հիմնախնդրի 
բացահայտում/հատկորոշում), որոնք, իրենց կարծիքով, 
կառավարությունը պետք է լուծի:

 ∙ Մասնակիցներին բաժանեք փոքր խմբերի 
(յուրաքանչյուրում` 3-4 անձ) և խնդրեք քննարկել 
հայտնաբերված հիմնախնդիրները գենդերային 
տեսանկյունից, այն է` ո՞ր հիմնախնդիրներն են 
մտահոգում տղամարդկանց, իսկ որոնք` կանանց: 
Այնուհետև փորձեք կազմել դրանց ցանկը` ըստ 
առաջնահերթությունների: 



ԳԵՆԴԵՐԻ
ՆԵՐՀՅՈՒՍՈՒՄԸ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄՇԱԿՄԱՆԸ

Մաս3
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Քաղաքականությանմեջգենդերայինմեյնսթրիմինգապահովելու
համարանհրաժեշտէհասկանալգենդերայինաշխարհը,ինչպես
նաևքաղաքականությունմշակելուաշխարհը:Այսբաժնում
ընթերցողըծանոթանումէպետականքաղաքականություններին
ուդրանցմշակմանգործընթացներին(քաղաքականության
պարբերաշրջան),ինչպեսնաևքաղաքականությանմշակման
գործընթացումշահ(եր)ունեցողտարբերդերակատարներին:
Այստեղուսումնասիրումէնաևայնհարցը,թեինչպեսէգենդերն
առնչվումքաղաքականություններին,ևինչուդրանքպետքէ
ենթարկվենգենդերայինմեյնսթրիմինգի:

Այսմասիվերջումընթերցողներըկկարողանան`

 ∙ հասկանալ, թե ինչ են պետական 
քաղաքականությունները, և ինչպես են դրանք կազմվում.

 ∙ բացահայտել քաղաքականության մշակման 
գործընթացում ներգրավված շահակից կողմերին.

 ∙ դիտարկել քաղաքականության պարբերաշրջանը՝ 
օգտագործելով «գենդերային ակնոց»:

Պետականքաղաքականություններնամենօրազդումենմեր
կյանքիբոլորասպեկտներիվրա՝սոցիալականարդարությունից,
առողջությունից,կրթությունից,տնտեսությունից,որոշումների
կայացմանգործընթացինմասնակցելուցմինչևշրջակա
միջավայր:Այսազդեցությունները,թերևս,ավելիտեսանելիեն
համայնքայինմակարդակում.այնհամայնքներում,որտեղմենք
ապրումենք,մենքուզումենքունենալավելիլավճանապարհներ,
ավելիմոտտեղակայվածառողջապահականկենտրոն,ուզում
ենք,որմերգյուղում/քաղաքումլինենմիջնակարգդպրոցներ,
ուզումենքավելիշատուավելիլավաշխատատեղեր,ավելի
բարձրաշխատավարձ,թոշակ…Ավելին՝մենքունենքկարծիքներ,
թեինչպեսպետքէղեկավարվիմերերկիրը,ինչպեսպետքէ
զարգանատնտեսությունը.մենքակնկալումենքկյանքիորոշակի
որակ…Իսկհետո,ինչ-որկերպ,մերբոլորգաղափարներնու
կարիքները«թարգմանվում»ենիրականությանլեզվովկամ`ոչ.
սասովորաբարկառավարությանորոշելիքնէ:

Մաս 3   ԳԵՆ ԴԵ ՐԻ ՆԵՐՀ ՅՈՒ ՍՈՒ ՄԸ 
  ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՄՇԱԿ ՄԱ ՆԸ
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Ներդիր12: Վարժություններ

Վարժություն 1. 

 ∙ Գրեք «պետական քաղաքականություն» 
արտահայտությունը ֆլիփչարթի վրա և հարցրեք 
մասնակիցներին, թե ինչ միտք է ծագում նրանց գլխում, 
երբ լսում են այդ եզրույթը:

 ∙ Խնդրեք նրանց թղթի վրա գրել (կամ պատմել, եթե 
աշխատում եք առցանց) այդ եզրույթի հետ կապված 
իրենց ընկալումները/պատկերացումները: 

 ∙ Այնուհետ խնդրեք նրանց քննարկել եզրույթը զույգերով: 
Այս վարժությունը խմբային կոնսենսուսի հասնելու փորձ 
է այն հարցի շուրջ, թե ինչ է նշանակում պետական 
քաղաքականություն:

Վարժություն 2. 

 ∙ Խնդրեք մասնակիցներին՝ մտածել իրենց կյանքի վրա 
ազդած քաղաքականության մասին և բացատրել, թե 
ինչպես է այն ազդել:

Օրինակ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 
ընտանիքի կարիքները հոգալու և աշխատանքի գնալու 
համար կանայք ավելի շատ են օգտվում հասարակական 
տրանսպորտից, քան տղամարդիկ: Հետևաբար՝ հասարակական 
տրանսպորտի գնի իջեցումը դրական ազդեցություն կունենա 
կանանց կյանքի որակի վրա: Կամ՝ եթե հարկերը նվազեն, ապա 
դա դրական ազդեցություն կունենա տղամարդկանց վրա, քանի 
որ նրանք ավելի բարձր եկամուտներ են ստանում, քան կանայք, 
մինչդեռ կանայք ավելի շատ օգուտ կստանան նվազագույն 
աշխատավարձի բարձրացումից:

Քննարկեք մասնակիցների հետ, թե նրանց կարծիքով՝ որն է 
իրենց նշած քաղաքականության նախատեսված նպատակը: 
Ո՞ւմ է այն թիրախավորել, ինչո՞ւ և ինչպես: Ինչպե՞ս կարելի է այն 
բարելավել կամ փոխել:
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Քաղաքականությունմշակողները,որոնցմենքընտրումենք,
ընդունումենորոշակիօրենքներ,կայացնումենորոշումներ
տարբերծրագրերֆինանսավորելուկամչֆինանսավորելու
մասին,սահմանումենառաջնահերթություններորոշակի
ծառայություններիմասովկամբնակչությանորոշակի
խմբերիհամար,որպեսզիբավարարենհանրության`որպես
ամբողջությանկարիքներնուշահերը:

Եթեդնենքմեր«գենդերայինակնոցները»,ապակարողենք
վերլուծել,թեինչպեսեննրանցորոշումներըքաղաքականության
ևդրաիրականացմանմիջոցովտարբերկերպազդում
տղամարդկանցևկանանցվրաևանգամկարողեննպաստել
առկագենդերայինանհավասարություններիպահպանմանը
կամնույնիսկնորերիստեղծմանը:Այդպատճառովկարևոր
էդիտարկելպետականքաղաքականությունըգենդերային
տեսանկյունիցևուշադրությունհրավիրելայնհիմնախնդիրների
վրա,որոնքանհրաժեշտէլուծել,կատարելագործել,վերանայել
(օրինակ`վարձատրությանգենդերահենանջրպետ,ընտանիքի
մոդել,գենդերայինանհավասարություններսեփականության,
արդարությանհասանելիությանևայլոլորտներում,սոցիալական
ծառայություններևայլն):Քաղաքացիականհասարակությունը`
ՀԿ-ներիևՔՀԿ-ներիհետ,այստեղկարևորդերէխաղումոչ
միայնորպեսդիտորդ,այլնաևորպեսքաղաքականության
մշակմանգործումներդրումկատարողդերակատար:

«Պետական քաղաքականություն»10հասկացությունը
վերաբերումէհամալիրգործողություններին,որոնք
կառավարությունըձեռնարկումէհանրությանշրջանում
առկախնդիրներըլուծելուհամար,որոնքազդումեն
հանրությանլայնհատվածիկամորոշակիխմբիվրա:
Պետականքաղաքականությունըերկարաժամկետկտրվածքով
լուծումէխնդիրներ(ինչպիսիքենառողջապահության
կամզբաղվածության,անվտանգության,գենդերային

10Տե՛սhttps://legaldictionary.net/public-policy/

https://legaldictionary.net/public-policy/
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հավասարությանհետկապվածխնդիրները),և,որպես
այդպիսին,նմանքաղաքականությանմշակումըկարողէ
տարիներտևել:

Ավելիպարզբառերով՝պետականքաղաքականությունը
կառավարության լայն ռազմավարությունն է` օրենքների, 
կանոնակարգերի, միջոցառումների/գործողությունների, 
քաղաքականությունների, դատարանի որոշումների 
համադրությունն այնպես, որ կառավարությունը 
կարողանա «կատարել իր աշխատանքը»:

Պետականքաղաքականությունըձևավորվումէհատուկ
քաղաքականգործընթացիմիջոցովևընդունվում,իրականացվում
ուկիրառվումէպետականգերատեսչություններիկողմից:
Տե՛սՀավելված 5-ը,որումնկարագրվումէՀայաստանում
քաղաքականությանմշակմանգործընթացը:

Ներդիր13. Ինչուէկարևորպետական
  քաղաքականությունը

 Պետական քաղաքականությունը կարևոր է հետևյալի համար.

∙ Ստեղծելընդհանուրտեսլական։

∙ Ձևավորելգործելուլիազորությամբօժտվածմարմին։

∙ Լեգիտիմացնելծրագրերը։

∙ Ուղղորդելգործողություններիծրագրերը։

∙ Հիմքստեղծելռեսուրսներիմոբիլիզացմանհամար։

∙ Ապահովելկառավարմանևմոնիթորինգիշրջանակ։

∙ Սահմանելծրագրերիգնահատմանշրջանակ։

∙ Հիմքստեղծելհետագագործողություններիհամար
 …ևխթանելգենդերայինհավասարություն:
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Նախքանհաջորդթեմայինանցնելըհամոզվեք,որ
մասնակիցներըհասկանումենքաղաքականությունների
(policies)ևքաղաքականությունմշակելուգործընթացի/
գործունեության(politics,այստեղ`քաղաքականությունմշակելու
գործընթաց)տարբերությունը:

Ծանոթագրություններդասընթացավարներիհամար`
քաղաքականություննընդդեմքաղաքականություն
մշակելուգործընթացի

«Քաղաքականությունը» նույնը չէ, ինչ «քաղաքականություն 
մշակելու գործընթացը»: 

Պետական քաղաքականությունը լավագույնս նկարագրվում 
է որպես կառավարության ընդունած օրենքների, 
կանոնակարգերի, դատարանի որոշումների և տեղական 
նշանակության հրամանագրերի/որոշումների լայն տիրույթ: 
Այն կառավարության ընդհանուր ծրագիրն է, որն ընդգրկում է 
ընդհանուր նպատակներ:

Մյուս կողմից՝ քաղաքականություն մշակելու գործընթացը 
այնպիսի գործողությունների ամբողջություն է, որոնք 
կապված են խմբում որոշումներ կայացնելու կամ անհատների 
միջև իշխանական հարաբերությունների այլ ձևերի հետ, 
ինչպիսիք են ռեսուրսների բաշխումը կամ կարգավիճակը: 
Քաղաքականություն մշակելու գործընթացը վերաբերում է 
իշխանությանը և հասարակական կյանքին: Այն վերաբերում է 
նաև կառավարման տեսությանը և պրակտիկային:

Քաղաքականությանմշակումըպատահականորենչիլինում
ևչպետքէտեղիունենա«վակուումում»՝առանցմարդկանց՝
տղամարդկանցևկանանց,որոնցվերաբերումևորոնց
վրաազդումէայդքաղաքականությունը:Ակնկալվումէ,որ
քաղաքականությունըլինիբանավեճերի,փոխզիջումներիև
կատարելագործմանարդյունք,որտեղիրենցներդրումնունեն
կառավարությաննառընթերբազմաթիվհաստատություններ,
ինչպեսնաևշահագրգիռխմբերևհանրությանավելիլայն
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շերտեր(տարբերշահակիցներ),ինչըքաղաքականության
մշակմանգործընթացըդարձնումէմասնակցային և 
ներառական (երկուսնէլլավկառավարմանսկզբունքներեն):
Հիրավիարդյունավետլինելուհամարքաղաքականության
մշակումըպետքէներառիքաղաքացիներիմասնակցությունը,
որպեսզիքաղաքացիականհասարակությունըև
տեղականհամայնքներըհնարավորությունունենան
ակտիվորենմասնակցելուքաղաքականությանմշակմանը
(ևիրականացմանը):Քաղաքացիներիմասնակցության
մասինխոսելիսմենք,անշուշտ,պետքէհաշվիառնենքև՛
տղամարդկանց,և՛կանանց:

Թղթիվրաքաղաքականությունըգրելուցմինչևդրա
իրականացումըերկարճանապարհպետքէանցնել
(քաղաքականությանիրականացումը,ընդհանուրառմամբ,
սահմանվումէորպեսհամալիրգործողություններ,
որոնքձեռնարկվումենկառավարությանևայլոցկողմից
քաղաքականությանփաստաթղթերումամրագրված
նպատակներնուխնդիրներըիրագործելուհամար),բայցմինչ
այդքննարկեքքաղաքականության պարբերաշրջանը:

Քաղաքականությանմշակմանգործընթացըկարողէդիտվել
որպեսճամփորդություն,որըներառումէտարբերփուլեր
ևտարբերկարիքներ,ինչպեսնաևտարբերշահերու
առաջնահերթություններունեցողշահագրգիռկողմեր:Այնկարող
էլինելբավականինդինամիկևբարդ:Այդպիսիճամփորդության
ընթացքումտեսլական/ծրագիր,տեղեկատվությունևայլ
ռեսուրսներունենալը,ինչպեսնաևթափանցիկություն,
հաշվետվողականությունևներառականությունապահովելը
դառնումենվճռորոշտարրեր:

Քաղաքականությանպարբերաշրջան

Պետականքաղաքականությանմշակմանըև(կամ)դրա
փոփոխությանջատագովությանընպաստելուհամարպետքէ
քաջատեղյակլինել,թեինչպեսէմշակվումքաղաքականությունը:
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Մոդուլինպատակներիհամարմենքկօգտագործենք
քաղաքականությանպարբերաշրջանը(տե՛ս Պատկեր 1),
որնընդգրկումէգործընթացիփուլերը,քաղաքականության
գործողություններիհոսքը,շահակիցներին՝քաղաքականության
բոլորայնբաղադրիչները,որոնքորպեսիրականացման
գործիքներ՝պետքէհաշվիառնվենքաղաքականության
մշակմանգործընթացում:

Ընդհանուրառմամբ,պետականքաղաքականության
մշակումըսկսվումէհիմնախնդրիդիտարկմամբ/
ընկալմամբ/հատկորոշմամբ,որըպահանջումէդրա
ազդեցությունըկրողանձանց/կառույցներիև(կամ)
վերջիններիսշահերըներկայացնողներիուշադրությունը
(օրինակ`խուլերիհամարհասուչէբարձրմակարդակի
կրթությունը,գնչուկանանցհամարհասանելիչեն
առողջապահականծառայությունները):Հիմնախնդիրների 
ըմբռնումը կարևորէ,քանիորայննախանշումէհնարավոր
լուծումները,որոնցիցյուրաքանչյուրըբերումէսեփական
ազդեցություննուարդյունքը:Այստեղ«բանալի»բառերնեն
«հետազոտություն»-նու«վերլուծություն»-ը:Քաղաքականության
մշակմանգործընթացըպահանջումէխորհրդակցություն
ևհետազոտություն`հիմնախնդիրըհասկանալուհամար,
ինչպեսնաևկառավարությանևայլշահագրգիռկողմերիմիջև
համակարգվածջանք`քաղաքականության կենսունակ 
լուծումներ ընտրելու և իրականացնելու համար: 
Ինչպեսարդեննշվելէ,խորհրդակցությունըներթափանցում
էքաղաքականությանմշակմանգործընթացիբոլորփուլեր
(քաղաքականությանհիմնախնդրիհատկորոշումևհետազոտում,
քաղաքականությանայլընտրանքներիբացահայտումևայլն):
Այնթույլէտալիսխաչաձևստուգելմարդկանց(տղամարդ
ևկին)շահերը,ինչպեսնաևնպաստումէվստահությանու
թափանցիկությանձևավորմանը:Քաղաքականության 
առաջարկըկարողէստանալտարբերձևեր,օրինակ`լինել
փաստաթուղթ,որումներկայացվումենքաղաքականության
հիմքերըևդրաայլընտրանքայինտարբերակներըհիմնավորող



68

փաստերը:(Նշում.փաստարկմանտրամաբանությունը
ներառումէկոնկրետնպատակևհիմնավորողտվյալներ,
իսկփաստաթուղթը`կառուցվածքայինևարտահայտչական
հստակություն.երկուսնէլքաղաքականությանձևակերպման
խիստկարևորբաղադրիչներեն):

Շահակիցների 
ներգրավում 

և 
ուսուցում 

3.Ռազմավարությանևքաղաքականությանմշա
կում

2.
Քա

ղա
քա

կա
նո
ւթ
յա
ն
վե
րլ
ու
ծո
ւթ
յո
ւն
4.Ք

ա
ղա

քա
կա

նությա
նհա

ստ
ա
տում

5.
Ք
ա
ղա

քա
կա

նո
ւթյ
ան

իրա
կանացում 1.Հիմնախնդրիհատկորոշում

   Գ
նահատում

Պատկեր1.Քաղաքականությանպարբերաշրջանիօրինակ
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Քաղաքականությունըհաստատելուցհետոգալիսէդրա
իրականացմանժամանակը`քաղաքականությանառաջարկն
ուժիմեջէմտնումևենթակաէկատարմանվարչակազմի
կողմից:Կարևորէ,որպարբերաբարիրականացվեն
քաղաքականություններիուծրագրերիմոնիթորինգևգնահատում:

Ներդիր14. Քաղաքականությանմշակման
  գործընթացի/պարբերաշրջանի
  հիմնականքայլերը

1. Հիմնախնդրի բացահայտում/հատկորոշում. 
բացահայտեքհիմնախնդրիբունպատճառըև
ձևակերպեքհիմնախնդիրը:

2. Քաղաքականության վերլուծություն. բացահայտեք
քաղաքականությանհնարավորտարբերակներնու
այլընտրանքները,ինչպեսնաևհիմնախնդրիլուծման
գործողություններիհնարավորուղիները:Կշռեք
յուրաքանչյուրայլընտրանքիառավելություններն
ութերություններըևընտրեքայնտարբերակը,որն
առաջարկումէլավագույնլուծումը:

3. Ռազմավարության և քաղաքականության մշակում. 
պլանավորեք,թեինչպեսմշակել,նախագծելև
գործողությանմեջդնելքաղաքականությունը:

4. Ձեռնարկեք գործողություններ քաղաքականության 
հաջող իրականացման և ցանկալի արդյունքներին 
հասնելու համար. հասեքձերնպատակակետին:

5. Մոնիթորինգ և գնահատում` արդյունքն
ուսումնասիրելուհամար:

Ինչպեստեսնումենք,վերընշվածգործընթացնամբողջովին
«գենդերայինկույր»է:Դուքարդենկարողեքմասնակիցների
հետքննարկել,թեինչպեսկարելիէ«գենդերացնել»գործընթացը,
բայցայսհարցինմենքկանդրադառնանքհաջորդբաժնում:
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Ներդիր15. Վարժություն

 ∙ Մասնակիցների հետ սկսեք քննարկում այն մասին, թե 
ինչ կարծիք ունեն նրանք քաղաքականության մշակման 
հիմնական քայլերի վերաբերյալ, և նրանց կարծիքով՝ ի՞նչ 
է տեղի ունենում յուրաքանչյուր փուլում: Ինչպե՞ս նրանք` 
որպես ՔՀԿ-ներ, կարող են ներգրավվել:

 ∙ Մասնակիցներին ցուցադրեք քաղաքականության 
պարբերաշրջանի պատկերը և հետաքրքրվեք, թե 
նրանք գենդերային հեռանկարը ինչպես կներառեին 
պարբերաշրջանի մեջ: 

ԻնչպեսկարողենՔՀԿ-ներըներգրավվել
քաղաքականությանմշակմանգործընթացներում

Որպեսքաղաքականության«փոփոխությանգործակալներ»և
ջատագովներ՝ՔՀԿ-ներնընդգրկվումենքաղաքականության
մշակմանգործընթացում,որովհետև,օրինակ,նրանք
դիտարկումեն,որընթացիկ քաղաքականությունը, 
օրենքները և նման այլ փաստաթղթերը չեն իրագործվում 
և բարելավման/փոփոխության կարիք ունեն, կամ 
որ իրենք բացահայտել են խնդիր կամ հիմնախնդիր, 
որն ուշադրություն է պահանջում, և որի վրա նրանք 
հրավիրում են կառավարության ուշադրությունը, և 
(կամ) ներկայացնում են ազդեցություն կրող խմբերի 
շահերը:Ինչնէլորլինիշարժառիթը,հետազոտությունն
ուվերլուծությունըօգտակարգործիքներենապացույցներ
տրամադրելու,հնարավորլուծումներգտնելուևնպատակներ
սահմանելուհամար:

Հայաստանումվերջերստեղիունեցածքաղաքական
փոփոխությունըևթափանցիկությանավելիբարձր
մակարդակապահովելուկառավարությանհանձնառությունը
նորհնարավորություններբացեցինքաղաքականության
գործընթացումքաղաքացիականհասարակության
մասնակցությանհամար:
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Հայաստանումմասնակցայինեղանակովքաղաքականություն
մշակելուգործընթացիհամարկանտարբերմեխանիզմներու
գործիքներ(Ներդիր 15):

Ծանոթագրությունդասընթացավարներիհամար

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք կատարել վարժություն, 
որի միջոցով մասնակիցները կբացահայտեն Հայաստանում 
մասնակցային քաղաքականություն մշակելու գործընթացի 
տարբեր մեխանիզմներ և գործիքներ:

Ներդիր16. Մասնակցայինքաղաքականության
  մշակմանգործընթացիմեխանիզմներն 
  ուգործիքներըՀայաստանում

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը(2002թ.)
կառավարությանըկամօրենսդիրներինպարտավորեցնումէ
հանրայինխորհրդակցություններ/քննարկումներանցկացնել
քաղաքացիականհասարակության,փորձագիտական
մարմիններիկամայլշահագրգիռկողմերիհետ`
հասարակությանկարծիքըգնահատելու,այլընտրանքային
առաջարկներստանալուևառաջարկվողնախաձեռնության
ռիսկերնուֆինանսականծախսերըգնահատելունպատակով:
Իրավականակտերինախագծերիշուրջպարտադիր
հանրայինխորհրդակցությունները/քննարկումները
նախատեսվումենինչպեստեղական,այնպեսէլազգային
մակարդակում:

2011թվականինՀՀկառավարությունըմիացելէ
«Բացկառավարմանգործընկերություն»(ԲԿԳ)
նախաձեռնությանըևպատրաստակամությունէհայտնել
թափանցիկությունևհաշվետվողականությունապահովել
հանրայինծառայություններիտրամադրմանոլորտում:
Կառավարությունընաևստանձնելէհասարակությանը
քաղաքականությանմշակմանգործընթացներում
ներգրավելուպարտավորություն:2016թվականին
կառավարությունըգործարկեցկայք(www.e-draft.am),որում
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պետականմարմիններիմշակածիրավականակտերի
նախագծերըհասանելիենդառնումդրանցհրապարակման
համարնախատեսվածհատուկառցանցհարթակում:
Կայքըհնարավորությունէտալիսիրավականակտերի
նախագծերըներկայացնելհանրությանը,կազմակերպել
առցանցքննարկումներևարդյունքումապահովել
քաղաքացիականհասարակությաններկայացուցիչների
ակտիվմասնակցություննօրենսդրականգործընթացներին:
Գրանցվածօգտատերերըկարողեններկայացնելիրենց
առաջարկներըևտեսնել,թեարդյոքդրանքընդունվու՞մ
են,իսկմերժվելուդեպքումկարողենծանոթանալմերժման
հիմքերին:

«Հանրագրերի մասին» ՀՀ օրենքի (2018թ.)համաձայն`
յուրաքանչյուրոքիրավունքունիներկայացնելհանրային
նշանակությունունեցողհարցերովգրությունկամ
պետականևտեղականինքնակառավարմանմարմինների
ուպաշտոնատարանձանցգործունեությանթերությունների
մասինհաղորդումկամպետականևտեղական
ինքնակառավարմանմարմիններիուպաշտոնատար
անձանցգործունեությանբարելավման,տնտեսական,
քաղաքական,սոցիալականևհասարակականկյանքիայլ
ոլորտներիվերաբերողհարցերիկարգավորմանկամգործող
իրավակարգավորումներիկատարելագործմանվերաբերյալ
առաջարկություն:

ՄշակելէդոկտորԱլենկաՎերբոլեն(2021թ.)

Երկխոսությունպետական
քաղաքականությանշուրջ

ՔՀԿ-ներըկարողենմասնակցելհանրայինքաղաքականության
ձևավորմանը,քննարկմանը,մշտադիտարկմանըև
գնահատմանըպետական քաղաքականության շուրջ 
երկխոսության շրջանակներում։ ՍակառավարությանևՔՀԿ-
ներիմիջևփոխգործակցությունէքաղաքականությանմշակման
գործընթացիտարբերփուլերում:Այդերկխոսությաննպատակն
էխրախուսելգիտելիքներիևփորձիփոխանակումը՝ունենալու
հնարավորլավագույնպետականքաղաքականություն:
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Պետականքաղաքականությանվրաազդելուև(կամ)
փոխելումեխանիզմներիցմեկըՔՀԿ-ներիևընդհանուր
առմամբքաղաքացիներիկողմիցիրազեկությանմակարդակի
բարձրացմանևջատագովության իրականացումն
է:Ջատագովությունըլայնիմաստովվերաբերումէոչ
բռնիգործողություններին,որոնքմիտվածենազդելու
քաղաքականության,գործելակերպիևվարքագծիվրա:Այն
ներառումէլոբբինգը(իրբնույթովոչբռնի)՝մասնավորկամ
հանրայինշահերիպաշտպանությանհատուկտեսակ,որի
նպատակնէփոխել(ընդունել,չեղարկել)որոշակիօրենք(կամ
դրամիմասը)կամհրամանագիր:

Քաղաքականության ջատագովությունը շահերի
պաշտպանությանձևէ,որըկարողէվերաբերել
քաղաքականությանձևավորմանըևիրագործմանը,
բարեփոխումներիիրականացմանը:Այնվերաբերումէ
կազմակերպվածնախաձեռնություններին,որոնքնպատակ
ունեն,օրինակ,փոխելպաշտոնականքաղաքականությունը
կամօրենսդրությունը,կամայդկանոնակարգերիկիրառման
ընթացակարգը:Քաղաքականությանջատագովության
ջանքերըսովորաբարմիտվածենձևավորելու նոր 
քաղաքականություն, բարելավելու ընթացիկ 
քաղաքականությունը կամ մարտահրավեր նետելու 
այնպիսի քաղաքականության մշակմանը, որը 
դժվարություն կամ անարդարություն է ստեղծում 
հասարակության որոշակի խմբերի համար:

Քաղաքականությանջատագովությանմեջներգրավվելուհամար
ՔՀԿ-ներըևայլշահակիցներըպետքէիմանան՝ոչմիայնինչպես
բացահայտելխնդիրները,այլևինչպեսվերլուծելապացույցները,
աշխատել(ապացուցահեն)հետազոտություններիհետ,մշակել
հիմնավոր,կենսունակքաղաքականությանտարբերակներև
հասկանալ,թեինչպեսհաշվարկելդրանցծախսերը(այսինքն`
չափել,թեինչկարժենաքաղաքականությանիրականացումը):
Եվվերջինը,որը,սակայն,ոչպակասկարևորէ,բացի
քաղաքականպարբերաշրջանից,նրանքպետքէճանաչեն
համապատասխանշահակիցներին,իմանան,թեինչպես
կնքելդաշինքներ,որպեսզիմիասինիրականացնենիրենց
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նպատակներիլոբբինգևջատագովություն:Օրինակ,քանի
որքաղաքականությանջատագովությունըենթադրումէ
օրենսդրականմեխանիզմներիփոփոխություն,այնհաճախ
փորձումէազդելքաղաքականությունմշակողշահակիցների
վրա՝պետականպաշտոնյաներ,քաղծառայողներ,ընտրված
պաշտոնյաներ,օրենսդիրներևայլք:

Խորհուրդներֆասիլիտատորներին

Ամփոփելով՝կարելիէասել,որքաղաքականության
ջատագովությունը`

∙ նպատակունիփոխելպաշտոնական
քաղաքականությունը,օրենսդրությունըկամ
կանոնակարգերը.

∙ ձգտումէտալխնդիրներիերկարաժամկետ,կայուն
լուծումներ.

∙ հիմնվումէապացույցներիօգտագործման,
հետազոտությանևքաղաքականությանմշակման
լավագույնփորձիվրա.

∙ ներառումէինչպեսորոշումներկայացնողներիշրջանում
լոբբինգիրականացնելը,այնպեսէլքաղաքացիների
մոբիլիզացիան:

Ստորևներկայացվումէմասնակցայինջատագովության
գործընթացինկարագրությունը(Պատկեր 2):Այնհետևում
էվերևումներկայացվածքաղաքականպարբերաշրջանի
փուլերին՝յուրաքանչյուրփուլինավելացնելովջատագովության
բաղադրիչը:
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Պատկեր2.Մասնակցայինջատագովությանգործընթացի
 դիագրամ(Cox,2009)11

11ParticipatoryAdvocacy:AToolkitForVSOStaff,VolunteersAndPartners (2007) (Մասնակցային
ջատագովություն.գործիքակազմարտերկրումկամավործառայությանաշխատակիցներիհամար).
http://www.toolsforchange.net/wp-content/uploads/2012/01/VSO-2009-Participatory-Advocacy.
pdf?4c19cd

1.

Հիմնախնդրի 
սահմանում

Նպատակային 
հետազոտություն

Ռազմավարական 
պլանավորում

Մոբիլիզացիա` 
ջատագովության 
գործողության 
համար

Ջատագովության 
պլանի իրագործում

Շարունակական 
ուսուցում 
և վերանայում

Ջատագովության 
պլանի վերանայում

Նախադրյալների 
լայն շրջանակի 
ուսումնասիրություն

2.

3.

4.5.

8.7.

6.
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Քաղաքականությունուօրենքներմշակելուև(կամ)փոխելու,
հետևաբար`ջատագովությանաշխատանքներկատարելու
համարՔՀԿ-ը(կամՔՀԿ-ները)նախպետքէունենանհավաստի
ապացույց:Դանշանակումէ,որժամանակնէիրականացնել
հետազոտություն,այնէ`որոշակիհիմնախնդրիկամխնդրի
վերաբերյալտեղեկությունների,որակականուքանակական
տվյալներիհամակարգվածհավաքումևներկայացում`ներառյալ
այնքաղաքականության(ևդրաազդեցության)և/կամօրենքի
գնահատում,որընպատակունեքփոխել:

Հիմնախնդիրըգենդերայինտեսանկյունիցդիտարկելը,այսինքն`
«գենդերայինակնոց»դնելը,ենթադրումէ,օրինակ,գենդերային
վիճակագրությանկամըստսեռիտարանջատվածտվյալների
հավաքում(GDD):Գենդերայինվիճակագրություննընդգրկումէ
կանանցևտղամարդկանցկյանքիառանձնահատկությունները12:

Խորհուրդներդասընթացավարներին

 ∙ Քննարկեք ըստ սեռի տարանջատված տվյալների 
կարևորությունը փոքր խմբերով` մասնակիցների 
աշխատանքի բնույթով պայմանավորված ըստ՝ 
սեռի տարանջատված գենդերային պահանջներին 
համապատասխան:

 ∙ Հարցրեք մասնակիցներին, թե ինչ է նշանակում 
«վիճակագրությունը» նրանց համար:

 ∙ Հետաքրքրվեք մասնակիցներից իրենց երկրում 
վիճակագրության հավաքման մեթոդների մասին, 
օրինակ՝ որքա՞ն հաճախ է տեղի ունենում մարդահամար: 
Նրանք ունեցե՞լ են արդյոք ազգային վիճակագրական 
տվյալների օգտագործման փորձ, երբևէ գտե՞լ են 
տվյալներ, որոնք հնացած կամ անտեղի են կամ ենթակա 
չեն հետագա տարանջատման: 

12ՏեսՄԱԿ-Կանայք-իկողմիցիրականացվածգենդերայինվիճակագրություննայստեղ.
www.unescap.org/sites/default/files/Why%20are%20gender%20statistics%20important.pdf

http://www.unescap.org/sites/default/files/Why%20are%20gender%20statistics%20important.pdf
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 ∙ Բացատրեք, որ ըստ սեռի տարանջատված տվյալները 
հետազոտվող կամ բնակչության թիրախ խմբերի սոցիալ-
տնտեսական կարգավիճակի մասին տեղեկությունների 
արտացոլումն են: Ըստ սեռի տարանջատված 
գենդերային տվյալներ կարելի է ստանալ տարբեր 
ոլորտներից, օրինակ` առողջապահություն, կրթություն, 
ժողովրդագրություն, որոշումների կայացում, 
աղքատություն և այլն:

 ∙ Հարցրեք մասնակիցներին, թե ինչու պետք է հավաքել 
ըստ սեռի տարանջատված գենդերային տվյալներ:

 ∙ (Հնարավոր պատասխան. ստեղծել հենանիշային 
տվյալներ կանանց և տղամարդկանց հարաբերական 
դիրքի վերաբերյալ բոլոր բնագավառներում` գենդերային 
միտվածությամբ ծրագրերի առաջնահերթ ոլորտները 
բացահայտելու և համապատասխան ռեսուրսներ 
հատկացնելու նպատակով): 

Հիմնված է SEAGA/ՍՏԳՎ-ի վրա, FAO/ՊԳԿ

Պետքէնշել,որգենդերային վիճակագրություննավելինէ,
քանտարանջատումնըստսեռի:Այնպարունակումէըստսեռի
տարանջատվածտվյալներ,տվյալներ,որոնքհատուկենկանանց
կամտղամարդկանց,տվյալներ,որոնքընդգրկումենհատուկ
գենդերայինխնդիրներ(օրինակ`ժամանակիօգտագործման
տարբերություններ,բռնությանազդեցություն,ներընտանեկան
անհավասարություններ,բնականռեսուրսներիօգտագործում,
առողջապահականհատուկմտահոգություններևայլն):Այն
նաևենթադրումէտվյալներիհավաքումանմիջականորեն
ազդեցությունըկրողտղամարդկանցիցևկանանցից,
օգտագործելովտարբերգործիքներումեթոդներ:Լրացուցիչ
տեղեկություններիհամարտե՛սստորև:

Երբառաջինանգամսկսումենքուսումնասիրելհիմնախնդիր
և(կամ)խնդիրներ,որոնքհնարավորէ,որպահանջենմեր
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կողմիցորոշակիգործողությունկամմիջամտություն,հաճախ
ենթադրություններենքանում,թեինչենդրանքևինչպեսեն
ընկալվումշահակիցներիկողմից:

Սակայնորպեսզիմերառաջարկածքաղաքականությունը
ճիշտլուծումլինի,մենքպետքէդուրսգանք
ենթադրություններիշրջանակիցևստուգենքհիմնախնդիրը
հետազոտությանմիջոցով:Ըստէության,մենքպետքէ
ապացուցենք,որդախնդիրէ,ևհստակեցնենքձևը,որում
այնգոյությունունի:

Կանբազմաթիվգործիքներևմեթոդներ,որոնքկարողեն
օգտագործվելհիմնախնդիրներնուխնդիրներըճշգրտելուև
հստակեցնելուհամար:Քաղաքականությանջատագովության
ջանքերիգնահատմանճիշտմեթոդնընտրելուհամար
անհրաժեշտէհաշվիառնելհավաքվողտեղեկությունների
տեսակը,խնդրիշուրջառկադինամիկան,ինչպեսէայն
ազդումտղամարդկանցևկանանցվրա,ռեսուրսները,որոնք
թույլկտանմեզստանձնելայդգործը,տեղականմակարդակով
սոցիալականևմշակութայինպայմանավորվածությունները,
նաևայն,թեանվտանգությանկամապահովությանհարցերը
կարո՞ղենարդյոքգործոնլինել:

Խնդրի ստուգման մեթոդների օրինակներ 

∙ Հարցազրույցներխնդրիշահակիցներիհետ(որակական
տվյալներ)

∙ Ֆոկուսխմբեր(որակականտվյալներ)

∙ Հարցումներ(քանակականտվյալներ)

∙ Վեբքննարկումներ

∙ Առկաերկրորդայինաղբյուրներիխորուսումնասիրություն
(միջազգայինկազմակերպություններիևպետական
մարմիններիվերլուծություններ,զեկույցներ):
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Ներդիր17. Դեպքիուսում նասիրություն.
  հիմ նախնդիրներիբացահայտում.
  պատերազմիայրիներիմարգինալացում
  (մշակելէԳաոնը՝ այսՄոդուլիհամար)

Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի (ԿԽՄԿ) գնահատմամբ՝ 
բոսնիական պատերազմի ժամանակ՝ 1992-1995 
թվականներին, Բոսնիա և Հերցեգովինայում (ԲՀ) տեղի 
ունեցած զինված բախումների հետևանքով մարդկանց 53 
տոկոսը կորցրեց կապը ընտանիքի անդամների հետ, իսկ 
44 տոկոսը ստիպված էին լքել իրենց տներն ու բնակվել այլ 
վայրերում: Պատերազմում զոհվեց Բոսնիայի արական սեռի 
բնակչության մեկ երրորդը՝ տասնյակ հազարավոր կանանց 
թողնելով առանց աջակցության:

Միջազգային աջակցության կազմակերպությունները 
միլիոնավոր դոլարներ են փոխանցել Բոսնիայի 
կառավարությանը այդ կանանց համար աշխատատեղեր 
ստեղծելու, նրանց վիճակը մեղմելու նպատակով, սակայն 
«պատերազմի այրիները» և պատերազմից տուժած 
այլ կանայք քիչ օգուտներ քաղեցին այդ գումարներից: 
Պատերազմի ավարտից նույնիսկ երկու տարի անց նրանց 
մեծ մասը շարունակում էր դուրս մնալ մարդասիրական 
օգնության շրջանակից: Ցավոք, պատերազմից դեպի 
խաղաղություն անցումային գործընթացին հաջորդեցին արագ 
սեփականաշնորհումը, կոռուպցիան և վերակառուցումը:

Պատերազմի ընթացքում Սարաևո քաղաքը Բոսնիա 
և Հերցեգովինայի տարբեր շրջաններից բազմաթիվ 
փախստականների և տեղահանվածների ընդունեց, 
որոնք հիմնականում ամուսին և հայր կորցրած կանայք 
ու երեխաներ էին: Գյուղական բնակավայրերից Սարաևո 
տեղափոխված կանանց մեծ մասը բողոքում էր, որ նոր 
բնակավայրում իրենք գործատուների կողմից ենթարկվում են 
խտրականության և կորցրել են հույսը, որ երբևէ աշխատանք 
կգտնեն: Նրանք «մրցում» էին Սարաևոյի կանանց հետ, որոնք 
պատերազմի ընթացքում կորցրել էին իրենց ամուսիններին: 
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Պատերազմի այրիներին քիչ ուշադրություն էր դարձվում 
դեռևս պատերազմի ընթացքում: Այն ժամանակ տեղական 
ՀԿ-ներն աշխատում էին հիմնականում այն կանանց հետ, 
ովքեր պատերազմի ընթացքում բռնաբարության զոհ էին 
դարձել: Այդ ՀԿ-ները մեծապես կախված էին տարբեր 
միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական 
աջակցությունից:

Պատերազմի ավարտն ազդարարող Դեյթոնի խաղաղության 
համաձայնագրից հետո ՀԿ-ները շարունակում էին 
ֆինանսական աջակցություն ստանալ միջազգային 
կազմակերպություններից: Չնայած այդ ՀԿ-ները դանդաղ 
զարգացնում էին իրենց ընդհանուր կարողությունները, 
նրանք դեռ թույլ էին և չունեին դիրքավորվելու, միջազգային 
կազմակերպությունների կողմից որպես արժեքավոր 
գործընկեր ճանաչվելու, ինչպես նաև գենդերային 
հավասարությանն առնչվող այլ որոտներում գործունեություն 
ծավալելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ: 

Մյուս կողմից՝ այն ժամանակվա կառավարությունը 
չկարողացավ ճանաչել պատերազմի այրիների 
խնդիրը: Հարկ է նշել, որ նույն ժամանակահատվածում 
ընդունվեց «Պատերազմի վետերանների մասին» օրենքը: 
Հետպատերազմյան Բոսնիա և Հերցեգովինայում 
որոշումները գրեթե բացառապես ընդունում էին տղամարդիկ                   
(ԲՀ Դաշնության այն ժամանակվա խորհրդարանում կանանց 
ներկայացվածությունը շատ ցածր էր): Որոշումներ կայացնող 
տղամարդկանց մեծ մասը պատերազմի մասնակիցներ էին և 
չէին հասկանում կամ լավ չէին պատկերացնում պատերազմի 
այրիների կարիքներն ու խնդիրները: Հետագայում 
պատերազմի այրիները ստեղծեցին ՀԿ, որը, սակայն, 
չափազանց թույլ էր իրեն դիրքավորելու համար և հաճախ 
օգտագործվում էր կառավարության կողմից` քաղաքական 
շահարկումների նկատառումներով:
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Համապատասխան ազգային քաղաքականության 
բացակայության պայմաններում գործողությունը ձեռնարկվեց 
տեղական/քաղաքային մակարդակում: Հետպատերազմյան 
շրջանում, տեղական կառավարման մարմինների՝ 1997 
թվականին տեղի ունեցած առաջին ընտրություններից մեկ 
տարի անց, մայրաքաղաք Սարաևոյի թաղապետարաններից 
մեկն իր բյուջեում հատուկ տող նախատեսեց պատերազմի 
այրիներին օգնելու համար: Թաղապետարանը կազմակերպեց 
կրթական, տեղահանված անձանց տունդարձի կայուն ծրագրեր, 
որոնք հատուկ ուշադրություն էին դարձնում միայնակ կանանց` 
առանց նախապաշարմունքների կամ անկախ նրանց ազգային 
պատկանելությունից: Առաջնահերթ շահառուները Սարաևոյի 
կանայք էին, որոնք պատերազմի ընթացքում ամուսին էին 
կորցրել և չէին կարողացել աշխատանք գտնել: Ի լրումն այլ 
օգնությունների՝ այդ կանայք և նրանց երեխաները ստացան 
նաև ֆինանսական աջակցություն: 

Հարցեր

 ∙ Բացահայտեք այս դեպքի ուսումնասիրության 
գենդերային խնդիրները:

 ∙ Ինչպե՞ս կներկայացնեիք բացահայտված 
գենդերային անհավասարության խնդիրն ազգային 
քաղաքականության մեջ:

 ∙ Ի՞նչ տվյալներ կհավաքեիք: 

Ներդիր18. Վարժություններ

Վարժություն 1. 

 ∙ Մենք ավելի վաղ բացահայտել ենք սոցիալ-տնտեսական 
հինգ հիմնախնդիր Հայաստանում: Այդ հինգից ո՞րը 
կընտրեք աշխատելու համար: Հիմնավորեք ձեր 
ընտրությունը:
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 ∙ Մշակեք հետազոտության համառոտ պլանը և նշեք, թե 
ինչպես եք մտադիր հավաքել, խաչաձև ստուգել, վերլուծել 
և տարածել տվյալները` ընտրված հիմնախնդիրը 
գենդերային տեսանկյունից ուսումնասիրելու համար:

Վարժություն 2. 

Ենթադրենք՝ դուք հասարակական կազմակերպություն եք, 
որն ուսումնասիրում է Հայաստանում բնապահպանական 
քաղաքականության սոցիալական հետևանքները:

 ∙ Ինչպե՞ս կսկսեք ուսումնասիրությունը: Ձեր կարծիքով՝ 
ի՞նչ հարցեր պետք է տրվեն: Մշակեք հետազոտության 
համառոտ պլանը և նշեք, թե ինչպես եք մտադիր 
հավաքել, խաչաձև ստուգել, վերլուծել և տարածել 
տվյալները:

Եվվերջում,նախքանհաջորդթեմայինանցնելը,հիշեցնենք,
որմենքպետքէպարզենք,թեովքերենքաղաքականության
մշակմանգործընթացումներգրավվածշահակիցները:

Ովովէպետականքաղաքականության
մշակմանգործընթացում.
շահակիցներիբացահայտումևվերլուծություն

Մինչայսարդեննշվելենմիշարքշահակիցներ13(անհատներ,
խմբեր,կազմակերպություններևայլն),որոնքունենշահ
(հետաքրքրություն)քաղաքականությանմշակմանգործում,
և,հետևաբար,նրանքնաևմասնակցությունենունենում
պետականքաղաքականությանմեջգենդերայինմեյնսթրիմինգի
աշխատանքներում:Այլկերպասած՝շահակիցներըբոլոր
այնանձինք/կառույցներնեն,որոնքազդումենպետական
քաղաքականությանվրաևկրումենդրաազդեցությունը:

13Պետականքաղաքականությանմեջգենդերայինմեյնսթրիմինգինառնչվողտարբեր
շահակիցներինբացահայտելուայսպեսկոչվածSEAGA/ՍՏԳՎ(socio-economicandgender
analysis/սոցիալ-տնտեսականևգենդերայինվերլուծություն)մեթոդաբանությունըփոփոխվելէ
սույնՄոդուլինպատակներով:
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Շահակիցկարողենլինելքաղաքացիներ,համայնքներ,
տղամարդիկուկանայք,երիտասարդներ,տեղականու
մարզայինիշխանություններ,տարբերկազմակերպություններ,
հասարակականկազմակերպություններ,քաղաքական
կուսակցություններ,քաղաքականգործիչներ,ընտրված
պաշտոնյաներ,վարչակազմ,ընտրողներ,աղքատ,խոցելիխմբեր,
ֆերմերներ,բիզնեսներ,լրատվամիջոցներ,հաստատություններ,
խմբերևայլն:Այդշահակիցներիցյուրաքանչյուրնունի
առանձնահատուկկարիքներ,շահեր,նպատակներ,իշխանություն
ևռեսուրսներ,ուստիդրանքպետքէառնվազնտեսականորեն
ներկայացվածլինենկառավարման,որոշումներիկայացման
ևզարգացմանգործընթացներում:Հիշեք,որգենդերային
տեսանկյուն(հեռանկար)կիրառելընշանակումէ«կոտրել»այդ
խմբերը`բաժանելովնրանցտղամարդկանցևկանանց:

Օրինակ՝կառավարմանտարբերմակարդակներումորոշումներ
կայացնողները,տղամարդևկինքաղաքականգործիչներըկարևոր
դերենխաղում,քանիորնրանքորոշումենքաղաքականության
գերակայություններ,կարողեննախաձեռնելգենդերային
քաղաքականություններ,հատկացնելռեսուրսներևմիջոցներ
քաղաքականությունիրականացնելուհամար`այդկերպ
ունենալովնպաստավորմիջավայրուպայմաններստեղծելու
հնարավորություն,ներառյալ՝գենդերայինմեյնսթրիմինգիհամար:
Քաղաքայինևմարզայինիշխանություններումաշխատող
տղամարդիկևկանայքպատասխանատուենքաղաքականության,
ներառյալ՝գենդերայինմեյնսթրիմինգիիրականացմանհամար
ևկարողեննաևկարևորդերակատարումունենալ(գենդերին
առնչվող)քաղաքականությանհիմնախնդիրներիբացահայտմանև
քաղաքականությանմշակմանգործում:Հաճախվարչակազմերում
ձևավորվումենգենդերայինհարցերովմարմիններ(գենդերային
ֆոկուսխմբեր,գենդերայինհավասարությանհարցերովկոմիտե
ևայլն),որոնքէականդերենկատարումգործընթացում:Անհատ
հետազոտողները,հետազոտականտարբերկենտրոններն
ուհամապատասխանայլկառույցներըներգրավվումեն
քաղաքականությանհիմնախնդիրներիբացահայտմանու
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սահմանմանաշխատանքներում,առաջարկումենդրանցլուծման
ուղիներ՝այդկերպաջակցելովքաղաքականությանձևավորմանը:
ՀԿ-ները,ակտիվիստներիխմբերը,գենդերայինակտիվիստները,
շահերիպաշտպանությանխմբերըոչմիայնկարողենբացահայտել
խնդիրներևորոշումներկայացնողներիկամշահակիցների
ուշադրությունըհրավիրելդրանցվրա,այլևկարևորդերկատարել
քաղաքականությանմեջգենդերայինմեյնսթրիմինգըվերահսկելու,
գնահատելուևջատագովելուգործում:Լրատվամիջոցներըկարող
ենազդելևձևավորելքաղաքականօրակարգ՝առաջբերելով
գենդերայինհավասարությանխնդիրներ.նրանքնաևկարող
ենստեղծել,արագացնել,տարածելկամմարտահրավերնետել
գենդերայինկարծրատիպերինևնախապաշարմունքներին
(ՎերբոլեևԳաոն,2018թ.):

Տեղեկություններդասընթացավարներիհամար

Ստորևներկայացվումենկառավարմանտարբեր
մակարդակներումՀայաստանիհիմնականշահակիցներիցմի
քանիսը.

 ∙ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն (ՀՀ ԱՍՀՆ). 2010թ.լիազորվելէ
վերահսկելուկառավարությանաշխատանքըգենդերային
հավասարությանևկանանցիրավազորությանոլորտում:

 ∙ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն.«Պետություն-
մասնավորգործընկերությանմասին»ՀՀօրենք

 ∙ ՀՀ արդարադատության նախարարությունը (ՀՀԱՆ) 
համակարգումևվերահսկումէմիասնականկայքի
աշխատանքըևմշտադիտարկումէնախագծերի
տեղադրմանևքննարկմանգործընթացը:Եթեօրենքի
նախագիծըմինչևկառավարություններկայացնելը
հանրայինքննարկումչիանցել,կառավարությունըկարող
էհետուղարկելայնհեղինակածմարմնինևպահանջել
հրապարակելհանրայինքննարկմանհամար:
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 ∙ ՀՀ ԱՆ-ինկից Հանրային խորհուրդ. 2014թ.ստեղծված
խորհրդատվականմարմին,որիկազմումընդգրկվումեն
ՔՀԿ-ներիներկայացուցիչներ:

 ∙ Հանրային ցանց. ստեղծվելէ2008թ.՝ՀՀԱզգայինժողովի
հետհամագործակցելուինստիտուցիոնալմեխանիզմ
ապահովելուհամար:

 ∙ ՀՀ Ազգային ժողով (ՀՀ ԱԺ). օրենսդիրմարմին:

 ∙ Տարբեր հասարակական կազմակերպություններ (ՀԿ-ներ):

 ∙ «Բաց կառավարման գործընկերություն» (ԲԿԳ) 
նախաձեռնություն(գործումէ2010թվականից).      
ՔՀԿ-կառավարությունհամագործակցությանհարթակ:

 ∙ Լրատվամիջոցներ. ազդումևձևավորումեն
քաղաքականօրակարգ՝առաջբերելովգենդերային
հավասարությանխնդիրներ.նրանքնաև
կարողենստեղծել,արագացնել,տարածելկամ
մարտահրավերնետելգենդերայինկարծրատիպերինև
նախապաշարմունքներին:

Կազմել է դոկտոր Ալենկա Վերբոլեն Մոդուլի նպատակներով 
(հիմնված է KAS քարտեզագրման և այլ ուսումնասիրությունների 
վրա):

Տարբերշահակիցների,նրանցլիազորությունների,
դերերի,իրավունքներիևպարտականություններիմասին
իրազեկությունըհնարավորությունէտալիսավելիհստակ
պատկերացումկազմելկառուցվածքների,հիերարխիայի,
հնարավորմոտեցումների,արձանագրությունների
ևընթացակարգերիշուրջ,որոնքանհրաժեշտեն
քաղաքականությունմշակելուևդրավրաազդելուհամար:
Իրազեկությունընաևկարողէօգնելներգրավվածկողմերին(մեր
դեպքում`մասնավորապեսՀԿ-ներին)՝կառուցելուհնարավոր
գործընկերությունևկազմելուդաշինքներջատագովության
աշխատանքներիրականացնելուհամար:
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Ներդիր19. Շահակիցների(շահակիրների)

  վելուծություն.Վենիդիագրամ(ներ)14

Նպատակ

Վենիդիագրամըգործիքէ,որնօգնումէբացահայտելու
շահակիցների(անհատներ,խմբերևհաստատություններ)
կարևորությունը:Այնկարողէօգտակարլինելորոշումների
կայացմանգործընթացումդերերըպարզելուևտարբեր
շահակիցներիմիջևհնարավորհամագործակցության
ներուժըբացահայտելուհամար:Դիագրամնօգտակարէ
նաևՀԿ-ներիևկառավարմանայլմակարդակներումգործող
դերակատարներիմիջևկապերնուփոխհարաբերությունները
բացահայտելուհամար:

Գործընթաց

Վենիդիագրամըհատկապեսպարզէդառնում,երբ
օգտագործվումենգունավորթղթիցպատրաստվածկպչուն
շրջանակներ,որոնքփակցվումենմեծֆլիփչարթիթղթիվրա:
Խորհուրդէտրվումնախապեսպատրաստելտարբերչափերի
ուգույներիշրջանակներ:

∙ Նախսահմանեք«շահակից»հասկացությանիմաստը
մասնակցայինհանրային/պետականքաղաքականության
գործընթացներիհամատեքստում(շահակիցէհամարվում
ցանկացածոք,ովունիշահ,օրինակ`քաղաքացիներ,
ընտրվածպաշտոնյաներ,քաղաքապետևայլն):

∙ Դիմեքմասնակիցներին,որպեսզինրանքթվարկենայն
շահակիցներին,որոնքիրենցհամարառավելկարևոր
են`որպեսքաղաքականությանմշակմանգործընթացի
մաս:Այնուհետևխնդրեքմասնակիցներինորոշել,

14ՄշակելէԱ.Վերբոլեն՝«Ուսուցանողներիուսուցում»(ToT)դասընթացիհամար,սոցիալ-
տնտեսականևգենդերայինվերլուծությանգործիքակազմ(SEAGAToolkit),(FAO/ՊԳԿ,2004թ.):
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թեյուրաքանչյուրշահակցիինչչափիշրջանակեն
հատկացնումըստնրանցհարաբերականկարևորության`
փոքր,միջինկամմեծ:Յուրաքանչյուրշրջանակիմեջ
պետքէնշելշահակցիանունը(կամխորհրդանիշը):

∙ Հարցրեք,թեորշահակիցներնենաշխատումմիասին
կամունենհամընկնողանդամակցություններ:
Շրջանակներըպետքէտեղադրվենհետևյալկերպ`

∙ առանձինշրջանակներ=համագործակցությունչկա.

∙ միմյանցդիպչողշրջանակներ=պոտենցիալ
համագործակցություն.

∙ միմյանցփոքրչափովծածկողշրջանակներ=
որոշակիհամագործակցություն.

∙ միմյանցմեծչափովծածկողշրջանակներ=
օպտիմալհամագործակցություն:

∙ Բացահայտեքևքննարկեքհնարավորինսմեծթվով
շահակիցների.խնդրեքմասնակիցներին՝դիրքավորել
նրանցմիմյանցնկատմամբ:Մասնակիցներըկարողեն
բանավիճելևվերադիրքավորելշրջանակներըմինչև
կոնսենսուսիհասնելը:Վերջումքննարկեքևհամեմատեք
մասնակիցներիտարբերխմբերիպատրաստածՎենի
դիագրամները:Եթեմիխումբըորոշակիշահակցի
հատկացրելէմեծշրջանակ,իսկմյուսը՝փոքր,պարզեք,
թեինչու:Պարզեք,թեորնէպատճառը,որննույն
շահակցիկարևորությունըտարբերկերպէգնահատվում:

Նյութեր

Ֆլիփչարթիթուղթ,մարկերներ,կպչունթղթեր(առնվազն3
տարբերգույնի)կամնախապեսպատրաստվածտարբեր
չափիուգույնիշրջանակներ,մկրատ:
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Ծանոթագրություններ
դասընթացավարների/ֆասիլիտատորների
համար

∙ Ընդհանրապես,կարևորէհասկանալ,թեորքանովենտարբեր
մասնակիցներտեղեկացված(կամանտեղյակ)շահակիցների,
նրանցդերերի,իրավունքներիուպարտականությունների
մասին,ևօգնելպարզաբանելմասնակիցներիգիտելիքները,
ենթադրություններըևհարցերը:

∙ Կարևորէնաևհասկանալ՝որոշխմբերավելի
քի՞չենտեղյակշահակիցների,նրանցդերերիև
պարտականություններիմասին:Քննարկումները
խորացնելուհամարօգտագործեքստորևնշվածհարցերը:

∙ Եվվերջումապահովեք,որմասնակիցներըքննարկեն
իրենցկազմածՎենիդիագրամըևհամեմատենայն
մասնակիցներիմյուսխմբերիդիագրամներիհետ:
Ուշադրությունդարձրեքհատկապեսայնխմբիկազմած
դիագրամին,որումնշվելենավելիքիչթվովշահակիցներ:
Կարևորէ,որմասնակիցներըհնարավորինսլայն
պատկերստանան:

Ֆասիլիտացիայինօգնողհարցերիօրինակներ.
Վենիդիագրամ

 ∙ Ովքե՞ր են պետական քաղաքականության գործընթացում 
ներգրավված շահակիցները:

 ∙ Որո՞նք են այդ տարբեր շահակիցների դերերն ու 
պարտականությունները: Ի՞նչ դեր ունեն, օրինակ, 
լրատվամիջոցները/քաղաքական կուսակցությունները/
պատգամավորները/նախարարությունները/ՀԿ-ներ/ 
քաղաքացիները/ՔՀԿ-ները և այլն:

 ∙ Որո՞նք են տարբեր շահակիցների միջև 
համագործակցություն ձևավորելու հնարավոր 
գործոնները: Որտե՞ղ կարող են ստեղծվել գործընկերային 
հարաբերություններ:
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 ∙ Տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև հաղորդակցությունը 
ուղղակի՞ է, թե՞ անուղղակի, և ինչպե՞ս այդ հանգամանքը 
կարող է ազդել պետական քաղաքականության 
ձևավորման վրա:

Անհրաժեշտժամանակը՝45րոպե:

Մարդկանցորևէխումբ(թիրախայինխումբ,շահառուներ,
համայնք,հաշմանդամներ)ուսումնասիրելիս,որինմիտվածէ
տվյալքաղաքականությունը,ամենամեծմարտահրավերըխմբի
բաժանումնէտղամարդկանցևկանանց:Տղամարդիկևկանայք`
իրենցկարիքներով,շահերովևմտահոգություններով,պետք
էլինենցանկացածպլանավորվածգործողության(ներառյալ՝
օրենսդրություն,քաղաքականություն,ծրագրերկամնախագծեր)
առանցքում`բոլորոլորտներումևհամագործակցությանբոլոր
մակարդակներում:



ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ
ՄԵՅՆՍԹՐԻՄԻՆԳԸ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՄԵՋ
ԵՎՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՄՇԱԿՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Մաս4
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Մենքարդենծանոթացանք«գենդեր»հասկացությանըև
քաղաքականությանմշակմանգործընթացին:Այսբաժնում
քննարկվումէ,թեինչպեսկարելիէմշակել,մշտադիտարկելու
գնահատելքաղաքականությունը`օգտագործելով«գենդերային
ակնոց»:Այստեղներկայացվումեննաևքաղաքականությանմեջ
գենդերայինմեյնսթրիմինգիգործիքները,և,ընդհանուրառմամբ,
քննարկվումէքաղաքականությանմշակմանգործընթացը:

Այսմասիվերջումընթերցողներըկկարողանան`

 ∙ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է ապահովել գենդերային 
մեյնսթրիմինգը քաղաքականության պարբերաշրջանում.

 ∙ վերլուծել և գնահատել քաղաքականություններ, օրենքներ 
և նման այլ փաստաթղթեր` օգտագործելով «գենդերային 
ակնոց», և առաջարկել բարելավումներ և (կամ) 
փոփոխություններ` գենդերային անհավասարությունները 
բացահայտելու և վերացնելու և (կամ) նոր 
քաղաքականություն մշակելու նպատակով:

«Գենդերայինմեյնսթրիմինգ»հասկացություննարդեննշվելէ
միքանիանգամ,ևմենքարդենքննարկելեք,որգենդերային
հեռանկարըքաղաքականության,ծրագրերիևնախագծերիմեջ
ինտեգրելը(մեյնսթրիմինգ)պահանջումէ,որքաղաքականության
պարբերաշրջանիբոլորփուլերումհաշվիառնվենև՛կանանց,և՛
տղամարդկանցկարիքները,շահերը,առաջնահերթություններն
ումտահոգությունները:

Գենդերայինմեյնսթրիմինգիտարբերսահմանումներ
կան:Ստորևբերվումենմիքանիսը՝ցույցտալուհամար
հասկացությանտարբերմեկնաբանությունները:

Միավորվածազգերիկազմակերպությունը«գենդերային
մեյնսթրիմինգ»եզրույթըսահմանումէ.«…կանանցև
տղամարդկանցմտահոգություններըևփորձառությունը
քաղաքական,տնտեսականևհասարակականբոլոր
ոլորտներումքաղաքականություններիևծրագրերի
նախագծման,իրականացման,մոնիթորինգիևգնահատման

Մաս 4   ԳԵՆ ԴԵ ՐԱ ՅԻՆ ՄԵՅՆՍԹ ՐԻ ՄԻՆ ԳԸ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՄԵՋ 
  ԵՎ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՄՇԱԿ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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բաղկացուցիչմասըդարձնելուռազմավարություննէ,որպեսզի
կանայքևտղամարդիկհնարավորությունունենանհավասար
կերպովօգտվելուայդծրագրերիցևքաղաքականություններից,
ևչշարունակվիանհավասարությունը»:

Եվրոպայիխորհուրդըներկայացնումէ«գենդերային
մեյնսթրիմինգ» («գենդերային իրավահավասարություն»` 
ԵԽ փաստաթղթերում) եզրույթինույնանմանսահմանում`
«…քաղաքականգործընթացների(վերա)կազմակերպում, 
բարելավում, զարգացում ևգնահատում,որըմիտվածէ
ռազմավարությանմասինորոշումներկայացնողգործիչների
կողմիցգենդերայինիրավահավասարությանտեսլականի
ամրագրմանըբոլորռազմավարություններում,մակարդակներում
ևփուլերում»:

Գենդերայինմեյնսթրիմինգըներառումէգենդերայինհեռանկարի
ինտեգրումքաղաքականությունների,կարգավորման
միջոցառումներիևծախսայինծրագրերինախապատրաստման,
մշակման,իրականացման,մոնիթորինգիևգնահատման
գործընթացներում՝կանանցևտղամարդկանցհավասարությունը
խթանելուևխտրականությանդեմպայքարելունպատակով
(EIGE/ԳՀԵԻ,EU/ԵՄ):

Ինչպեստեսնումեք՝վերընշվածբոլորերեքսահմանումները
կենտրոնանումենբացահայտգենդերայինասպեկտները
քաղաքականությանըինտեգրելուվրակամխթանումեն,այսպես
կոչված,գենդերայինպլանավորմանմոտեցումը15:

Մյուսկողմից՝գենդերայինվերլուծությանայսպեսկոչված
գենդերայինազդեցությանգնահատմանմոտեցումը
գենդերայինմեյնսթրիմինգըսահմանումէորպեսպետական
քաղաքականությանհայեցակարգ`քաղաքականության

15Եվրոպականհանձնաժողովը«գենդերայինպլանավորում»հասկացությունըսահմանումէ
որպես«ակտիվմոտեցումպլանավորմանը,որտեղգենդերըդիտարկվումէորպեսհիմնական
փոփոխականկամչափորոշիչ,ևորըփորձումէբացահայտգենդերայինբաղադրիչըներառել
քաղաքականությանկամգործողություններիմեջ»:
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ցանկացածպլանավորվողգործողության,այդթվում՝
օրենսդրության,քաղաքականություններիկամծրագրերի,
կանանցևտղամարդկանցվրատարբերազդեցության
գնահատում`բոլորոլորտներումևբոլորմակարդակներում:

Մեզդիմակայողմարտահրավերնայնէ,թեինչպես
«թարգմանել»`ինտեգրելգենդերայինհեռանկարըպետական
քաղաքականության,կարգավորմանմիջոցառումներիևբյուջեի
մշակման,պլանավորման,իրականացման,մոնիթորինգիու
գնահատմանև(կամ)կանանցուտղամարդկանցվրադրանց
ազդեցությանգնահատմանմեջ:

Հետևաբարգենդերայինմեյնսթրիմինգըպետքէդիտարկվի
որպեսքաղաքականությունմշակելումոտեցում,որը
նախատեսումէկանանցևտղամարդկանցմտահոգությունները,
կարիքները,առաջնահերթություններըևփորձառությունը16
դարձնելքաղաքական,տնտեսականևհասարակական
բոլորոլորտներումքաղաքականության,ծրագրերիև
նախագծերիմշակման,իրականացման,մոնիթորինգի
բաղկացուցիչմաս,ինչպեսնաևգնահատելցանկացած
պլանավորվողգործողության,այդթվում՝օրենսդրության,
քաղաքականություններիկամծրագրերի,կանանցև
տղամարդկանցվրատարբերազդեցությունըբոլորոլորտներում
ևբոլորմակարդակներում`համագործակցելովտարբեր
շահագրգիռկողմերի,այդթվում`տղամարդկանցևկանանց
հետ,որոնցվրաազդելուէ,կամորոնքկկրենայդգործընթացի
ազդեցությունը:

Ներդիր20. «Գենդերայինմեյնսթրիմինգ»

16«Գենդերայինմեյնսթրիմինգ»հասկացություննառաջինանգամներկայացվելէՄիավորված
ազգերիկազմակերպության՝կանանցդրությանբարելավմանվերաբերյալհամաշխարհային
խորհրդաժողովում,որըտեղիէունեցել1985թվականինՆայրոբիում:Այնհաստատվելէորպես
ռազմավարությունմիջազգայինգենդերայինհավասարությանքաղաքականությանմեջ`ՄԱԿ-ի
չորրորդհամաշխարհայինխորհրդաժողովումՊեկինյանհռչակագրիգործողություններիծրագրի
ընդունմանմիջոցով,իսկհետագայումընդունվելէորպեսգենդերայինհավասարությունըբոլոր
մակարդակներումխթանելուգործիք:
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  հասկացությանսահմանում.վարժություն

 ∙ Խնդրեք մասնակիցներին իրենց բառերով սահմանել 
«գենդերային մեյնսթրիմինգ» հասկացությունը:

 ∙ Խնդրեք նրանց թղթի վրա գրել իրենց սահմանումը:

 ∙ Քննարկեք գենդերային մեյնսթրիմինգի տարբեր 
բաղադրիչները` գործիք, քաղաքականության 
միջդիսցիպլինար մոտեցում, հայեցակարգ, գենդերային 
հավասարությանը միտված ռազմավարություն և 
խտրականության դեմ պայքարի գործիք:

Ներդիր21. Գենդերայինմեյնսթրիմինգը

∙ ռազմավարությունէ,որընպատակաուղղվածէ
ամրապնդելուհասարակությանմեջկանանցև
տղամարդկանցմիջևհավասարությունը`պետական
քաղաքականությանբովանդակությանմեջգենդերային
բաղադրիչի/ասպեկտներիինտեգրմանմիջոցով.

∙ քաղաքականությանմշակմանմոտեցումէ,որըհաշվի
էառնումև՛կանանց,և՛տղամարդկանցշահերնու
մտահոգություններըևգնահատումէքաղաքականության
ցանկացածպլանավորվողգործողության,այդթվում՝
օրենսդրության,քաղաքականություններիկամ
ծրագրերի,կանանցևտղամարդկանցվրատարբեր
ազդեցություններըբոլորոլորտներումևբոլոր
մակարդակներում.

∙ միջդիսցիպլինարմոտեցումէ,ինչընշանակումէ,որայն
վերաբերումէբոլորոլորտներիքաղաքականությանը
(օրինակ՝զբաղվածություն,սոցիալականհարցեր,
ֆինանսներ,առողջապահություն,մոբիլություն,
արդարադատությունևայլն).
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∙ կառուցվածքայինկանխարգելիչմոտեցումէ,որը
տարածվումէ«քաղաքականցիկլի»բոլորփուլերի
վրա(մշակում,որոշում,իրականացում,գնահատում)
ևվերաբերումէքաղաքականությանմշակման,
իրականացմանևգնահատմանմեջներգրավվածբոլոր
շահագրգիռկողմերին.

∙ միջազգայինստանդարտներինհամապատասխան
ազգայինօրենսդրությունմշակելումոտեցումէ`
խթանելովգենդերայինհավասարությունըևպայքարելով
խտրականությանդեմ:

Որոնքենգենդերայինմեյնսթրիմինգիօգուտները

Քաղաքականությանմշակման,իրականացմանևմոնիթորինգի
գործընթացներումգենդերայինասպեկտներիհամակարգված
դիտարկումընաև«լավկառավարման»կամ«լավ
վարչարարության»սկզբունքիմասէ,որըներառումէպետական
կառավարմանթափանցիկությանևօբյեկտիվությանբարձր
մակարդակ:

Գենդերայինմեյնսթրիմինգըմեծապեսհիմնվումէ
կառավարությանգնահատմանկարողություններիզարգացման
վրա՝ինչպեսայնիրավիճակներիառումով,որոնցդեմ
նացանկանումէգործողությունձեռնարկել(գենդերային
վերլուծությանկարողություն),այնպեսէլքաղաքականության
առումով,որըկառավարությունըցանկանումէմշակելկամ
իրականացնել:Գենդերայինմեյնսթրիմինգընպաստումէ
քաղաքականությանարդյունավետությանևէֆեկտիվության
բարձրացմանը:Այսնպատակինհասնելուհամարկարևորվումէ
ՔՀԿ-ներիներգրավումը:

Գենդերայինմեյնսթրիմինգը

քաղաքականությանպարբերաշրջանում

Անդրադառնալովքաղաքականությանպարբերաշրջանին՝
կարելիէասել,որամենինչսկսվումէհիմնախնդրի



96

բացահայտումից,օրինակ`պրոբլեմկամ«վատ»օրենք:
Եթեցանկանումենքգենդերայինմեյնսթրիմինգապահովել
քաղաքականություններում,ապապետքէգենդերային
հեռանկարըինտեգրենքպետականքաղաքականության,
կարգավորմանմիջոցառումներիևբյուջեիմշակման,
պլանավորման,իրականացման,մոնիթորինգիև
գնահատմանգործընթացներում`քաղաքականությանամբողջ
պարբերաշրջանում:

Հետևելովքաղաքականությանպարբերաշրջանիփուլերին՝
քաղաքականությանմեջգենդերայինմեյնսթրիմինգապահովելու
նպատակովանհրաժեշտէմիքանիքայլձեռնարկել
(տե՛սՆերդիր 22):

Ներդիր22. Գենդերըքաղաքականության

  պարբերաշրջանում

1. Հիմնախնդրիբացահայտում/հատկորոշում.բացահայտեք
գենդերայինանհավասարությունը:

2. Քաղաքականությանվերլուծություն.սահմանեք
գենդերայինհավասարությաննպատակները:

3. Ռազմավարությանևքաղաքականությանմշակում.
կազմեքգործողություններիծրագիրգենդերային
անհավասարություններըվերացնելուհամար:

4. Գործողությունների/միջոցառումներիծրագրի
իրականացում.իրականացրեքգործողությունների/
միջոցառումներիծրագիրը՝հաշվիառնելովգենդերային
հեռանկարը:

5. Արդյունքներիմոնիթորինգևգնահատումգենդերային
տեսանկյունից:

1. Գենդերայինանհավասարությանբացահայտում

Սաքաղաքականությանճշգրիտ կարիքները որոշելու 
մեկնարկային կետն է(այսինքն`ո՞վէառաջարկվող
քաղաքականությանթիրախը`տղամարդի՞կ,կանա՞յք,թե՞
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երկուսնէլ.ո՞վկշահիդրանից,ո՞վկարողէկորցնել),որոնք
պետականմիջամտությանմիջոցովպետքէլուծվենորոշակի
քաղաքականությանոլորտում(օրինակ`զբաղվածություն,
բնակարանաշինություն,անվտանգությունևայլն):

Դուքպետքէգնահատեք,թե ինչպես և ինչ չափով 
է քաղաքականությունը գենդերային առումով 
համապատասխան,արդյոքանհրաժե՞շտենգենդերային
անջրպետներիուտարբերություններիվերացմանըմիտված
հատուկմիջամտություններ,ևարդյոքայդմիջամտությունները
լուծու՞մենկանանցուտղամարդկանցմիջևաշխատանքի,
պարտականություններիևռեսուրսներիբաշխման՝գոյություն
ունեցողիրավիճակը:

Աշխատանքըսկսումենքայնպիսիտեղեկությունների
հավաքումից,որոնքօգտակարենհամապատասխան
քաղաքականությանոլորտումկանանցևտղամարդկանց
իրավիճակըվերլուծելուհամար:Այնուհետևփորձեք
պատասխանելհետևյալհարցերին.

∙ Ինչպե՞սէքաղաքականությունը/օրենքը/միջոցառումը
ազդումկանանցևտղամարդկանցառօրյակյանքի
վրաընդհանրապես,կամ,մասնավորապես,կանանցև
տղամարդկանցհատուկխմբերիվրա:

∙ Այննվազեցնում,պահպանումկամավելացնու՞մ
էտղամարդկանցևկանանցմիջևգենդերային
անհավասարությունները:

∙ Կա՞նարդյոքգենդերայինտարբերություններև
(կամ)անջրպետներքաղաքականությանոլորտում
(իրավունքների,մասնակցության/ներկայացվածության,
ռեսուրսներիհասանելիությանևօգտագործման,
արժեքներիևնորմերիառումով,որոնքազդումեն
գենդերինհատուկվարքագծիվրա):

Այսփուլումկարողենօգտագործվելտարբերմեթոդներ`
գենդերայինվիճակագրություն,գենդերայինվերլուծություն,
շահագրգիռկողմերիհետխորհրդակցությունևգենդերային
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ազդեցությանգնահատում(տե՛սՆերդիր 23):Կարևորէ,
որՔՀԿ-ները`որպեսքաղաքականությանջատագովներ,
ունենանգենդերայինվերլուծությունիրականացնելու
գիտելիքներ/հմտություններ,որպեսզիկարողանաննպաստել
քաղաքականությանմշակմանգործընթացին:

ՔՀԿ-ներընաևպետքէծանոթանանտվյալոլորտումգործող
այլկազմակերպություններիաշխատանքին(օրինակ՝տարբեր
ուսումնասիրություններ,ծրագրերիկամնախագծերիմասին
զեկույցներ,նախորդքաղաքականությանգնահատում):
ՀավաքվածտվյալներնուտեղեկություններըՔՀԿ-ներին
կօգնենհասկանալիրականությունըևմշակելավելիլավ
քաղաքականությունկամծրագիր:Լավարդյունքստանալու
համարկարևորէնաևհաշվիառնելտարբերշահակիցների
հետ(օրինակ՝գենդերայինակտիվիստներ,կանանց
կազմակերպություններ,այլՔՀԿ-ներ,զրույցներտղամարդկանց
ուկանանցհետևայլն)խորհրդակցություններիարդյունքները,
որպեսզիստուգվենևվավերացվենքաղաքականության
առաջարկությանհիմնավորումները:

2. Գենդերայինհավասարության 
 նպատակիսահմանում

Միշտհաշվիառեքձերվերլուծությանարդյունքներըև
դրանցհիմանվրասահմանեքգենդերազգայունևհատուկ
գենդերայինքաղաքականությաննպատակներ:Սահմանեք
գենդերայինհավասարությաննպատակներ/խնդիրներ:
Ստորևներկայացվումէմիքանիօրինակ,որոնքկարող
եքօգտագործելձերգենդերայինվերլուծությանհամար,
երբիրականացնումեքտարբերոլորտներումկանանց
ներկայացվածությանգնահատում.այդկերպկարողեքկազմել
գենդերայինստուգաթերթ:Օրինակ՝

∙ Բացահայտեքտվյալոլորտիհիմնական
հաստատություններումմասնագետներիմիջև
գենդերայինանջրպետները(վարձատրություն,
հիերարխիկպաշտոններիհասանելիություն):
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∙ Բացահայտեքտվյալոլորտումորոշումներիկայացման
գործումկանանցդերը`տեղականևհանրապետական
մակարդակով:

∙ Դիտարկեքհաստատությանկառավարումը«գենդերային
ակնոցի»միջով`գնահատելուհամար,թեընտրության,
առաջխաղացմանևգնահատմանգործելակերպերում
կարո՞ղենարդյոքտեղգտնելգենդերայինկարծրատիպեր,
որոնքվնասումենինչպեսկինաշխատողներին,այնպես
էլկինղեկավարներին:

3. Գործողություններիծրագրիկազմում

Գենդերայինտեսանկյունիցքաղաքականությանկամ
ծրագրերիիրականացմանպլանավորմանգործընթացը
կոչվումէգենդերայինծրագիր/պլան:Այննախատեսումէ
գենդերայինքաղաքականությաննպատակների(օրինակ`
կարիերայիառաջխաղացմանհավասարհնարավորություններ
տղամարդկանցևկանանցհամար,տղամարդկանցևկանանց
հավասարություն`քաղաքականներկայացվածությանև
մասնակցությանառումով)ևդրանցհասնելուհամապատասխան
մոտեցումներիումիջամտություններիսահմանում:

Պլանավորեքկոնկրետգործողություններ,որոնքպետքէ
իրականացվենձերքաղաքականությանմեջսահմանված
նպատակներինևմիջոցներինհասնելուհամար:Պլանավորման
ընթացքումմի՛մոռացեքսահմանելհատուկգենդերազգայուն
ցուցանիշներ(դրանքթույլենտալիսչափելկանանցև
տղամարդկանցհարաբերություններիփոփոխությունները
քաղաքականությանորոշակիոլորտում,ծրագրումկամ
գործունեությանմեջ),որոնքօգտակարկլինենմոնիթորինգի
համար:Համեմատեքքաղաքականությանկամծրագրի
ազդեցությունըկանանցևտղամարդկանցվրադրա
իրականացմանընթացքում:

Հիշեք,որկարևորէնաևորոշել,թեերբէնպատակահարմար
իրականացնելքաղաքականությանմոնիթորինգևգնահատում:
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Մի՛մոռացեքփաստաթղթավորելգենդերինառնչվող
պահանջները:Գործնականումկարողեններառվելհետևյալ
պահանջները.

∙ Դրամաշնորհիդիմումումգենդերային
մտահոգություններիվերաբերյալհատուկբաժին`տվյալ
տարածքումկանանցևտղամարդկանցիրավիճակի
քարտեզագրում,հատուկգենդերայիննպատակների
ձևակերպում,որոնքհիմնավորվումենարդիական
արդյունքներովևհամապատասխանումդիմում
ներկայացնելուհրավերինպատակներին,ինչպես
նաևբացատրություն,թեինչպեսենիրագործվելու
սահմանվածնպատակները:

∙ Օգտագործողիվրակենտրոնացածև(կամ)
մասնակցայինմեթոդաբանություններիկիրառում,
որոնքհաշվիենառնումգենդերայինասպեկտները/
բաղադրիչը`գործընթացումկանանցարդար
մասնաբաժնիանմիջականներգրավմամբևդիտարկելով,
թեինչպեսենգենդերայինանհավասարությունները/
տարբերություններըձևավորվումտվյալ
քաղաքականությանոլորտիտիրույթներումև
համատեքստերում:

Այսասպեկտներըպետքէներառվենքաղաքականության
գնահատմանչափանիշներիմեջևստուգվենդրա
իրականացմանընթացքում:Անհրաժեշտէապահովել
թափանցիկությունամբողջգործընթացում:ՔՀԿ-ների
կողմիցմշակվածպլանը,մոնիթորինգիևգնահատման
զեկույցներըպետքէհանրությանըհասանելիլինեն:Սա
կստեղծիվստահությունՔՀԿ-ներիևնրանցառաջարկած
քաղաքականությանկամծրագրիթիրախայինխմբի
(խմբերի)միջև:Գործողություններիծրագրիիրականացմանը
նախապատրաստվելիսչպետքէմոռանալցանցային
աշխատանքներիևդաշինքներիձևավորմանմասին:
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Գործողություններիծրագրիիրականացում

Իրականացմանփուլումդուքպետքէապահովեք,որշահագրգիռ
բոլորկողմերըտեղյակլինենհամապատասխանգենդերային
նպատակներիուպլաններիմասին:Անհրաժեշտության
դեպքումկազմակերպեքճեպազրույցներևկարողությունների
զարգացմաննախաձեռնություններ՝ելնելովկարիքներից:

Գենդերային հավասարության դասընթացը որպես 
կարողությունների զարգացման նախաձեռնությունների մաս:
Սովորաբար,այսդասընթացնանցկացվումէքաղաքականության
ոլորտումգենդերայինհավասարությանասպեկտներնինտեգրելու
կարողություններըհզորացնելունպատակով:Այննախատեսվում
էբոլորդերակատարներիհամար,որոնքակնկալումեններդրում
ունենալայդգործընթացում.այլՀԿ-ներ,որոշումներկայացնողներ,
պատգամավորներ,հետազոտողներ,մոնիթորինգիևգնահատման
փորձագետներ,ծրագրայինկոմիտեիանդամներևայլն:Կարևոր
էնաևմշակելաջակցությանմիջոցառումներ,որոնքկօգնեն
իրականացմանփուլումհաղթահարելդժվարություններըև
հետագայումկծառայենորպեսուղեցույցներ:Աջակցությունը
կարողէստանալտարբերձևեր,ինչպիսիքեն.

∙ Գործընկերներիհետորոշակիքաղաքականության
ոլորտումգենդերայինհարցերովձեռքբերվածփորձի,
քաղվածդասերիևփորձառնությանփոխանակում:
Կարողեքդիտարկելքաղաքականությանոլորտում
գենդերայինհավասարությանհարցերովոչֆորմալ
աշխատանքային/աջակցությանխումբստեղծելուհարցը:

∙ Գենդերային(մեյնսթրիմինգի)հարցերովփորձագետների
հետխորհրդակցելուհնարավորությանտրամադրում:

ՔՀԿ-ներիաշխատանքիտեսանելիությունըշատկարևոր
էհատկապեսայնդեպքերում,երբնրանքիրականացնում
ենքաղաքականությանփոփոխությանկամլրամշակման
ջատագովություն:Որոշակիքաղաքականությանկամծրագրի
մշակման,իրականացմանևգնահատմանփուլերումկարող
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ենհրապարակվելնյութեր,հաղորդակցություններ,մամլո
հաղորդագրություններ,տեսանյութերևձայնագրություններ
(փոդքասթ)`օգտագործելովավանդականևսոցիալական
լրատվամիջոցներ:Կարևորէհատուկտեսանելիությունտալ
գենդերայինհիմնախնդիրներինևխուսափելսեքսիստական
բառամթերք,կարծրատիպայինկամխտրականպատկերներ
օգտագործելուց:Միջոցառումներևհամաժողովներ
կազմակերպելիսպետքէլավմտածելբանախոսներիցուցակի
շուրջ`պահպանվու՞մէարդյոքկինևտղամարդխոսնակների
հավասարակշռություն,կինփորձագետներինբավարար
ուշադրությունհատկացվու՞մէ:

4. Արդյունքներիմոնիթորինգ
 ևգնահատմաննախապատրաստում

Քաղաքականությանիրականացումըպետքէմշտադիտարկվի,
նախընտրելիէ՝տարբերշահակիցներիկողմից,այդթվում`
ՔՀԿ-ների:Ուստիանհրաժեշտէսահմանելհամապատասխան
ցուցանիշներևպլանավորելուիրականացնելմոնիթորինգի
հատուկգործողություններ:Դուքպետքէհավաքեքտվյալներև
տեղեկություններ՝հիմնվելովձերսահմանածցուցանիշներիվրա,
որպեսզիստուգեք,թեձերնպատակներնումիջոցառումները
իրագործվու՞մեն:

Գենդերազգայունմոնիթորինգըհնարավորությունէտալիս,որ
գենդերայինանջրպետներնուդժվարություններըբացահայտվեն
ևվերանայվենհնարավորինսշուտ,քանիդեռհնարավոր
էներկայացնելփոփոխություններ,որոնքանհրաժեշտեն
ծրագրվածմիջամտություններնիրականացնելուհամար:
Հաշվիառեքհատուկգենդերայինմոնիթորինգիրականացնելու
հնարավորությունը,այսինքն՝մոնիթորինգ,որիմոտեցումը
միտվածէգենդերայինհավասարությունըկյանքիկոչելուն`
որպեսհիմնականառանցք:

Հետևելովպլանավորմանփուլումձերսահմանածմոնիթորինգի
ժամանակացույցին`համոզվեք,որամենինչտեղիէունենում
ըստպլանի՝խաչաձևստուգելովայնպլանավորմանփուլում
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սահմանվածցուցանիշներինկատմամբ:Գործընթացում
առաջացածխոչընդոտներնանմիջապեսվերացնելուհամար
նախատեսեքուղղիչգործողություններ:

Ապահովեք,որգենդերինառնչվողգործողություններն
իրականացվենևզեկուցվեն:Մոնիթորինգիարդյունքներիմասին
զեկուցելըտեղեկություններէտրամադրումայնմասին,թեինչնէ
ավելիլավաշխատում,ինչըկարևորնշանակությունունի:

Անշուշտ,մոնիթորինգընաևխթանումէ
հաշվետվողականությունը,ուստիապահովեք,որ
գործողություններիիրականացմանհամարպատասխանատու
անձինքլինենհաշվետու,ևդիտարկեքանհրաժեշտության
դեպքումպատժամիջոցներկիրառելուհարցը:

Իլրումնմոնիթորինգի՝անհրաժեշտէիրականացնել
նաևգնահատում`շարունակականկամէքս-պոստ
(«իրադարձությունիցհետո»)հիմունքով:Այնպետքէհաշվի
առնիքաղաքականությանգործողությանընթացքում
հավաքվածևդասակարգվածտեղեկատվություններնու
տվյալները,ինչպեսնաևայլգիտելիքներնուաղբյուրները:
Գենդերազգայունգնահատումըներառումէհարցերևմեթոդներ
(գենդերայինվերլուծություն),որոնքինտեգրումենգենդերային
հավասարությանհեռանկարը:Օրինակ՝դուքուզումեքիմանալ,
թեինչչափովէքաղաքականությունըհասելիրնպատակներին,
մասնավորապես,տղամարդկանցևկանանցստացած
օգուտներիտեսանկյունից,կամինչչափովենբավարարել
տղամարդկանցևկանանցկարիքները:

Դիտարկեքհատուկգենդերայինգնահատումիրականացնելը`
կենտրոնանալովայնմոտեցմանվրա,որըկյանքիէկոչում
գենդերայինհավասարությունըտվյալոլորտում:Նման
գնահատումըզգալիորենկնպաստիհասկանալուն,թեինչն
էլավաշխատում,ևորտեղենդժվարությունները՝այդկերպ
հնարավորությունտալովկատարելագործելգենդերային
մեյնսթրիմինգիմոտեցումըհետագագործողություններում:
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ՔՀԿ-ներըպետքէգնահատմանքաղաքականությունըմատչելի
դարձնենհանրությանհամարևտարածենդրաարդյունքները՝
հետևելովհստակռազմավարությանը,որպեսզիխթանեն
սովորելուներուժը:Գնահատմանարդյունքները,քաղված
դասերըևներկայացվածառաջարկություններըշատօգտակար
կլինենձերքաղաքականությանկամծրագրիհաջորդշրջանակը
վերամշակելիսևկարողեննույնիսկկիրառվելայլոլորտների
քաղաքականությանմշակմանաշխատանքներում:

Ընդհանուրառմամբ,քիչփաստերկան,որոնքվկայումեն,
որՔՀԿ-ներըմասնակցումենգենդերայինազդեցության
գնահատմանմոդելներիմշակմանևիրականացման
աշխատանքներին,մինչդեռշահագրգիռկողմերիհետ
խորհրդակցություններըազդեցությանգնահատման
ընթացակարգիբաղկացուցիչմասեն:

Ներդիր23. Գենդերայինմեյնսթրիմինգիգործիքներ

Գենդերային վերլուծությունըանհրաժեշտտվյալներու
տեղեկություններէտրամադրումգենդերայինհեռանկարը
քաղաքականություններում,ծրագրերումևնախագծերում
ինտեգրելուհամար:

Գենդերային ազդեցության գնահատումըսահմանվում
էորպեսնախնականգնահատում(էքս-անտե`
«իրադարձությունիցառաջ»),վերլուծությունկամօրենքի,
քաղաքականությանկամծրագրիգնահատում,որը
հնարավորությունէտալիսկանխարգելիչեղանակով
բացահայտելտվյալորոշմանբացասականհետևանքների
հավանականությունըկանանցևտղամարդկանց
հավասարությանդրությանվրա:

Գենդերային աուդիտը գենդերայինհավասարության
ինստիտուցիոնալացումըկազմակերպություններում
գնահատելուևստուգելուգործիքէ,այդթվում`
կազմակերպություններիքաղաքականություններ,
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ծրագրեր,նախագծերև(կամ)ծառայություններ,
կառույցներ,վարույթներ/ընթացակարգերև
բյուջեներ:Գենդերայինաուդիտներնօգնումեն
կառավարությանը/կազմակերպություններին/քաղաքական
կուսակցություններին/հաստատություններին՝
բացահայտելուևհասկանալուգենդերային
օրինաչափություններնիրենցկազմակերպությունների
կազմում,կառուցվածքներում,գործընթացներում,
կազմակերպականմշակույթումևմարդկայինռեսուրսների
կառավարմանքաղաքականությունում,ինչպեսնաև
քաղաքականությունների և ծառայությունների մշակման և 
մատուցման գործընթացներում:Այնսահմանումէբազային
գիծ,որինկատմամբառաջընթացըչափվումէորոշակի
ժամանակայինկտրվածքով՝բացահայտելովգենդերային
կրիտիկականանջրպետներնումարտահրավերներըև
ներկայացնելովառաջարկություններ,թեինչպեսկարող
ենդրանքլուծվելբարելավումներիևնորարարությունների
միջոցով:

Քաղաքականությունների,ծրագրերի,նախագծերիկամ
ծառայություններինկատմամբկիրառելիսգենդերային
աուդիտըսկսվումէուսումնասիրելով,թեինչ չափով է 
գենդերային հավասարությունն ինտեգրված բարձր 
մակարդակի քաղաքականության նպատակներում և 
գերակայություններում, իսկայնուհետգնահատումէ,թեինչ 
չափով են իրականում իրականացվել քաղաքականության 
մտադրությունները հատուկ նախաձեռնություններում 
(օրինակ`ծրագրեր,նախագծեր,ծառայություններ):
Պլանավորմանմակարդակումգենդերայինաուդիտը
վերլուծումէ,թեարդյոքգոյությունունե՞նգենդերային
հատուկնպատակներ,կամապահովվե՞լէարդյոք
գենդերայինմեյնսթրիմինգըքաղաքականությանընդհանուր
նպատակներում`երաշխավորելով,որդրանքնպաստում
ենգենդերայինանջրպետներիվերացմանը,ապահովում
են,որկանայքևտղամարդիկօգտվենհավասարապեսկամ
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իրենցգենդերայինկարիքներինհամապատասխան,ևոր
այդանհավասարություններըչենշարունակվում:Նույնձևով,
գենդերայինաուդիտըշարունակումէվերլուծելգենդերային
մեյնսթրիմինգիապահովումըքաղաքականության,ծրագրի
կամնախագծիիրականացմանփուլում:Վերջապես,
մոնիթորինգիևգնահատմանփուլիգենդերայինաուդիտն
ուսումնասիրումէ,թեթիրախներնուցուցանիշները
արդյոքներառու՞մենգենդերայինհեռանկարնինչպեսըստ
սեռիբաժանվածտվյալների,այնպեսէլըստգենդերային
հավասարությանարձանագրվածառաջընթացի:

Գենդերային բյուջետավորումըգենդերայինմեյնսթրիմինգի
կիրառումնէբյուջետայինգործընթացում:Այննախատեսում
էբյուջեներիգենդերահենգնահատմանիրականացում,
գենդերայինհեռանկարիինտեգրումբյուջետային
գործընթացիբոլորմակարդակներումևեկամուտներիու
ծախսերիվերակառուցումգենդերայինհավասարության
խթանմաննպատակով:Կարճասած,գենդերային
բյուջետավորումըռազմավարությունևգործընթացէ,
որնուղղվածէերկարաժամկետկտրվածքովգենդերային
հավասարությաննպատակներիիրագործմանը:

Գենդերային իրազեկության բարձրացումըվերաբերում
էգենդերայինդերերիտեսանկյունիցհասարակությանը
դիտարկելու/ուսումնասիրելուկարողությանհզորացմանը,
ինչպեսնաևըմբռնելուն,թեինչպեսէդաազդել
կանանցկարիքներիվրա՝տղամարդկանցկարիքների
համեմատությամբ:

Գենդերային գնահատումըգենդերայինմեյնսթրիմինգի
մեթոդէ,որնինտեգրումէգենդերայինհավասարության
մտահոգություններըգնահատմաննպատակների,
մեթոդաբանության,մոտեցումներիևկիրառությանմեջ:

Գենդերային վիճակագրությունը և ցուցանիշները 
գենդերայինհավասարությանխթանմանևգենդերային
մեյնսթրիմինգիմոտեցմանկիրառմանկարևորգործիքներ
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են:Դրանքինտեգրումենգենդերայինհեռանկարը
վիճակագրականտվյալներիհավաքման,վերլուծությանև
ներկայացմանգործընթացներում:

Ստորև ներկայացվումէդեպքիուսումնասիրություն,որը
հնարավորությունկտաավելիխորուսումնասիրելՔՀԿ-ների
փորձը,որոնքնախաձեռնողականմոտեցումենցուցաբերել
ընտրականօրենսգրքիփոփոխությանը`ստեղծելովքաղաքական
կյանքումկանանցավելիբարձրմասնակցությաննոր
հնարավորություններ:

Ներդիր24.  Դեպքիուսում նասիրություն.ՀԿ-ների
  կոալիցիանփոխումէընտրականօրենքը`
  ստեղծելովքաղաքականությանմեջ
  կանանցավելիբարձրմասնակցության
  հնարավորություններԲոսնիա
  ևՀերցեգովինայում

Մշակվել է դոկտոր Իգոր Դավոր Գաոնը (2021 թ.)` Միֆթարիի 
«Կանանց քաղաքական մասնակցությունը Բոսնիա և 
Հերցեգովինայում» (2015 թ.) աշխատության հիման վրա:

Բոսնիա և Հերցեգովինայում (ԲՀ) գենդերային 
առաջին քվոտան հաստատվել է դեռ 1997 թվականին՝ 
ԵԱՀԿ-ի աջակցությամբ: Օրենքը բոլոր քաղաքական 
կուսակցություններին պարտավորեցրեց իրենց ցուցակների 
առաջին 10 թեկնածուի շարքում ընդգրկել առնվազն երեք 
կին: Այդ քվոտայի սահմանումն ավելի դյուրին դարձրեց 
կանանց մուտքը քաղաքական տիրույթ, քանի որ դրա շնորհիվ 
1998 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում 
կանայք ստացան ընդհանուր մանդատների 26 տոկոսը: 

Այդ դրական փոփոխությունը հնարավոր չէր լինի առանց 
ՀԿ-ների և որոշ այլ շահագրգիռ կողմերի գենդերային 
հավասարությունը խթանելու հանձնառության: 13 
հասարակական կազմակերպություններից ձևավորված 
կոալիցիան քաջալերեց կանանց մասնակցել 
ընտրություններին` որպես ընտրող և թեկնածու: 
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Նրանց ջանքերի արդյունքում Պառլամենտական 
ասամբլեայի Ներկայացուցիչների պալատում կանանց 
ներկայացվածության հարաբերակցությունն աճեց 2-ից 
մինչև 25 տոկոս: ՀԿ-ների քարոզարշավին միացան 15 կին 
քաղաքական գործիչներ (պատգամավորներ): 

Ինչպե՞ս ծավալվեց այդ գործընթացը: Ընտրություններում 
և ընտրական գործընթացներում «գենդերային 
անհավասարությունը» բացահայտելուց հետո 13 ՀԿ 
կազմեցին ՀԿ-ների կոալիցիա (ցանց)` միավորելով իրենց 
ուժերն ու միջոցները: Նրանք վերլուծեցին կանանց ցածր 
մասնակցության հիմնախնդիրն ու դրա պատճառները 
և վերլուծության արդյունքների հիման վրա մշակեցին 
ռազմավարություն/գործողությունների ծրագիր, որը, ի թիվս 
այլ միջոցառումների, ներառում էր 15 կին քաղաքական 
գործիչների (պատգամավորների) հետ երկխոսության 
նախաձեռնում` նրանց աջակցությունը ստանալու և դաշինք 
կազմելու նպատակով: Կոալիցիան կազմեց նաև բյուջե: 

Քարոզարշավի կարգախոսն էր՝ «Մենք ավելի շատ ենք»: 
Կարգախոսը շատ լավ էր ընտրված, քանի որ այն ենթադրում 
էր, որ կան շատ ավելի մեծ թվով կանայք, ովքեր պատրաստ 
են մուտք գործել քաղաքականություն:

2000 թվականին ընտրական օրենքում ամրագրվեց 
բաց ցուցակների մոդելը (տեղերը հատկացվում էին այն 
թեկնածուներին, որոնք նախընտրության ավելի շատ 
ձայն են հավաքել), ինչը կրկին դժվարացնում էր կանանց 
թեկնածության առաջադրումը: Այդ ժամանակ ԲՀ-ի 
խորհրդարանի Ներկայացուցիչների պալատում կար 
ընդամենը 2 կին պատգամավոր (4,76 տոկոս): 

Կրկին ստեղծվեց ՀԿ-ների կոալիցիա, որը կին քաղաքական 
գործիչների հետ համատեղ մեկնարկեց քարոզարշավ` ավելի 
մեծ թվով կանանց քաղաքականության մեջ ներգրավելու 
նպատակով: Կոալիցիան կազմակերպեց դեմ առ դեմ 
հանդիպումներ կանանց հետ երկրի բոլոր շրջաններում՝ 
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ընտրություններում և ընտրական գործընթացներում 
նրանց մասնակցությունը խրախուսելու, «ընտանեկան» 
քվեարկությունից և տղամարդկանց ցանկացած 
ազդեցությունից խուսափելու նպատակով: Այս անգամ 
Կոալիցիայի կարգախոսն էր` «Եթե մենք միասին լինենք և 
քվեարկենք մեր ձեռքով, ապա կհաղթենք»:

Այդ հանդիպումներից մեկին ներկա էր նաև Բոսնիա և 
Հերցեգովինայի խորհրդարանի Ներկայացուցիչների 
պալատի պատգամավոր տիկին Դերվոզը: Ընդմիջման 
ժամանակ մասնակիցներից մի քանիսը մոտեցան նրան 
առկա գենդերային խնդիրները քննարկելու համար` նշելով, 
որ ընտրական քվոտան հնարավոր է բարձրացնել մինչև 
40 տոկոս` ներկայումս նվազ ներկայացված գենդերի 
համար: Տիկին Դերվոզին շատ դուր եկավ առաջարկը, և 
նա, խորհրդարանի այլ կին պատգամավորների հետ, առաջ 
տարավ այդ գաղափարը: 

Նույն տարում Բոսնիա և Հերցեգովինայի խորհրդարանի 
Ներկայացուցիչների պալատում տարբեր քաղաքական 
կուսակցությունների կին պատգամավորներ ձևավորեցին ոչ 
ֆորմալ խումբ` այսպես կոչված «Կանանց ակումբ»: Այդ քայլը 
մեծ արձագանք ստացավ Բոսնիա և Հերցեգովինայի որոշ 
տղամարդ քաղաքական գործիչներից:

Հարցեր

1. Ի՞նչ գենդերային հիմնախնդիր էին ՀԿ-ները փորձում 
լուծել: 

2. Ովքե՞ր էին շահակիցները: Ի՞նչ դերակատարում ունեցավ 
ՀԿ-ների կոալիցիան:

3. Ի՞նչ մոտեցում և մեթոդներ կիրառվեցին թիրախային 
խմբի, հանրության և որոշումներ կայացնողների 
շրջանում իրազեկությունը բարձրացնելու համար:

4. Մոտեցումն արդյոք գենդերազգայու՞ն էր: 
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5. Ինչպե՞ս կմշակեիք և կիրականացնեիք նմանատիպ 
գործողություն Հայաստանում:

ՍտորևներկայացվածվարժությունըՔՀԿ-ներին
հնարավորությունկտամտորելմիջամտությանառաջարկի
և«գենդերայինակնոցի»միջովայնվերլուծելու,ինչպեսնաև
քաղաքականությանպարբերաշրջանումջատագովության
բաղադրիչիանհրաժեշտությանշուրջ:

Ներդիր25. Դեպքիուսում նասիրություն.
  հավասարությունբոլորիհամար
  զբաղվածությանոլորտում
  (մշակ ել է դոկտոր Ալենկա Վեր բո լեն 2021 թվա կա նին` 
  ծրագ րի ա ռա ջար կի հի ման վրա)

Զբաղվածությանոլորտումպետական(նպատակային)
քաղաքականություննուղղակիորենազդումէերկրի
սոցիալ-տնտեսականզարգացմանևվերջինհաշվով`
հանրայինկյանքիորակիբարձրացմանվրա:Հայաստանի
կառավարությունընախաձեռնելէբարեփոխումներ
աշխատանքայինօրենսգրքում,որոնքուժիմեջկմտնեն2021
թվականիհուլիսին:

ՉորսՀԿ-ներիցբաղկացած«Գ»կոնսորցիումըցանկանում
էբարելավելՀՀաշխատանքայինօրենսգիրքը`ինպաստ
աշխատանքայինիրավունքներիպաշտպանության:Այդ
նպատակովԿոնսորցիումըմշակելէջատագովությանծրագիր,
որիարդյունքումկմշակվիքաղաքականությանբարելավման
ապացուցահեն/տվյալահենառաջարկություններիփաթեթ,
որըկներկայացվիՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերի
նախարարությանը:Ստորևներկայացվումենծրագրի
վերաբերյալլրացուցիչտեղեկություններ:

ԾրագրիշահառուներնենՀՀաշխատանքայինտարիքի
ամբողջբնակչությունը,իսկթիրախայինխումբը`ՀՀ
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աշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարությունը
(ՀՀԱՍՀՆ),(քաղաքականությունմշակողմարմին,որինէլ
ուղղվածէջատագովությանուղերձը,քանիորայնօժտված
էքաղաքականություններումփոփոխությունկատարելու
լավագույնհնարավորությամբ):

Ծրագրինախադրյալներըևհիմնավորումը:Անկախացումից
հետոՀայաստանումիրականացվելենզբաղվածության
ոլորտիբարեփոխումներ:2004թվականիաշխատանքային
օրենսգիրքըերաշխավորումէիրավականհավասարություն
աշխատանքայինհարաբերություններումևարգելումէ
խտրականությունըմիշարքհիմքերով,ներառյալ՝սեռ,
ազգություն,տարիքևայլն:

Աշխատավայրումաշխատողներիիրավունքների
պաշտպանությանարդյունավետմեխանիզմների
բացակայությունըբազմաթիվթերություններիցմեկնէ`ի
թիվսխտրականության,կոռուպցիայի,հովանավորչության,
դատականկողմնակալությանևսոցիալական
անհավասարության:Հայաստանիտնտեսությանբոլոր
ոլորտներումվարձատրությանգենդերահենանջրպետը
կազմումէմոտ36տոկոս,մինչդեռաշխարհումնույն
ցուցանիշը23տոկոսէ:

2019թվականինիրականացվածաշխատանքային
հարաբերություններումսեռի,տարիքիևհաշմանդամության
հիմքերովխտրականությանուսումնասիրությունըհաստատեց
խտրականությանառկայությունըզբաղվածությանոլորտում:
Ուսումնասիրությունըպարզեցնաևզբաղվածության
ոլորտումգենդերայինխտրականությանառկայությունը,
որըդրսևորվումէաշխատանքիընդունման,ազատմանև
մասնագիտականաճիգործընթացներում:Հաշմանդամություն
ունեցողանձանցնկատմամբխտրականությունըդրսևորվում
էհիմնականումաշխատանքիընդունվելիս:Եվվերջապես,
առկաէտարիքովպայմանավորվածխտրականություն,որը
երիտասարդներինկատմամբդրսևորվումէհիմնականում
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աշխատանքիընդունվելիս,իսկտարեցներինկատմամբ`
աշխատանքիցազատվելիս:

Մինչև2019թվականըաշխատանքայինօրենսգրքում
ամրագրվածչէրհակախտրականությանորևէնորմ,
այսինքն՝չէրսահմանվումխտրականությանարգելքորևէ
հատկանիշով:Իրավականկարգավորմանևպետականուոչ
պետականվերահսկողությանբացակայությանպայմաններում
գործատունազատէրգործնականհատկանիշներով
չպայմանավորվածցանկացած,այդթվում՝սեռատարիքային
հատկանիշներովպայմաններթելադրելաշխատանքի
ընդունվելիսևաշխատանքայինիրավունքներնիրացնելիս։
Պետականվերահսկողմարմնիբացակայությունըև
արհեստակցականմիություններիթույլլինելըանկաշկանդ
էինդարձնումգործատուին՝աշխատողինտնտեսական
կախվածությանմեջդնելուհարցում։

Այնուհետև2019թվականինօրենսգիրքը
լրացվեց3․1հոդվածով,որտեղսահմանվեց
«խտրականություն»հասկացությունը,ևամրագրվեց
աշխատանքայինօրենսդրությամբխտրականության
արգելմաննորմը:Միաժամանակարգելվեցաշխատանքի
ընդունմանհայտարարություններում(մրցույթներում)
ևաշխատանքայինհարաբերություններիիրացման
ընթացքումգործնականհատկանիշներիցևմասնագիտական
պատրաստվածությունիցուորակավորումիցբացի
խտրականությանհիմքհանդիսացողորևէայլպայման
սահմանելը:Օրենսդրականայսպահանջներիպահպանումը
իրավակիրառպրակտիկայումենթակաէուսումնասիրման
անհատականբողոքներիևդատականպրակտիկայիմիջոցով։

2020թվականինCOVID-19համավարակըևսազդեցերկրի
աշխատաշուկայիվրա`ավելացնելովաշխատանքային
իրավունքներիոտնահարմանդեպքերը:Այնոչմիայն
վերհանեցչգրանցվածաշխատողներիավելացած
քանակըև«թաքցված»աշխատավարձերիխնդիրը,այլև
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ցուցադրեցաշխատողիիրականարժեքըգործատուի
համար։Կորոնավիրուսիհամավարակիընթացքում
գրանցվածկրճատումներնաշխատանքայինիրավունքների
ոտնահարմանմիմասնենմիայն։2019թ.Մարդու
իրավունքներիպաշտպանիգրասենյակըստացելէ
աշխատանքայինիրավունքներիխախտմանվերաբերյալ519
դիմում-բողոք,իսկ2020թ.առաջինչորսամիսներիդրությամբ
դիմումներիթիվըգերազանցելէ220-ը։Պաշտոնական
վիճակագրությունը,սակայն,դեռ«լուռ»էայսերևույթի
հանդեպ:

Հայաստանիօրենսդրությունընախատեսումէաշխատանքի
իրավունքիպաշտպանությաներաշխիքներ,որոնք,սակայն,
բավարարչեն:Այդիրավունքըվերականգնելուհամարանձը
պետքէդիմիդատարան,ինչըժամանակատար,ծախսատար
ևհաճախանարդյունավետգործընթացէ:Մյուսկողմից՝
աշխատանքայինհարաբերություններիկանոնակարգման
մասինիրազեկվածությունըշատցածրմակարդակիվրա
է։Հայաստանումաշխատողնիրիրավունքներիմասին
տեղեկացվածլինելըչիդիտարկումորպեսբարեկեցության
չափանիշ,այդուհանդերձ,խնդիրներինառերեսվելը
քաղաքացիներինստիպումէհետևողականություն
ցուցաբերելիրենցիրավունքներիվերականգնմանգործում:

Ծրագրայինգործողություններ

Հետազոտություն:Նախատեսվումէիրականացնել
հետազոտությունՀՀզբաղվածությանոլորտում
աշխատանքայինիրավունքներիվերաբերյալ,
ուսումնասիրելայդիրավունքներիպաշտպանվածությունը,
դրանցխախտմանհաճախականությունը,տեսակը՝
պայմանավորվածմիքանիգործոնով,այդթվում՝նոր
կորոնավիրուսիհամավարակով:Միաժամանակվերկհանվի
աշխատողներիիրազեկություննիրենցիրավունքների,դրանց
պաշտպանությանմեխանիզմներիվերաբերյալ,ինչպեսնաև
կբացահայտվի,թեորքանովենաշխատողներըհետևողական
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իրենցխախտվածիրավունքների(այդթվում`կոլեկտիվ)
պաշտպանությանհարցում,հասկանալուհամարնաև
պաշտպանությանչդիմելուպատճառները։Հետազոտությունը
կներառիորակականևքանակականսոցիոլոգիական
մեթոդներիհամադրում,ինչպեսնաևօրենսդրության
վերլուծություն,տեղեկատվությանհավաքմանտարբեր
մեթոդներիկիրառումթե՛գործատուների,թե՛աշխատողների
հետհարցումներիրականացնելիս,նաև՝դիտարկում
(մոնիթորինգ)պետականևմասնավորոլորտներում:
Իրականացվածխորքայինհետազոտությունըթույլկտա
հանգելհիմնավորվածևտվյալահենեզրակացությունների,
որոնցհիմանվրակմշակվենքաղաքականության
բարեփոխմանառաջարկություններ:

Ջատագովություն:Փորձառումեդիակազմակերպության
աջակցությամբԿոնսորցիումըմտադիրէշփվելհանրության
ևայլշահագրգիռկողմերիհետ:Մասնավորապես,
հանդիպումներտեղիկունենանպետականևմասնավոր
հատվածիհաստատությունների,ՀՀառողջապահական
ևաշխատանքիտեսչականմարմնի(ՀՀԱԱՏՄ),ՀՀ
ԱԺառողջապահությանևսոցիալականհարցերի
մշտականհանձնաժողովի,ՔՀԿ-ների,ինչպեսնաև
վերջնականշահառուների՝շարքայինքաղաքացիներիև
գործազուրկներիհետ:Հետազոտությանարդյունքները
կներկայացվեն,հիմնականխնդիրներըկբացահայտվեն,
ևվերոհիշյալկողմերիկարծիքներըկքննարկվեն
առաջարկություններումդրանքներառելուհամար:Բոլոր
հանդիպումներիլուսաբանումըհանրությանլայնշրջաններին
կհասցնիհիմնախնդրիկարևորությունը,նախատեսվող
գործողություններիուհասարակականհնչեղության
շնորհիվհնարավորկլինիավելիճիշտևհասցեական
աշխատանքներտանելհետագայում՝նպաստելովոլորտի
բարելավմանը:ԱյսփուլումնախատեսվումէնաևՔՀԿ-ների
հետսեմինարներիանցկացումբոլորմարզերումևԵրևանում՝
նպատակունենալովբարձրացնելիրազեկությանև
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իրավագիտակցությանմակարդակը,ինչպեսնաևզարգացնել
ՔԿՀ-ներիկարողություններնայսոլորտում՝շարունակելու
ևճիշտխորհրդատվականծառայություններմատուցելու
արդենիրենցշահառուներին՝փոխանցելովգիտելիքները
յուրաքանչյուրնիրմարզումուքաղաքում:Ծրագրիամբողջ
ընթացքումԿոնսորցիումիանդամներըևհատկապես
մեդիաոլորտիպատասխանատուկազմակերպությունը
կիրականացնենծրագրայինգործողություններիև
արդյունքներիլուսաբանում`օգտագործելովտարբեր
մեդիագործիքներ,ներառյալ՝Կոնսորցիումիկայքըև
սոցիալականցանցերը:Իրազեկմանլայնքարոզարշավը,իր
հերթին,նպատակունիհանրությանլայնշրջանակներին
իրազեկելաշխատանքայինիրավունքներիմասին,հորդորել
դրանցպաշտպանվածությանմեխանիզմներիկիրառումը,
կանխելհնարավորխախտումներիդեպքերը,ինչպեսնաև
իրազեկելիրականացվողբարեփոխումներիևդրանցում
յուրաքանչյուրքաղաքացուդերիունշանակության
մասին:Ծրագրիշրջանակներումնախատեսվումէ
իրականացնելակտիվաշխատանքներևհանդիպումներ
խնդրիպատասխանատուկառույցի՝ՀՀաշխատանքի
ևսոցիալականհարցերինախարարությանհետ:
Նախատեսվումէնախարարությանըներկայացնել
իրականացվածուսումնասիրությունը,եզրակացություններն
ումշակվածառաջարկությունները:Համագործակցություն
հաստատելունպատակովկանցկացվենհանդիպումներ
նաևԱռողջապահականևաշխատանքիտեսչական
մարմնի,ԱԺառողջապահությանևսոցիալականհարցերի
մշտականհանձնաժողովիհետ։Որոշումկայացնողների
վրաազդեցություննապահովելուհամարկօգտագործվեն
ջատագովությանտարբերգործիքներ,կկազմակերպվեն
հանդիպումներևբանակցություններ,կուղարկվեն
պաշտոնականնամակներևայլն:Կոնսորցիումիղեկավար
կազմակերպությունըԱՍՀՆ-ինկիցհասարակականխորհրդի
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անդամէևարդենիսկհամագործակցայինկապերէ
հաստատելԱԺառողջապահությանևսոցիալականհարցերի
մշտականհանձնաժողովիևՀՀառողջապահականև
աշխատանքիտեսչականմարմնիհետ:

Ծրագրիիրականացում

Ծրագիրընախատեսվումէիրականացնել4
կազմակերպությունիցկազմվածԿոնսորցիումիկողմից,
որտեղկազմակերպություններիցմեկըհանդեսկգաորպես
Կոնսորցիումիղեկավար,որիպարտականությունները
կներառենպետականմարմիններիհետնպատակային
աշխատանքըևմշակվածառաջարկություններըօրենսդիր
մարմնիօրակարգբերելը:Ունենալովնախկինումշահերի
պաշտպանությանարդյունավետքարոզարշավների
իրականացմանդրականփորձ՝կոնսորցիումիղեկավար
կազմակերպությունըկօգտագործիբոլորկարողությունները,
գիտելիքները,հմտություններնուկապերը՝նախատեսված
աշխատանքնիրականանցնելուև,իվերջո,ոլորտում
բարեփոխումներկատարելուհամար:

Կոնսորցիումիանդամհանդիսացողհետազոտական
ընկերությունը(«Մ»)կիրականացնիխնդրիանկախ
հետազոտությունևտվյալներիվերլուծություն
ՀՀզբաղվածությանոլորտումաշխատանքային
իրավունքներիվերաբերյալ,կուսումնասիրիայդ
իրավունքներիպաշտպանվածությունը,դրանցխախտման
հաճախականությունը,տեսակը՝պայմանավորվածմիքանի
գործոնով,այդթվում՝կորոնավիրուսիհամավարակով:
Միաժամանակվերկհանվիաշխատողներիիրազեկությունն
իրենցիրավունքների,դրանցպաշտպանության
մեխանիզմներիվերաբերյալ,ինչպեսնաևկբացահայտվի,թե
որքանովենաշխատողներըհետևողականիրենցխախտված
իրավունքներիպաշտպանության(այդթվում`կոլեկտիվ)
հարցում,հասկանալուհամարնաևպաշտպանության
չդիմելուպատճառները։
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Ծրագրիմյուսկարևորփուլը՝տվյալներիուփաստերի
վերլուծությանարդյունքումքաղաքականությունների
բարեփոխմանտվյալահենառաջարկություններիմշակումը,
կիրականացվիԿոնսորցիումիմյուսանդամի`«Դ»կենտրոնի
աջակցությամբ:Այսևշահերիպաշտպանությանփուլերում
Կոնսորցիումիղեկավարկազմակերպությունընախատեսում
էնաևանհատփորձագետներիներգրավում՝զուտնեղ
մասնագիտականեզրահանգումների,առաջարկությունների,
օրենսդրականփոփոխություններիևդրանքընդհանուր
քաղաքականությունում՝Աշխատանքայինօրենսգրքում
ներառելունուղղվածքայլերիրականացնելուհամար:

Ծրագրիմյուսբաղադրիչը՝ջատագովության
գործողություններորոշումկայացնողներիհետ,
հաղորդակցությունհանրությանևշահագրգիռայլ
կողմերիհետ,կիրականացվիԿոնսորցիումի«Y»անդամի
աջակցությամբ:Այդգործողություններըներառումեն
հանդիպումներպետականևմասնավորոլորտների
կառույցների,Առողջապահականևաշխատանքիտեսչական
մարմնի,ԱԺառողջապահությանևսոցիալականհարցերի
մշտականհանձնաժողովի,ՔՀԿ-ների,ինչպեսնաև
պարզապեսքաղաքացիաշխատողներիևգործազուրկների
հետ՝որպեսվերջնականշահառուների:Բոլոր
հանդիպումներիլուսաբանումըհանրությանլայնշրջաններին
կհասցնիհիմնախնդրիկարևորություննունախատեսվող
գործողություններիվերաբերյալտեղեկությունները,
հասարակականհնչեղությանշնորհիվհնարավորկլինիավելի
ճիշտուհասցեականաշխատանքներտանելհետագայում՝
նպաստելովոլորտիբարելավմանը:Կկազմակերպվեննաև
ՔՀԿ-ներիմասնակցությամբսեմինարներբոլորմարզերումև
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Երևանում՝նպատակունենալովբարձրացնելիրազեկության
ևիրավագիտակցությանմակարդակը,ինչպեսնաև
զարգացնելնրանցկարողություններնայսոլորտում:

Հարցերևառաջադրանք

∙ Առաջարկվողջատագովությանծրագրովի՞նչսոցիալ-
տնտեսականխնդիրէլուծվում:Ինչպե՞սևո՞ւմկողմիցէ
այնբացահայտվել:

∙ Առաջարկվողծրագիրըարդյոքգենդերազգայու՞նէև
հաշվի՞էառնումգենդերայինհեռանկարը:Եթեայո,
բացատրեք,թեինչուեքայդպեսկարծում:Եթեոչ,
բացատրեք,թեինչուեքայդպեսկարծում:

∙ Բացահայտվե՞լենարդյոքշահակիցներըևնրանց
դերըգործընթացում:Որևէշահակիցչի՞անտեսվել:
Հիմնավորեքձեր«այո»կամ«ոչ»պատասխանը:

∙ Բացահայտեք,թեինչպեսէծրագիրըհաշվիառել
«գենդերացված»քաղաքականությանպարբերաշրջանը:

∙ Ինչպե՞սկապահովեիքգենդերայինմեյնսթրիմինգը
ջատագովությանառաջարկվողծրագրիբոլորփուլերում`
խնդիրներիբացահայտում,տվյալներիհավաքումև
վերլուծությունևայլն:

∙ Ձերկարծիքով՝ի՞նչըպետքէներառիԱշխատանքային
օրենսգրքիբարեփոխումը:(Մասնակիցներըպետք
էծանոթլինենԱշխատանքայինօրենսգրքինև
առաջարկվողփոփոխություններին):

∙ Ջատագովությանո՞րգործիքներնեննախատեսված:
Նշեքբացահայտվածյուրաքանչյուրգործիքի
առավելություններնութերությունները:

∙ Բացահայտեքգենդերայինանհավասարությունների
հավանականխնդիրներըՀՀզբաղվածությանոլորտում:
Ինչպե՞սէառաջարկվողծրագիրըլուծումայդխնդիրները:
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∙ Քննարկեք,թեդուքինչպե՞սկիրականացնեիքգենդերային
վերլուծությունզբաղվածությանոլորտում:Ի՞նչտեսակի
տվյալներկհավաքեիքևինչպե՞ս:Ի՞նչհարցկտայիք:

∙ Մշակեքզբաղվածությանոլորտումգենդերային
մեյնսթրիմինգիպլան:

Հավելված 6-ում և 7-ումներկայացվումեներկուլրացուցիչ
դեպքերիուսումնասիրություններ,որոնքմշակվելենսույն
Մոդուլինպատակներով:Առաջինուսումնասիրությունում
դասընթացըդիտարկվումէորպեսգենդերայինմեյնսթրիմինգի
գործիք,որըկիրառվումէգենդերայինհավասարության
հիմնախնդիրներիմասինիրազեկությանբարձրացման,
ջատագովությանքարոզարշավումկանանցորպեսհիմնական
շահագրգիռկողմներգրավելումիջոց`միաժամանակ
իրավազորելովկանանցընտրվելուայնպաշտոններում,որտեղ
նրանքկարողենազդելգենդերայինքաղաքականությանվրա:
Մյուսուսումնասիրությունումվերենհանվումգենդերային
անհավասարություններըգյուղականվայրերում,ևքննարկվում
է,թեինչպեսկարելիէգենդերայինհիմնախնդիրներնինտեգրել
հանրությանշրջանում`գյուղականբնակավայրերիկանանց
մասնակցությունըհասարակականկյանքումխթանելուև
դյուրացնելունպատակով:

Ներդիր26. Վարժություն

Քննարկեք հետևյալ ձևակերպումները. 

 ∙ Կառավարությունները պետք է ստեղծեն յուրաքանչյուր 
համայնքի և հասարակության քաղաքական 
գործընթացի և հասարակական կյանքի բոլոր 
մակարդակներում կանանց հավասար մասնակցության 
ու արդարացի ներկայացվածության արագացման 
մեխանիզմներ և հնարավորություն տան կանանց՝ 
հայտնել իրենց մտահոգություններն ու կարիքները, 
ինչպես նաև ապահովեն կանանց լիարժեք ու 
հավասար մասնակցությունը որոշումների կայացման 
գործընթացներում` հասարակական կյանքի բոլոր 
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ոլորտներում: Կառավարությունները և քաղաքացիական 
հասարակությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկեն՝ 
վերացնելու այնպիսի վերաբերմունքներն ու 
գործելակերպերը, որոնք խտրական են աղջիկների և 
կանանց հանդեպ կամ ստորադասում են նրանց, և որոնք 
արմատավորում են գենդերային անհավասարություն:

 ∙ Կառավարությունները պետք է ձեռնարկեն 
աղջիկների և կանանց ներուժի իրացումը խթանելու 
միջոցներ` կրթության, հմտությունների զարգացման 
և անգրագիտության վերացման միջոցով, բոլոր 
աղջիկների և կանանց համար` առանց որևէ 
խտրականության, առաջնային կարևորություն 
տալով աղքատության և առողջական վատ վիճակի 
վերացմանը: Կառավարությունները, համագործակցելով 
քաղաքացիական հասարակության հետ, պետք է 
ձեռնարկեն կանանց համար (համապատասխան, 
մատչելի և որակյալ) կրթության, զբաղվածության, 
առողջապահության, արդարադատության համընդհանուր 
հասանելիության ապահովման անհրաժեշտ միջոցներ` 
կանանց և տղամարդկանց հավասարության հիմունքով: 

 ∙ Կառավարությունները պետք է ձեռնարկեն 
հնարավոր բոլոր գործողությունները գենդերային 
բոլոր անջրպետներն ու անհավասարությունները 
վերացնելու համար, որոնք վերաբերում են կանանց 
կենսապայմաններին և աշխատանքի շուկայում 
մասնակցությանը` ապահովված եկամուտներով 
աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով, ինչը ցույց է տվել, 
որ նպաստում է կանանց իրավազորության զարգացմանը:

Հարցեր 

Գենդերայինհավասարությանխնդիրներիլուծմանի՞նչ
մեխանիզմէհնարավորգտնելՀայաստանում:

Հայաստանիկառավարությանկողմիցձեռնարկվե՞լեն
գործողություններվերոնշյալխնդիրներըլուծելուհամար,եթե
այո,որոնքենդրանք:
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Բառերիցևփաստաթղթիցդեպիպրակտիկա.
գենդերայինբյուջետավորում

Բյուջենկառավարությանգերակայություններիևքաղաքական
հանձնառություններիվերափոխումնէգործնական
միջոցառումների:

Գենդերայինբյուջետավորումըվերլուծականգործիքների
օգտագործումնէորպեսբյուջետայինգործընթացիկանոնավոր
մաս,այնպես,որբյուջենավելիարդյունավետլինիգենդերային
հավասարությաննպատակներիիրագործմաննաջակցելու
առումով:

Գենդերայինբյուջետավորումըկանանցևտղամարդկանցմիջև
հավասարությանհասնելուռազմավարությունէ՝կենտրոնանալով
այնբանիվրա,թեինչպեսենհավաքվումևծախսվումհանրային
ռեսուրսները:Դաբյուջետավորմանմոտեցումէ,որըկարող
էբարելավելայն,երբտնտեսական(հարկաբյուջետային)
քաղաքականությունըևվարչականընթացակարգերը
կառուցվածենգենդերայինանհավասարությանխնդիրների
լուծմանհամար:

Եվրոպայիխորհուրդըգենդերայինբյուջետավորումըսահմանում
էորպես«գենդերայինհիմքովբյուջեներիգնահատում,
բյուջետայինգործընթացիբոլորփուլերումգենդերային
հեռանկարիներդրումևսեռերիիրավահավասարության
խրախուսմաննպատակովբյուջետայինծախսերիև
եկամուտներիվերակառուցում»:

Գենդերայինբյուջետավորմաննպատակըեռակիէ`

∙ խթանելտնտեսական(հարկաբյուջետային)
պլանավորմանհաշվետվողականությունըև
թափանցիկությունը.

∙ բարձրացնելգենդերայինմիտվածությամբ
մասնակցությունըբյուջետայինգործընթացին,օրինակ`
ձեռնարկելովբյուջեիկազմմանգործընթացումկանանցև
տղամարդկանցհավասարներգրավմանքայլեր.
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∙ խթանելգենդերայինհավասարությունըևկանանց
իրավունքները:

Գենդերայինբյուջետավորումըկարողէկիրառվելցանկացած
տիպիբյուջետայինհամակարգինկատմամբ`կառավարման
բոլորմակարդակներում:

Գենդերային բյուջետավորում կենտրոնական իշխանության 
մակարդակով

Գենդերայինբյուջետավորմաններդրումըկենտրոնական
իշխանությանմակարդակովկարևորէ,քանիորբյուջետային
որոշումները,ինչպեսեկամուտների,այնպեսէլծախսերիմասով,
ընդունվումենայդմակարդակում:

Պատրաստելգործնականօրինակներ,թեինչպեսէգենդերային
բյուջետավորումնինտեգրվելկենտրոնականիշխանության
մակարդակում։

Գենդերային բյուջետավորում մարզային և տեղական 
իշխանության մակարդակներով

Մարզայինևտեղականիշխանություններիմոտլինելը
մարդկանցառօրյակյանքիննշանակումէ,որառկաէկանանցև
տղամարդկանցկարիքներինավելիանմիջականարձագանքելու
ներուժ`պետականքաղաքականությանևծառայությունների
մատուցմանառումով:Այդմակարդակներումառկաէ
գենդերայինբյուջետավորմանմասնակցայինմոտեցումներ
կիրառելումեծներուժ`ներգրավելովտեղիբնակչությանը:

Բյուջետայինգործընթացիըմբռնումըկարողէզգալի
ազդեցությունունենալքաղաքականությանմշակմանվրա
իշխանությանբոլորմակարդակներում:

Գենդերայինբյուջետավորմանարդյունավետմոտեցման
համարկարևորենհետևյալերեքհիմնականտարրերը`ուժեղ
ռազմավարականշրջանակ,իրականացմանարդյունավետ
գործիքներ,աջակցողևնպաստողմիջավայր:
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1.Ուժեղռազմավարականշրջանակ

Գենդերայինբյուջետավորումըպահանջումէքաղաքական
հանձնառություն,ուժեղառաջնորդություն,տարբեր
դերակատարներիդերերիուպարտականությունների
հստակությունիշխանությանբոլորմակարդակներում
այնպես,որգենդերայինբյուջետավորումըկիրառվիորպես
ամբողջականպետականմոտեցում:Այսմոտեցումնառավել
արդյունավետէնաևայնդեպքում,երբգործողություններն
ուղղորդվումենգենդերայինհավասարությանազգային
ռազմավարությամբ,որտեղսահմանվումենհամալիր
գենդերայիննպատակներ:Նպատակներըկարողեննաև
կապվելցուցանիշներիշրջանակիհետ,ինչնօգնումէհետևել
առաջընթացին:

2.Իրականացմանարդյունավետգործիքներ

Գենդերայինբյուջետավորումըհաջողությամբիրականացնելու
համարերկրներըպետքէընտրենիրենցբյուջետային
համակարգիվրահիմնվողմոտեցում:Գենդերային
բյուջետավորմանավելիճիշտմոտեցումըգենդերային
հեռանկարիներառումնէբյուջետայինգործընթացիբոլոր
փուլերում,ինչպիսիքեն`

∙ Գենդերայինազդեցությանգնահատումներ.ընթացիկ
և(կամ)նորբյուջետայինմիջոցառումներիգենդերային
ազդեցությանվերլուծություն:

∙ Գենդերայինասպեկտներըկատարողականիշրջանակում.
գենդերայինհավասարությանցուցանիշներիև
նպատակներիբացահայտում`որպեսկատարողական
բյուջետավորմանշրջանակիմաս:

∙ Գենդերայինբյուջեինկարագրություն.ամփոփագիր,
թեինչպեսենբյուջետայինմիջոցառումներըմիտվում
գենդերայինհավասարությանառաջնահերթությունների
աջակցմանը:
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∙ Գենդերայինբյուջեիհետագծում.հետևել,թեինչպեսեն
ծրագրերնումիջոցառումներընպաստումգենդերային
հավասարությաննպատակներիիրականացմանը՝օգնելով
քանակականարտահայտությունտալֆինանսական
հոսքերին:

∙ Գենդերայինհեռանկարըգնահատմանև
կատարողականիաուդիտում.բացահայտել,թետարբեր
քաղաքականություններիևծրագրերիհետկապված
գենդերայիննպատակներնիրագործվե՞լենարդյոք:

∙ Գենդերայինհեռանկարըծախսերիվերանայման
գործընթացում.ապահովել,ործախսերիվերանայումը
դրականազդեցությունթողնիգենդերային
հավասարությաննպատակներիվրա:

Այսգործիքներիներդրումնինքնանպատակչէ.դրա
իրականացմանմիջոցովհավաքվածտեղեկությունները
կարողեննպաստելվերլուծությանըևավելիիրազեկված
բյուջետայինորոշումներիկայացմանը՝օգնելով
կառավարություններին՝ապահովելբյուջետային
որոշումներիևռազմավարականառաջնահերթությունների
ներդաշնակեցումը:

3.Աջակցողևնպաստողմիջավայր

Գենդերայինբյուջետավորումնառավելարդյունավետկլինի,
եթեառկաէաջակցողևնպաստողմիջավայր:Սաներառում
էըստսեռիտարանջատվածգենդերայինտվյալների
համակարգայինհավաքում,կառավարությանաշխատակազմի
վերապատրաստումևկարողություններիզարգացում:
Քաղաքացիներիուփորձագետներիներգրավումըև
նրանցհետխորհրդակցելը(օրինակ`քաղաքացիական
հասարակությանհամակարգվածներգրավմանկամ
գենդերայինբյուջետավորմանհարցերովփորձագիտական/
խորհրդատվականխմբիձևավորմանմիջոցով)կարևորէ
գենդերայինբյուջետավորմանշարունակականջանքերի
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մասինիրազեկելուհամար,ինչպեսնաևապահովելու,որայն
բացլինիլայնշրջանակներիներդրումներիուտեսակետների
համար,հատկապես`քննադատական:Հավասարապես
կարևորէ,որգենդերայինբյուջետավորումըվերահսկվի
այնպիսիկառույցներիկողմից,ինչպիսիքենխորհրդարանը,
աուդիտորականգլխավորհաստատությունը(վերահսկիչ
պալատը),որպեսզիկառավարությունըհանրայնորեն
հաշվետուլինիդրակատարմանհամար:

Գենդերայինբյուջետավորմանը
նպաստողգործոններ

Գենդերայինբյուջետավորմանարդյունավետիրականացման
համարանհրաժեշտէքաղաքականհանձնառություն,որը
համադրվումէգենդերայինմեյնսթրիմինգիապահովման
տեխնիկականկարողություններիհետ:Ներգրավված
առաջնորդությունըհատկապեսկարևորէ՝ապահովելու,որ
գենդերայինհավասարություննինտեգրվիպլանավորմանև
բյուջետավորմանգործընթացներում,ևորպետականբյուջեի
եկամուտներնուծախսերըհավասարաչափօգուտտանկանանց
ուտղամարդկանց:

Գենդերայինբյուջետավորմանընպաստողհիմնական
գործոններըներառումեն`

∙ քաղաքականկամքևքաղաքականառաջնորդություն.

∙ պետականվարչականհաստատություններիբարձր
մակարդակիհանձնառություն.

∙ քաղծառայողներիբարելավվածգենդերային
բյուջետավորմանտեխնիկականկարողություններ.

∙ քաղաքացիականհասարակությաններգրավվածություն:

Գենդերայինբյուջետավորումնարդյունավետիրականացնելու
համարանհրաժեշտէ,որառկալինենորոշակիտարրեր`

∙ բյուջեներիևքաղաքականություններիվերլուծություն
գենդերայինտեսանկյունից.
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∙ գենդերայինբյուջետավորմանկապումգենդերային
հավասարությանընդհանուրնպատակներին.

∙ բյուջեներիվերակառուցումևքաղաքականությունների
փոփոխությունգենդերայինտեսանկյունից.

∙ ձեռքբերումների/արդյունքներիմոնիթորինգև
գնահատում.

∙ բյուջետայինգործընթացիթափանցիկություն.

∙ մասնակցությունբյուջետայինգործընթացին(ովովէ
բյուջետայինգործընթացում):

Գենդերայինբյուջետավորմանմոտեցումներ

Գենդերայինբյուջետավորմանտարբերնախաձեռնություններում
օգտագործվողկարևորագույնմոտեցումներնեն`

∙ պետականֆինանսներիկառավարմանամբողջ
գործընթացումգենդերայինմեյնսթրիմինգիապահովում.

∙ բյուջետայինծրագրերիևգենդերայինվերլուծության
պահանջներիդասակարգում.

∙ գենդերայինբյուջետավորմանևմասնակցային
բյուջետավորմանկապում.

∙ ֆինանսականհատկացումներիվերահսկողություն`
կանանցիրավունքներիգենդերայինհավասարության
խթանմաննպատակով.

∙ գենդերայինբյուջետավորմանստանդարտգործիքների
կիրառում,ինչպիսիքեն՝գենդերայինկողմնորոշմամբ
քաղաքականությունևբյուջեիգնահատում,ըստսեռի
տարանջատված(գենդերայինապախոշորացմամբ)
պետականծախսերիևեկամուտներիբաշխվածության
վերլուծությունևգենդերայինմիտվածությամբ
շահառուներիկարիքներիգնահատում.

∙ գենդերայինբյուջետավորմանհամատեղումազդեցության
գնահատմանհետ:
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Բյուջետայինգործընթացիհիմքումընկածենմիքանիկարևոր
սկզբունքներ.

 ∙ Հաշվետվողականություն. գենդերային բյուջետավորման 
կարևոր մասը կանանց և տղամարդկանց վրա բյուջեների 
ազդեցության վերլուծությունն է: Այն մոնիթորինգի 
կարևոր մաս է, ուսումնասիրում է, թե ինչպես է 
բյուջեն «աշխատում» գենդերային հավասարության՝ 
երկրի նպատակների իրագործման ուղղությամբ: 
Հետևաբար գենդերային բյուջետավորման կիրառումը 
կառավարություններին հաշվետու կդարձնի գենդերային 
քաղաքականության իրենց հանձնառությունների 
կատարման համար: Այստեղ քաղաքացիական 
հասարակությունն ու լրատվամիջոցները կարևոր դեր են 
խաղում մոնիթորինգի և բյուջեի մասով կառավարության 
ստանձնած պարտավորությունների համար հաշվետու 
լինելու գործում: 

 ∙ Թափանցիկություն. համակարգված կիրառման դեպքում 
գենդերային բյուջետավորումը նպաստում է բյուջետային 
գործընթացում մասնակցության և այդ կերպ՝ նաև 
թափանցիկության մակարդակի բարձրացմանը: 
Բյուջետային գործընթացում մասնակցության 
մակարդակը հնարավոր է բարձրացնել բյուջեի մշակման 
գործընթացում հանրային խորհրդակցությունների 
կամ բյուջեի մոնիթորինգի գործընթացում հանրության 
մասնակցության պրակտիկայի ձևավորման միջոցով: 

 ∙ Արդյունավետություն. գենդերային բյուջեի 
վերլուծությունը նպաստում է կանանց և տղամարդկանց 
հնարավոր տարբեր իրավիճակների ու կարիքների, 
ինչպես նաև կանանց և տղամարդկանց վրա 
ռեսուրսների բաշխման ազդեցության վերաբերյալ 
տեղեկատվության բարելավմանը: Այսպիսով, գենդերային 
բյուջետավորումը հիմք է տալիս ավելի լավ և ավելի 
ապացուցահեն որոշումներ կայացնել: Սա, իր հերթին, 
նպաստում է պետական միջոցների ավելի արդյունավետ 
օգտագործման ապահովմանը: 
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Գենդերայինհավասարությունըպարզապեսմարդուհիմնարար
իրավունքչէ:Գենդերայինհավասարությանըհասնելըբերումէ
նաևսոցիալ-տնտեսականօգուտներ:Ուսումնասիրությունները
ցույցենտալիս,որգենդերայինանհավասարությանկրճատումը
հանգեցնումէբազմաթիվդրականարդյունքների,աճի
բարձրտեմպերի,երեխաներիառողջությանբարելավմանը,
աշխատանքիարտադրողականությանբարձրացմանըև
կառավարությանավելիպատասխանատուգործունեությանը:
Գենդերայինմիտվածությամբբյուջեներըևհարակից
քաղաքականություններընպաստումենգենդերային
հավասարությաննպատակներիիրագործմանը՝միաժամանակ
բարելավելովբնակչությանբարեկեցությունըևուղղորդելով
դեպիավելիկայունուներառականաճևզբաղվածություն:

Կարևորնայնէ,որքաղաքականությանմեջգենդերային
մեյնսթրիմինգըպահանջում է ոչ միայն գենդերային 
հեռանկարի ինտեգրում տարբեր քաղաքականությունների, 
նորմերի և ստանդարտների բովանդակությանմեջ, 
այլևանդրադառնումէ կանանց և տղամարդկանց 
ներկայացվածության խնդրին տարբեր գործընթացներում,
այդթվում`որոշումներիկայացմանգործընթացում,ուղղորդելով
դեպիարդարարդյունքներ,խթանելովևարագացնելով
գենդերայինհավասարությունը:Ահաայսհամատեքստում
էանհրաժեշտքննարկելգենդերայինհավասարությանը,
կանանցառաջնորդությանը,գենդերայինքվոտային,
գենդերայինբյուջետավորմաննունմանայլհարցերինառնչվող՝
կառավարությանբոլորռազմավարականծրագրերը:

Ներդիր27. Դեպքիուսում նասիրություն.
  գենդերայինհարցերինկատմամբզգայուն
  (գենդերազգայուն)բյուջետավորում

Տարածված է այն կարծիքը, որ բյուջեները, ընդհանուր 
առմամբ, շոշափելի ազդեցություն չեն ունենում կանանց և 
տղամարդկանց հատուկ իրավիճակի վրա, այսինքն` դրանք 
գենդերային հարցերի նկատմամբ չեզոք են: Սակայն քանի 
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որ կանայք շարունակում են տնտեսական, սոցիալական և 
քաղաքական նվազ իշխանություն ունենալ, քան տղամարդիկ, 
այն ուղիները, որոնցով կառավարությունները փորձում են, 
օրինակ, ավելացնել կանանց եկամուտները, հաճախ այլ 
ազդեցություն են ունենում կանանց և տղամարդկանց վրա:

Գենդերային բյուջետավորումը գենդերային մեյնսթրիմինգի 
մի մաս է: Սա նշանակում է բյուջեների կազմում կամ 
դրանց վերլուծություն գենդերային տեսանկյունից: 
Այն նպատակաուղղված է լուծելու բյուջետավորման 
գենդերային անհավասարության խնդիրները, այդ թվում` 
գենդերային հիերարխիաները և կանանց ու տղամարդկանց 
աշխատավարձերի անհամաչափությունները:

Ավելին՝ գենդերազգայուն բյուջեն արտացոլում է կանանց և 
տղամարդկանց կարիքները, շահերն ու մտահոգությունները 
հաշվի առնելու և գենդերային հավասարություն ապահովելու 
կառավարության ստանձնած պարտավորությունները: 
Գենդերային բյուջետավորման միջոցով գենդերային 
հիմքով տարբերությունները կարող են կրճատվել 
կանանց և տղամարդկանց միջև ծախսերի ու օգուտների 
համամասնական բաշխման, ինչպես նաև կանանց և 
աղջիկների առաջնահերթությունների ավելի լավ ինտեգրման 
միջոցով:

Գենդերային բյուջեի կազմման և դրա հետագա իրականացման 
ընթացքում անհրաժեշտ է ստուգել տղամարդկանց և կանանց 
կարիքները հոգալու կառավարության հանձնառության 
մակարդակը: Բյուջեի մոնիթորինգը կարևոր է գենդերային 
հավասարության նպատակներին հասնելու և կանանց 
ու տղամարդկանց հավասարությունն ապահովելու 
գործում կենսունակ ներդրումներ ունենալու համար: 
Նույնը վերաբերում է առաջարկությունների մշակման, 
գենդերային հավասարակշռության խթանման և բարելավման 
աշխատանքների վերահսկողությանը: 

Բյուջեի տեսանկյունից գենդերազգայուն բյուջեն պահանջում 
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է որոշումներ կայացնող հիմնական դերակատարների 
լիարժեք համագործակցության վրա հիմնված համակարգված 
մոտեցում` գլխավոր գերատեսչություններից (ֆինանսների, 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություններ, 
ոստիկանություն) մինչև խորհրդարան:

Գենդերազգայուն բյուջեի վերլուծությունը գնահատում 
է տղամարդկանց և կանանց վրա պետական ծախսերի 
մակարդակը և ազդեցությունը: Այն գնահատում է 
կառավարության ծրագրերը, քաղաքականության և ծրագրերի 
արմատավորման ուղիները` քաղաքականության և դրա 
իրականացման համապատասխան մեխանիզմների մեջ 
գենդերային հեռանկարը ներառելու առումով:

Գենդերազգայուն բյուջեի վերլուծության համար կարևոր է 
նկատի ունենալ տարբեր երկրների փորձը։ Ավստրիայում, 
օրինակ, գենդերային հավասարության խթանման 
բյուջետավորման սկզբունքը Սահմանադրության մեջ ներառվել 
է 2009 թվականին: 2013 թվականին նախարարությունների 
և պետական այլ մարմինների գենդերային հավասարությանն 
ուղղված միջնաժամկետ քաղաքական արդյունքի 
նպատակները առաջին անգամ ներառվեցին տարեկան 
Դաշնային բյուջեի մասին ակտում` կառավարության գլխավոր 
փաստաթղթում: Նպատակները միտվում են արդյունքին և 
չափվում են տարեկան կտրվածքով մոնիթորինգի ենթարկված 
ու գնահատված հիմնական ցուցանիշների միջոցով, որոնք 
նպատակաուղղվում են բացահայտված գենդերային 
անջրպետների վերացմանը: Գենդերային հավասարության 
ոլորտում արձանագրված առաջընթացի մասին տարեկան 
զեկույցը ներկայացվում է խորհրդարանի քննարկմանն ու 
քաղաքական վերահսկողությանը (OECD/ՏՀԶԿ):
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Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպությունը (ՏՀԶԿ) սահմանում է գենդերային 
միտվածությամբ բյուջետավորման երեք փուլ. 

1. իրազեկություն. 

2. հաշվետվողականություն.

3. պետական բյուջեի և քաղաքականության փոփոխություն:

Գենդերային հիմնախնդիրները բյուջետավորման 
գործընթացում ինտեգրելու համար մշակվել է հինգ 
քայլից բաղկացած մոտեցում(ԲանդլերևՀեվիթ,2003)`

1. տղամարդկանց և կանանց, տղաների և աղջիկների 
վիճակի վերլուծություն.

2. քաղաքականությունների գնահատում գենդերային 
միտվածության տեսանկյունից. 

3. բյուջետային հատկացումների գնահատում.

4. ծախսերի և ծառայությունների մատուցման մոնիթորինգ.

5. արդյունքների գնահատում:

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նաև տարբեր 
նախարարությունների կարգավորման ուղեցույցներին, 
գենդերազգայուն բառամթերքին, ռեսուրսներին, 
անձնակազմին և աուդիտի ընթացակարգերին:

Հարցեր

Ինչպե՞ս որոշել առաջնահերթությունները գենդերազգայուն 
բյուջեում:

Ինչպե՞ս բացահայտել պետական ծախսերի ազդեցությունը 
կանանց կողմից տնօրինվող եկամտի վրա` տղամարդկանց 
համեմատությամբ:
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Հավելված1

Նախնականկարիքներիգնահատմանօրինակ

«Տվ յալներհաշվետուևթափանցիկգործունեության
համար»(ԴԱՏԱ)ծրագիր

Դասընթացավարներիուսուցմանմոդուլիմշակում.
«գենդերայինմեյնսթրիմինգըքաղաքականությանմեջ»

Ներածություն

Նպատակ

Դասընթացավարներիուսուցման(ToT)նպատակնէզարգացնել
քաղաքացիականհասարակությանև,մասնավորապես,
ՔՀԿ-ներիկարողությունները՝նպաստելուՀայաստանում
քաղաքականությանգործընթացին:Դասընթացիարդյունքում
մասնակիցներըձեռքկբերենհմտություններևգիտելիքներ
այնմասին,թեինչպեսմեծացնելգործընթացումներգրավված
շահակիցներիիրազեկվածությունը,ինչէպետական

TV
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քաղաքականությունը,ինչպեսէայնմշակվում,ևովքերեն
մասնակցումգործընթացին:Այնուհետևմասնակիցները
կամրապնդենևկխորացնենիրենցիմացությունը,թեինչէ
գենդերը,ինչպեսնաևհնարավորությունկստանանխորությամբ
ուսումնասիրելուՀայաստանիհանրայինևքաղաքականկյանքի
տարբերոլորտներումառկագենդերայինհիմնախնդիրները:
Եվվերջապես,մասնակիցներնավելիկխորացնենիրենց
գիտելիքներնուկզարգացնենհմտությունները,թեինչպես
գնահատելևբարելավելպետականքաղաքականությունը
գենդերայինհավասարությանխթանմանտեսանկյունից՝
օգտագործելովապացույցներ,տվյալներևցանցեր,նաև՝
թեառաջարկություններիմիջոցովինչպես«գենդերացնել»
պետական/հանրայինքաղաքականությունները:Դասընթացի
մասնակցայինմոտեցումընաևհնարավորությունկտա
մասնակիցներին՝ամրապնդելիրենցհաղորդակցման,
ներկայացմանևֆասիլիտացիայիհմտությունները:

Ուսուցմաննպատակները

Այսմոդուլիվերջումմասնակիցներըպետքէկարողանան`

	∙ հասկանալ և բացատրել, թե ինչ է պետական 
քաղաքականությունը, ինչպես է այն մշակվում 
(ընթացակարգեր, ներգրավման կանոններ), և ովքեր 
են մասնակցում գործընթացին (շահագրգիռ կողմեր/
շահակիրներ).

	∙ հասկանալ և բացատրել, թե ինչ է գենդերը 
(հասկացություններ, սահմանումներ).

	∙ հասկանալ և բացատրել, թե ինչպես կարելի է գնահատել 
պետական քաղաքականությունը գենդերային 
ոսպնյակների միջով, և ինչպես կարելի է «գենդերացնել» 
այն (ինչպես կարելի է գենդերային հիմնախնդիրներն 
ինտեգրել  քաղաքականության մեջ և′ բովանդակային, և′ 
ընթացակարգային առումով):
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Մեթոդ. մասնակցայինմեթոդաբանություն,ինքնագնահատման
վարժություններ,աշխատանքներփոքրխմբերովևամբողջ
խմբով,դեպքերիուսումնասիրություն,դերայինխաղ,մտագրոհ,
տնայինաշխատանք:

Դասընթացիտևողություն. ենթակաէքննարկման:

Նյութեր/սարքավորումներ.համակարգիչ,թղթեր,գրիչներ,
տպագիրնյութեր:

Հարթակ.ձայնագրվողZoomհանդիպումներ:

Լեզու.անգլերեն-հայերեն,հայերեն-անգլերեն(թարգմանությունն
ապահովվումէ):

Համառոտնկարագիր

Օրառաջին

Աշխատաժողովառաջին

Ողջույնիխոսքևդասընթացիներկայացում

Ներկայացնելդասընթացինպատակներնուակնկալվող
արդյունքները,ներգրավման/մասնակցությանկանոնները
(հիմնականկանոններ),նախատեսվողժամանակացույցը,
ուսուցմաննախնականկարիքներիգնահատմանարդյունքները,
մասնակիցներիակնկալիքներըևայլն:

Աշխատաժողովերկրորդ

«Գենդերային ակնոց» դնելը, հարմարեցնելը և կարգավորելը. 
«գենդեր», «գենդերային» հասկացությունների և սահմանումների 
ըմբռնում

	∙ Մտորելգենդերի,գենդերայինտարբերությունների
ևՀայաստանիհասարակությանվրադրանց
ազդեցություններիշուրջ:
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	∙ Ծանոթանալգենդերայինհավասարություննապահովող
ազգայինօրենսդրությանշրջանակին:

Օրերկրորդ

Աշխատաժողովերրորդ

Տեսությունիցդեպիպրակտիկա.ստեղծելգենդերային

մեյնսթրիմինգիտրամադրություն

	∙ Սկսելմտածել,թեինչպես«թարգմանել»
գենդերայինհավասարությանհասկացությունները
քաղաքականությանմշակմանևորոշումներիկայացման
գործընթացներինհամապատասխանլինելուառումով:

	∙ Ծանոթանալպետականքաղաքականության
համապատասխանփաստաթղթերին: 
Քաղաքականությանմշակմանգործընթացըդիտարկել
«գենդերայինակնոցով»:

Օրերրորդ

Գենդերայինմեյնսթրիմինգըքաղաքականության
մշակմանգործընթացումևքաղաքականությանմեջ

Օրչորրորդ

Ամփոփում
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Հավելված2

Մետապլանը՝խմբայինաշխատանքների
կազմակերպմանգործիք

Մետապլանըխմբային
քննարկումներնավելի
արդյունավետդարձնելուգործիք
է:Այստեղ«արդյունավետը»
կրկնակինշանակությունունի.մի
կողմից՝ժամանակիխնայողություն,
մյուսկողմիցքննարկումների
արդյունքներնավելիարագեն
ստացվում,քանավանդական
մեթոդներով:Այնհնարավորություն
էտալիս,որմասնակիցներնավելի
խորներգրավվածությունունենան
խմբայինգործընթացում՝հաշվի
առնելովբոլորկարծիքներըև
համատեղստեղծելովարդյունքներ:

Օժանդակնյութըանգլերենէ,
հասանելիէհետևյալհղումով.

https://hkdepo.am/hy/resources/primer-for-the-metaplan-technique

https://hkdepo.am/hy/resources/primer-for-the-metaplan-technique
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Հավելված3

Օրակարգ/ժամանակացույցկազմելուօրինակ

 

 

 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏՈՒՄ

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԶԱՐԳԱՑՄԱՆԴԱՍԸՆԹԱՑ

Հունիսի19-21,2019թ.
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Օրակարգ

Օրառաջին

09:30-10:00 Մասնակիցներիգրանցում

10:00-10:15 Ողջույնիխոսք

10:15-10:35 Աշխատաժողովիներածություն, 
 ժամանակացույցիքննարկումև 
 զեկուցողներիընտրություն

10:35-11:40 Մասնակիցներիներկայացում 
 (վարժություն,սառույցկոտրուկներ)

  Ակնկալիքներևմարտահրավերներ,
 մետապլանիվարժություն

11:45-12:30 Մասնակիցների՝«գենդեր»և 
 «գենդերային»հասկացությունների 
 մասինգիտելիքներիքարտեզագրում
 (մտագրոհ,վարժություններ)

12։30-12։45 Սուրճիընդմիջում

12:30-13:45 Ի՞նչէգենդերայինհավասարությունըև
 կանանցիրավազորումը,ևինչու՞ենք
 խոսումդրանցմասին:
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	• Գենդերային հավասարության և կանանց իրավազորման 
գլոբալ հանձնառություններ 

	• Գենդերային հավասարություն և կանանց իրավազորում 
ապահովելու Հայաստանի հանձնառությունները. 
գենդերային հավասարության վերաբերյալ ազգային 
օրենսդրության շրջանակը (տեղականխորհրդատու)

14:00-14:45 Ճաշիընդմիջում

14:45-16:00 Գենդերիներկայացում.վարժություններ
 զույգերով,փոքրխմբերով,դերային 
 խաղ,մտագրոհևայլն(«գենդեր» 
 հասկացությանսահմանում,«գենդեր»

  և«սեռ»հասկացությունների 
 տարբերակում,գենդերայինդերեր, 
 գենդերայինհարաբերություններ,

  գենդերայինկարծրատիպեր, 
 գենդերայինխտրականություն, 
 գենդերայինվերլուծություն,

  գենդերայինմեյնսթրիմինգ

16:00-16:15 Սուրճիընդմիջում

16:15-17:45 Գենդերիներկայացում.վարժություններ
 զույգերով,փոքրխմբերով,դերայինխաղ,
 մտագրոհևայլն((«գենդեր»  
 հասկացությանսահմանում,«գենդեր»և
 «սեռ»հասկացություններիտարբերակում,
 գենդերայինդերեր,գենդերային 
 հարաբերություններ,գենդերային 
 կարծրատիպեր,գենդերային 
 մեյնսթրիմինգ,գենդերային  
 բյուջետավորում(շարունակություն)

17:45-18:00 Գնահատում/Օրառաջինիամփոփում
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Օրերկրորդ

10:00-10:30 Օրառաջինիհիմնականթեմաների 
 ամփոփումևօրվաժամանակացույցի
 ներկայացում

10:30-11:15 Հայաստանիգենդերայինհիմնահարցերի
 քննարկում(լիագումարքննարկումև
 աշխատանքփոքրխմբերով),թեման
 ներկայացվումէտեղական  
 խորհրդատուներիկողմից

11:15-12:00 Սոցիալ-տնտեսականևգենդերային
 վերլուծություն(SEAGA/ՍՏԳՎ-իհիման
 վրա)

12:00-12:15Սուրճիընդմիջում

12:00-14:00 Գենդերայինմեյնսթրիմինգ.ինչպես 
 ինտեգրելգենդերըբացահայտված 
 տարբերոլորտներում/հարցերում

	∙ Ընտանիք, տնտեսություն և, ընդհանուր առմամբ, 
հասարակություն 

	∙ Քաղաքականություն և քաղաքական տիրույթ` 
հանրապետական և տեղական մակարդակներում 

	∙ Ընտանեկան բռնություն 

	∙ Համայնքի զարգացում, գյուղատնտեսություն և 
գյուղական զարգացում, բիզնես 

	∙ Ծրագրային գործողությունների և ծրագրերի  
պլանավորում և իրականացում 
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	∙ Տվյալների հավաքում, վերլուծություն (GDDS` ըստ սեռի 
տարանջատված տվյալներ) և հետազոտում  

14:00-14:45 Ճաշիընդմիջում

14:45-16:00 Գենդերայինվերլուծությանև 
 գենդերայինմեյնսթրիմինգի  
 աշխատանքներ.դեպքերի  
 ուսումնասիրություններ.Հայաստան,
 Սլովակիա,այլ(վարժություն)

16:00-16:15 Սուրճիընդմիջում

16:15-17:45 Դեպքերիուսումնասիրություններ 
 (շարունակություն)

17:45-18:00 Օրերկրորդիամփոփումևգնահատում

Օրերրորդ

10:00-10:30 Օրերկրորդիհիմնականթեմաների 
 ամփոփումևերրորդօրվա  
 ժամանակացույցիներկայացում


10:30-12:30 Տարբերոլորտներումգենդերային 

 հավասարության,կանանցիրավազորման
 խթանմանևգենդերային  
 մեյնսթրիմինգիիրականացմանլավագույն
 միջազգայինփորձիներկայացում

12:30-12:45 Սուրճիընդմիջում

12:30-14:00 Աշխատանքխմբերով.ինչպեսկարողենք
 ինտեգրելգենդերըմերառօրյա 
 աշխատանքում:
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14:00-14:45 Ճաշիընդմիջում

14:45-16:00 Քննարկում/պրեզենտացիաներլիագումար
 աշխատաժողովիընթացքում

16:00-16:15 Սուրճիընդմիջում

16:15-17:15 Գնահատումևամփոփում,հետադարձ
 կապ/առաջարկություններ

17:15-17:45 Փակում,վկայականներիհանձնում 
 (ենթակաէվերանայման)
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Հավելված4

Լրացուցիչվարժություններ

Վարժություն1.  Տղամարդուևկնոջբնութագրերի

սահմանում(սեռնընդդեմգենդերի)

	∙ Հարցրեք մասնակիցներին, թե «Ի՞նչն է բնութագրում 
տղամարդուն» և «Ի՞նչն է բնութագրում կնոջը»: 

	∙ Պատասխանները գրեք երկու ֆլիփչարտերի վրա
(փակցրեք դրանք պատին կամ դրեք հատակին` կողք
կողքի, մեկի վրա գրեք «Կին», մյուսի վրա` «Տղամարդ»
վերնագիրը: Պատասխանների գրառմանը ներգրավեք
նաևմասնակիցներին:

	∙ Այնուհետև հարցրեք` «Որո՞նք են կանանց և 
տղամարդկանց բնութագրերը» և գրի առեք 
պատասխաններն առանց քննարկման (օրինակ`
տղամարդիկ քաջ են, լիդերներ են, պաշտպաններ են,
կանայքգեղեցիկեն,բարի,հոգատար…):

	∙ Բնութագրերի ցանկերը լրացնելուց հետո խնդրեք
մասնակիցներից մեկին՝ կետ առ կետ ընթերցել
յուրաքանչյուր ֆլիփչարտի վրա գրված բնութագիրը և,
եթե«Կին»վերնագրիտակգրվածէ,օրինակ,«հոգատար»
բառը,ապահարցրեք,թեարդյոքտղամարդըևսկարո՞ղէ
լինելհոգատար,խնամելծերերին…Եթեայո,ապատվյալ
բնութագրիկողքինգրեք«այո»կամդրեքպլյուս(+)նշան:
Այն բնութագրերը, որ տղամարդիկ չեն կարող ունենալ
(օրինակ`երեխածնել),նշեք«ոչ»կամմինուս(-)նշանով:

	∙ Նույն մոտեցումը կիրառեք նաև «Տղամարդ» վերնագրի
ներքոգրառվածբնութագրերինկատմամբ:
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	∙ Քննարկեք տղամարդկանց և կանանց բնութագրերը
(իգական/արական սեռի ո՞ր բնութագրերը չեն կարող
փոխվել, որո՞նք են հատուկ երկուսին էլ, ինչպե՞ս
կարձագանքեն,եթետղամարդըբնութագրվերորպեսզոհ
կամհամբերատարուզգայունանձնավորություն,իսկկինը`
համարձակ, ուժեղ, շատ կարդացած…Այդ բնութագրերը
արդյոք կենսաբանակա՞ն են,  ինչպե՞ս ենք դրանք ձեռք
բերում,արդյոքդրանքվերագրելէհասարակությու՞նը:

Վարժություն2.Գենդերայինդերերիներկայացում

	∙ Յուրաքանչյուրմասնակցիտվեքքարտկամթուղթ:

	∙ Խնդրեք նրանց մտածել, թե ընտանիքում/գյուղում/
աշխատանքային միջավայրում/հասարակության մեջ ինչ
էակնկալվումիրենից` որպեստղամարդուցկամկնոջից:
Յուրաքանչյուր մասնակից գրի է առնում իր մտքերը՝
ավարտելով հետևյալ նախադասությունները (կախված
նրանից,թելրացնողըկինէթետղամարդ).

Աշխատաժողովիկինմասնակիցներիհամար`

Քանիորկինեմ,եսպետքէ…...

Եթետղամարդլինեի,ապակարողէի……

Աշխատաժողովիտղամարդմասնակիցներիհամար`

Քանիորտղամարդեմ,եսպետքէ...…

Եթեկինլինեի,ապակարողէի……

	∙ Մասնակիցներից ոմանց խնդրեք բարձրաձայն ընթերցել
իրենցգրածըևքննարկեք:

Խորհուրդներդասընթացավարներին

Որպես այլընտրանք՝ մասնակիցներին կարող եք բաժանել
4 խմբի (մի խմբում միայն տղամարդիկ, մյուսում` կանայք,
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մնացած երկուսում`կանանցևտղամարդկանցխառըխմբեր) և
խնդրել նրանց լրացնել ստորև բերված նախադասությունները
(օրինակներըբերվելեն2019թվականինգենդերայինթեմաներով
Հայաստանումիրականացվածդասընթացիմասնակցիկողմից).

Եթե կին ես, պետք է հաճելի լինես և հոգ տանես մեծերի համար։

Եթե տղամարդ ես, չես կարող քարտուղարուհի կամ բալետի 
պարող լինել։

Վարժություն3.

	∙ Միֆլիփչարտիվրագրեք«Տղամարդիկ»,իսկմյուսիվրա`
«Կանայք»վերնագիրը.հարցրեքմասնակիցներին,թե
ինչպեսէհամապատասխանքաղաքականություննազդել
տղամարդկանցևկանանցվրա,օրինակ,նրանցտարբեր
կարիքներնուհետաքրքրություններըհաշվիառնելու
տեսանկյունից:Ավելիուշկարողեքանդրադառնալ
գրառումներինևքննարկել,թեինչպեսկարելիէ
քաղաքականությունըդարձնելգենդերայինառումով
ավելիզգայունևայլն:
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ՈրոշումներիկայացմանգործընթացըՀայաստանում.

ՕՐԵՆՍԴԻՐ

ԱշոտԽուրշուդյան

Բացհասարակությանինստիտուտ(OSI),«Հանրային
քաղաքականությանհետազոտություններիկրթաթոշակներ»
ծրագիր

Բովանդակություն

Հետազոտության նպատակները 

Ներածություն 

Ազգային ժողովի կառուցվածքի և գործառույթների ակնարկ 

Խմբակցություններ և խմբեր 

Նստաշրջաններ և նիստեր 

Հանձնաժողովներ 

ՀՀ նախագահ և Ազգային ժողով 

ԱԺ և գործադիր իշխանություն 

Վերահսկողության գործառույթ 

Ընտրություններ 

Օրենսդիր մարմնի հասանելիություն 

Ընտրողների հետ հարաբերություններ և հաղորդակցում 

Ազգային ժողովի մասին և ԱԺ-ից ստացվող տեղեկատվության 
հասանելիություն 

Հավելված5
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Հետազոտությաննպատակները

Հաշվիառնելովօրենքներինախագծերիքննարկումներիու
վերլուծությանգործընթացներումհանրայինքաղաքականության
հետազոտականինստիտուտներին,վերլուծականկենտրոններին
կամշահագրգիռկողմերիններգրավելուավանդույթի
բացակայությունըՀայաստանում`սույնհետազոտության
նպատակնէմշակելառաջարկություններևսխեմաներհետևյալի
համար.

1)ՕրենսդրականգործընթացինաջակցելուԱզգայինժողովի
ներքինկարողություններիհզորացում`հատկապես
կենտրոնանալովայդգործընթացիֆինանսատնտեսական
վերլուծականասպեկտներիվրա`հանրային
քաղաքականությանհետազոտականինստիտուտներիհետ
կապապահովելումիջոցով։

2)Ընտրողներիհետհարաբերություններիևկապերի/
հաղորդակցմանհամարնախատեսված՝Ազգայինժողովի
համակարգերիբարելավում`հանրայինքաղաքականության
հետազոտականինստիտուտներինլոբբինգիգործունեության
մեջներգրավելումիջոցով:

3)ՀանրությանևլրատվամիջոցներիհամարԱզգայինժողովի
գործունեությանմասինտեղեկատվությանհասանելիության
բարձրացում:

Վերոնշյալերեքոլորտներըթեևթվարկվումենառանձին,սակայն
դրանքփոխկապակցվածեն:

Ներածություն

Պետականկենտրոնականապարատիքաղաքականության
ձևավորմանևխթանմանգործառույթընախկինումթույլէր
զարգացած.միևնույնժամանակ,պետականբյուրոկրատիան
համակողմանիորենքաղաքականացվածէր:Այսենթատեքստում,
հետկոմունիստականշրջանիվերափոխմանհիմնական
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մարտահրավերըմնումէգործադիրմարմնի«պետականացումը»,
այնէ`օրենքիգերակայությանկիրարկումըևաշխատակազմի
արհեստավարժությանապահովումը:Պետական/հանրային
հատվածիբարեփոխումները,համապատասխանաբար,
կենտրոնանումենօրենքներիմշակմանուկիրարկման
ջանքերիվրա:Միաժամանակ,իհայտենգալիսկառավարման
համաշխարհայիննորչափանիշներ։Զարգացածերկրների
քաղաքացիներնիրենցկառավարություններիցպահանջում
ենավելիլավկատարողական,ևշարունակաբարմեծանումէ
վատկառավարմանուկոռուպցիայի«արժեքի»մասիննրանց
իրազեկմանմակարդակը:Հանրություննարտահայտումէ
իրմտահոգությունըերկարաժամկետտեսլականունենալու
կառավարություններիանկարողությանառնչությամբ,
փոխարենըկառավարություններըզբաղվումենառօրյա
խնդիրներովուընթացիկքաղաքականդժվարություններով:
Վերջնանպատակըհանրությանմտահոգություններնու
խնդիրներըավելիարդյունավետլուծելուունակություննէև
այդպիսով`քաղաքականությունմշակելուկարողությունների
հզորացումը:

Սույնհետազոտությունումփորձէարվումգործնականմոտեցում
ցուցաբերելբարձրորակպետականքաղաքականություն
մշակելուհամարկառավարությաննաջակցելուգործում`
հաշվիառնելովառկամարտահրավերները:Դաարվումէայն
համոզմունքիցելնելով,որքաղաքականությանարհեստավարժ
մշակումըևդրաարդյունավետկառավարումնէական
նշանակությունունեներկրիհաջողզարգացմանհամար:

Ազգայինժողովիկառուցվածքի
ևգործառույթներիակնարկ

ՀՀՍահմանադրության62-րդհոդվածը(1995թ.)սահմանումէ,
որՀՀ-ումօրենսդիրիշխանություննիրականացնումէԱզգային
ժողովը(ԱԺ):Սահմանադրության63-62-րդհոդվածների
համաձայն՝ԱԺընտրություններնանցենկացվումչորստարին
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մեկ,հունիսիննախորդգումարմանԱԺ-իլիազորությունների
ավարտիննախորդող60օրվաընթացքում:Սահմանադրության
64-րդհոդվածըսահմանումէ,որԱԺպատգամավորկարողէ
ընտրվել25տարինլրացած,ընտրականիրավունքունեցող,
ՀՀքաղաքացիհանդիսացողևընտրություններիննախորդող
վերջին5տարումՀանրապետությունումմշտապեսբնակվող
յուրաքանչյուրոք:

ՀՀընտրականօրենսգիրքը(1999թ.)սահմանումէԱԺ
պատգամավորներիընդհանուրթիվըևկազմը։Ընտրական
օրենսգրքի95-րդհոդվածըսահմանումէ,որընտրական
համակարգըխառըտեսակիէ,քանիորԱԺպատգամավորների
միմասնընտրվումէմեծամասնականընտրակարգով
(յուրաքանչյուրընտրատարածքիցմեկպատգամավոր),իսկ
մյուսը`համամասնականընտրակարգով,(մանդատները
բաշխվումենկուսակցություններիմիջև`ստացվածձայներին
համամասնորեն):2013թվականիմայիսի25-իննորընտիր
ԱԺ-ումկա75համամասնականև56մեծամասնական
ընտրակարգովընտրվածպատգամավոր(մանդատների
ընդհանուրթիվը131է)1:ԱԺղեկավարությունըկազմվածէ
նախագահիցևերկուփոխնախագահներից,որոնքընտրվում
ենԱԺպատգամավորներիկազմից`տվյալգումարմանողջ
ժամանակահատվածում:79-րդհոդվածիհամաձայն՝ԱԺ
նախագահըվարումէնիստերը,տնօրինումէԱզգայինժողովի
նյութական,ֆինանսականմիջոցները,ապահովումնրա
բնականոնգործունեությունը:

1Հարկէնշել,որ2000թվականիդեկտեմբերիննախորդգումարմանԱԺ-նսահմանեց94
համամասնականև37մեծամասնականմանդատ,սակայնավելիուշ՝2002թվականիհուլիսին,
համամասնականմանդատներիթիվը94-իցկրճատվեց75,իսկմեծամասնականմանդատների
թիվնավելացավ`37-ից56:Խորհրդարանականմեծամասնությանկողմիցտրվածպաշտոնական
բացատրություննայնէր,որնմաննախաձեռնությունընպատակաուղղվածէուժեղացնելու
քաղաքականկուսակցություններիդերըորոշումներիկայացմանգործընթացներում:Սակայն
ընդդիմությունը,որըդեմէրքվեարկելմեծամասնականմանդատներիավելացմանը,պնդում
է,որմեծամասնությունըդաարելէնորգումարմանԱԺ-ումիրգերակայություննապահովելու
համար։Ընդդիմությանառաջնորդներըհայտարարումեն,որընտրատեղամասերիգերակշիռ
մասումընտրություններիարդյունքներիվրակարելիէազդելվարչականռեսուրսներկիրառելու
միջոցով,քանիորիշխողկուսակցությունըևնրահամախոհներնուժեղվերահսկողությունունեն
համայնքայինևմարզայինկառավարմանկառույցներիվրա։



150

Խմբակցություններևխմբեր

Խորհրդարանիհիմնականքաղաքականմիավորներնեն
խմբակցություններնուպատգամավորականխմբերը։
Խմբակցություններըստեղծվումենհամամասնականցուցակով
ընտրություններիարդյունքներիհիմանվրա:Խմբակցություններ
կարողենկազմելմիայնայնկուսակցությունների
ներկայացուցիչները,որոնքհավաքելեն5տոկոսիցավելի
ձայն։ՄեծամասնականընտրակարգովընտրվածԱԺ
պատգամավորները(անկախնրանից՝նրանքընտրվելեն
որպեսանհա՞տ,թե՞կուսակցությանկողմիցառաջադրված
թեկնածու),կարողենանդամակցելցանկացածխմբակցության`
կամավորհիմունքներով։Մշտականհանձնաժողովներում
տեղերըբաշխվումենխմբակցություններումընդգրկված
պատգամավորներիթվիհամամասնությամբ։Սաապահովում
էբոլորմշտականհանձնաժողովներիհամապատասխան
քաղաքականկազմը:ԱԺ-իառնվազն10պատգամավորկարող
էստեղծելպատգամավորականխումբ,որըկարողէլուծարվել
սեփականնախաձեռնությամբկամավտոմատկարգով,երբդրա
անդամներիթիվըդառնումէ10-իցպակաս:

Նստաշրջաններևնիստեր

Սահմանադրության69-րդհոդվածովսահմանվումէ,որ
Ազգայինժողովիհերթականնստաշրջաններըգումարվում
ենտարեկաներկուանգամ՝գարնանայիննստաշրջան,որն
սկսվումէփետրվարիառաջիներկուշաբթիիցևավարտվում
հունիսիերկրորդչորեքշաբթի,ևաշնանայիննստաշրջան,որն
սկսվումէսեպտեմբերիերկրորդերկուշաբթիիցևավարտվում
էդեկտեմբերիերկրորդչորեքշաբթի:Հերթականնստաշրջանի
նիստերըգումարվումեներկուշաբաթըմեկ(երեքշաբթիից
չորեքշաբթի):Նիստերըդռնբացեն,բացառությամբայն
դեպքերի,երբՀՀնախագահի,մշտականորևէհանձնաժողովի
կամԱԺպատգամավորիառաջարկությամբԱԺ-նորոշումէ
գումարելդռնփակնիստ:Արտահերթնստաշրջանգումարվում
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էնախագահիորոշմամբ՝կառավարությանկամԱԺ
պատգամավորներիընդհանուրթվիառնվազնմեկերրորդի
նախաձեռնությամբ,ևչիկարողտևելվեցօրիցավելի(Հոդված
70):ԿառավարությանկամԱԺպատգամավորներիընդհանուր
թվիառնվազնմեկերրորդիառաջարկությամբԱԺնախագահը
հրավիրումէմեկօրյաարտահերթնիստ։

Հանձնաժողովներ

ՍահմանադրությունընախատեսումէնաևԱԺմշտականև
ժամանակավորհանձնաժողովներիստեղծում
(Հոդված73):Օրենքներիևորոշումներինախագծերի
նախնականքննարկման,ինչպեսնաևԱզգայինժողով
համապատասխանեզրակացություններներկայացնելու
համարստեղծվումենվեցմշտականհանձնաժողովներ,իսկ
առանձինօրենքներինախագծերիքննարկմանկամորոշակի
կարևորիրադարձություններիկամփաստերիվերաբերյալ
համապատասխանտեղեկություններներկայացնելու
համարստեղծվումենժամանակավորհանձնաժողովներ:
«Ազգայինժողովիկանոնակարգ»օրենքի(2002թ.)21-րդ
հոդվածովնախատեսվումէստեղծել«պետաիրավական»,
«ֆինանսավարկային,բյուջետայինևտնտեսական»«արտաքին
հարաբերությունների»,«գիտության,կրթության,մշակույթի
ևերիտասարդության»,«պաշտպանության,ազգային
անվտանգությանևներքինգործերի»և«սոցիալական,
առողջապահականևբնապահպանական»հարցերովմշտական
հանձնաժողովներ:Հանձնաժողովներինախագահներնընտրվում
ենԱԺ-իկողմից,իսկփոխնախագահները՝հանձնաժողովների
կողմից,դրանցանդամներիկազմից:ԱԺհանձնաժողովները
կարողենկազմակերպելհանրայինլսումներհանրապետական
ումիջազգայինկարևորությանհարցերիշուրջևհրավիրել
բարձրաստիճանպետականպաշտոնյաներիուփորձագետների։



152

ՀՀնախագահևԱզգայինժողով

ԱզգայինժողովիևՀՀնախագահիհարաբերությունները
կարգավորվումենՀՀՍահմանադրության55-րդ(Նախագահի
կողմիցօրենքներստորագրելը,վերադարձնելը/վետոդնելը,
ԱԺ-իարձակելը),57-րդ(Նախագահիպաշտոննանկանելը),
58-րդ(Նախագահիհրաժարականնընդունելը),59-րդ
(Հանրապետությաննախագահի`իրլիազորությունների
կատարմանանհնարինությանմասինորոշումընդունելը)
և60-րդ(Նախագահիպաշտոնըթափուրմնալուդեպքում
նախատեսվածկարգավորումները)հոդվածներով:ՀՀ
Սահմանադրության89-րդև90-րդհոդվածներընախատեսում
ենԿառավարությանգործունեությանծրագրիևպետական
բյուջեինախագծիներկայացումԱԺհաստատմանը,ինչպես
նաևպետականբյուջեիհաստատմանընթացակարգեր,որոնք
վերաբերումենԱԺ-կառավարությունհարաբերությունների
կարգավորմանը:Սահմանադրության99-րդ(Սահմանադրական
դատարանիինըանդամիցհինգի՝ԱԺկողմիցնշանակելը)և
101-րդ(ԱԺպատգամավորներիառնվազնմեկերրորդիկողմից
Սահմանադրականդատարանդիմելը)հոդվածներըվերաբերում
ենԱԺ-իևդատականիշխանությանհարաբերություններին։111-
րդև112-րդհոդվածներըհամապատասխանաբարսահմանում
ենԱԺ-իդերըսահմանադրականհանրաքվեիևօրենքների
նախագծերըհանրաքվեիդնելուկարգավորումներում:

ԱԺևգործադիրիշխանություն

ԱԺ-նկարողէլինելորոշումներիկայացմանգործընթացի
արդյունավետհենասյունևհաջողությամբնպաստել
գործադիրիշխանությանհավասարակշռմանը,եթեիրոք
գործումէիրհիմնականօրենսդրական,ներկայացուցչական
ևվերահսկողականգործառույթներինհամապատասխան:
ՖորմալառումովՀՀՍահմանադրությունըտարանջատումէ
կառավարմանհամակարգիօրենսդիրճյուղըմյուսճյուղերից։
Սակայնօրենքնուժիմեջէմտնումմիայնայնժամանակ,
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երբնախագահըստորագրումէայն(տե՛սհոդված55):
Սահմանադրությունընաևվետոյիիրավունքէտալիս
նախագահին,թեպետպատգամավորներիընդհանուր
թվիձայներիմեծամասնությամբԱԺ-նկարողէընդունել
նախագահիկողմիցվերադարձվածօրենքը(տե՛սհոդված72):
Այսամենըկարելիէդիտարկելորպեսնախագահինօրենսդիր
իշխանությամբանուղղակիորենօժտելումիջոց։

Օրենսդիրևգործադիրիշխանություններիդե-ֆակտո
տարանջատմանավելիլուրջձախողումնայնէ,որԱԺ-ն,ըստ
էության,հաճախհանդեսէգալիսորպես«ռետինեդրոշմակնիք»
ՀՀկառավարությանկողմիցներկայացվողօրինագծերի
մասով։Սահմանադրության75-րդհոդվածըսահմանումէ,
որկառավարություննունիօրենսդրականնախաձեռնության
իրավունք։ԹեպետԱԺ-նէորոշում՝ընդունելթեչընդունել
կառավարությաններկայացրածօրենքինախագծերը,սակայն
ԱԺ-նսովորաբարկայացնումէդրականորոշում՝առաջարկելով
կատարելաննշանփոփոխություններևլրացումներ։Վերջին
տարիներիվիճակագրությունըհստակցույցէտալիս,որ
ընդունվածօրենքներիճնշողմեծամասնությունըներկայացվում
էկառավարությանկողմից։1999թ.սեպտեմբերիցմինչև2003թ.
մայիսնընկածժամանակահատվածումնախորդգումարման
ԱԺ-նընդունելէ540օրենք,որոնցից412-ըներկայացրել
էկառավարությունը,իսկ128-ը`ԱԺպատգամավորները:
Ընդորում՝նշված128օրենքից82-ըներկայացրելէ
իշխողխմբակցությունը,որըփաստացիներկայացնումէ
կառավարությանը2:

Գործադիրիշխանությանըտրվածնմանօրինաստեղծ
լիազորություններնօգտագործումենբարձրաստիճանպետական
պաշտոնյաները`իրենցանձնականշահերիհամար։Առկաեն
հստակապացույցներ,որոնքվկայումեն,որբարձրաստիճան

2«ՀայաստանիՀանրապետություն»օրաթերթ, N83(3217),2003թվականիապրիլ30:
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շատպաշտոնյաներ,հատկապես՝նախարարներ,
չարաշահումենիրենցպաշտոնը՝ուղղակիորեն(սակայնոչ
պաշտոնապես)ներգրավվելովտնտեսականգործունեության
մեջկամդառնալով«տանիք»այլգործարարներիհամար։
Բնականաբար,նրանքհակվածենստեղծելուբարենպաստ
իրավականմիջավայրիրենցկամիրենց«պաշտպանության»
տակգտնվողբիզնեսներիհամար։Գործադիրիշխանության
կողմիցներկայացվածբազմաթիվտնտեսականևբիզնեսին
առնչվողօրինագծերիուսումնասիրությունըբացահայտումէ,
որառկաէփոխկապակցվածությունմիկողմիցայդօրենքների
ենթատեքստերիևմյուսկողմից`որոշբարձրաստիճան
պետականպաշտոնյաներիհովանուներքոգտնվող
ֆինանսական,արդյունաբերականկամառևտրայինխմբերիու
կլաններիորոշակիշահերիմիջև:

Վերահսկողությանգործառույթ

Օրենսդիրևգործադիրիշխանություններիլիազորությունների
արդյունավետտարանջատմանձախողումըոչմիայնթուլացնում
էխորհրդարանիօրենսդրականգործառույթներնուստեղծում
կոռուպցիոնհնարավորություններգործադիրիշխանության
բարձրաստիճանպաշտոնյաներիհամար,այլևխաթարումէԱԺ-ի
մեկայլկարևորդերակատարություն`գործադիրիշխանության
գործունեությանվերահսկողությանիրականացում:Օրենսդիր
իշխանությանայսգործառույթնիրականացվումէԱԺ-իկողմից`
կառավարությանգործունեությանծրագիրըևպետական
բյուջենհաստատելուկամչհաստատելու,կառավարությանը
վստահությունկամանվստահությունհայտնելուևՎերահսկիչ
պալատիմիջոցովպետականբյուջեիկատարումըվերահսկելու
լիազորություններիմիջոցով:«Ազգայինժողովիկանոնակարգ»
օրենքի74-րդ,76-րդ,77-րդև84-րդհոդվածներովամրագրված
այդբոլորդրույթներըֆորմալառումովպահպանվումեն։

Այդուհանդերձ,ստորևքննարկվողմիքանիպատճառովԱԺ-ն
սահմանափակվածէիրվերահսկողականլիազորություններն
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իսկապեսիրականացնելուհարցում:Օրինակ՝1995թ.
հուլիսից,երբՀայաստանումհաստատվեցգործող
իրավասահմանադրականհամակարգը,կառավարությանն
անվստահությունհայտնելուկամկառավարությանծրագրերը
չհաստատելուդեպքերչենեղել։ԱԺ-նսովորաբարհաստատում
էկառավարությաններկայացրածծրագրերը՝առանցլուրջևլավ
կազմակերպվածքննարկումների։Իրավիճակնառանձնապես
չիտարբերվումպետականբյուջենհաստատելուԱԺ-ի
լիազորություններիմասով:Թեևեղելենբյուջեիերկարատև
քննարկումներիդեպքեր,ԱԺ-ներբևէչիմերժելբյուջեիորևէ
առաջարկ3։Բացիդրանից՝կառավարությանկողմիցտարբեր
ծախսայինհոդվածներիմասովԱԺ-ինկատարվողզիջումները
ռազմավարականնշանակությունչունեինևհաճախարտացոլում
էիններկայացվածտնտեսվարողներիկորպորատիվշահերը։

Գործադիրիշխանությանգործունեությաննկատմամբ
վերահսկողությունիրականացնելուԱԺ-իգործառույթների
անարդյունավետությանվառցուցիչէպետականծախսերի
որոշակիկատեգորիաներիառկայությունը,որոնքենթակա
չենհաստատմանօրենսդիրմարմնիկողմից:Օրինակ,
«Բյուջետայինհամակարգիմասին»ՀՀօրենքի(1997թ.)18-
րդհոդվածովնախատեսվումէ,որտվյալտարվապետական
բյուջեիմասինօրենքովկարողեննախատեսվելֆինանսների
ևէկոնոմիկայինախարարության,հարկայինտեսչությանև
մաքսայինծառայությանաշխատակիցներիհամարայսպես
կոչված«խրախուսման»ֆոնդեր(որոնքգոյանումեն
հավաքվածպետականեկամուտներից):Եվթեպետ,ընդհանուր
առմամբ,բյուջեիծախսերըգտնվումենօրենսդիրմարմնի
վերահսկողությաններքո,սակարողէհանգեցնելվերոնշյալ
պետականկառույցներիկողմիցայդֆոնդերիչարաշահմանը:

31997և2000թթ.պետականբյուջենհաստատվելէհաջորդբյուջետայինտարվասկզբիցհետո,
ինչըթույլատրվումէՍահմանադրությամբ,եթեծախսերըկատարվումեննախորդտարվանույն
ժամանակահատվածիբյուջեիհամամասնություններով(Հոդված76):
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Նույնօրենքի19-րդհոդվածըկարողէառաջացնելևսմեկ՝
էլավելիուժեղկոռուպցիոնհնարավորություն:Հոդվածով
նախատեսվումէստեղծելկառավարությանպահուստային
ֆոնդ`բյուջետայինտարվաընթացքումհնարավոր
չնախատեսվածպետականծախսերըհոգալուհամար։Հոդվածը
միայնսահմանումէֆոնդիառավելագույնմեծությունը
(պետականբյուջեիընդհանուրծախսերի5տոկոսիցոչավելի)՝
միջոցներիհատկացմանլիազորություններըվերապահելով
կառավարությանըևդրանովիսկվերջինիսհնարավորություն
տալովկայացնելչվերահսկվողկամայականորոշումներ:

Ընտրություններ

ԹեորքանովէազատուարդարԱԺպատգամավորների
ընտրությունը,հաջորդհարցնէ,որըսերտորենկապված
էայնհարցիհետ,թեորքանլավենպատգամավորները
ներկայացնումիրենցընտրողներինևորքանովենհաշվետու
նրանց,ինչը,իրհերթին,խիստկարևորխնդիրէՀայաստանում։
Ձախողվածներկայացուցչությունըևհաշվետվողականության
բացակայությունըստեղծումենկոռուպցիոնռիսկերօրենսդիր
մարմնիհամար։Պատգամավորինհետկանչելըկամլրացուցիչ
ընտրություններնախաձեռնելումիջոցովնրանպաշտոնանկանելը
լայնճանաչումստացածկանխարգելիչմեխանիզմներիցմեկնէ:

Կուսակցությունըլքողանդամներիթվինկատմամբխիստ
սահմանափակումներինախատեսումըկարողէդիտարկվել
որպեսմեկայլտարբերակ4:Միջազգայինփորձիցհայտնիէ,որ

4ԱԺ-ումկուսակցությունիցհամատարածհեռանալումեկանգամյադեպքըտեղիէունեցել
1998թ.փետրվարին՝կապվածՀՀնախկիննախագահԼևոնՏեր-Պետրոսյանիհրաժարականի
հետ։ԼևոնՏեր-Պետրոսյանիգլխավորած«Հայոցհամազգայինշարժում»կուսակցության՝ԱԺ
«Հանրապետություն»խմբակցության60-իցավելիպատգամավորներհեռացանխմբակցությունից
ևմիացանայլխմբակցություններինուխմբերին.«դասալիքների»ճնշողմեծամասնությունը
միացավ«Երկրապահ»պատգամավորականխմբին,որիհետփոխկապակցվածէինՎազգեն
Սարգսյանը(այնժամանակ՝պաշտպանությաննախարար,իսկհետո՝վարչապետ),Ռոբերտ
Քոչարյանը(նախկինվարչապետևներկայիսնախագահ)ևՍերժՍարգսյանը(Ազգային
անվտանգությաննախկինևներկայիսպաշտպանությաննախարար)։
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ինչպեսիշխող,այնպեսէլընդդիմադիրկուսակցությունները,
բավականինհաճախկաշառումեն«դասալիքներին»:Այն
անձինք,ովքերհեշտությամբկարողենլքելընտրությունների
ժամանակիրենցներկայացրածկուսակցությունըխորհրդարանի
նորմեծամասնությանըմիանալուհամար,իրականում
պատասխանատվությունչենկրումայդկուսակցության
ձախողմանհամարև,հետևաբար,այլևսհաշվետուչենիրենց
ընտրողներին։Նմանմեխանիզմներչեննախատեսվումո՛չ
Սահմանադրությամբ,ո՛չէլհամապատասխանօրենքներով,
ուստիհանրությունըչունիԱԺպատգամավորներին
պատասխանատվությանկանչելուորևէիրավականգործիք։

Կանմիշարքայլմեխանիզմներ,որոնքկարողեն
նպաստելՀայաստանիօրենսդիրմարմնիգործունեության
թափանցիկությանևհաշվետվողականությանխթանմանը:
Դրանցթվումենշահերիբախումըկանխարգելողխիստ
կանոններիսահմանումը,ԱԺպատգամավորներիեկամուտների
ևակտիվներիվերահսկողությունը,ազատբանավեճերի
պրակտիկայիկիրառումը։Փորձագետներիկարծիքովևըստ
որոշլրատվամիջոցներիհրապարակումների`ԱԺմանդատ
ստանալութեկնածուներիհիմնականդրդապատճառներիցմեկը
անձեռնմխելիությունստանալնէ,որպեսզիհակաօրինական
արարքիհամարնրանքչենթարկվենդատականհետապնդման:
ՀՀՍահմանադրության66-րդհոդվածըսահմանումէ,որԱԺ
պատգամավորըչիկարողկալանավորվել,դատականկարգով
վարչականկամքրեականպատասխանատվությանենթարկվել
առանցԱզգայինժողովիհամաձայնության:

Սովորաբար,աշխարհիշատերկրներումգործողնման
սահմանադրականդրույթընպատակունիպաշտպանել
օրենսդիրմարմնինհետապնդումներից,որոնքկարողեն
կիրառվելպատգամավորներինկատմամբ`պետական
պաշտոնյաներիկամխոշորգործարարներիապօրինիև/կամ
ոչպատշաճվարքագիծըբացահայտողնրանցելույթների,
փաստարկներիևգործողություններիհամար։Սակայն
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այսխնդիրըդառնումէկրիտիկական,երբԱԺ-ումաճում
էխոշորգործարարպատգամավորներիթիվը(ովքեր,ըստ
մամուլի,հաճախընտրվումենձայներգնելով,ընտրական
հանձնաժողովներիանդամներինկաշառելովևայլն)։ԱԺ
մանդատստանալուցհետոնրանցիցշատերըհազվադեպեն
հայտնվումԱԺշենքում՝օրինաստեղծգործընթացներումակտիվ
դերակատարությունունենալունպատակով։Այդուհանդերձ,
անհրաժեշտությանդեպքումնրանքօրենսդիրմարմնում
ակնհայտորեններկայացնումենիրենցանձնականկամ
տնտեսվարողներիկորպորատիվշահերը,այլոչթեիրենց
ընտրողներիշահերը:Այսառումովհատկապեսկարևորվումէ
շահերիբախմանխիստկանոններիսահմանումը,որըկկանխի
այնօրենքներիլոբբինգը,որոնքնպաստավորպայմաններ
ենստեղծումորոշգործարարխմբերիհամար՝մյուսների
հաշվին:ԵկամուտներիևակտիվներիմոնիթորինգըԱԺ
պատգամավորներիմասնավորշահերըևնրանցկապերնայլ
բիզնեսներիհետբացահայտելունուղղվածևսմեկարդյունավետ
մեխանիզմէ:

ՀՀՍահմանադրությունընախատեսումէխոսքիևկարծիք
արտահայտելուազատությունըերաշխավորողդրույթներ(տե՛ս
հոդված24):ԱԺ-ումազատքննարկումները(կարծիքների
ազատարտահայտումը)հատուկպաշտպանողլրացուցիչ
դրույթըներառվածէ66-րդհոդվածում,որըսահմանում
է,որԱԺպատգամավորըչիկարողհետապնդվելկամ
պատասխանատվությանենթարկվելիրկարգավիճակիցբխող
արարքներիհամար,այդթվում՝ԱԺ-ումհայտնածկարծիքների
համար,եթեայդպիսիկարծիքներըչենպարունակում
զրպարտությունկամվիրավորականարտահայտություններ:
Միաժամանակ,ԱԺպատգամավորըկարողէհետապնդվել,եթե
նաիրկարծիքըհայտնիԱԺ-իցդուրս։Սակարողէկամայական
որոշումներիտեղիքտալառայն,թեներկայացվածկարծիքներն
արդյոքպարունակու՞մենզրպարտությունկամվիրավորական
արտահայտություններ,թե՞ոչ։Սահմանադրականդրույթինման
թերությունըվկայումէիրկարծիքնազատարտահայտելու
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առնչությամբԱԺպատգամավորիանձեռնմխելիությանհարցը
հստակեցնելուանհրաժեշտությանմասին։

Օրենսդիրմարմնիհասանելիություն

Հանրությանհամարօրենսդիրմարմնիհասանելիլինելըուժեղ
ցուցիչէայնբանի,թեորքանովէժողովրդավարևթափանցիկ
կառավարմանողջհամակարգը:Նմանհասանելիության
ապահովմանհիմնականգործիքըազատուարդար
ընտրություններիևայդկերպԱԺ-ումհասարակությանբոլոր
խմբերիևխավերիլիարժեքներկայացվածությանապահովումն
է:Կանմիշարքայլմեխանիզմներ,որոնքմիտվածենխթանելու
հանրությանմասնակցությունըօրինաստեղծգործընթացներում:
Մասնավորապես,ԱԺ-նպետքէհանրությանըտեղեկացնի
իրընթացիկգործունեությանմասին։Սաթույլկտաբոլոր
շահագրգիռկողմերինարտահայտելիրենցկարծիքըև
մեկնաբանելքննարկվողօրենքներընախքանԱԺ-իկողմից
դրանցընդունումը:

Սովորաբար,ԶԼՄ-ներըլայնորենլուսաբանումենԱԺ
նիստերը,հատկապեսհանրայինտպագիրլրատվամիջոցների
ևհեռուստաալիքներիմիջոցով,ինչպիսիքեն
«Հայաստանի Հանրապետություն»օրաթերթը,Հանրային
հեռուստաընկերությունըևՀանրայինռադիոն,որոնք
մանրամասնլուսաբանումեննիստերիժամանակտեղի
ունեցողքննարկումները:ԱԺընդունածբոլորօրենքներնու
որոշումներըհրապարակվումեն«Պաշտոնական տեղեկագիր»
ամսագրում,որըսովորաբարլույսէտեսնումամիսըերկու
անգամ:Պաշտոնականտեղեկագրիհրատարակումըսկսվելէ
1997թ.հունվարից,ուստիԱԺ-իկողմիցավելիվաղընդունված
օրենքներնուորոշումներըհրապարակվումէինամիսը
երկուանգամհրատարակվողԱԺտեղեկագրում։ԱյսօրԱԺ-ն
ունիիրպաշտոնականկայքը(www.parliament.am)երեք
լեզվով՝հայերեն,անգլերենևռուսերեն,որըպարունակումէ
համապատասխաննորություններիևիրադարձությունների

http://www.parliament.am
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մասինտեղեկություններ,ԱԺպատգամավորներիկենսագրական
տվյալներ,խմբակցությունների,պատգամավորականխմբերիև
մշտականհանձնաժողովներիմասինտեղեկատվություն,ինչպես
նաևընդունվածօրենքներիուորոշումներիհրապարակումներ:

Չնայածդրան՝միջինքաղաքացիներիևքաղաքացիական
հասարակությանխմբերիհամարիրենցհետաքրքրող
որոշակիտեղեկատվությանփաստացիհասանելիությունը
նույնքանսահմանափակէԱԺ-ում,որքանպետական
հաստատություններիմեծմասում:ԱԺ-իցտեղեկատվություն/
փաստաթղթերստանալուհասանելիությունըկարգավորվում
է«Քաղաքացիներիառաջարկությունները,դիմումներըև
բողոքներըքննարկելուկարգիմասին»ՀՀօրենքով(1999
թ.)և2002թվականինընդունված«ԱզգայինԺողովի
աշխատակազմումպետականծառայությանմասին»ՀՀօրենքի
որոշդրույթներով:Նմանսահմանափակումըպայմանավորված
էանկատարօրենսդրությամբ,վատիրավակիրառական
պրակտիկայով,հաճախորդամետմոտեցման,տեխնիկականև
մարդկայինկարողություններիբացակայությամբևայլն։

Բացիդրանից՝թեևարձանագրվելենհամագործակցությանորոշ
դեպքեր,ԱԺ-նչունիկանոնավորհանրայինլսումներհրավիրելու
ևգիտնականներին,անկախփորձագետներինուՀԿ-ներին
օրինաստեղծգործընթացներումներգրավելուպրակտիկա,
ինչպեսնախատեսվածէ«Ազգայինժողովիկանոնակարգ»
օրենքով:Քաղաքացիականհասարակությանմասնակցությունը
հիմնականումսահմանափակվումէհասարակականլսումներին
երբեմնմասնակցելով,օրենքներիմշակմանգործընթացում
հազվադեպհամագործակցելովևշահագրգիռխմբերիուՀԿ-
ներինախաձեռնածորոշլոբբիստականգործողություններով:
Մասնակցայինմեխանիզմներիբացակայությանխնդիրըպետքէ
հղելնաևկառավարությանը՝հաշվիառնելովայնիրողությունը,
որՀայաստանումվերջինսավելիշատօրենսդրական
լիազորությունէիրականացնում,քանԱԺ-ն(տե՛սվերևում):
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Ընտրողներիհետհարաբերություններևհաղորդակցում

Ազգայինժողովիընդհանուրգործունեությունընախատեսում
էընտրողներիհետհաղորդակցում:Նախատեսումէ,որ
պատգամավորներըպետքէհանդիպենքաղաքացիներիհետ,
հանդիպումներկազմակերպենիրենցընտրատարածքում,
ուսումնասիրենևքննությանուղարկենընտրողներից
ստացվածբողոքները:Տեղականինքնակառավարման
մարմիններըպարտավորենընտրողներիընդունելության
համարպատգամավորինտրամադրելկահավորվածսենյակ`
տվյալպատգամավորիընտրատարածքում:Գործնականում,
ԱԺպատգամավորներըբավարարչափովչենգնահատում
կամկարևորումիրենցկողմիցներկայացվողմարդկանց
ուխմբերիհետհաղորդակցվելուգործումիրենցդերը:
Ռազմավարականընտրողներիսպասարկմանգործելակերպեր
իրականացնելունպատակով`համամասնականկարգով
ընտրվածԱԺպատգամավորներըպետքէմեծապեսհիմնվեն
իրենցկուսակցություններիևխմբակցություններիներքին
կազմակերպականաշխատանքներիվրա:Ցավոք,հայաստանյան
քաղաքականկուսակցություններըդեռևսչենստեղծելայն
կապը,որըգոյությունունիընտրողներիհետհաղորդակցվելու
ռազմավարությանևընտրություններումհաղթելու(կամ
պարտվելու)միջև:

Հայաստանիընտրականհամակարգըմեծապեսազդումէ
խորհրդարանիպատգամավորներիկողմիցիրենցընտրողներին
սպասարկելուձևիվրա:ԻնչպեսնշվումէԱռաջարկ
ներկայացնելուհրավերում(RFP),պատգամավորներնընտրվում
ենխառըընտրականհամակարգով`մեծամասնական(կամ
միամանդատմեծամասնականընտրատարածքներից`«first
pastthepostdistricts»)ևհամամասնական(համամասնական
ներկայացուցչությանվրահիմնվածկուսակցությունների
փակցուցակներ)ընտրակարգերով:Ընտրողներինհաշվետու
լինելումեխանիզմներընվազհստակենհամամասնական
ընտրակարգովընտրվածպատգամավորներիմասով,ովքեր
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կուսակցությանցուցակումիրենցդիրքիհամարհիմնականում
պարտականենքաղաքականկուսակցությանապարատին:

Կարծումենք՝անհրաժեշտէ.

1. Բարելավելխորհրդարանականխմբակցությունների
ևպատգամավորականխմբերիգործունեությունը,
ինչպեսնաևբարելավելնրանցինտեգրումը
քաղաքականկուսակցություններիհաղորդակցման
ռազմավարություններում`ընտրություններիմիջևընկած
ժամանակահատվածում:

2. Բարելավելհաղորդակցումըինչպեսֆորմալ,այնպեսէլ
ոչֆորմալշահակիրներիևժողովրդագրականխմբերի
հետ,ինչպիսիքենկանայք,տարեցները,ֆերմերները,
արհմիություններիանդամներըևընդհանուրշահեր
ունեցողայլխմբեր:

ԱզգայինժողովիմասինևԱԺ-իցստացվող
տեղեկատվությանհասանելիություն

Ազգայինժողովըմնումէ«փակ»հաստատություն:Հայերը,ովքեր
ցանկանումեն,որհանրայինքաղաքականությանգործընթացը
հասանելիլինիիրենցհամար,հիմնականումչենհասնում
հաջողության,քանիորնրանցջանքերն«արգելափակվում»
ենխոչընդոտներիլայնշրջանակով:Խորհրդարանի
աշխատանքների,գործունեության,քննարկումներիևօրենքների
նախագծերիմասինտեղեկատվությունըհետևողականչէկամ
չիտրամադրվումժամանակին:Քաղաքացիների,շահագրգիռ
խմբերիևայլոցկողմիցԱԺայցելելություններիթիվը՝որպես
հաստատություն,որըկենտրոնականդերէկատարում
ժողովրդավարականբանավեճերուքաղաքականերկխոսություն
նախաձեռնելուգործում,շատփոքրէ:Երբքաղաքացիները
որևէպատճառովայցելումենԱԺ,նրանքանցնումեն
չափազանցխիստանվտանգությանընթացակարգերով,որոնք
միտվածչենխրախուսելուայցելություններըևստեղծումեն
«անմատչելիության»միջավայր:
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ԱԺ-իհասարակայնությանհետկապերիվարչությունը
պետքէկարևորդերկատարիօրենսդիրմարմնիընդհանուր
թափանցիկությանևբացլինելուխթանմանգործում:Ինչպես
ցանկացածերկրում,վարչությանառաջնայինդերըպետքէ
լինիհանրությանը,լրատվամիջոցներինևպատգամավորներին
Ազգայինժողովիառօրյաաշխատանքիևգործունեության
մասինտեղեկատվությունտրամադրելը:Վարչության
պետիպատասխանիցայնհարցին,թեվարչություննինչ
կարևորդերկարողէունենալԱԺ-իևնրագործունեության
խթանմանգործում,թվումէր,որնաավելիշատզբաղված
էպատգամավորներինուղղակիորեն(այնէլ`միայնայն
դեպքում,երբնրանքխնդրումեն)վարչականծառայություններ
մատուցելուհամեմատաբարնեղգործառույթով,ինչպիսինէ,
օրինակ,մամուլիասուլիսներիկազմակերպումը:

Օրենքներիևկանոնակարգերիփոփոխություններիմասին
տեղեկատվությունըչիշրջանառվումայնմարդկանցշրջանում,
ովքերունենդրակարիքը:Անկախնրանից,թեԱԺ-նորքանով
էպատրաստթափանցիկաշխատելու,հանրությանհամար
տեղեկատվությանհասանելիություննապահովողհուսալի
իրավականհիմքիստեղծումըևսկարևորէ:
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Հավելված6

Գենդերայինմեյնսթրիմինգիգործիքներիվերաբերյալ
դեպքիուսումնասիրություն.կանանցևառաջնորդության
խթանում

Տղամարդկանցևկանանցհավասարմասնակցությունը
տնտեսականուհանրայինկյանքումամրապնդումէ
տնտեսականաճը,արդարկառավարումըևհասարակության
վստահությունըորոշումներիկայացմանբոլորմակարդակներում:

Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացման
կազմակերպությունը(ՏՀԶԿ/OECD)նշումէ,որերբպետական
քաղաքականությունսահմանողանձինք(տղամարդևկին)ավելի
շատեններկայացնումայնհասարակություններին,որոնցիրենք
ծառայումեն,նրանքավելիմեծհանրայինվստահությունեն
վայելումևավելիշատենկենտրոնանումայնպիսիխնդիրների
վրա,ինչպիսիքենմարդկայինզարգացումը,գենդերային
բռնությունըևհանրայինծառայություններիմատուցումը:
Ուստիանհրաժեշտենտղամարդևկինառաջնորդներ:
Առաջնորդնայնանձնէ,որնազդումէմիխումբմարդկանցվրա՝
աշխատելնպատակինհասնելուհամար,խրախուսումէնրանց,
ինչպեսնաևոգեշնչումէմյուսներինգործելմիաժամանակ՝
ուղղորդելովնրանցգործելակերպը:(Ծանոթագրություն 
դասընթացավարների համար.դուքկարողեքվարժության
միջոցովբացահայտելլավառաջնորդիորակները/
հատկությունները):

Առայսօրկանանցհամարպետականղեկավար
պաշտոններիհասանելիությունը,լինիքաղաքականության,
իրավաբանության,մասնավորկամակադեմիականոլորտում,
մնումէխուսափողականամբողջաշխարհում`չնայած
կանանցհզորացնելուևղեկավարպաշտոններումնրանց
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տեսնելուտարբերմիջոցառումներին:Նմանիրավիճակէնաև
Հայաստանում:

ՀՀյոթերորդգումարման՝մոտ2019-2021թթ.ժամանակաշրջանն
ընդգրկողԱզգայինժողովի132պատգամավորիցմիայն29-ն
էինկանայք(մոտ22%):ԱԺփոխնախագահներիցմեկըկինէր:
2021թվականիդրությամբկառավարության12նախարարից
ընդամենըմեկնէրկին(ՀՀառողջապահությաննախարար):
41փոխնախարարիցմիայն8-նէինկին:502համայնքիցմիայն
իննենղեկավարումկանայք:502համայնքից282-իավագանու
կազմումկինանդամչկար:Ընդհանուրթվով3784ավագանու
անդամիցմիայն371-նենկանայք(9.8%):Խոշորացված5
համայնքիցմիայնմեկնէկինղեկավարում:

Վերոհիշյալվիճակագրությունիցակնհայտէդառնում,որ
Հայաստանումկանայքդեռևսչենհասելիրենցամբողջներուժի
լիարժեքներդրմանըղեկավարպաշտոններում:

Մենքհաճախենքլսում,որառաջնորդությանձգտմանմեջ
կանայքհասելեն«ապակեառաստաղին»,կամ,ինչպեսգրել
ենԻգլինևՔարլին(2010թ.),նրանքբախվումեն«պատին»
և(կամ)«լաբիրինթոսին»,որըդադարեցնումէնրանց
առաջխաղացումը:Որպեսպետականքաղաքականության
մեջգենդերայինմեյնսթրիմինգիմաս`կարևորվումէկանանց
առաջնորդությանխթանումը,ինչպեսնաևնրանցհամար
դրականևհնարավորությունընձեռողմիջավայրստեղծելը,
որպեսզիկանայքկարողանանզարգացնելուկիրառելիրենց
առաջնորդականորակները:

Ինչպե՞սէհնարավորհետամուտլինելայդնպատակին:
Հասարակությանմեջգենդերայինմեյնսթրիմինգիլավգործիքներ
ենգենդերայինհավասարությանթեմաներովդասընթացները
կամգենդերայինհավասարության/կանանցառաջնորդության
վերաբերյալիրազեկությանբարձրացմանքարոզարշավները:
Երկուսնէլպահանջումենգենդերայինվերլուծության
իրականացում:
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Ուսուցողականդասընթացներ 

Կանանցևտղամարդկանցհամարգենդերայինհավասարության
թեմայովդասընթացներիկազմակերպումըկանանց
առաջնորդությունըխթանելուհիանալիգործիքէ:Գենդերային
հավասարությանթեմայովդասընթացըտրանսֆորմատիվ
գործընթացէ,որինպատակնէտրամադրելգիտելիքներ,
մեթոդներուգործիքներ,որոնցմիջոցովհնարավորէզարգացնել
հմտություններըևփոխելտղամարդկանցուկանանց
վերաբերմունքնայդհիմնախնդրինկատմամբ:

Դասընթացնօգնումէկանանցևտղամարդկանց՝հասկանալայն
դերը,որըգենդերըկատարումէիրենցառօրյակյանքում,ինչպես
նաևձեռքբերելուամրապնդելգենդերայինհավասարության
խթանմանհամարանհրաժեշտգիտելիքներուհմտություններ:
Նմանդասընթացըպետքէանցկացնիգենդերայինհարցերով
փորձագետը:

Գենդերայինզգայունությունըխթանողդասընթացիև(կամ)
իրազեկությանբարձրացմանքարոզարշավիընթացքում
քննարկմանենթակահիմնախնդիրներըներկայացվումեն
ստորև:

Գենդերայինկարծրատիպեր

Գենդերայինկարծրատիպերնունախապաշարմունքներըմեծ
ազդեցությունունենհամապատասխանհասարակություններում
կարծիքներիձևավորմանվրա:Դրանցիցէ,օրինակ,«կանայք
չունենառաջնորդլինելու/որոշումկայացնելու/քաղաքական
գործիչդառնալուհամապատասխանորակներ»:Եթե,
այդուհանդերձ,կանանցհաջողվումէցույցտալ,որիրենքունեն
առաջնորդդառնալուկարողություն,ապա«հակառակորդները»
առաջենբերումմեկայլփաստարկ,օրինակ`«կանայքպետք
էհոգտանենընտանիքիհամար»:Շատկանայքհրաժարվել
ենիրենցձգտումներիցևկարիերայիցայնհանգամանքի
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բերումով,որիրենքապրումենավանդական/հայրապետական
մշակույթում:Դասընթացներիընթացքումկարևորէբացել
ուքննարկելայսթեմանմասնակիցներիհետ,ինչպեսնաև
քննարկել,թեինչպեսկարելիէմարտահրավերնետել
գենդերայինկարծրատիպերինևլուծելայդխնդիրները:

Վարժություն. բացահայտեք և քննարկեք ձեր երկրում առավել 
տարածված գենդերային կարծրատիպերը:

Հավասարհնարավորություններ

Կանանցևտղամարդկանցաշխատավարձիտարբերությունը
(գենդերայինաշխատավարձիճեղքվածք)շարունակումէմնալ
մարտահրավերներիցմեկը:Շատերկրներումնույնաշխատանքի
համարկանայքավելիքիչենվարձատրվում,քանտղամարդիկ:
Աշխատավայրումխտրականությունըկարողէդրսևորվելնաև
այլձևերով,օրինակ`կանանցանհավասարներկայացվածության
մակարդակգործադիրպաշտոններում,կարիերայի
առաջխաղացմանանհավասարհնարավորություններ,սեռական
ոտնձգություններևայլն:

Քաղաքականությունները,իթիվսայլնպատակների,պետք
էխրախուսենընկերություններին,հաստատություններին
կամկազմակերպություններին,որպեսզինրանքստեղծենկին
աշխատողներիևնրանցտղամարդգործընկերներիհամար
հավասարկարգավիճակապահովողպայմաններումթնոլորտ:
Աշխատավայրումպետքէբացառվենգենդերայինհիմքով
խտրականությանդեպքերը:

Մի քանի առաջարկ, թե ինչպես ստեղծել հավասար 
հնարավորություններ տղամարդկանց ու կանանց համար 
բիզնեսի ոլորտում

	∙ Անհրաժեշտէխթանելկանանցկարիերայի
առաջխաղացումըևվերահսկելնրանցառաջընթացը:
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	∙ Աշխատանքիընդունմանգործընթացներըպետքէ
խթանեն,որպեսզիերկուգենդերներիներկայացուցիչներն
էլորոնենբոլորտեսակիաշխատանքներ:

	∙ Աշխատողների(տղամարդևկին)պոտենցիալտաղանդը
պետքէճանաչվի,ևկանայքպետքէլիովինդիտարկվեն
որպեստաղանդավոր/շնորհալիանհատներ,որոնքկարող
ենդառնալբիզնեսառաջնորդներ:

	∙ Կանանցևտղամարդկանցպետքէառաջարկել
ուսուցման/վերապատրաստմանհավասար
հնարավորություններ:

	∙ Կանանցպետքէտրվենտղամարդկանցհետհավասար
հնարավորություններ`բիզնեսիկառավարման,
ղեկավարմանևառաջնորդությանփորձձեռքբերելու
առումով:

Վարժություն. խրախուսեք մասնակիցներին՝ կիսվել 
աշխատավայրում գենդերային խտրականության իրենց փորձով: 

Հավասարակշռություն աշխատանքային և ընտանեկան 
կյանքի միջև 

Աշխատողշատկանանցդիմակայողմարտահրավերներից
մեկնայնէ,թեինչպեսպահպանելհավասարակշռություն
ընտանեկանուաշխատանքայինկյանքիմիջև:Չկարողանալով
հաղթահարելայդերկուիրականություններովպայմանավորված
սթրեսը՝որոշկանայքթողնումենաշխատանքը,որպեսզիհոգան
ընտանիքիկարիքները:ԲոսնիաևՀերցեգովինայումկանանց
հետաշխատանքներիշրջանակումիրականացվածհարցման
արդյունքներըցույցտվեցին,որհարցվածկանանցմեծմասը
համարումէ,որընտանեկան,ներառյալ՝տնայինտնտեսության
վարման,պարտականություններըկարողենխոչընդոտել
իրենցկարիերայիզարգացմանը:Այսխնդրիլուծմանբանալին
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ամուսնուկամզուգընկերոջաջակցությունըևօգնություննեն`
տնայինպարտականություններըբաշխելուևդրանքմիասին
կատարելուառումով:Զրուցակիցներիցմեկըմեկայլկին
մասնակցիխորհուրդտվեց,որնաբաժանվիիրամուսնուց,
քանիորվերջինիցորևէաջակցությունչիստանումտնային
գործերիկատարմանհարցում:Մինչդեռխնդրիլուծումը«լավ
կազմակերպումնէ».ընտանիքիանդամների(ներառյալ՝կնոջ
ևամուսնու)միջևտնայինպարտականություններիբաշխումը
կարողէլուծումդառնալտվյալանձիկյանքումկարճաժամկետ
կտրվածքով,և«ընտանեկանմոդելի»փոփոխությունըպետքէ
դառնաքաղաքականությանգերակայություն՝հաշվիառնելով
գենդերայինհավասարությանխթանումըհանրայինու
անձնականկյանքում:

Աշխատանքայինգրաֆիկիճկունությունը,ինչպիսինէ
որոշակիօրերինաշխատողներինհեռավարաշխատելու
հնարավորությանտրամադրումը,բավականինլավգործիք
էաշխատանքայինևընտանեկանկյանքիմիջևավելիլավ
հավասարակշռությանպահպանմանընպաստելուհամար:
Օրինակ՝Ֆրանսիայումյուրաքանչյուրկինկամտղամարդկարող
էազատօրվերցնելչորեքշաբթի,քանիորայդօրըդպրոցներն
ումանկապարտեզներըչենաշխատում:Աշխատանքային
շաբաթը35ժամսահմանելընույնպեսավելիմեծճկունությունէ
տալիս:

Գենդերայինհավասարությունըկարգավորող

օրենսդրություն

Գենդերայինհավասարությունըմարդուիրավունքների
անքակտելիևժողովրդավարականհասարակության
հիմնարարմասնէ:Խոչընդոտներըվերացնելուևգենդերային
հավասարությունհաստատելուհամարմշակվումենօրենքներ,
որոնքամրագրումենկանանցուտղամարդկանցհավասար
իրավունքներնուհնարավորություններըօրենսդրորենև
քաղաքականություններում`ընտանիքներում,համայնքներում



170

ևլայնհանրությանշրջանակներում՝ռեսուրսներիու
ծառայություններիհավասարմատչելիություննապահովելու
նպատակով:

Գենդերայինհավասարությունապահովողօրենսդրությունը
պետքէնպատակաուղղվի`

	∙ կանանցհամարհավասարքաղաքականուտնտեսական
իրավունքներիսահմանմանը,ինչպիսիքենընտրելուև
ընտրվելուիրավունքը,հավասարաշխատանքիդիմաց
հավասարվարձատրությունստանալուիրավունքըևայլն.

	∙ գործարարկամկորպորատիվքաղաքականություններում
կանանցհավասարկարգավիճակիապահովմանը:
Օրինակ՝աշխատանքիընդունման,վերապատրաստման,
առաջխաղացմանևկատարողականիգնահատման
գործընթացներումկանայքպետքէդիտարկվենհավասար
հիմունքներով:Կազմակերպություններըպետքէ
տրամադրենհղիությանկամընտանիքիհիվանդանդամի
խնամքիորոշակիժամկետովարձակուրդներ.

	∙ կանանցհամարինչպեսընդհանուր,այնպեսէլ
մասնագիտականկրթության,պետականումասնավոր
ծառայություններիհասանելությանապահովմանը.

	∙ ապահովսոցիալականմիջավայրիստեղծմանը,որտեղ
կանայքզերծկլինենիրենցֆիզիկականումտավոր
բարեկեցությանհանդեպվախիցկամսպառնալիքներից.

	∙ կանանցհզորացմանը,որպեսզինրանքկարողանան
պայքարելընտանեկանբռնությանցանկացածդրսևորման
դեմևանվտանգընտանեկանկյանքվարեն:

Իշխանություններըպետքէվերացնենայսբացերը,որպեսզի
ապահովենուխթանենկանանցփաստացի(դեֆակտո)
հավասարությունըբոլորասպարեզներում:
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Հարցեր

Ինչու՞ են կանայք դեռ զգալիորեն քիչ ներկայացված 
Հայաստանում հանրային կյանքում:

Ի՞նչ է հարկավոր, որպեսզի կանայք հզորանան և կարողանան 
առաջնորդել հանրային կյանքում:

Որո՞նք են քաղաքականության մեջ կանանց մասնակցության 
և ինքնադրսևորման հիմնական խոչընդոտները: Ո՞րն է 
կառավարության և քաղաքական կուսակցությունների դերը այս 
բացը լրացնելու գործում:
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Հավելված7

Դեպքիուսումնասիրություն.կանանցհզորացում
գյուղականբնակավայրերում

Տեղականուհամայնքայինմակարդակիցմինչևկառավարման
բարձրագույնօղակներ`կանայքհաճախթերիեններկայացված
ղեկավարպաշտոններում,որոշումներիկայացմանժամանակ
նրանցձայնըհաշվիչիառնվում,ևնրանքանտեսվումենորպես
ընտրազանգված:

Գյուղականբնակավայրերումկանանցառջևհաճախ
ծառանումեննաևլրացուցիչմարտահրավերներ:Սոցիալ-
տնտեսականդժվարությունները,նաև՝քաղաքականկյանքին
չմասնակցելընրանցհամարշատիրականխնդիրներեն:
Այդուհանդերձ,կանանցվիճակնամենևինէլանհույսչէ:Մի
քանիուսումնասիրությանարդյունքներըցույցենտալիս,
որգյուղաբնակկանայքկարողենզգալիդերկատարել
տնտեսական,բնապահպանականուսոցիալականոլոտներում
նշանակալիկայունությունևինքնաբավությունապահովելու
գործում:

Հարցը,որպետքէտալ,այնէ,թեո՞րնէխնդիրը:Ամբողջ
աշխարհումգյուղաբնակկանայքունենցածրկրթական
մակարդակևաշխատանքիքիչհնարավորություններ,չունեն
ռեսուրսներուհամարժեքմիջոցներ,առողջապահական
ծառայություններըհասանելիչենկամսահմանափակեն.
այսամենըհանգեցնումէտնտեսականկախվածությանևայլ
հետևանքների:Գյուղաբնակկանանցհզորացումըկարևորէ
ոչմիայննրանց,այլևնրանցընտանիքներիուհամայնքների
բարեկեցության,ինչպեսնաևընդհանուրտնտեսական
արտադրողականությանբարձրացմանհամար՝հաշվիառնելով
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ամբողջաշխարհումկանանցմեծներկայացվածությունը
գյուղատնտեսականաշխատուժիմեջ:

Գյուղատնտեսությունըսովորաբարապրուստիհիմնական
աղբյուրնէգյուղականշրջաններում,որտեղկանայք
մասնակցումենայդգործունեությանբոլորշղթաներում:
Ընտանեկանագարակներումկանանցաշխատանքըհաճախ
չիվարձատրվում:Նրանքկարողենչունենալսեփականության
իրավունք:Ֆինանսականառումովկանայքկարողենկախված
լինելիրենցամուսիններից,ինչնընտանեկանբռնությանու
շահագործմանավելիլուրջռիսկերէառաջացնում:Ֆինանսական
կախվածությունըևընտանեկանմեկուսացմանուբռնության
նկատմամբխոցելիությունըշատկանանցհամարստեղծումէ
աղքատությանարատավորշրջան:

Դիտարկելովհնարավորլուծումները`առաջգնալուլավագույն
միջոցնայդկանանցհամարհնարավորություններիստեղծումն
էինչպեսսոցիալ-տնտեսականուքաղաքականհզորացման,
այնպեսէլառաջնորդությանխթանմանմիջոցով:Կանանց
ղեկավարպաշտոններինշանակելընպաստումէզարգացման
արագացմանը՝միաժամանակիրականացնելովնրանց
հզորացմանծրագրեր:

Այդպիսիծրագրերըպետքէստանանկառավարության
աջակցությունը,որպեսզիմշակվենուկիրարկվենհավասար
իրավունքներ,հնարավորություններումասնակցությունխթանող
օրենքներևքաղաքականություններայնպես,որգյուղաբնակ
կանայքկարողանանօգտվելառևտրիուֆինանսավորման
հնարավորություններից,իրացնելիրենցարտադրանքըև
գործունմասնակցությունունենալներառականտնտեսական
աճիգործընթացներում:Այդնպատակովնրանցհամար
պետքէկազմակերպվենմասնագիտականհմտությունների
ուսուցողականդասընթացներկամտրամադրվենբիզնես
գաղափարներիիրականացմանհնարավորություններ,որպեսզի
նրանքկարողանանսկսել,կառավարել,զարգացնելուընդլայնել



174

իրենցբիզնեսը:Հզորացմանհամարնրանցանհրաժեշտկլինեն
նաևայլգիտելիքներ,եթեհարցըվերաբերումէքաղաքական
որոշումներիկայացմանը,այնէ`սովորել,թեինչպեսևումօգտին
քվեարկել,ինչպեսորոշումկայացնելևապահովել,որորոշումներ
կայացնելիսկանայքանկախուազատգործեն:

Դեպք1

ՊատերազմիավարտիցհետոԲոսնիաևՀերցեգովինայի
հյուսիս-արևմուտքումգտնվողմիքաղաքումշատ
փախստականներվերադարձանտուն:Տղամարդիկզբաղված
էինտներիվերակառուցմամբ.շատբաներիհամարնրանց
գումարէրանհրաժեշտ:Կանայքօգնումէինտղամարդկանց.
նրանքցանկանումէինավելիբարեկեցիկկյանքունենալ:

Համագործակցելով«Բարեկամությանկամուրջներ»
գերմանականՀԿ-իհետ՝նշվածքաղաքապետարանը
յուրաքանչյուրգյուղականտնտեսությանըտրամադրեց
մեկտրակտոր:Այնուհետևտեղականիշխանություններն
աշխատանքներումներգրավեցիներկուգյուղատնտեսի,
որոնքմրգերիարտադրությանթեմաներովուսուցողական
դասընթացներկազմակերպեցինգյուղաբնակկանանցհամար:
Միքանիտարիանցայդկանանցհաջողվեցստանալբարձր
որակիևմեծքանակությամբարտադրանք,որըհիմնականում
իրացվումէրԲոսնիաևՀերցեգովինայիսահմաններիցդուրս:
Քաղաքապետարանըկանանցհամարկազմակերպեցնաև
այլուսուցողականդասընթացներ:Արդյունքումայդկանայք
սկսեցինառաջնորդելտարբերոլորտներ:Ներկայումսայդ
շրջանըշատհարուստէ,ունինորենթակառուցվածքներ,
հանրայինտրանսպորտ,լավճանապարհներ,դպրոցև
շուկա,հացաբուլկեղենիարտադրամասևխանութ,այլ
ծառայություններ:Այդձեռներեցկանանցշնորհիվշրջանըկայուն
զարգացումունեցավ,միգրացիանէապեսկրճատվեց,այնինչ
այդպեսչէերկրիայլշրջաններում:
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Դեպք2

ԲոսնիաևՀերցեգովինայիգյուղականշրջաններիհամայնքային
խորհուրդներիկազմումկանայքգրեթեընդգրկված
չէին:Այդխորհուրդներումկանանցներգրավվածության
մակարդակըբարձրացնելունպատակովմշակվեցմիծրագիր:
Համագործակցելով«ԲոսնիաևՀերցեգովինայումԵվրոպայի
խորհրդիքաղաքականhետազոտություններիդպրոց»ՀԿ-ի
հետ՝ծրագրինմասնակցելուհամարերկրիտարբերգյուղական
շրջաններից,տարբերքաղաքականկուսակցություններից
հրավիրվեցինմիքանիերիտասարդկինքաղաքականգործիչներ:
ՀԿ-իմասնագետներընրանցբացատրեցինծրագրինպատակը
ևներկայացրինգյուղականբնակավայրերայցելելուևգյուղացի
կանանցհետհանդիպելուգաղափարը,որպեսզիմոբիլիզացնեն
նրանցմասնակցությունըտեղականընտրություններում`որպես
ընտրողներիութեկնածուների(ցանկացածքաղաքական
կուսակցությանգովազդումնարգելվումէր):

Ծրագիրըբաժանվեցմիքանիքայլի

1. Երիտասարդկինքաղաքականգործիչների
վերապատրաստում։

2. Երիտասարդքաղաքականգործիչներիհետհամատեղ
աշխատանքներիռազմավարությանմշակում։.

3. ԲոսնիաևՀերցեգովինայիգյուղականհամայնքների
ընտրություն,որոնցխորհուրդներիկազմումչկանկին
անդամներ։

4. ՏեղականՔՀԿ-ներիընտրություն,որոնքկարողեն
օգտակարլինելծրագրիիրականացմանընթացքում։

5. Տպագիրնյութերի(պաստառներիևթռուցիկներ)
մշակում:

Ռազմավարությունըպարզէր.երիտասարդքաղաքական
գործիչներըպետքէայցելենգյուղերևիրականացնեն
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«դռնեդուռ»քարոզարշավ:Նրանքպետքէհագնենդասական
սպորտայինկոշիկներ,ինչպիսիքսովորաբարհագնումեն
աշխատավորները,ևունենանհրավեր-թռուցիկներովլի
ուսապարկ,որիվրագրվածէ`«Որոշումըքոննէ»:

Նրանքպետքէխոսենհամայնքիյուրաքանչյուրկնոջհետ,
որպեսզիբացատրեն,թեինչնպատակովէնահրավիրվում,
ևառաջարկեն,որնրահետհանդիպմանըմասնակցինաև
ընտանիքիտղամարդանդամը:

ՀանդիպմանվայրիընտրությունըտեղականՔՀԿ-ի
պարտականություննէր:

Արձագանքըգերազանցէր,հանդիպմանըմասնակցումէիննաև
շատտղամարդիկ:

Գյուղացիկանայքշատգոհէինհանդիպումներից:Նրանք
նշումէին,որառաջինանգամէ,որինչ-որմեկըգալիսէգյուղ
ևչիխնդրումնրանցքվեարկելկոնկրետանձիօգտին:Բացի
դրանից՝նրանքշատուրախէին,որինչ-որմեկըհետաքրքրվում
էր,թեինչիկարիքունենիրենքևինչկարծիքունեն
համայնքապետարանումառկախնդիրներիմասին:Խնդիրների
ցանկըշատերկարէր՝լավճանապարհիցմինչևփոքրխանութ,
վարչականկենտրոնիհետավտոբուսայինկապևայլն:Առանց
նախապեսպլանավորելու՝կանայքիրենցհետբերելէինորոշ
ուտելիքներ.կազմակերպվեցփոքրիկճաշ-ընդմիջում,որընոր
եռանդհաղորդեցերիտասարդքաղաքականգործիչներին՝
շարունակելուդեմառդեմքարոզարշավը:

Վերջաբան

Գյուղականշրջաններիցհանդիպումներինմասնակցած
կանանցիցոմանքորոշեցինառաջադրելիրենցթեկնածությունը
համայնքայինխորհուրդներում:Նրանցհաջողվեցհավաքել
անկախթեկնածուառաջադրվելուհամարանհրաժեշտթվով
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ստորագրություններ:Ուսուցանողներընրանցսովորեցրին՝
ինչպեսկազմակերպելընտրականքարոզարշավը:Այդ
ընտրություններումկանայքքվեարկեցինկինթեկնածուների
օգտին:Նրանցիցշատերըդարձանհամայնքայինխորհուրդների
անդամներ:Առաջինանգամէր,որկանայքընդգրկվումէին
համայնքայինխորհուրդներիկազմումև,հիրավի,նրանք
բարելավեցինիրենցհամայնքներիկենսակերպը:

Իսկի՞նչտեղիունեցավերիտասարդկինքաղաքական
գործիչներիհետտեղականմարմիններիընտրությունների
ժամանակ:Նրանքտարբերքաղաքականկուսակցությունների
անդամներէին:Քաղաքականկուսակցություններնընդգրկել
էիննրանցիրենցցուցակում,իսկուսուցանողներնօգնումէին
նրանցքարոզարշավիննախապատրաստվելուգործում:Նրանք
հագելէինհատուկկարվածվերնաշապիկներ,որոնցվրագրված
էր`«Քվեարկեքինձհամար,եսպատրաստեմլսելձերձայնը»:
Նրանցիցոմանքընտրվեցին,սակայնհետաքրքիրէնշել,որնույն
քաղաքականկուսակցությանցուցակումներառվածտղամարդ
թեկնածուներըդեմէինքվեարկելկինթեկնածուներին`
չցանկանալովնրանցտեսնելիրենցկուսակցությանցուցակում:

Ինչու՞էիննույնքաղաքականկուսակցությանանդամտղամարդ
թեկնածուներըդեմքվեարկելկինթեկնածուներին:

	∙ Նրանքհասկացելէին,որիրենցքաղաքականուժիանդամ
կինթեկնածուներնավելիլավեննախապատրաստվել
ևավելիլավկկարողանանկապհաստատելմարդկանց`
պոտենցիալընտրողներիհետ:

	∙ Կինքաղաքականգործիչներնավելիքաջատեղյակէին
համայնքներումտիրողիրավիճակին,քանիորհենց
համայնքներումբնակիչներիհետխոսելէիննրանց
խնդիրներիմասին:(Ընտրողներըմիշտգնահատումենդա):

	∙ Կանայքավելիշատժամանակուզգացմունքներ
էիններդրելքարոզարշավիննախապատրաստվելու
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համարևչէինխոստացելորևէբան,որհնարավորչէր
իրականացնել:

	∙ Վերջապես,տղամարդիկիրավիճակըդիտարկում
էինհայրիշխանականտեսանկյունից`իսկզբանե
ընդունելով,որնախատեսվածընտրովիպաշտոններն
իրենցնեն,քանիորկանայքորևէառնչությունչունեն
քաղաքականությանհետ:Նրանքշատինքնավստահէին,
քանիորկարծումէին,որքաղաքապետարանիխորհրդում
իրենցապահովպաշտոններնհնարավորչէկորցնելինչ-
որկանանցպատճառով:

Քաղաքականությանմեջկանանցմասնակցության
խոչընդոտներըշատեն,բայցդրանցիցառավելակնհայտ
ենհանրայինաջակցությանբացակայությունը(նույնիսկ
ամենազարգացածժողովրդավարականերկրներում),որը
զուգորդվումէքաղաքականկուսակցություններիաջակցության
բացակայությամբ,արմատավորվածավանդականհայացքները,
վստահության,ֆինանսականմիջոցներիևկարողությունների
զարգացմանհնարավորություններիբացակայությունը,
տեխնոլոգիաներիանբավարարհասանելիությունըևայն
փաստը,որքաղաքականգործընթացներիմասլինելը
հաճախֆիզիկապեսանվտանգչէ:Այդուհանդերձ,այդ
խոչընդոտներըհաղթահարելուուղիներիցմեկնայնէ,որ
պետքէսկսելփոխելհանրությանընկալումըևխոչընդոտների
մասինբարձրաձայնելիսխոսելնաևորոշումներիկայացման
գործընթացումկանանցմասնակցությանօգուտներիմասին:
Այդօգուտներըհեռահարենևհանգեցնումենկառավարման
ավելիլավգործելակերպերի`ներառյալտնտեսականավելիմեծ
օգուտներ,ավելիմեծարձագանքքաղաքացիներիկարիքներին,
կուսակցականկառույցներիմիջևավելիարդյունավետ
համագործակցությունևկոնֆլիկտներիավելիկայունլուծում:

ՀԿ-ինհաջողվեցկառուցելբավարարհամագործակցություն
քաղաքականկուսակցություններիհետ,որիարդյունքում
նրանքտեղականմարմիններիընտրություններիիրենց
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ցուցակներումընդգրկեցիներիտասարդկինքաղաքական
գործիչների:Օգնելովկանանցհաղթահարելավանդականու
մշակութայինխոչընդոտներըևկառուցելվստահություննրանց
հանդեպ`հնարավորեղավհամոզվել,որփորձիամենաազդեցիկ
մոտեցումներիցմեկընմանջանքերի«տեղական/համայնքային
սեփականություն»ստեղծելնէ:Կանանցդերակատարման
օրինակելիմոդելներիկիրառումընպաստեցնրանցհզորացման
խոչընդոտներիհաղթահարմանըևտեղականկարողությունների
զարգացմանըայնկանանցշնորհիվ,որոնքունակենև
ցանկությունունեններդնելուիրենցփորձնուգիտելիքները,
որպեսզիդրականփոփոխություններլինեննաևտեղական
համայնքներում:
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Գրականությանցանկ

«Հայաստան.երկրիգենդերայինիրավիճակիգնահատում»(2019թ.),
Ասիականզարգացմանբանկ.https://www.adb.org/sites/default/files/
institutional-document/546716/armenia-country-gender-assessment-2019.pdf

«Պեկինյանհռչակագիրևգործողություններիծրագիր»(1995թ.)https://
www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_
Action.pdf

ԳենդերայինհեռանկարըFAO/ՊԳՆ.http://www.fao.org/3/X2919E/x2919e04.htm

ՀայաստանիՀանրապետությանՍահմանադրություն(1995թ.)ևդրանում
կատարվածփոփոխություններ.https://www.president.am/en/constitution/

«Կանանցնկատմամբխտրականությանբոլորձևերիվերացման
մասին»կոնվենցիա(CEDAW/ԿԽՁՎ)(1997).https://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/cedaw.aspx

Co-facilitating(համաֆասիլիտացիա)https://www.nationalcollege.org.uk/
transfer/open/facilitation/fac-s7/fac-s7-t2.html

EIGE.Genderconceptsanddefinitions(ԳՀԵԻ,Գենդերային
հասկացություններևսահմանումներ).https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/concepts-and-definitions

EIGE.Genderanalysis(ԳՀԵԻ,գենդերայինվերլուծություն).https://eige.
europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis

ՀայաստանիՀանրապետությանընտրականօրենսգիրք(2016թ.).https://
www.legislationline.org/download/id/6201/file/Armenia_Electoral_Code_as%20
of%2030June2016.pdf

Frequentlyaskedquestionsaboutgenderequality(Գենդերային
հավասարություն.հաճախակիտրվողհարցեր).https://www.unfpa.org/
resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality

GenderEqualityGlossary(2016),(Գենդերայինհավասարության
բացատրականբառարան).https://edoc.coe.int/en/gender-equality/6947-
gender-equality-glossary.html

Gender,agricultureandruraldevelopmentinArmenia.Countrygender
assessment.Countrygenderassessmentseries(2017),(Գենդերային
իրավիճակը,գյուղատնտեսությանևգյուղականհամայնքներիզարգացումը

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/546716/armenia-country-gender-assessment-2019.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/546716/armenia-country-gender-assessment-2019.pdf
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
http://www.fao.org/3/X2919E/x2919e04.htm
https://www.president.am/en/constitution/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.nationalcollege.org.uk/transfer/open/facilitation/fac-s7/fac-s7-t2.html
https://www.nationalcollege.org.uk/transfer/open/facilitation/fac-s7/fac-s7-t2.html
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://www.legislationline.org/download/id/6201/file/Armenia_Electoral_Code_as of 30June2016.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/6201/file/Armenia_Electoral_Code_as of 30June2016.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/6201/file/Armenia_Electoral_Code_as of 30June2016.pdf
https://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality
https://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality
https://edoc.coe.int/en/gender-equality/6947-gender-equality-glossary.html
https://edoc.coe.int/en/gender-equality/6947-gender-equality-glossary.html


181

Հայաստանում.Երկրիգենդերայինիրավիճակիգնահատում.Հայաստան).
(http://www.fao.org/3/i6737en/I6737EN.pdf)

ILGA-EuropeGlossary(ԻԼԳԱ-Եվրոպա,բացատրականբառարան)https://
ilga-europe.org/sites/default/files/ilgaeurope_glossary_final_170714_www.pdf

Knowles,M.(2005)TheAdultLearner.TheSixthEdition.Elsevier,
Burlington,USA(«Չափահասսովորողը»Մ.Նոուլզ,(2005թ.),Վեցերորդ
հրատարակություն,էլսեվիեր,Բուլիգթոն,ԱՄՆ)

Miftari.E.(2015)Women’spoliticalparticipationinBosniaandHerzegovina
(«ԿանանցքաղաքականմասնակցությունըԲոսնիաևՀերցեգովինայում»,
է.Միֆթարի).https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=514662

Mkrtchyan,G.,Colbert,P.andA.Verbole(2002)GoatBreedingProject,Vayots
DzorRegionSEAGAREU,FAO(«ԱյծաբուծությանծրագիրՎայոցձորի
մարզում»Գ.Մկրտչյան,Պ.ՔոլբերտևԱ.Վերբոլե)

Participatoryadvocacy,AToolkitForVSOStaff,VolunteersAndPartners
(2007),(«Մասնակցայինջատագովություն»,գործիքակազմԱրտերկրում
կամավործառայությանաշխատակիցներիհամար,Կամավորներև
գործընկերներ).http://www.toolsforchange.net/wp-content/uploads/2012/01/
VSO-2009-Participatory-Advocacy.pdf?4c19cd

PrinciplesofAdultLearning.(Չափահասսովորողներիսկզբունքները).
https://www.nhi.fhwa.dot.gov/downloads/freebies/172/pr%20pre-course%20
reading%20assignment.pdf

«Կանանցևտղամարդկանցհավասարիրավունքներիևհավասար
հնարավորություններիապահովմանմասին»ՀՀօրենք.https://www.ilo.org/
dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94756

«Իրավականակտերիմասին»ՀՀօրենք(2002թ).http://www.translation-
centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Legal_Acts/Legal_Acts_en.pdf

ՀայաստանիՀանրապետությանընտանեկանօրենսգիրքև
«Քաղաքացիականկացությանակտերիմասին»ՀՀօրենք.https://cis-
legislation.com/document.fwx?rgn=25518

«Հանրագրերիմասին»ՀՀօրենք(2018թ.),https://cis-legislation.com/
document.fwx?rgn=113828

ՀայաստանիՀանրապետությունումգենդերայինքաղաքականության
իրականացման2019-2023թվականներիռազմավարություն.https://www.
adb.org/sites/default/files/institutional-document/546716/armenia-country-
gender-assessment-2019.pdf

ՀայաստանիՀանրապետությանզարգացմանռազմավարություն(ՀԶՌ)
(2014-2025թթ.).https://policy.asiapacificenergy.org/node/1492

http://www.fao.org/3/i6737en/I6737EN.pdf
https://ilga-europe.org/sites/default/files/ilga europe_glossary_final_170714_www.pdf
https://ilga-europe.org/sites/default/files/ilga europe_glossary_final_170714_www.pdf
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=514662
http://www.toolsforchange.net/wp-content/uploads/2012/01/VSO-2009-Participatory-Advocacy.pdf?4c19cd
http://www.toolsforchange.net/wp-content/uploads/2012/01/VSO-2009-Participatory-Advocacy.pdf?4c19cd
https://www.nhi.fhwa.dot.gov/downloads/freebies/172/pr pre-course reading assignment.pdf
https://www.nhi.fhwa.dot.gov/downloads/freebies/172/pr pre-course reading assignment.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94756
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94756
http://www.translation-centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Legal_Acts/Legal_Acts_en.pdf
http://www.translation-centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Legal_Acts/Legal_Acts_en.pdf
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=25518
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=25518
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=113828
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=113828
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/546716/armenia-country-gender-assessment-2019.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/546716/armenia-country-gender-assessment-2019.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/546716/armenia-country-gender-assessment-2019.pdf
https://policy.asiapacificenergy.org/node/1492


182

ՀայաստանիՀանրապետությանգենդերայինքաղաքականության
հայեցակարգ(2010թ.)https://un.am/en/p/repository-of-national-documents-
on-gender

SEAGA(ՍՏԳՎ)(FAO,2002;2013),https://rmportal.net/library/content/tools/
biodiversity-conservation-tools/putting-conservation-in-context-cd/gender-
issues/socio-economic-and-gender-analysis-seaga-publications

SustainableDevelopmentGoalsAgenda2030(SDGs)(2015-
2030),(Կայունզարգացմաննպատակներիօրակարգ).https://
www.millennium-institute.org/isdg?utm_medium=ppc&utm_
campaign=SOU+Internet+Marketing+Group+F&utm_term=un%20global%20
sustainable%20development%20goals&utm_source=adwords&hsa_
net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=1877432859&hsa_
acc=2516449135&hsa_grp=71110345598&hsa_ad=347439375265&hsa_
tgt=kwd-296603939659&hsa_kw=un%20global%20sustainable%20
development%20goals&hsa_mt=b&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiw
AyRZX2h0c0Oh-gjhxAFES4fEEs0j4uoJi9NYRdqMTGgKQwsulBc03vepxmxoC
1sMQAvD_BwE

«Կանանցնկատմամբբռնությանվերացմանմասին»Միավորվածազգերի
կազմակերպությանհռչակագիր(1993թ.). https://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx

ՄԱԿ-իզեկույցումնշվումէ,որՀայաստանումշարունակվումենգենդերային
անհավասարությունները(2017).https://un.am/en/news/593#:~:text=On%20
average%2C%20women%20in%20Armenia,about%2030%20percent%20
of%20men)

Ինչո՞ւէգենդերայինվիճակագրությունըկարևոր.ՄԱԿ,Կանայք.https://
www.unescap.org/sites/default/files/Why%20are%20gender%20statistics%20
important.pdf

https://un.am/en/p/repository-of-national-documents-on-gender
https://un.am/en/p/repository-of-national-documents-on-gender
https://rmportal.net/library/content/tools/biodiversity-conservation-tools/putting-conservation-in-context-cd/gender-issues/socio-economic-and-gender-analysis-seaga-publications
https://rmportal.net/library/content/tools/biodiversity-conservation-tools/putting-conservation-in-context-cd/gender-issues/socio-economic-and-gender-analysis-seaga-publications
https://rmportal.net/library/content/tools/biodiversity-conservation-tools/putting-conservation-in-context-cd/gender-issues/socio-economic-and-gender-analysis-seaga-publications
https://www.millennium-institute.org/isdg?utm_medium=ppc&utm_campaign=SOU+Internet+Marketing+Group+F&utm_term=un global sustainable development goals&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=1877432859&hsa_acc=2516449135&hsa_grp=71110345598&hsa_ad=347439375265&hsa_tgt=kwd-296603939659&hsa_kw=un global sustainable development goals&hsa_mt=b&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2h0c0Oh-gjhxAFES4fEEs0j4uoJi9NYRdqMTGgKQwsulBc03vepxmxoC1sMQAvD_BwE
https://www.millennium-institute.org/isdg?utm_medium=ppc&utm_campaign=SOU+Internet+Marketing+Group+F&utm_term=un global sustainable development goals&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=1877432859&hsa_acc=2516449135&hsa_grp=71110345598&hsa_ad=347439375265&hsa_tgt=kwd-296603939659&hsa_kw=un global sustainable development goals&hsa_mt=b&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2h0c0Oh-gjhxAFES4fEEs0j4uoJi9NYRdqMTGgKQwsulBc03vepxmxoC1sMQAvD_BwE
https://www.millennium-institute.org/isdg?utm_medium=ppc&utm_campaign=SOU+Internet+Marketing+Group+F&utm_term=un global sustainable development goals&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=1877432859&hsa_acc=2516449135&hsa_grp=71110345598&hsa_ad=347439375265&hsa_tgt=kwd-296603939659&hsa_kw=un global sustainable development goals&hsa_mt=b&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2h0c0Oh-gjhxAFES4fEEs0j4uoJi9NYRdqMTGgKQwsulBc03vepxmxoC1sMQAvD_BwE
https://www.millennium-institute.org/isdg?utm_medium=ppc&utm_campaign=SOU+Internet+Marketing+Group+F&utm_term=un global sustainable development goals&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=1877432859&hsa_acc=2516449135&hsa_grp=71110345598&hsa_ad=347439375265&hsa_tgt=kwd-296603939659&hsa_kw=un global sustainable development goals&hsa_mt=b&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2h0c0Oh-gjhxAFES4fEEs0j4uoJi9NYRdqMTGgKQwsulBc03vepxmxoC1sMQAvD_BwE
https://www.millennium-institute.org/isdg?utm_medium=ppc&utm_campaign=SOU+Internet+Marketing+Group+F&utm_term=un global sustainable development goals&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=1877432859&hsa_acc=2516449135&hsa_grp=71110345598&hsa_ad=347439375265&hsa_tgt=kwd-296603939659&hsa_kw=un global sustainable development goals&hsa_mt=b&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2h0c0Oh-gjhxAFES4fEEs0j4uoJi9NYRdqMTGgKQwsulBc03vepxmxoC1sMQAvD_BwE
https://www.millennium-institute.org/isdg?utm_medium=ppc&utm_campaign=SOU+Internet+Marketing+Group+F&utm_term=un global sustainable development goals&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=1877432859&hsa_acc=2516449135&hsa_grp=71110345598&hsa_ad=347439375265&hsa_tgt=kwd-296603939659&hsa_kw=un global sustainable development goals&hsa_mt=b&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2h0c0Oh-gjhxAFES4fEEs0j4uoJi9NYRdqMTGgKQwsulBc03vepxmxoC1sMQAvD_BwE
https://www.millennium-institute.org/isdg?utm_medium=ppc&utm_campaign=SOU+Internet+Marketing+Group+F&utm_term=un global sustainable development goals&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=1877432859&hsa_acc=2516449135&hsa_grp=71110345598&hsa_ad=347439375265&hsa_tgt=kwd-296603939659&hsa_kw=un global sustainable development goals&hsa_mt=b&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2h0c0Oh-gjhxAFES4fEEs0j4uoJi9NYRdqMTGgKQwsulBc03vepxmxoC1sMQAvD_BwE
https://www.millennium-institute.org/isdg?utm_medium=ppc&utm_campaign=SOU+Internet+Marketing+Group+F&utm_term=un global sustainable development goals&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=1877432859&hsa_acc=2516449135&hsa_grp=71110345598&hsa_ad=347439375265&hsa_tgt=kwd-296603939659&hsa_kw=un global sustainable development goals&hsa_mt=b&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2h0c0Oh-gjhxAFES4fEEs0j4uoJi9NYRdqMTGgKQwsulBc03vepxmxoC1sMQAvD_BwE
https://www.millennium-institute.org/isdg?utm_medium=ppc&utm_campaign=SOU+Internet+Marketing+Group+F&utm_term=un global sustainable development goals&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=1877432859&hsa_acc=2516449135&hsa_grp=71110345598&hsa_ad=347439375265&hsa_tgt=kwd-296603939659&hsa_kw=un global sustainable development goals&hsa_mt=b&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2h0c0Oh-gjhxAFES4fEEs0j4uoJi9NYRdqMTGgKQwsulBc03vepxmxoC1sMQAvD_BwE
https://www.millennium-institute.org/isdg?utm_medium=ppc&utm_campaign=SOU+Internet+Marketing+Group+F&utm_term=un global sustainable development goals&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=1877432859&hsa_acc=2516449135&hsa_grp=71110345598&hsa_ad=347439375265&hsa_tgt=kwd-296603939659&hsa_kw=un global sustainable development goals&hsa_mt=b&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2h0c0Oh-gjhxAFES4fEEs0j4uoJi9NYRdqMTGgKQwsulBc03vepxmxoC1sMQAvD_BwE
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://un.am/en/news/593#:~:text=On average%2C women in Armenia,about 30 percent of men
https://un.am/en/news/593#:~:text=On average%2C women in Armenia,about 30 percent of men
https://un.am/en/news/593#:~:text=On average%2C women in Armenia,about 30 percent of men
https://www.unescap.org/sites/default/files/Why are gender statistics important.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Why are gender statistics important.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Why are gender statistics important.pdf


183

Abstract

Themoduleisdesignedfortrainers/facilitatorstoensurethestandardqualityof
Trainingsongendermainstreamingintopolicyprocesses,aswellastodevelop
theskillsofCSOsandotherpotentialstakeholdersinvolvedinpolicyprocesses.
Itsuggeststheoreticalknowledge,methodologyandtoolstotrainers/facilitators
toconducteffectivetrainings,ensuringthetransferofknowledgeandskillstothe
groupsinvolved,throughaparticipatoryapproach.

UsingtheModule,readerswillbeable:

	∙ topresentwhatisthestate/publicpolicy;

	∙ howitisdeveloped(procedures,rulesofengagement),whoparticipates
intheprocessandwhyitshouldbegendermainstreamed;

	∙ tointroducewhatgenderis(concepts,definitions);

	∙ topresenthowtoevaluatethestatepolicyfromthegenderperspective
andhow to integrate thegender issues, tomainstream them into the
policy; to conduct a training on “Gender Mainstreaming into Policy
Processes”.
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Սեղմագիր

Մոդուլընախատեսվածէդասընթացավարների/ֆասիլիտատորների
համար։Սրանովհնարավորէապահովելքաղաքականության
մեջգենդերայինմեյնսթրիմինգիդասընթացներիմիասնականու
ստանդարտորակ,նպաստելքաղաքականությանգործընթացներին
մասնակցելուևդրանցվրաունենալուգործումներգրավված
ՔՀԿ-ներիևհնարավորայլշահագրգիռունախաձեռնողխմբերի
կարողություններիուհմտություններիզարգացմանը:Այնտեսական
գիտելիքներ,մեթոդաբանությունևգործիքներէառաջարկում
դասընթացավարներին/ֆասիլիտատորներին,որպեսզիհաջող
անցկացնենդասընթացները,ապահովենգիտելիքներիու
հմտություններիփոխանցումըներգրավվածխմբերին՝կիրառելով
մասնակցայինմոտեցում:

ՕգտագործելովՄոդուլը՝ընթերցողներըկկարողանան.

	∙ ներկայացնել՝ինչէպետական/հանրային
քաղաքականությունը,ինչպեսէայնմշակվում
(ընթացակարգեր,ներգրավմանկանոններ),ովքերեն
մասնակցումգործընթացին,ևինչուպետքէայնենթարկվի
գենդերայինմեյնսթրիմինգի.

	∙ ներկայացնել՝ինչէգենդերը(հասկացություններ,
սահմանումներ).

	∙ ներկայացնել,թեինչպեսկարելիէգնահատելպետական
քաղաքականությունըգենդերայինտեսանկյունից,ևինչպես
կարելիէ«գենդերացնել»հիմնախնդիրները՝ինտեգրել,
ներհյուսելքաղաքականությանմեջ.

	∙ իրականացնել«Գենդերայինմեյնսթրիմինգը
քաղաքականությանմեջ»թեմայովդասընթաց:
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«ԵՀՀհամալսարան»խորագրիներքո
հրապարակվածայլնյութեր

	∙ ԵՀՀկրթությունևուսուցում,2021,https://epfarmenia.am/hy/document/
EPF-Education-and-Learning

	∙ ԵՀՀգենդերայինքաղաքականությունը.տեսականհիմնահարցեր,2021,
https://epfarmenia.am/hy/document/EPF-Gender-Policy

	∙ Խնամակալությանևհոգաբարձությանմարմիններիև
հանձնաժողովներիանդամներիհամարնախատեսվածձեռնարկ,2021,
https://epfarmenia.am/hy/document/Handbook-for-Guardianship-and-
Trusteeship-bodies-2021

	∙ Սոցիալականհետազոտությանէթիկականուղենիշներ.կիրառական
ուղեցույց,2021,https://epfarmenia.am/hy/document/DATA-research-ethics-
manual-socies-2021

	∙ ԲռնությանմշակույթըՀայաստանում,2020,https://epfarmenia.am/hy/
document/Culture-of-Violence-in-Armenia

	∙ ԲռնությանմշակույթըՀայաստանում.անդրադարձևառաջարկներ,
2020,https://epfarmenia.am/hy/document/Roots-of-Violence-in-Armenia-
recommendations

	∙ ՀետազոտությունՀՀ-ումվեճերիայլընտրանքայինլուծմանոլորտի
վերաբերյալ,2020,https://epfarmenia.am/hy/document/Research-on-
Alternative-Dispute-Resolution-in-Armenia

	∙ Խնամակալությանևհոգաբարձությանմարմիններիգործունեության
վերաբերյալհետազոտություն,2020,https://epfarmenia.am/hy/document/
Research-On-Custody-and-Guardianship-Authorities

	∙ ՊրոբացիայիծառայությունըՀայաստանիՀանրապետությունում.
Մաս1,2020,https://epfarmenia.am/hy/document/Baseline-research-on-
probation-service-in-RA

	∙ Հայաստանումբնակվողազգությամբեզդիաղջիկներիիրավունքներին
ևհնարավորություններինառնչվողխնդիրները,2020,https://epfarmenia.
am/hy/document/Issues-Related-to-the-Rights-of-and-Opportunities-for-
Yezidi-Girls-Residing-in-Armenia

	∙ Հարաբերություններառանցշփումների,2020,https://epfarmenia.am/hy/
document/Relations-without-Interactions

	∙ Արմենիա3.0.հասկանալ20-րդդարիՀայաստանը(անգլերեն),2020,
https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-
Century-Armenia
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	∙ Կրոնիկամհավատքիազատությանժամանակակիցհիմնախնդիրները
Հայաստանում,Վրաստանումևդրանիցդուրս:Համաժողովի
հաշվետվություն(անգլերեն),2019,https://epfarmenia.am/document/EPF-
FoRB-2019-Report

	∙ Հայաստանըևտարածաշրջանը,2019,https://epfarmenia.am/hy/
document/Armenia_and_the_Region

	∙ Հրատարակչականգործընթացիուղեցույց,2019,https://epfarmenia.am/
hy/document/publication-algorithm

	∙ Այժմեականգիտելիքշահերիարդյունավետպաշտպանությանհամար.
ձեռնարկ,2019,https://epfarmenia.am/hy/document/Manual-for-CSOs-
Bridge4CSOs

	∙ Քննադատականմտածողություն.տրամաբանականսխալներև
հռետորաբանականշեղողկիրառուկներ,2019,https://epfarmenia.am/
hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-Rhetorical-Tricks-Critical-
Thinking

	∙ Համակարգվածմտագործունեությանմեթոդաբանությունևկրեատիվ
խաղեր,2018,https://epfarmenia.am/hy/document/MSTA-Creative-Game

	∙ Հասարակությունևտեղականինքնակառավարում.
Կազմակերպագործունեականխաղիարդյունքները,2018,https://
epfarmenia.am/hy/document/OAS-Highlights-CELoG-2018

	∙ ԵՀՀ-նևմշակույթը,գրականություննուարվեստը(անգլերեն),2018,
https://epfarmenia.am/document/EPF-Culture-Literature-Art

	∙ Հանդուրժողականությանևանհանդուրժողականությանդրսևորումները
հայգրականությանմեջ,2017,https://epfarmenia.am/document/
Manifestations-of-Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature

Նախատեսվումէհրապարակել

	∙ Քաղաքացիականկրթությանկարողունակություններըգնահատելու
գործիքըմշակելուճանապարհին,https://epfarmenia.am/hy/document/
Towards-a-Civics-Advancement-Measurement-Tool

	∙ Ուղեցույց.Հանրայինխնդրիցմինչևքաղաքականությանմշակում,
https://epfarmenia.am/hy/document/DATA-Guide-From-public-issue-to-
policy-development
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Publications under the ‘EPF University’ heading

	∙ EPFEducationandLearning.(2021)https://epfarmenia.am/document/EPF-
Education-and-Learning

	∙ EPFGenderPolicy.(2021)https://epfarmenia.am/document/EPF-Gender-Policy
	∙ Handbook forGuardianshipandTrusteeshipBodies (inArmenian). (2021)
https://epfarmenia.am/hy/document/Handbook-for-Guardianship-and-
Trusteeship-bodies-2021

	∙ Ethical Guidelines for Social Research (in Armenian). (2021) https://
epfarmenia.am/hy/document/DATA-research-ethics-manual-socies-2021

	∙ CultureofViolenceinArmenia(inArmenian).(2020)https://epfarmenia.am/
hy/document/Culture-of-Violence-in-Armenia

	∙ Culture of Violence in Armenia. Reflection and recommendations (in
Armenian).(2020)https://epfarmenia.am/hy/document/Roots-of-Violence-in-
Armenia-recommendations

	∙ Research on Alternative Dispute Resolution in Armenia․ (2020) https://
epfarmenia.am/document/Research-on-Alternative-Dispute-Resolution-in-
Armenia

	∙ ResearchOnCustodyandGuardianshipAuthoritiesinArmenia(inArmenian).
(2020) https://epfarmenia.am/hy/document/Research-On-Custody-and-
Guardianship-Authorities

	∙ The Probation Service in the Republic ofArmenia. Part 1 (inArmenian).
(2020) https://epfarmenia.am/hy/document/Baseline-research-on-probation-
service-in-RA

	∙ IssuesRelatedto theRightsofandOpportunities forYezidiGirlsResiding
in Armenia. (2020) https://epfarmenia.am/document/Issues-Related-to-the-
Rights-of-and-Opportunities-for-Yezidi-Girls-Residing-in-Armenia

	∙ Relations Without Interactions. (2020) https://epfarmenia.am/document/
Relations-without-Interactions

	∙ Armenia3.0.Understanding20thCenturyArmenia.(2020)https://epfarmenia.
am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia

	∙ ContemporaryIssuesofFreedomofReligionorBeliefinArmenia,Georgia
and Beyond. Conference Report. (2019) https://epfarmenia.am/document/
EPF-FoRB-2019-Report

	∙ Armenia and The Region (inArmenian). (2019) https://epfarmenia.am/hy/
document/Armenia_and_the_Region
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	∙ PublishingGuide(inArmenian).(2019)https://epfarmenia.am/hy/document/
publication-algorithm

	∙ Present-dayknowledgeforeffectiveadvocacy(inArmenian).(2019)https://
epfarmenia.am/hy/document/Manual-for-CSOs-Bridge4CSOs

	∙ Critical Thinking: Logical Fallacies and Misleading Rhetorical Tricks (in
Armenian). (2019) https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-
and-Misleading-Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking

	∙ About theMethodologyofSystemicThoughtActivity (MSTA)andCreative
Games.(2018)https://epfarmenia.am/document/MSTA-Creative-Game

	∙ Society and Local Self-Governance. Conclusions and Recommendations
from Organizational Activity Seminar. (2018) https://epfarmenia.am/
document/OAS-Highlights-CELoG-2018

	∙ Culture, Literature and Art. (2018) https://epfarmenia.am/document/EPF-
Culture-Literature-Art

	∙ Manifestations of Tolerance and Intolerance in Armenian Literature (in
Armenian). (2018) https://epfarmenia.am/document/Manifestations-of-
Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature

Expected to be published

	∙ Towards aCivicsAdvancementMeasurementTool. https://epfarmenia.am/
document/Towards-a-Civics-Advancement-Measurement-Tool

	∙ Guide: From public issue to policy development (in Armenian) https://
epfarmenia.am/hy/document/DATA-Guide-From-public-issue-to-policy-
development
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