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v

Երախտիքի խոսք

Սույն ՙԵրկրի գենդերային իրավիճակի գնահատումն՚ իրականացվել և պատրաստվել է միջազգային
խորհրդատու Էլիզաբեթ Դուբանի կողմից:
Գնահատումը պատրաստվել է Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) Տարածաշրջանային տեխնիկական
օժանդակության (ՏՏՕ) «Գենդերային ներառականության խթանումը Կենտրոնական և Արևմտյան
Ասիայի զարգացող երկրներում» (թիվ 7563) ծրագրի շրջանակներում: Գնահատման գործընթացի
վերահսկողությունն իրականացվել է Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչության գենդերի և
զարգացման (ԳԶ) թիմի կողմից: Թիմի անդամներն են Ջերեմի Սթիքինգզը (սոցիալական զարգացման
ավագ մասնագետ, ԳԶ), Շանի Քեմփբելը (սոցիալական զարգացման ավագ մասնագետ, ԳԶ) և Ուիլմա
Սիլվա-Նետտո Ռոխասը (ԳԶ տեղական խորհրդատու):
Գենդերային հարցերով տեղական փորձագետ, «Թրասթ սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական
հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ-ի տնօրեն Հասմիկ Գևորգյանն աջակցել է շահագրգիռ կողմերի հետ
հանդիպումների կազմակերպմանը և վերլուծությունների կատարմանը:
Հեղինակը ցանկանում է իր խորին երախտագիտությունն արտահայտել նաև հետևյալ անձանց և նրանց
ներկայացրած կազմակերպություններին, որոնք հյուրընկալել են ֆոկուս խմբերի քննարկումները.
•
Անահիտ Բադալյան՝ «Բերդ կանանց ռեսուրս-կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն և Կարոլին 		
Լուկաս, Խաղաղության կորպուսի կամավոր (Բերդ),
•
Հասմիկ Բաղրամյան՝ «Ավանդական տոների վերածնունդ» կրթա-մշակութային ՀԿ-ի 			
նախագահ (Աշտարակ),
•

Վահագն Դաբաղյան՝ «Գեղարդ» մեդիա հոլդինգի գլխավոր խմբագիր (Գավառ),

•
Ռուզաննա Թորոսյան՝ «Կանանց զարգացման ռեսուրս-կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն 		
(Գորիս),
•
Ելենա Վարդանյան՝ Գյումրու պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության 		
ֆակուլտետի ղեկավար, «Ծիածան գենդերային հետազոտությունների կենտրոն» 			
(Գյումրու մասնաճյուղ):
Ֆոկուս խմբերի քննարկումների ժամանակ թարգմանությունն ապահովել է Սիրանուշ Վարդանյանը:

vi

Երախտիքի խոսք

Սույն զեկույցի պատրաստման գործում իրենց ներդրումն են ունեցել Մանիլայում տեղակայված
Ասիական զարգացման բանկի գլխամասային գրասենյակի անկախ փորձագետները, մասնավորապես
Շիրին Լատիֆը (Գիտելիքի կառավարման գծով փոխնախագահի աշխատակազմի Գենդերային
հարցերով ավագ խորհրդատու և Գենդերային հարցերով մասնագիտական միության նախագահ),
Լորան Լևաքը (սոցիալական զարգացման մասնագետ, ԳԶ, Սոցիալական զարգացման, կառավարման
և գենդերային հարցերի բաժին, Կայուն զարգացման և Կլիմայի փոփոխության վարչություն), Յեշիմ Մ.
Էհլան Կայալարը (հանրային կառավարման հարցերի գլխավոր մասնագետ, Հանրային կառավարման,
ֆինանսական հատվածի և առևտրի վարչություն, ԿԱԱՎ) և Անուպմա Ջեյնը (Հարավ-արևելյան Ասիայի
վարչության քաղաքաշինության և ջրային հարցերի բաժնի սոցիալական ոլորտի ավագ մասնագետ):
Հայաստանի մշտական առաքելության փորձագետներ, ծրագրի ավագ մասնագետ Գոհար Մուսայելյանը
և Գրիգոր Գյուրջյանը (տնտեսական գծով կրտսեր մասնագետ), ինչպես նաև Կետևան Չխեիձեն (ԱԶԲ-ի՝
Կովկասում գենդերային զարգացման հարցերի մասնագետ, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի
մշտական առաքելությունների խորհրդատու) ևս ներդրել են իրենց արժեքավոր փորձը:
Սույն զեկույցը պատրաստող թիմը շնորհակալ է Հայաստանում ԱԶԲ-ի մշտական առաքելության
գրասենյակի աշխատակազմին, մասնավորապես առաքելության տնօրեն Դեյվիդ Դոուլին՝ գնահատման
գործողությունների ողջ ընթացում ցուցաբերած աջակցության, տրամադրած խորհրդատվության և շատ
կարևոր կազմակերպչական հարցերում օժանդակության համար:
Ի վերջո, ցանկանում ենք մեր շնորհակալությունը հայտնել ԿԱԱՎ-ի ղեկավարությանը, քանի որ
առանց նրանց աջակցության և ուղղորդման հնարավոր չէր լինի իրագործել այս նախաձեռնությունը,
մասնավորապես՝ Ռիսա Ժիջիա Տեգին (խորհրդատու և ղեկավար) և Բոբուր Ալիմովին (պորտֆելի
կառավարման գլխավոր մասնագետ), որոնք ներկայացնում են ԿԱԱՎ-ի գլխավոր տնօրենի
աշխատակազմի Պորտֆելի, արդյունքների, երաշխիքների և սոցիալական ոլորտի հարցերի
ստորաբաժանումը, ինչպես նաև գլխավոր տնօրեն Կլաուս Գերհոսերին (2012թ.- հունիս 2015թ.) և
Գլխավոր տնօրեն Շոն Օ’Սալիվանին (ներկայումս պաշտոնավարող գլխավոր տնօրենին):
Սույն զեկույցի հայերեն տարբերակը պատրաստել են Սյուզան Ղարդյանը (թարգմանիչ) և Քրիստինե
Սողիկյանը (հայերեն տարբերակի խմբագիր):

vii

Արժույթի Համարժեքներ
2015թ. հուլիսի 13-ի դրությամբ

Արժույթի միավոր – ՀՀ դրամ (ՀՀ Դ)
ՀՀ Դրամ 1.00 = $0.00210
$1.00 = 476.35 դրամ

Հապավումներ
ԱԶԲ

-

Ասիական զարգացման բանկ

ԵՄ

-

Եվրոպական Միություն

ԳԶ

-

Գենդեր և զարգացում

ԳԲ

-

Գենդերային բռնություն

ՀՆԱ

-

Համախառն ներքին արդյունք

ԳԹԽ

-

Գենդերային թեմատիկ խումբ

ՀԿ

-

Հասարակական կազմակերպություն

ԵԱՀԿ
		

Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության 			
կազմակերպություն

ՀՈւԱ

-

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք

ՓՄՁ-ներ

-

Փոքր և միջին ձեռնարկություններ

ԱՄՆ ՄԶԲ 		

viii

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային Զարգացման
Գործակալություն

Բառարան

Ավագանու խորհուրդ –	քաղաքային խորհուրդ, տեղական վարչական մարմին, որը
կազմված է համայնքների ընտրովի ղեկավարներից և 5-15
ավագանու անդամներից՝ կախված համայնքի չափից:
Մարշրուտկա		
–
մասնավոր միկրոավտոբուսներ
Մարզ		
–	(Հայաստանը բաժանված է 11 վարչական շրջանների՝ 10
մարզ և Երևան քաղաք)
Մարզպետ		
–	յուրաքանչյուր մարզի գործադիր ղեկավար, որը նշանակվում
է կառավարության կողմից: Մոտավորապես հավասարազոր
է նահանգապետի պաշտոնին:
Մարզպետարան		
–
շրջանային վարչական մարմին կամ մարզի 			
		
շրջանային գրասենյակ, հավասարազոր է
				
տարածքային նահանգապետի գրասենյակին:
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Սույն ՙԵրկրի գենդերային իրավիճակի գնահատումը՚ (ԵԳԻԳ) Հայաստանում Ասիական զարգացման
բանկի (ԱԶԲ) կողմից իրականացվող առաջին նմանօրինակ ուսումնասիրությունն է:
2005թ. Հայաստանի՝ ԱԶԲ-ին միանալուց հետո մշակվել է գործողությունների միջանկյալ ռազմավարություն
2006-2011թթ.-ի համար, իսկ 2014-2018թթ.-ի Երկրի գործընկերության ռազմավարությունը (ԵԳՌ)
ներկայումս վերջնականացման փուլում է: Թեև ԵԳԻԳ-ն առանձին փաստաթուղթ է, որը մշակվում է
ԱԶԲ-ի՝ Հայաստանում գենդերային հավասարության և կանանց հզորացման ոլորտում տրամադրվող
օժանդակության արդյունքում ձեռքբերված փորձի հիման վրա, այն նաև տեղեկատվություն է տրամադրում
Երկրի գործընկերության ռազմավարության մեջ գենդերային մոտեցման ԱԶԲ քաղաքականության համար:
Այսպես, ԵԳԻԳ-ում ներկայացվում են ԱԶԲ-ի համար գերակայություն հանդիսացող տրանսպորտի,
ջրամատակարարման և համայնքային ծառայությունների (այդ թվում՝ կոշտ թափոնների կառավարման),
էներգետիկայի և ձեռնարկատիրության, ինչպես նաև փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման
ոլորտներում գենդերային հավասարության հիմնական սահմանափակումները:
ԱԶԲ գերակա ոլորտներում հայտնաբերված գենդերային հավասարությանը խոչընդոտող գործոնների
հիմքում ընկած է Հայաստանում գոյություն ունեցող խորքային, համակարգային անհամաչափությունը
տնտեսության մեջ կանանց և տղամարդկանց դիրքի, ակտիվների և ֆինանսական միջոցների
հասանելիության, որոշումների վրա ազդեցություն ունենալու և աշխատանքի, ինչպես նաև սոցիալական
ապահովվածության հնարավորությունների առումով: Այս պատճառով սույն գնահատումը նաև
ներառում է Հայաստանում գենդերային հավասարության և կանանց դերի հզորացման մասին ընդհանուր
նկարագրության բաժին:
Գնահատման առաջին գլխում ներկայացվում է Հայաստանում առկա ընդհանուր իրավիճակը և
քաղաքական միջավայրը: Հաջորդ գլուխը նկարագրում է Հայաստանում առկա գենդերային իրավիճակը,
ինչպես նաև այն, թե ինչպես է ընթացիկ իրավիճակն ազդում ԱԶԲ գործողությունների վրա: Այս բաժնում
ներկայացված թեմաները քննվում են տարբեր ոլորտների համատեքստում: Այստեղ լուսաբանված
թեմաներն արտացոլում են ԵԳԻԳ-ի մշակման նպատակով հայաստանաբնակ կանանց հետ ունեցած
հանդիպումների ընթացքում բարձրացված խնդիրները, ինչպես նաև այն թեմաները, որոնք կարող են շատ
օգտակար լինել որպես ֆոնային տեղեկատվություն ԱԶԲ օժանդակության ոլորտներում քննարկումներ
ունենալու համար: Այս տրամախաչվող գենդերային խնդիրները պետք է ուսումնասիրվեն հետագա
գենդերային վերլուծությունների ժամանակ, որոնք նախատեսվում է իրականացնել ծրագրի մշակման
փուլում կամ մոնիթորինգի և գնահատման գործընթացում: Երրորդ գլուխը նվիրված է գենդերային
հավասարության
խոչընդոտներին, որոնց ԱԶԲ-ը կանդրադառնա առաջիկա ԵԳՌ-ի շրջանակում:
Վերջին բաժնում ներկայացվում են առաջարկություններ, ինչպես նաև ԱԶԲ գործողություններում
գենդերային մեյնսթրիմինգին ուղղված քայլերի համար մի շարք հավանական մեկնակետեր:
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Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատման մեջ չեն ներառվել Հայաստանում գոյություն ունեցող
բոլոր գենդերային խնդիրները, բացի այդ, ներկայացված խնդիրները շատ խորությամբ չեն
ուսումնասիրվել: Ներկայացվել են այն վերլուծությունները և եզրահանգումները, որոնք համահունչ են
ԱԶԲ-ի՝ Հայաստանյան պորտֆելին Երկրի գործընկերության նոր ռազմավարության շրջանակում:
Այս գնահատումն իրականացվել է մի մեթոդաբանությամբ, որը ներառում էր երկրում անցկացված
հանրային քննարկումներ, քննարկումներ ֆոկուս խմբերում և երկրորդային աղբյուրների
ուսումնասիրություններ: Քննարկումներն իրականացվել են 26 երևանյան կազմակերպությունների,
այդ թվում՝ հասարակական կազմակերպությունների (ՀԿ), պետական մարմինների և միջազգային
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Հանրային քննարկումների նպատակն
է եղել հաստատել նախնական եզրահանգումները և սահմանել գերակայություններ հետագա
ծրագրերում գենդերային հավասարության խթանման և կանանց հզորացման համար:
Մեծ ուշադրություն է դարձվել նաև մայրաքաղաքից դուրս ֆոկուս խմբերի հետ քննարկումներին՝
կանանց հետ իրենց համայնքներում առաջ եկած խնդիրները և երկրի զարգացման ուղղությամբ
նրանց գերակայությունները քննարկելու նպատակով: Ֆոկուս խմբի քննարկումներ են տեղի ունեցել
Աշտարակի, Բերդի, Գավառի, Գորիսի և Գյումրու համայնքների իգական սեռի ներկայացուցիչների
հետ: Նշված քաղաքները տարբեր մեծության են և գտնվում են Հայաստանի տարբեր մարզերում:
Ընդհանուր առմամբ անցկացվել են հինգ ֆոկուս խմբերի քննարկումներ՝ յուրաքանչյուր քաղաքում
մեկ քննարկում: Մասնակցել է մոտավորապես 75 կին (բոլոր խմբում կանանց թիվը հավասար էր):
Ֆոկուս խմբերի մասնակիցներն եղել են տարբեր տարիքի՝ համալսարանական ուսանողներից
մինչև թոշակառուներ, և տարբեր մասնագիտությունների: Այս քաղաքներն ընտրվել էին շնորհիվ
կանանց հիմնահարցերով զբաղվող տեղական ակտիվ
կազմակերպություններին, որոնք
օգնել են նախանշել մարզերում առկա գենդերային խնդիրների մասին հստակ պատկերացում
ունեցող շահագրգիռ կողմերին: Հարցվողներց շատերը նշել են, որ թեև Հայաստանի տարածքը և
բնակչությունը փոքր են, մարզերին բնորոշ են տարբեր հատկանիշներ, ավանդույթներ և արժեքներ:
Այդ պատճառով հինգ բնակավայրերն ընտրելիս՝ փորձել ենք ներառել ողջ բազմազանությունը:
Ֆոկուս խմբերի քննարկումներն իրականացվել են մի քանի նպատակով: Նախ, չկան ըստ սեռի
դասակարգված տվյալներ, չկա անգամ ԱԶԲ-ի հայաստանյան պորտֆելում արտացոլված ոլորտներում
գենդերային անհավասարությունների մասին տեղեկատվություն: Երկրի գենդերային իրավիճակի
գնահատման նպատակով ուսումնասիրված տարբեր ոլորտների գնահատումները հիմնականում
կենտրոնանում են ենթակառուցվածքների խնդիրների վրա, առանց տարբերակելու կին և տղամարդ
շահառուների կարիքները կամ նրանց վրա ունեցած ազդեցությունները: Երկրորդ, շատ փոքր է
կանանց մասնակցությունը տեղական և կենտրոնական կառավարման մարմիններում որոշումների
կայացման գործընթացին, այդ իսկ պատճառով նրանց գերակայությունները պատշաճ կերպով չեն
արտացոլված քաղաքականության մեջ: Ամեն դեպքում, ենթադրվել է, որ կանայք իսկապես ունեն իրենց
համայնքների զարգացման վերաբերյալ այլ տեսակետներ, և որ տղամարդ ղեկավարները հավանաբար
ճշգրտորեն չեն փոխանցում այդ տեսակետները: Այդ պատճառով անցկացվել են ֆոկուս խմբերի
հետ քննարկումներ՝ բացահայտելու, թե ինչ կարծիք ունեն կանայք մի շարք խնդիրների վերաբերյալ,
այդ թվում՝ ենթակառուցվածքների ոլորտում իրականացվող ծրագրերի և ԱԶԲ-ի գործունեության
ոլորտներում նրանց ունեցած առաջնահերթությունների մասին։ Ֆոկուս խմբերի քննարկումները
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չեն դիտարկվել որպես կանանց և տղամարդկանց՝ ԱԶԲ-ի գործունեության ոլորտների վերաբերյալ
կարծիքների համեմատության միջոց: Իրականում, համայնքաբնակ կանայք և տղամարդիկ կարող են
ունենալ բազմաթիվ համանման մտահոգություններ: Փոխարենը, ֆոկուս խմբերը կանանց տրամադրել
են հարթակ՝ արտահայտելու իրենց կարծիքը զարգացման խնդիրների և Հայաստանում գենդերային
հավասարության ապահովման գործում առաջընթացի վերաբերյալ:
Երկրի գենդերային իրավիճակի սույն գնահատումը վերջնականացնելուց առաջ ԱԶԲ-ն 2013թ.
դեկտեմբերին Երևանում կազմակերպել է վավերացման աշխատաժողով: Այն անձանց, ովքեր
մասնակցել են ավելի վաղ տեղի ունեցած հանրային քննարկումներին և ֆոկուս խմբերին, այդ թվում
կառավարությունը ներկայացնող պաշտոնյաներին և այլ շահագրգիռ կողմերին հնարավորություն է
ընձեռվել ծանոթանալ գնահատման նախագծին՝ հայերեն թարգմանությամբ: Նրանք նաև հրավիրվել
են հիմնական եզրահանգումների և առաջարկությունների շուրջ քննարկմանը: Աշխատանքային
քննարկման ընթացքում տրամադրվել է լրացուցիչ տեղեկատվություն, տրվել են պարզաբանումներ և
արվել են լրացուցիչ առաջարկություններ, որոնք հետագայում ներառվել են վերջնական գնահատման
մեջ:
Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատումն իրականացվել է ինքնուրույնաբար, ԱԶԲ կողմից,
սակայն գնահատման ողջ ընթացքում, առանձին հարցազրույցների ժամանակ և վավերացման
աշխատաժողովի ընթացքում քննարկումներ են տեղի ունեցել գենդերի և զարգացման ոլորտում
փորձ ունեցող գործընկերների հետ: Թեև ՙԵրկրի գենդերային իրավիճակի գնահատումն՚
իրականացվել է հիմնականում ԱԶԲ-ի համար, հուսով ենք, որ այն արտացոլում է Հայաստանի
տարբեր շահագրգիռ կողմերի բարձրացրած խնդիրները: Հուսով ենք, որ այն օգտակար կլինի
կառավարության, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և գենդերի և զարգացման
ոլորտում Հայաստանում գործունեություն ծավալող գործընկեր կազմակերպությունների համար:
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Հայաստանի Հանրապետությունը հնագույն սովորույթների երկիր է, սակայն վերջին տարիներին
այն կրել է նաև տարբեր իրադարձությունների ազդեցությունը: Խորհրդային ժամանակաշրջանից
Հայաստանը ժառանգել է գենդերային հավասարության պաշտոնական այնպիսի քաղաքականություն,
որը ժամանակին հանգեցրել էր կանանց իրավական և սոցիալական կարգավիճակի բարելավմանը,
ինչպես նաև նրանց ակտիվ մասնակցությանն աշխատանքային շուկայում: Հայաստանի անկախությունից
հետո նկատվել են միմյանց հակասող միտումներ: Մի կողմից՝ անցումային շրջանի առաջին տարիներին
հայ հասարակությունը մեծապես մերժում էր իր բնույթով «խորհրդային» գրեթե ամեն բան: Այսպես,
նույնիսկ գենդերային հավասարության երևույթներն այդ տարիներին մերժվեցին, և վերականգնվեցին
ավանդական հայրիշխանական մոտեցումները և սովորույթները: Միևնույն ժամանակ հետխորհրդային
զարգացումների արդյունքում ձևավորվեցին կանանց խնդիրներով զբաղվող քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպություններ` կանանց իրավունքների խթանման և գենդերային
հավասարության առաջ մղման առաքելությամբ: Հայաստանում ձևավորվեց կուռ իրավական և
կարգավորման շրջանակ հավասար իրավունքների պաշտպանության համար:
Հայաստանում կանանց և տղամարդկանց հավասարության աստիճանի ամենամյա գնահատումները
ցույց են տալիս, որ վերջին հինգ տարիների ընթացքում այս առումով սահմանափակ առաջընթաց է
գրանցվել: Թեև Հայաստանը բավականին բարձր ցուցանիշներ ունի կանանց համար կրթության
և առողջապահության ծառայությունների հասանելիության
ոլորտում, դրանց հակակշռում են
կանանց քաղաքական հզորացման բացակայության, ինչպես նաև կանանց կողմից տնտեսական
հնարավորությունների հասանելիության նվազման մասին վկայող ցուցանիշները:
Գենդերային հավասարության պետական քաղաքականությունը զարգացել է՝ կանանց խնդիրներին
արձագանքելու միջոցառումներից վերածվելով կանանց և տղամարդկանց միջև անհավասարությունների
ավելի համապարփակ հայեցակարգի: Գենդերային հավասարության հայեցակարգը և 2011-2015թթ.
գենդերային քաղաքականության ռազմավարական գործողությունների ծրագիրը հիմք են հանդիսանում
գենդերային ազգային քաղաքականության համար, որն անդրադառնում է այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք
են դերերը որոշումների կայացման գործընթացում, տնտեսությունը, կրթությունը, առողջապահությունը,
լրատվական միջոցները և գենդերային բռնությունը: 2013թ.-ին Հայաստանը նաև ընդունել է օրենք
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման
մասին»: Այնուամենայնիվ, գործնականում կանայք շարունակում են զրկված լինել շատ ոլորտներում
առավելություններից, և կառավարության, միջազգային կազմակերպությունների և հասարակական
կազմակերպությունների կողմից իրականացվող նախաձեռնությունների մեծ մասն ուղղված են կանանց
կարգավիճակի բարելավմանը:
Գենդերային քաղաքականության համար պատասխանատու հիմնական հաստատություններն են
Վարչապետին կից կանանց և տղամարդկանց հավասարության հիմնահարցերով զբաղվող խորհուրդը,
ինչպես նաև Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Ընտանիքի, կանանց և
երեխաների հիմնահարցերի վարչությունը: Այս երկու կառույցների կարողությունները սահմանափակ են,
սակայն երկուսն էլ պարբերաբար ներգրավվում են միջազգային զարգացման կազմակերպությունների
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և տեղական հասարակական կազմակերպությունների հետ աշխատանքներում: Հավասար
իրավունքների մասին վերջերս ուժի մեջ մտած օրենքով պահանջվում է ստեղծել գենդերային
հավասարության քաղաքականությունն իրականացնող (և վերջինիս իրականացման մոնիթորինգ
անցկացնող) մարմին, և սույն գնահատման իրականացման շրջանում Կանանց հարցերով խորհուրդը
դիտարկում էր մի շարք տարբերակներ, այդ թվում՝ գոյություն ունեցող ինստիտուտի հզորացումը և
դրա մանդատի ընդլայնումը:
Թեև առկա է գենդերային հավասարության վերաբերյալ պաշտոնական քաղաքականություն, «գենդեր»
եզրույթը չի ընկալվում կոնկրետ շրջանակից՝ մի քանի պետական կառույցներից, քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպություններից և ակադեմիական հաստատություններից դուրս:
Շատերը դիտարկում են այն որպես մեկ այլ տեղից Հայաստան ներմուծված հասկացություն:
Գենդերային տերմինաբանությանն անծանոթ լինելու հանգամանքը կարող է մասամբ բացատրել
բազմաթիվ ոլորտներում ըստ սեռերի տարբերակված տվյալների և գենդերային վիճակագրության
բացակայության փաստը: Այսպիսի տվյալների հավաքագրման կարողություններն առկա են միայն
Ազգային վիճակագրական ծառայությունում, և այդպիսի կարողություններ չեն ձևավորվել այլ պետական
մարմիններում:
Գենդերային իրավիճակի գնահատման սույն փաստաթուղթը ներկայացնում է գենդերային խնդիրների
հետ կապված մի շարք ընդհանրական թեմատիկ ուղղություններ, որոնք հատվում են զարգացմանը
միտված, պլանավորվող գործողությունների հետ: Այս թեմատիկ ուղղություններն անմիջապես
նպաստում են գենդերային խնդիրների առաջացմանը ԱԶԲ պորտֆելում ներառված ոլորտների
մակարդակում, որոնք քննարկվում են Մաս III-ում: Էական տրամախաչվող խնդիրներն են.
Գենդերային դերերը և նորմերը մեծ ազդեցություն ունեն
հայաստանյան հասարակության վրա, մասնավորապես կանանց և տղամարդկանց համար «ընդունելի»
դերերի մասին պատկերացումների իմաստով: Թեև կանայք տարբեր ոլորտներում ունենում են մեծ
նվաճումներ, գերակշռում է կանանց առաջին հերթին մասնավոր և ընտանեկան միջավայրում ունեցած
դերի ընկալումը, ինչը հաճախ սահմանափակում է կանանց՝ հանրային կյանքում ինքնահաստատման
հնարավորությունները: Գենդերային կարծրատիպերը նպաստում են քաղաքական, պաշտոնական
զբաղվածության և բիզնես առաջնորդության ոլորտներում ներկայացվածության ցածր մակարդակին:
Կարծրատիպերը կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ նաև տղամարդկանց վրա,
մասնավորապես նրանց համար, ովքեր տղամարդկանց դերը տեսնում են իրենց ընտանիքներին
ֆինանսապես ապահովելու մեջ, ինչը աստիճանաբար ավելի է դժվարանում՝ հաշվի առնելով
Հայաստանի աշխատաշուկայի տիրող վիճակն այսօր:
Թեև ներդրվել է քվոտայի
համակարգ` օգնելու կանանց մուտք գործել քաղաքականություն, կառավարությունում կանանց
ներկայացվածությունը շարունակում է մնալ ցածր մակարդակի վրա: Ներկայումս կանանց
տեսակարար կշիռը Խորհրդարանում կազմում է ընդամենը 10%, իսկ Կառավարությունում` 11%:
Կանայք ավելի լավ են ներկայացված հանրային հատվածի օժանդակող և ոչ ղեկավար պաշտոններում:
Կանայք նաև թերներկայացված են մարզային և քաղաքային այն վարչական մարմիններում, որոնք
սահմանում են գերակայությունները տեղական մակարդակում և ներգրավված են զարգացման
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ծրագրերի իրականացման աշխատանքներում: Սակայն կանայք ավելի մեծ ներգրավվածություն ունեն
տեղական ինքնակառավարման մակարդակում, աճել է նրանց թիվը տեղական ինքնակառավարման
խորհուրդներում: Հավանաբար պատճառն այն է, գյուղական համայնքներից տղամարդկանց
միգրացիայի ծավալներն այնքան մեծ են, որ կանայք այլընտրանք չեն ունենում և աշխատանքի են
անցնում խորհուրդներում: Ամեն դեպքում կանանց ներգրավվածությունը համայնքի մակարդակում
որոշումներ կայացնելու գործընթացում կարևոր քայլ է դեպի ավելի մեծ մասնակցություն քաղաքական
դաշտի ավելի բարձր մակարդակներում: Հարկ է այդպիսի ներգրավվածությունը հարկ է շարունակաբար
խրախուսել։
Կանայք ավելի մեծ դեր ունեն քաղաքացիական հասարակության մեջ, քան քաղաքական
կառույցներում, սակայն նրանց կարողությունը` ազդել քաղաքականության մշակման գործընթացի
վրա այս մակարդակում հստակ չէ: Ոմանք համարում են, որ Հայաստանում չի ձևավորվել ինքնավար
կանանց այնպիսի
շարժում, որը կարող էր թիրախավորել մի շարք գենդերային խնդիրներ:
Կանանց հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ների թույլ կողմերը արտահայտվում են այլ ՀԿ-ների հետ
համագործակցության և ցանցային գործունեության ծավալման ընթացքում ունեցած դժվարություններով:
Թույլ կողմերից են նաև պետական կառույցների հետ բանակցային անբավարար հմտությունները:
Այնուամենայնիվ, հասարակական կազմակերպություններն արժեքավոր ծառայություններ են
մատուցում կանանց (օրինակ՝ գենդերային բռնությունների տուժածներին), իրականացնում են
վերապատրաստման
ծրագրեր, աջակցում իրավունքների պաշտպանության արշավներին,
իրականացում հետազոտություններ և հարցումներ, ինչպես նաև, տեղական մակարդակում հանդես են
գալիս որպես կարևոր կապող օղակ տեղական մակարդակում դրամաշնորհատուների և կանանց ու
աղջիկների հարցերով զբաղվող կառույցների միջև:
Գենդերային
քաղաքականության հայեցակարգում նախանշված են այնպիսի հույժ կարևոր խնդիրներ, ինչպիսիք
են գենդերային խտրականությունն աշխատանքային շուկայում, կանանց և տղամարդկանց
աշխատավարձերի անհամաչափությունը, տնտեսական ռեսուրսների հասանելիությունը և
սոցիալական պաշտպանվածությունը ցածր եկամուտով այն տնային տնտեսությունների համար,
որոնք գլխավորում է կինը: Կանանց հատուկ խմբերը (մասնավորապես, երեխա ունեցող կանայք և
այն տնային տնտեսությունները, որոնք կինն է գլխավորում) գտնվում են ծայրահեղ աղքատության
ամենաբարձր աստիճանի ռիսկի առջև: Թեև բանկային հաշիվներ ունեցող կանանց թիվն ավելացել
է, մշակութային նորմերը դեռևս թելադրում են, որ գույքը, սովորաբար, ժառանգում կամ գրանցում են
ընտանիքի արական սեռի անդամների անունով, և ֆինանսական որոշումների կայացումն ընտանիքում
համարվում է արական սեռի գործառույթ:
Թեև միջին հաշվով կանայք ունեն
կրթական ավելի բարձր ցենզ, քան տղամարդիկ, նրանց՝ աշխատաշուկայում ներգրավման ցուցանիշն
ավելի ցածր է, մասամբ երեխայի խնամքի և տնային տնտեսությունը վարելու պարտականությունների
պատճառով: Կանանց մեծ մասն աշխատում է առանց պաշտոնական գրանցման, ինչի արդյունքում
նրանք չենք կարողանում պաշտպանել իրենց իրավունքներն ըստ Աշխատանքային օրենսգրքի
(օրինակ՝ ունենալ ծննդաբերության կամ երեխաների խնամքի համար հատկացվող արձակուրդ): Բացի
այդ, գրանցված գործազուրկների մեծ մասը կանայք են. կանայք ավելի շատ ժամանակ են ծախսում
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աշխատանքի որոնումների վրա: Տղամարդիկ սովորաբար գործազուրկ են դառնում սեզոնային
աշխատանքի ավարտին, մինչդեռ կանայք դադարում են աշխատել ընտանեկան հանգամանքների
պատճառով: Գործազրկության պաշտոնական թվերը և պատկերն ամեն դեպքում կարող է լինել ոչ ճշգրիտ
այն փաստի պատճառով, որ մեծ թվով տղամարդիկ արտագաղթում են այլ երկրներ աշխատելու, ինչը
նշանակում է, որ նրանց մասին տվյալները կարող են ներառված չլինեն գործազրկության վերաբերյալ
վիճակագրության մեջ:
Պաշտոնապես գրանցված աշխատող կանայք մեծ մասամբ աշխատում են հանրային ոլորտում (օրինակ
առողջապահություն և կրթություն) և ստանում են նվազագույն աշխատավարձեր, մինչդեռ տղամարդիկ
գերակշռում են տեխնիկական և ավելի լավ վարձատրությամբ (օրինակ՝ շինարարություն, արտադրություն,
տրանսպորտ) ոլորտներում: Աշխատանքային շուկայում գենդերային տարամիտումները կարծես
չեզոքանում են մեծածախ և մանրածախ առևտրի ոլորտում: Կան նաև արդյունաբերության որոշ
ոլորտներ, որտեղ առկա է գենդերային հավասարակշռություն: Մասնավորապես խոսքը գնում է
հյուրանոցային և ֆինանսական ծառայությունների մասին: Հորիզոնական սեգրեգացիայից բացի,
աշխատաշուկան դրսևորում է նաև ուղղահայաց սեգրեգացիա, ըստ որի կանայք թերներկայացված
են ղեկավար պաշտոններում: Պարզվել է, որ ղեկավար պաշտոնյաների 67.8%-ը տղամարդիկ են:
Գործարարության ոլորտում բարձրաստիճան կին ղեկավարների թիվը ևս նվազել է 2012 թվականի
27%-ից մինչև 2013 թվականին գրանցված 23%-ը: Աշխատաշուկայի նման շերտատվածության
ամենատեսանելի հետևանքերից մեկն աշխատավարձերի մեծ տարբերությունն է: 2012թ.-ի կանանց
միջին աշխատավարձը կազմել է տղամարդկանց աշխատավարձի միայն 64.7%-ը, որի արդյունքում
Հայաստանը գրանցել է աշխատավարձերի նկատմամբ գենդերային խտրականության ամենաբարձր
ցուցանիշը Հարավ-Արևելյան Եվրոպայում (ՀԱԵ) և Անկախ Պետությունների Համագործակցության
(ԱՊՀ) երկրներում։
Աշխատանքային միգրացիան տարածված երևույթ է տղամարդկանց համար: Ըստ գնահատումների
Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն կամ այլ ԱՊՀ երկրներ մեկնող միգրանտների 70%-ը
կամ ավելին տղամարդիկ են: Կարծիք կա, թե միգրացիան ավանդական է դառնում տղամարդկանց
համար: Թեև քիչ հետազոտություններ են իրականացվել երկրում մնացած կանանց վրա միգրացիայի
ազդեցության վերաբերյալ, հայտնի է, որ շատ ընտանիքների դեպքում դրամական փոխանցումները
հոգում են ընտանիքների ամենաառաջնային կարիքները միայն: Այդ գումարների շատ քիչ տոկոսն է
հնարավոր լինում ներդնել կամ խնայել: Այն կանայք, ովքեր չեն մեկնում իրենց ամուսինների հետ, իրենց
վրա են վերցնում տնային տնտեսության և լրացուցիչ գումար վաստակելու պարտականությունը: Թեև
շատ կանայք դե ֆակտո սկսում են գլխավորել տնային տնտեսությունը, գենդերային դերերի ավելի լայն
տեղաշարժեր չեն գրանցվել, որոնց արդյունքում կմեծանար կանանց ներգրավվածությունը հանրային
ոլորտի ղեկավար պաշտոններում։
Հայաստանում առկա է գենդերային հավասարություն
տարրականից մինչև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու ցուցանիշներում։
Միակ էական շեղումը գրանցվում է այն դեպքերում, երբ խոսքը գնում է կրթությունը միջին
մասնագիտական կամ պրոֆտեխնիկական ուղղություններով շարունակելու մասին: Ընդունելության
ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ աղջիկների ուսումնառությունը կրթական հաստատություններում
ավելի երկարատև է, ընդհուպ մինչև հետբուհական կրթություն: Տղաներն ավելի հաճախ ստանում են
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միջին մասնագիտական կրթություն տարրական կամ ընդհանուր կրթությունից հետո։ Այնումենայնիվ,
կանանց ավելի մեծ կրթական ձեռքբերումներն աշխատաշուկայում նրանց համար չեն ապահովում
համարժեք օգուտներ և առավելություններ։
Ինչպես և զբաղվածության դեպքում, միջնակարգ կրթությունից հետո կրթական ոլորտում
ներգրավվածության մոդելն ունի հստակ արտահայտված գենդերային բնույթ: Երիտասարդ կանայք
գերակշռում են կրթության այն ոլորտներում, որոնք «ավանդաբար» համարվում են կանացի ոլորտներ
(կրթություն, հասարակական գիտություններ, ծառայությունների ոլորտ, առողջապահություն), իսկ
երիտասարդ տղաների կոնտինգենտը կենտրոնացած է տեխնիկական ոլորտներում (էներգետիկա,
տրասնպորտ, շինարարություն): Տեխնիկական ոլորտները, սովորաբար, համընկնում են բարձր
վարձատրություն ենթադրող ոլորտների հետ, մինչդեռ հասարակական գիտությունների ոլորտը
ենթադրում է ցածր վարձատրվող աշխատատեղեր: Նույնիսկ բարձրագույն կրթություն ստացած
շատ երիտասարդ կանանց շրջանում փոքր է այն կանանց թիվը, ովքեր կրթությունը ստանալուց հետո
անցնում են աշխատանքի, քանի որ կա՛մ նրանց որակավորումը չի համապատասխանում շուկայի
պահանջներին, կա՛մ նրանք ամուսնանում են և ստանձնում ընտանեկենտրոն դերեր:
Գենդերային խնդիրների ներառումը կրթական համակարգ սահմանվել է որպես գերակա ոլորտ
կառավարության կողմից, սակայն կոնկրետ գործողությունների իրականացումը դանդաղ է ընթացել:
Հետազոտությունները վկայում են այն մասին, որ ուսուցիչները սովորաբար փոխանցում (կամ հաճախ
նաև պարտադրում) են գենդերային կարծրատիպեր, մինչդեռ տարրական դպրոցի դասագրքերը ևս
վերարտադրում են կանանց և տղամարդկանց դերերի կարծրատիպային նկարագրություններ:
Գենդերային բռնությունը, հատկապես ընտանեկան բռնությունը այն էական
խնդիրներից է, որոնց բախվում են կանայք Հայաստանում: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս,
որ սա լայնորեն տարածված խնդիր է, ինչից տուժում են կանանց 25%-ից 66%-ը (կախված նրանից, թե
որքան լայն է սահմանված ընտանեկան բռնություն հասկացությունը): Թեև Կառավարությունն ընդունել է
«Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագիր», իրականացվել են
միայն սահմանափակ թվով գործողություններ: Գենդերային բռնության, մասնավորապես ընտանեկան
բռնության մասին օրենքի բացակայությունը խոչընդոտել է բռնության դեպքերին արձագանքման
այնպիսի համակարգի զարգացմանը, որը կներառեր նաև համակողմանի, իրավական և սոցիալական
ծառայությունների մատուցում:
Ընտանեկան բռնության ենթարկվածներին տրամադրվող աջակցությունը գրեթե ամբողջությամբ
ապահովվում է հասարակական հատվածի կողմից` միջազգային դրամաշնորհատուների
օժանդակությամբ: Թեև ՀԿ-ների կողմից տրամադրվող ծառայությունները չափազանց կարևոր են,
դրանք բավարար չեն տուժածերի բարդ խնդիրներին արձագանքելու համար: Բռնության տուժածերի
կողմից բռնություն պարունակող հարաբերությունները դադարեցնելու որոշման վրա ազդում է
հասարակության վերաբերմունքը, որի արդյունքում ցուցաբերվում է հանդուրժողական վերաբերմունք,
քանի որ ընտանեկան բռնության խնդիրները համարվում են ներընտանեկան և խիստ անձնական, և
դրանց մասին բարձրաձայնելը ամոթալի է համարվում: Կանանց՝ տնտեսապես խոցելի կարգավիճակը,
ինչպես նաև ժամանակավոր կացարանի բացակայությունը լրացուցիչ գործոններ են, որոնք թույլ չեն
տալիս կանանց վերջ դնել այն հարաբերություններին, որոնցում բռնություն է կիրառվում: Գենդերային
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բռնությունը մեծ խոչընդոտ է Հայաստանում գենդերային հավասարության ապահովման համար: Այս
տեսակ բռնությունն ունենում է իր հետևանքները և կանանց տնտեսական անկախության, և ընդհանուր
առմամբ երկրի տնտեսական բարեկեցության առումով:
. Նորածինների սեռերի
թվային հարաբերակցության խեղաթյուրված ցուցանիշները վերջին տարիներին Հայաստանում դարձել
են հանրային քննարկումների և հետազոտությունների առարկա: Հայաստանի անկախությունից
անմիջապես հետո նորածինների սեռային պատկանելության թվային հարաբերակցությունը աճել է նորմալ
կենսաբանական ցուցանիշից (102-106 տղա 100 աղջկա հարաբերակցության) և հասել է առավելագույն
հարաբերակցության՝ կազմելով 120 տղա 100 աղջկա համար (սա, ըստ էության, ամենաբարձր
ցուցանիշներից է ողջ աշխարհում): Այդ ժամանակից ի վեր, նորածինների սեռային պատկանելության
ցուցանիշների հարաբերակցությունը տատանվել է 114-ի և 116-ի միջև, և կարծես թե կայունացել է 2012
թվականին՝ հասնելով 114-ի:
Այսպիսի իրավիճակի ստեղծման համար Հայաստանում առկա են բոլոր նախապայմանները. (i) այնպիսի
տեխնոլոգիաների հասանելիություն և մատչելիություն, որոնց օգնությամբ հնարավոր է դառնում որոշել
սեռը ներարգանդային շրջանում և ընդհատել հղիությունը, (ii) տղա երեխաների նախընտրելի լինելու
փաստը այն գաղափարի հիման վրա, որ ավելի շահավետ է ունենալ տղա երեխա, (iii) պտղաբերության
նվազեցումը և ծնելիության ցածր մակարդակը, ինչը ստիպում է ծնողներին ընտրություն կատարել
հղիության շրջանում, եթե նրանք ցանկանում են խուսափել անցանկալի աղջկա ծննդից: Սեռով
պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման դեպքերը շատ արագ աճում են երրորդ և
չորրորդ հղիության պարագայում: Թեև ավելի մեծ ուշադրություն է հատկացվում նորածինների սեռերի
հարաբերակցությանը և սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման խնդիրներին
(մասնավորապես կանանց խնդիրներով զբաղվող ՀԿ-ների և միջազգային կազմակերպությունների
կողմից), հստակ տվյալներ դեռևս չկան: Բացի այդ, չկա նաև ցանկություն այդ խնդիրները քննարկել
քաղաքականության մակարդակում:
Մասնավոր ձեռնարկությունները
կարևոր տնտեսական շարժիչ ուժ են Հայաստանի համար: Կանանց դերի մեծացումը ձեռնարկատիրության
ոլորտում և, մասնավորապես, գյուղական համայնքներում կանանց տնտեսական գործունեության
զարգացումը գերակայություն են երկրի համար: Պաշտոնապես գրանցված զբաղվածության
հնարավորությունների բացակայության պայմաններում սա կարևոր տարբերակ է կանանց համար:
Բացի Կառավարության կողմից իրականացվող կանանց ձեռնարկատիրությանն ուղղված ծրագրից,
մի շարք դրամաշնորհատու կազմակերպություններ, ինչպես նաև միջազգային և հասարակական
կազմակերպություններ իրականացնում են կանանց ձեռնարկատիրության զարգացման ծրագրեր և
բիզնես դասընթացներ: Իրականում, այս պահին Հայաստանում կանանց ուղղված ծրագրերի մեծ մասը
միտված է կանանց և ձեռնարկատիրությանն առնչվող մի շարք խնդիրների լուծմանը:Գենդերային
վերլուծություն միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ոլորտում բարդ է իրականացնել
գործարար աշխարհում կանանց և տղամարդկանց ներկայացվածության մասին տվյալների թերի լինելու
պատճառով: Այնուամենայնիվ, տարբեր հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ
սկսնակ բիզնեսի ոլորտում կանայք փոքր թիվ են կազմում՝ բիզնես ունեցողների թվի կեսից էլ քիչ: Բիզնեսում
ներգրավված կանայք գործում են միկրո և փոքր բիզնեսի մակարդակներում: Գոյություն ունեն մի շարք
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խոչընդոտներ, որոնք թույլ չեն տալիս կանանց ընդլայնել իրենց բիզնեսը, հատկապես՝ գործարարության
մասին սահմանափակ գիտելիքները և հմտությունները (մասնավորապես, երբ խոսքը վերաբերում
է մարքեթինգային հմտություններին), վստահության պակասը, գործարար կապերի մեջ ներգրավված
չլինելը, ինչպես նաև ընտանեկան պարտականությունները և բիզնեսը վարելու գործողությունները
հավասարակշռելու հետ կապված դժվարությունները: Այս նույն գործոններով էլ հենց պայմանավորված
է կանանց բիզնեսների կենտրոնացումը մի շարք կոնկրետ ոլորտներում, ինչպես օրինակ՝ առևտրի,
ծառայությունների, փոքրածավալ, հաճախ տնային պայմաններում արտադրության ոլորտներում:
Զգալի թվով կանայք, որոնք կարող էին համարվել ձեռնարկատերեր, աշխատում են որպես անհատ,
ձեռագործի և փոքր ծավալներով սննդի արտադրության ոլորտում, ծառայություններ են մատուցում հենց
տեղերում (վարսավիրություն, ուսուցում կամ հյուրատներ) կամ զբաղվում են մանրածախ առևտրով:
Կին ձեռնարկատերերի համար էական խոչընդոտներից է վարկային միջոցների նկատմամբ նրանց
ունեցած սահմանափակ հասանելիությունը: Թեև կանանց համար կան միկրոֆինանսավորում ստանալու
բազմաթիվ հնարավորություններ, իրականում կանայք հաճախ չեն կարողանում ստանալ վարկային
միջոցներ, քանի որ նրանք չունեն գրավ, բիզնես վարելու փորձ, կամ որովհետև վարկերի տոկոսները
բարձր են, և կանայք, փորձելով խուսափել ռիսկերից, չեն դիմում վարկային միջոցներ ստանալու
համար: Բարձր տոկոսադրույքները և վարկի մարման կարճ ժամկետները հատկապես խնդրահարույց
են այն կանանց համար, ովքեր զբաղվում են գյուղատնտեսական բիզնեսով: Կանայք ասում են, որ իրենք
կարիք ունեն թիրախավորված և խորացված վերապատրաստման (օրինակ՝ բիզնեսը կարգավորող
օրենսդրություն, հարկային դաշտ, հաշվապահական հաշվառման և կառավարման հմտություններ,
մարքեթինգի ոլորտներ): Թեև ընդհանուր առմամբ կարելի է ընդունել, որ կանանց «թույլ է տրվում»
վարել միկրո կամ փոքր բիզնես, մեծ բիզնես վարող կանայք, այնուամենայնիվ, պետք է օգտվեն
որևէ ազդեցիկ տղամարդու աջակցությունից և պաշտպանությունից: Բիզնես բանակցությունները
շատ դեպքերում վարում են բիզնես լանչի կամ ընթրիքի շուրջ, սակայն Հայաստանի որոշ մարզերում
մշակութային իմաստով անընդունելի է, որ գործարար կանայք հրապարակավ հանդիպեն իրենց
տղամարդ գործընկերներին առանց որևէ արական սեռի բարեկամի ներկայության: Նման սոցիալական
խոչընդոտները կարող են սահմանափակել գործարար կանանց շփումները միայն նրանց ծանոթների
շրջանակներով: Սակայն ընտանիքում գործարար կանանց մեծ մասն արժանանում է աջակցության,
հատկապես, երբ նրանց շնորհիվ ավելանում է տնային տնտեսության եկամուտը: Արդեն երկու տարի
է, ինչ Կառավարությունը հովանավորում է գործարար կանանց ազգային մրցանակաբաշխությունը,
ինչը շատ կարևոր քայլ է գործարար կանանց դրական կերպարի ստեղծման և նրանց հաջողությունը
հասարակության լայն շրջանակներին տեսանելի դարձնելու գործում:
Տնային տնտեսություններում կանայք են
հիմնական ջրօգտագործողները (ճաշ պատրաստելու, մաքրության, լվացքի, երեխաներին լողացնելու,
տնամերձ այգիները և ընտանի անասուններին խնամելու և այլ տնային պարտականություններ
կատարելու համար): Նրանք նաև մեծ դեր ունեն ընտանիքի անդամների կողմից օգտագործվող ջուրը
հավաքելու, գնելու և ջրի օգտագործումը կառավարելու գործընթացում: Այսպես, կանայք տնային
տնտեսություններում ջրամատակարարման սահմանափակումներից ամենամեծ ազդեցությունը կրող
խավն են: Անվտանգ ջրի մատչելիության ապահովմանն ուղղված ծրագրերը կարող են խնայել կանանց
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ժամանակը և նվազեցնել նրանց աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը: Ֆոկուս խմբերին
մասնակցող կանայք նշել են սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովման անհրաժեշտության
մասին` որպես ճանապարհամերձ ենթակառուցվածքների ծրագրերի մի մաս: Նրանք նաև նշել են,
որ շատ մանկապարտեզներ, դպրոցներ և ծննդատներ խնդիրներ ունեն ջրամատակարարման և
ջրահեռացման համակարգերի հետ կապված: Դրանք այնպիսի վայրեր են, որտեղ աշխատողների
գերակշռող մասը կանայք են կամ որոնց գործունեությունը վերաբերում է կանանց:
Թեև հայ կանայք մտահոգված են ջրամատակարարման և ջրահեռացման խնդիրներով, նրանք
սահմանափակ հնարավորություններ ունեն ներգրավվելու որոշումների կայացման գործընթացներում:
Կոմունալ ծառայությունների ընկերություններում կամ կառավարությունում ղեկավար պաշտոններ
զբաղեցնող կանանց փոքրաթիվ մասն է պատասխանատու ռեսուրսների կառավարման համար:
Ֆոկուս խմբերին մասնակցող այն կանայք, որոնք իրենց մտահոգություններն են արտահայտել
տեղերում ջրամատակարարման մասին, տեղեկացրել են, որ նրանք ավելի բավարարված են եղել
ջրային ընկերությունից ստացված պատասխանից, ի տարբերություն տեղական ինքնակառավարման
մարմինների տված պատասխանների: Սակայն նրանք նաև նշել են, որ շատ կանայք տեղեկացված
չեն լինում իրենց՝ որպես սպառողներ ունեցած իրավունքների մասին կամ հոգեբանորեն դժվարանում
են բողոք ներկայացնել ծառայությունների վատ որակի հետ կապված: Անհրաժեշտ են կանանց համար
հանրային իրազեկման միջոցառումներ՝ սպառողների իրավունքների մասին իրազեկելու նպատակով:
Շինարարության և տրանսպորտի ոլորտների համեմատությամբ կանայք ավելի լավ են ներկայացված
ջրամատակարարման, կոյուղու և թափոնների կառավարման ոլորտներում, սակայն ոչ վարչական
պաշտոններում: Կանայք նաև լավ են ներկայացված քաղաքացիական հասարակության այնպիսի
կազմակերպություններում, որոնք զբաղվում են էկոլոգիայի և շրջակա միջավայրի խնդիրներով։
Ֆոկուս խմբերի մասնակիցները բարձրացրել են բնապահպանության, հատկապես մաքուր ջրի,
թափոնների կառավարման և վերամշակման հետ կապված խնդիրներ: Կանայք կարող են հանդես գալ
որպես վարքի փոփոխությունների և «կանաչ» գործելակերպի խթանման գործընթացը մեկնարկողներ
և պաշտոնապես ներգրավվել նաև այն պետական մարմիններում, որոնք ունեն կլիմայի փոփոխության
և բնապահպանության քաղաքականության մշակման գործառույթներ:
Սույն գնահատման նպատակով իրականացված խորհրդակցությունների
ժամանակ ֆոկուս խմբերում ներգրավված կանայք խոսել են ճանապարհների հիմնանորոգման և
շինարարական ծրագրերի հետ կապված գերակայությունների և մտահոգությունների մասին: Կանայք
ավելի մեծ հետաքրքրություն են արտահայտել այն տեղական և երկրորդային ճանապարհների
վերանորոգման կամապակցությամբ, որոնցով նրանք կկարողանան հասնել պաշտոնապես
գրանցված աշխատանք ապահովող վայրեր, շուկաներ, առողջապահական կենտրոններ և դպրոցներ՝
բարելավված հասանելիության և մատչելիության շնորհիվ: Նշվել է ճանապարհների վերականգնման
և շինարարական ծրագրերի անվտանգության կարևորության մասին: Բարելավված ճանապարհները,
և մասնավորապես մայթերի ենթակառուցվածքի առկայությունը կարող են կանանց համար
ապահովել կոնկրետ զբաղվածության և եկամուտների ձևավորման հնարավորություններ, ինչպես
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օրինակ՝ սեփական այգում աճեցրած ապրանքների կամ հուշանվերների վաճառքը, ինչպես նաև
ճանապարհորդողների համար զովացուցիչ ըմպելիքներ կամ գիշերակաց ապահովելը:
Հայաստանում կանայք ավելի շատ են օգտվում հանրային տրանսպորտից, քան տղամարդիկ,
և նրանք ավելի հաճախ են երթևեկում երեխաների հետ: Նրանք արտահայտել են իրենց
դժգոհությունը սահմանափակ ծառայությունների, երթևեկության տոմսերի արժեքի, ինչպես նաև
ավտոբուսների կանգառների և կանգառների տեղերում ծածկերի ոչ բարեկարգ պայմանների
կապակցությամբ: Հանրային տրանսպորտի ոլորտում գենդերային խնդիրներին արձագանքող
ծրագրերում պետք է հաշվի առնել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են ճանապարհածախսի չափը,
տրանսպորտային տարբեր միջոցների երթուղային ժամանակացույցի կազմումը, իգական սեռի
ուղևորների անվտանգությունը հանրային տրանսպորտում, ինչպես նաև մանկասայլակներով և
հաշմանդամության սայլակներով երթևեկող ուղևորների համար մատչելիության
ապահովումը:
Ճանապարհների անվտանգության խնդիրը ենթադրում է կոնկրետ գենդերային ասպեկտներ, քանի
որ տղամարդկանց համար մահաբեր ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ենթարկվելու
հավանականությունն ավելի մեծ է, քան կանանց համար: Կանխարգելման ու կրթական ծրագրերը պետք
է ներգրավեն տղամարդկանց՝ մասնավորապես անդրադառնալով նրանց ռիսկային գործելակերպին:
Հարուստ Էներգետիկ ռեսուրսներ չունեցող տարածքներում կանայք պետք է
ժամանակ և ջանքեր գործադրեն այլընտրանքային վառելիք գտնելու համար: Կանայք տեղեկացրել են, որ
տանն ունեն իրենց կյանքը հեշտացնող էլեկտրական սարքավորումներ, սակայն լարման տատանումների
պատճառով նրանք հաճախ չեն կարողանում դրանք օգտագործել: Թեև Հայաստանում իրականացվում
են էներգամատակարարման բարելավմանն ուղղված մի շարք ծրագրեր, որոնց արդյունքում
ենթադրաբար կանանց ավելի շատ ժամանակ է ընձեռվում՝ իրենց երեխաների հետ անցկացնելու
համար, կամ ինչ-որ արդյունավետ գործունեության մեջ ներգրավվել համար, էներգետիկայի ոլորտում
կանանց կարիքների համակողմանի, մանրամասն գնահատման աշխատանքներ կամ էներգետիկայի
ոլորտում իրականացվող ծրագրերից կանանց օգուտների գնահատումներ չեն իրականացվել:
Ֆոկուս խմբերում ներգրավված կանայք հատկապես արժևորել են էներգաարդյունավետությանը
և վերականգնվող էներգիային ուղղված ծրագրերը, սակայն ներկայումս նրանք չեն կարող ունենալ
բավարար ֆինանսական կապիտալ՝ նման փոփոխություններն ինքնուրույն իրականացնելու համար:
Վերականգնվող էներգիայի տեխնոլոգիաների կիրառումն ունի նոր աշխատատեղեր ստեղծելու ներուժ:
Այժմ կանայք կազմում են էլեկտրաէներգիայի և գազի մատակարարման, ջեռուցման և օդորակման
ոլորտի աշխատակիցների միայն 17.3%-ը, սակայն, եթե կանայք իսկապես հետաքրքրված են
վերականգնվող էներգիայով, կարելի է նրանց օժանդակել այս ոլորտում աշխատանք գտնելու հարցում:
Այնպիսի տրամախաչվող գենդերային խնդիրներին արձագանքելու համար,
ինչպիսիք են ձևավորված կարծրատիպերը, տնտեսական հնարավորությունների սահմանափակ
հասանելիությունը կանանց համար, քաղաքական մասնակցությունը, ինչպես նաև գենդերային
բռնությունը և սեռի ընտրությունը նախածննդյան շրջանում, սույն գնահատումն առաջարկում
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է քաղաքականության ոլորտում առանցքային բարեփոխումներ, ինչպես նաև ծառայությունների
մատուցման բարելավում, որոնք կարող են խթանել խտրական վերաբերմունքի վերացումը և ներառական
գործընթացը: Կառավարությանը նաև աջակցության կարիք ունի գենդերին վերաբերող օրենսդրության
և քաղաքականությունների իրականացման հավելի համակողմանի մոնիթորինգ իրականացնելու
գործում: Հատկորոշվել են նաև գենդերային մեյնսթրիմինգի համար յուրաքանչյուր ոլորտին բնորոշ
հնարավորությունները՝ կապված ըստ սեռի դասակարգված տվյալների հավաքագրման և օգտագործման,
ծրագրի մշակման և իրականացման գործընթացում կանանց դերի մեծացմանն ուղղված մասնակցային
մոտեցումների և գործադիր ու իրականացնող մարմիններում կարողությունների զարգացման հետ:
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I.

Նախապատմություն

և

համատեքստ

Ա.

Երկրում առկա իրավիճակն ու քաղաքական միջավայրը

1.
Հայաստանը ծայրահեղ հակասությունների երկիր է: Լինելով փոքր տարածք ունեցող երկիր՝ այն
ունի նախանձելի տեղադրություն Եվրոպայի, Միջին Ասիայի և Կենտրոնական Ասիայի խաչմերուկում:
Հայաստանը հազարավոր տարիների պատմություն ունի Երևանը թվագրվում է դեռևս Հռոմից
էլ առաջ, և այսօր Հայաստանը հանդես է գալիս հետխորհրդային Սիլիկոնյան հովիտ դառնալու
հավակնություններով: Հետևաբար, զարմանալի չէ, որ Հայաստանի ժամանակակից ինքնությունը և նրա
ցանկությունը տնտեսական ավելի սերտ կապեր ունենալ և համագործակցել Եվրոպայի հետ, երբեմն
հակասում են ավանդապաշտությանը և ընկալվող ազգային արժեքները պահպանելու ցանկությանը:
2.
Հայկական սփյուռքը բավական մեծ է, մասնավորապես՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգներում և Ֆրանսիայում։ Այն հատկապես ազդեցիկ է եղել Խորհրդային Միության
փլուզումից ի վեր և բաժանված է արևելյան և արևմտյան հատվածների: Երբ այս սփյուռքի համայնքներից
սկսվեց ֆինանսական օժանդակության հոսքը դեպի Հայաստան, տարբեր գաղափարախոսությունների
հետ միասին, հայ կանայք ավելի արագ սկսեցին ընդունել արևմտյան արժեքները, հասկացությունները
և գաղափարները: Հետխորհրդային ժամանակաշրջանում, սոցիալական դերում կանանց
ճկունությունը և նոր հմտություններ ձեռք բերելու և լեզուներ սովորելու պատրաստակամությունը
մեծապես գնահատելի են: Մյուս կողմից, հայ տղամարդիկ ավելի հեշտ ընդունեցին արևելքի
ազդեցության արդյունքում ձևավորված հայրիշխանական և ավանդական տեսակետները և դերերը:
3.
Արևելքի և արևմուտքի միջև այս մասնատվածությունը կարելի է նաև նկատել քաղաքական
մակարդակում: Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ է 2001 թվականից ի վեր և հետևաբար
ընդունել է մարդու իրավունքներին առնչվող բոլոր պարտավորությունները: 2010թ.-ին Հայաստանը
սկսել էր իր բանակցությունները Եվրոպական Միության հետ (ԵՄ) Ասոցացման համաձայնագրի շուրջ
և այս գործընթացում քայլեր է ձեռնարկել ազգային օրենսդրությունը խտրականության դեմ պայքարի
և գենդերային հավասարության ԵՄ սկզբունքներին ներդաշնակեցնելու ուղղությամբ:1 Ամեն դեպքում
գենդեր հասկացությունն Հայաստանում շատերին է անծանոթ, և Եվրոպական Միության՝ գենդերային
հավասարության չափորոշիչները հաճախ համարվում են «հայկական սովորույթների և ավանդույթների
հետ» անհամատեղելի: Շատերը փաստում են, որ կանանց որոշակի խմբեր հետևում են արևմտյան
օրակարգին՝ կապված իրենց իրավունքների պաշտպանության հետ, չնայած այն փաստին, որ
Հայաստանն ինքն ունեցել է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների երկարամյա
պատմություն:2
4.
Այն միտքը, թե գենդերային հավասարությունը հակասում է հայկական արժեքներին
և նույնիսկ ընտանիքի ավանդական կառուցվածքին, մի քանի առիթով բարձրաձայնվել է և
1

2

2013թ.-ի վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը միանալու է Եվրասիական Միությանը, որտեղ առաջատարը 		
Ռուսաստանի Դաշնությունն է: Այս որոշումը լայն իմաստով դիտարկվեց որպես ԵՄ Ասոցացման համաձայնագրից հրաժարում։ 			
Փորձագետները նշում են, որ ԵՄ համաձայնագրի տնտեսական ինտեգրման նպատակը այլևս չի հետապնդվի, սակայն Ասոցացման 			
համաձայնագրի քաղաքական տարրերի շուրջ բանակցությունները կարող են շարունակվել: Տես՝ Դը Վաալ, Թ., 2013թ., Առաջարկ, 			
որը Սարգսյանը չկարողացավ մերժել, Եվրասիական հեռանկարներ, http:// carnegie.ru/eurasiaoutlook/?fa=52841:
Գևորգյան Հ., Գենդերային հարցեր. խնդիրներ և լուծումներ, Գենդերային կրթության մեթոդաբանությունը, Երևան, 2001թ.,էջ34-38:
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Նախապատմություն և համատեքստ

լայնորեն քննարկվել հավասար իրավունքների մասին օրենքի ընդունումից հետո
2013թ.ի ամռան վերջին։
Օրենքի ընդդիմադիրները եղել են քաղաքական պահպանողական,
ազգայնական խմբերի ներկայացուցիչներ և անգամ Հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդներ:

5.
Բացի կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների իր հնագույն
ավանդույթներից, որպես Խորհրդային Միության անդամ հանրապետություն, Հայաստանն
օգտվել է գենդերային հավասարության պաշտոնական քաղաքականությունից, որը խրախուսում
էր կանանց ակտիվ մասնակցությունն աշխատաշուկայում: Արդյունքում բարելավվել էր կանանց
իրավական և սոցիալական կարգավիճակը: Հասարակական և զբաղվածության ոլորտում դրական
գործողությունները, ինչպես օրինակ՝ կանանց իրավունքների իրավական պաշտպանությունը,
տվեցին դրական արդյունքներ: Ամեն դեպքում գենդերային նորմերը տնային տնտեսություններում
մեծ հաշվով մնացել են անփոփոխ, և Հայաստանի կանայք իրենց ուսերին տարել են զբաղվածության,
տնային գործերի և երեխաների, տարեցների և հիվանդների խնամքի ողջ բեռը:3
6.
Խորհրդային
ժամանակների
հավասար
իրավունքների մասին խիստ օրենքները
հիմնականում բացատրում են այն փաստը, թե ինչու կանայք չեն ձևավորել ֆեմինիստական
շարժումներ, ինչպես արևմուտքում: Բացի այդ, խորհրդային հանրապետությունները հատկապես
կարևորել են գենդերային հավասարության քանակական ասպեկտները (օրինակ՝ Գերագույն
Խորհրդում կանանց թիվը) և չեն մշտադիտարկել, թե արդյոք առօրյա կյանքում այդ հավասարությունն
ապահովվել է, թե ոչ: Վերջինիս հետևանքները դեռևս նկատելի են ներկայիս Հայաստանում, որտեղ
մարդկանց մեծ մասը պնդում է, որ կանայք և տղամարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ, մինչդեռ
ակնհայտ են էական անհավասարություններ:
7.
Խորհրդային Միության փլուզմանը Հայաստանում հաջորդեց մի շրջան, երբ երկրում սկսեց
մերժվել խորհրդային ամեն բան, անկախ նրանից, թե արդյոք դա ուներ դրական սոցիալական
ազդեցություն, թե ոչ: Հետևաբար, երբ ավարտվեց խորհրդային շրջանը, գենդերային հավասարության
հասկացությունները սկսեցին մերժվել, իսկ ավանդական տեսակետները և սովորույթները
վերականգնվեցին:					
8.
Հայաստանը շարունակում է մնալ պահպանողական և շատ առումներով նաև փակ երկիր:
Խորհրդային Միության փլուզմանը նախորդող մի քանի տարիներին, ինչպես նաև անկախության
առաջին տարիներին մի շարք ավերիչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Հայաստանում՝ 1988թ.
երկրաշարժը, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Ադրբեջանի հետ զինված հակամարտությունը և
Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից մինչև օրս իրականացվող տնտեսական շրջափակումը: 1915
թվականի հայերի ցեղասպանության հավաքական հիշողությունները, ինչպես նաև Թուրքիայի և
Ադրբեջանի հետ չլուծված հակամարտությունները դեռևս սպառնում են հայկական ինքնությանը։
3

Կարևոր է նշել, որ կոմունիստական հասարակարգի օրոք Կոմունիստական կուսակցությունը ավանդական ընտանիքը Հայաստանում 		
սահմանում էր որպես հետամնաց ինստիտուտ, և այդ պատճառով միջոցներ են կիրառվել ընտանեկան հավատարմությունը վերացնելու և
ընտանեկան մոդելնեը քայքայելու ուղղությամբ: Ըստ որոշ գիտնականների կարծիքի, արդյունքում ձևավորվել է զայրույթ և դիմադրություն,
որն իր հերթին ունեցել է պարադոքսային ազդեցություն ընտանիքի ամրության և ազգակցական կապերի վրա: Տես Իշխանյան Ա., 2003թ.,
Գենդերային անցումներ. Հետխորհրդային անցումային շրջանի ազդեցությունը կանանց վրա Կենտրոնական Ասիայում և Կովկասում. 		
Համաշխարհային զարգացման և տեխնոլոգիաների հեռանկարներ, 2 (3-4) էջ 479-480:
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Նախապատմություն և համատեքստ

Երկրի կայունությունը, կապված հակամարտության, կառավարման և տնտեսության հետ, շատերի
կողմից համարվում են ավելի կարևոր առաջնահերթություններ, քան գենդերային անհավասարության
խնդիրներին արձագանքելը։
9.
Հայաստանի քրիստոնեական ժառանգությունն ազգային ինքնության կարևոր բաղադրիչ է
և հպարտության պատճառ: Հայաստանն առաջինն է ընդունել քրիստոնեությունը որպես պետական
կրոն մեր թվարկության 301 թվականին: Այսօր Հայաստանի բնակչության 95%-ն իրեն համարում է
քրիստոնյա. նրանցից շատերը Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են: Անկախությունից ի վեր
մեծացել է եկեղեցու ազդեցությունը, և դա էլ իր հերթին հանգեցրել է հայրիշխանական արժեքների
ամրապնդմանը:
10.
Անկախությունից առաջ Հայաստանի տնտեսությունը մեծապես հիմնված էր արդյունաբերության
վրա, իսկ երկրի համար մեծ նշանակություն ուներ արտաքին առևտուրը: Հաշվի առնելով, որ
ներկայումս Հայաստանը բաց սահմաններ ունի միայն երկու սահմանակից երկրների (Վրաստանի և
Իրանի) հետ, ինչպես նաև չկան ներդրումներ արդյունաբերական ձեռնարկություններում, Հայաստանի
տնտեսությունը կրել է ակնհայտ վնասներ: Թեև շատ կանայք կորցրեցին իրենց աշխատատեղերը, նրանք
նաև ավելի կենսունակ և ավելի հարմարվող էին առաջ եկած հանգամանքներում: Ի տարբերություն
կանանց, տղամարդիկ, որոնք կորցրել էին իրենց աշխատանքը ավանդական ոլորտներում,
Հայաստանից զանգվածաբար արտագաղթեցին հիմնականում Ռուսաստան՝ աշխատանք գտնելու
նպատակով: Տեղական աշխատանքային շուկայում տղամարդկանց համար «ընդունելի» աշխատանքի
բացակայության արդյունքում տղամարդիկ հիմնականում սահմանափակել են իրենց գործունեությունը
այն մի քանի ոլորտներում, որտեղ կան ՙընդունելի՚ աշխատատեղեր (օրինակ՝ քաղաքականությունը,
գործարարությունը, շինարարությունը և արդյունաբերությունը)՝ կանանց համար թողնելով միայն
աշխատատեղեր հանրային ոլորտում, հատկապես՝ կրթության և առողջապահության ոլորտներում:
Բացի այդ, կանանց և տղամարդկանց դերերի մասին ընկալումները հստակ փոխանցվում են սերնդից
սերունդ, ինչը ոչ միայն սահմանափակում է կանանց հնարավորությունները, այլ նաև թույլ չի տալիս
տղամարդկանց աշխատանք փնտրել ոչ ավանդական ոլորտներում:
11.
Հարավային Կովկասի երեք երկրներում (Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան) գենդերի նկատմամբ
վերաբերմունքի մասին տարածաշրջանային հետազոտությունները ցույց են տվել,որ Հայաստանը և
Ադրբեջանը ավելի մոտ են Միջին Արևելքի և ասիական երկրների դիրքորոշմանը: Վրաստանն ավելի
ոգևորված է գենդերային հավասարության գաղափարով, և այս իմաստով այն մոտ է Արևմտյան Եվրոպայի
երկրներին և Ամերիկային:4 Այնուամենայնիվ, խնդիրն ավելի մոտիկից քննելու դեպքում պարզ է դառնում,
որ Հայաստանում բնակչության դիրքորոշումն ունի նրբություններ: Թեև Հայաստանի բնակչության մեծ
մասն ունի ավանդական մոտեցում, որ տղամարդիկ պետք է ընդունվեն որպես առաջնահերթություն
փոքրաթիվ աշխատատեղերի առկայության դեպքում, չկա այն ընկալումը, թե կրթությունը պակաս
կարևոր է աղջիկների համար, քան տղաների: 5 Հայաստանը նաև աշխարհի այն փոքրաթիվ երկրներից
է, որտեղ համարվում է, որ կանայք ավելի լավ կյանքով են ապրում, քան տղամարդիկ, չնայած
4
5

Կովկասյան հետազոտութունների ռեսուրս կենտրոն, Ինչպիսի՞ն է Հարավային Կովկասը համեմատութան մեջ: 2011թ., 8(48) [http://www.crrccenters.
org/resources/ebulletin/]:
Նույն տեղում, էջ 2 և 6։
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Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում-Հայաստան

այն փաստին, որ իրականում կանայք և տղամարդիկ արտահայտում են բավարարվածության և
դժգոհության հավասար մակարդակ իրենք կյանքի վերաբերյալ: Այս դիտարկումները Հայաստանում
գենդերային հավասարության իրավիճակի մասին դեռևս վերջնական չեն, սակայն դրանք հետաքրքիր
տեսանկյուն են առաջադրում՝ դիտարկելու այլ ցուցանիշներն առ այն, թե որչափ հավասար է կանանց
և տղամարդկանց տարբեր հնարավորությունների և ռեսուրսների նկատմամբ հասանելիությունը:

12.
Մարդկային զարգացման ինդեքսները և մասնավորապես զարգացման գենդերային ասպեկտի
ինդեքսները վկայում են այն մասին, որ Հայաստանում գենդերային հավասարության ապահովումն
ունեցել է դանդաղ առաջընթաց, և թեև տարբեր ոլորտներում արձանագրվել են դրական ցուցանիշներ
հավասարության իմաստով, կան ոլորտներ, որտեղ զարգացման ինդեքսները բավարար չեն:
13.
Գենդերային անհավասարության ինդեքսը (ԳԱԻ) կիրառվում է Միավորված ազգերի
զարգացման ծրագրի կողմից՝ չափելու ազգային զարգացման ցուցանիշների նվազման մակարդակը
գենդերային անհավասարության արդյունքում: Այն հիմնված է վերարտադրողական առողջության,
աշխատանքային շուկայի և հզորացման հինգ ցուցանիշների վրա: Հայաստանի 2013թ. ԳԱԻ-ին կազմել
է 0.325՝ արձանագրելով առաջադիմության 33% նվազում գենդերային անհավասարության պատճառով:
Ցուցանիշը մոտ է Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային միջին ցուցանիշին, որը
կազմում 0.317:6 Այս ցուցանիշով 2013թ.-ին Հայաստանը գրավել է 60-րդ տեղը 149 երկրների շարքում:
14.
2014թ.-ին ՄԱԶԾ-ն սկսել է կիրառել Գենդերային զարգացան ինդեքսը, որը հիմնված է
Մարդկային զարգացման ինդեքսի՝ ըստ սեռի տարբերակված տվյալների վրա: Գենդերային զարգացման
ինդեքսը կանանց համար մարդկային զարգացման ինդեքսի և տղամարդկանց համար նույն ինդեքսի
հարաբերակցությունն է, հետևաբար այն հաշվի է առնում կանանց և տղամարդկանց համար գենդերային
անհավասարությունը: 2013թ.-ին Մարդկային զարգացման ինդեքսը Հայաստանում կազմել է 0.994,
որը վկայում է այն մասին, որ մարդկային զարգացման գործընթացում գենդերային անհավասարության
աստիճանը փոքր է, սակայն համեմատելի է Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում գենդերային
անհավասարությանը նդհանուր ցուցանիշների հետ (Աղյուսակ 1):
15.
Գենդերային անհավասարության համաշխարհային ինդեքսը, որը հրապարակվել է
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից (ՀՏՖ)՝ չափելու գենդերային անհամաչափությունների
ծավալը և շրջանակը տնտեսական մասնակցության և հնարավորությունների, կրթական
հնարավորությունների, առողջապահության և գոյատևման, ինչպես նաև քաղաքական հզորացման
ոլորտներում: 2013թ. Հայաստանը ստացել է 0.663 միավոր, ինչը վկայում է 2007թ.-ից ի վեր արձանագրված
թույլ առաջընթացի կամ առաջընթացի բացակայության մասին, երբ երկրի վաստակած միավորը 0.665 էր:7
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Ըստ ԳԱԻ-ի, զրոն վկայում է այն մասին, որ կանայք և տղամարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ և հնարավորություններ և որ գենդերային 		
անհավասարության արդյունքում կորուստներ չեն արձանագրվում։ 1.00ը վկայում է այն մասին, որ կանանց իրավունքները և 			
հնարավորությունները հնարավորինս ցածր մակարդակի վրա են ուսումնասիրված բոլոր ոլորտներում: ՄԱԶԳ․ Մարդկային 			
զարգացման զեկույցներ. Գենդերային անհավասարության ինդեքս (ԳԱԻ) http:// http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii:
Երկրները գնահատվել են այնպիսի սանդղակով, որտեղ 1.00-ը ամենաբարձր գնահատականն է (բացարձակ հավասարություն), իսկ զրոն 		
նվազագույն միավորն է: Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2013թ. Աշխարհում գենդերային անհավասարության զեկույց:
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Աղյուսակ 1: Հայաստանի,
Ադրբեջանի և Վրաստանի գենդերային զարգացման ինդեքսները
Գենդերի զարգացման ինդեքս, 2013թ.
ՄԶԻ արժեք (կին/
տղամարդ)

Երկիր

Գենդերային անհավասարության
համաշխարհային ինդեքս, 2013թ.

Արժեք
(կին/տղամարդ ՄԶԻ)

Միավոր
(1= լիարժեք
հավասարություն)

Զբաղեցրած դիրքը
(136 երկրների շարքում)

Հայաստան

0.725/0.729

0.994

0.663

94

Ադրբեջան

0.723/0.759

0.952

0.658

99

Վրաստան

0.713/0.758

0.941

0.675

86

ՄԶԻ = Մարդկային զարգացման ինդեքս
Աղբյուր՝ ՄԱԶԾ, 2014թ.: Մարդկային զարգացման զեկույց 2014— կայուն մարդկային զարգացում. Խոցելիության նվազեցում և կայունության ձևավորում: Նյու Յորք:
Վիճակագրություն. հավելված, Աղյուսակ 5. Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, 2013թ.: Համաշխարհային գենդերային անհավասարության մասին զեկույց 2013թ., Ժնև:

16.
Գնահատականներն ըստ ենթաինդեքսների բացահայտել են Հայաստանում այն ոլորտները,
որտեղ գենդերային խնդիրներն ամենավառն են արտահայտված, և ցույց են տվել թե, որ ոլորտներում է
այդ անհավասարությունն ավելանում կամ նվազում: Գենդերային անհավասարության համաշխարհային
ինդեքսը կրթության մակարդակի (գրագիտության մակարդակի և դպրոցում ուսումնառության), ինչպես
նաև առողջապահության և կյանքի տևողության (օրինակ՝ առողջ կյանքի տևողության) առումով բարձր
է, և այս դրական միտումները շարունակվել են մի քանի տարի (Գծապատկեր 1): Սակայն տնտեսական
կյանքին մասնակցության և հնարավորությունների (օրինակ՝ աշխատուժ համամասնությունը,
աշխատավարձերի հավասարությունը, ինչպես նաև զբաղեցրած ղեկավար, մասնագիտական և
տեխնիկական պաշտոնների թիվը) և քաղաքական հզորացման (կանանց թիվը խորհրդարանական և
նախարարական պաշտոններում) ցուցանիշները ավելի ցածր են և հակակշռում են հավասարության այլ
դրական ցուցանիշներին: Ժամանակի ընթացքում ակնհայտ է դարձել, որ տնտեսական և քաղաքական
ոլորտների ցուցանիշները շարունակաբար ավելի ցածր են եղել, քան մյուս երկու ոլորտների
ցուցանիշները, իսկ տնտեսական մասնակցության և հնարավորությունների դեպքում ՀՏՖ-ն գտնում է,
որ գենդերային անհավասարության մակարդակն աճել է 2007 թ.-ից ի վեր:
17.
Գենդերային հավասարության ինդեքսը (ԳՀԻ), որը մշակվել է Social Watch-ի կողմից՝ որոշելու
կանանց և տղամարդկանց միջև տարբերությունները երեք ոլորտներում (կրթություն, տնտեսություն և
հզորացում), ներկայացնում է գենդերային անհավասարության նվազեցման ավելի դրական դինամիկա,
այնուամենայնիվ, այն նաև հուշում է, որ դրական միտումները նույնական չեն եղել բոլոր ուղղություններով:
2009թ. և 2012թ. ԳՀԻ ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ ամենամեծ դրական զարգացումներն
արձանագրվել են կանանց հզորացման ոլորտում՝ «բարձրակարգ որակավորումներ պահանջող,
խորհրդարանական և ղեկավար պաշտոններում» առկա անհավասարության չափման արդյունքում:8
Դպրոց հաճախելու և գրագիտության մակարդակի գնահատականները մնացել են կայուն բարձր,
սակայն տնտեսական ներգրավվածության, եկամտի և զբաղվածության բաշխման անհավասարության
ցուցիչներն արձանագրել են նվազագույն բարելավում (Գծապատկեր 2):

8

Գենդերային անհավասարության ինդեքսը բաղկացած է յուրաքանչյուր երեք ոլորտների համար տրված արժեքներից (0-ից՝ լրիվ 			
անհավասարության իրավիճակ մինչև 100՝ բացարձակ հավասարություն), իսկ ԳՀԻ-ը երեք ասպեկտների միջին ցուցանիշն է: Social 			
Watch. Անհավասարության չափորոշում. 2012թ. գենդերային անհավասարության ինդեքս, http://www.socialwatch.org/node/14365:2:
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Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում-Հայաստան

Գծապատկեր 1: Գենդերային անհավասարության համաշխարհային
ենթաինդեքսի միտումները (2007-2013թթ.)
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2008

2007

Տնտեսական մրցակցություն

2009

Առողջություն և
գոյատևում

Կրթություն

և հնարավորություն

ԳՀԻ/GEI = Գենդերային հավասարության ինդեքս

2013

2012

2011

2010

Քաղաքական
հզորացում

Աղբյուրը 2013թ., Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, Աշխարհում գենդերային անհավասարության
զեկույց, Ժնև

Գծապատկեր 2: Գենդերային հավասարության ինդեքսի արժեքները ըստ
ենթաինդեքսների որոշակի ժամանակահատվածում
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2009
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100
0

ԳՀԻ ցուցանիշ

50
Կանանց հզորացում

100
Տնտեսական
գործունեություն

Կրթություն

ԳՀԻ/GEI = Գենդերային հավասարության ինդեքս
Աղբյուր՝ Soial Watch. ԳՀԻ/GEI գնահատականներ. http://www.socialwatch.org/node/14367
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Բ. Կանանց իրավունքների և գենդերային հավասարության ազգային
քաղաքականությունը և կառույցները
1.
18.
Հայաստանը Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կանանց դեմ խտրականության բոլոր
ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի անդամ (CEDAW) պետություն է: Հայաստանը Եվրոպայի
Խորհրդին է միացել 2001թ.-ին և մի շարք տարածաշրջանային պայմանագրերի անդամ է, որոնք
կարևորում են գենդերային խտրականության դեմ պայքարի սկզբունքները, ինչպիսիք են օրինակ՝
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպայի
խորհրդի կոնվենցիան և Եվրոպայի սոցիալական խարտիան: Կառավարությունն արտահայտել է իր
հանձնառությունն՝ իրականացնել Եվրոպայի խորհրդի 2014-2017թթ. գենդերային հավասարության
ռազմավարությունը:
19.
Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ոչ միայն սահմանում է մարդու
հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը՝ համահունչ միջազգային իրավունքի նորմերին,
այլև մասնավորապես երաշխավորում է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքները:՝9
Խտրականության բացառման սկզբունքները ներառված են նաև այլ օրենքներում, ինչպես օրինակ
Աշխատանքային և Քրեական օրենսգրքերում:
20.
2013թ.-ին Հայաստանն ընդունել է «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների
և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը, ինչը կարևոր իրավական
զարգացում է և վկայում է այն մասին, որ Կառավարությունը պատրաստակամ է խթանել գենդերային
հավասարությունը:10
Օրենքը լրացնում է օրենսդրության մեջ նախկինում գոյություն ունեցող
բացերը, օրինակ սահմանելով մի
շարք առանցքային
հասկացություններ, գենդերային
խտրականությունն
արգելող դրույթներ, նկարագրելով հանրային ծառայության հավասար
պայմաններ և պահանջելով ձևավորել գենդերային հավասարության ազգային գործակալություն:
Այնուամենայնիվ, թեև օրենքը հաստատում է Սահմանադրությամբ և միջազգային պայմանագրերով
սահմանված պարտավորությունները, այն չի ստեղծում մեխանիզմներ, որոնց օգնությամբ գենդերային
խտրականությունից տուժածները կարող են պաշտպանել իրենց իրավունքները դատարաններում:
Օրենքի ընդունումն առաջացրել է էական հակասություններ և լայնածավալ քննարկումներ
Հայաստանում: Նման հետևանքներ չէին կանխատեսվել դիտորդների կողմից: (Ներդիր 1)
21.
Գենդերային հավասարության պետական քաղաքականությունը ծագել է կանանց խնդիրներին
արձագանքմանն ուղղված միջոցառումներից՝ դիտարկելով դրանք կանանց և տղամարդկանց միջև
անհավասարությունների ավելի համակողմանի համատեքստում: Կանանց վիճակի բարելավման
և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացման 2004-2010թթ. ազգային ծրագրում նախանշվել
են մի քանի ոլորտներ, որտեղ կանայք բախվում են կոնկրետ խնդիրների, ինչպես օրինակ՝ որոշում
կայացնողի դեր ստանձնելու և պաշտոնապես գրանցված աշխատանք ունենալու հնարավորության
9
10

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, հոդված 3 և 14.1:
Օրենք No. 57, Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2013թ. մայիսի 20-ին:
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սահմանափակությունը, գենդերային բռնությունը և մարդկանց թրաֆիքինգը: Միևնույն ժամանակ,
Ազգային ծրագրում պահպանվում է այն ավանդական տեսակետը, համաձայն որի կանայք դիտարկվում
են որպես ընտանեկան կյանքի համար պատասխանատու սեռ, անձինք, որոնք իրենց մասնագիտական,
քաղաքական և սոցիալական գործունեությունը պետք է հարմարեցնեն այդ դերին:11
22.
2009թ.-ին ՀՀ կառավարությունը մշակել է Գենդերային հավասարության հայեցակարգ,12
որը նկարագրում է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների
ապահովման պետական քաղաքականությունը: Հայեցակարգը ներառում է սոցիալ-քաղաքական
կյանքի բոլոր ոլորտներում գենդերային չափանիշների ներդրման նախնական, ինչպես նաև որոշումների
կայացման, տնտեսական բարեփոխումների, կրթական և առողջապահության ոլորտներում գենդերային
քաղաքականության բարելավման նպատակներին
արձագանքելու, մարդկանց թրաֆիքինգի և
գենդերային բռնության խնդիրների հասցեագրման ռազմավարություն: Կարևոր է նշել, որ հայեցակարգի
իրականացման համար պահանջվում է մշակել ազգային գործողությունների ծրագիր և ձևավորել
ազգային մեխանիզմ:13
23.
Գենդերային ազգային քաղաքականության ներկայիս ճանապարհային քարտեզը Հայաստանի
Հանրապետության 2011-2015թթ. գենդերային քաղաքականության ռազմավարական գործողությունների
ծրագիրն է:14 Այս գործողությունների ծրագիրը հասցեագրում է հայեցակարգում սահմանված բոլոր
ոլորտները և նախանշում է հատուկ նպատակներ յուրաքանչյուր ոլորտի համար: Թեև Գործողությունների
ծրագիրը չի սահմանում գենդերային մեյնսթրիմինգի մոտեցում, այն պահանջում է ինտեգրել «գենդերային
բաղադրիչը երկրի քաղաքական և տնտեսական զարգացման ռազմավարական ծրագրերում և
ներդնել մեխանիզմ սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի և նախագծերի գենդերային տեսանկյունից
փորձաքննության համար»:15 Գործողությունների ծրագիրը նաև նախատեսում է գենդերի ինտեգրումը
բյուջետավորման և պլանավորման գործընթացներին, ինչպես նաև գենդերային բյուջետավորման
աստիճանական կիրառումը բյուջետային ցիկլի տարբեր փուլերում:16
24.
Ծրագիրը արտացոլում է պետական քաղաքականությունը, սակայն այն չի սահմանում
իրականացնող մարմիններին, մանրամասն բյուջեն, ինչպես նաև չի ուրվագծում, թե ինչպես
է չափվելու առաջընթացը: 2011թ.-ի տարեկան հաշվետվությունը ծրագրի իրականացման
մասին, նշում է, որ որոշ գործողություններ բավարար չափով չեն ֆինանսավորվել կամ
ֆինանսավորվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից:17
Որոշ փորձագետներ
համարում են, որ ծրագրի դեկլարատիվ բնույթը վկայում է այն մասին, որ շատ գործողություններ
չեն ապահովել գենդերային անհավասարությունների հետ կապված խնդիրների լուծումը:

11
12
13
14
15
16
17

Հայաստանի Հանրապետության Կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացման 				
2004-2010թթ. ազգային պլանի գործողությունների ծրագիր, Երևան, էջ 1:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, 2010թ., Հայաստանի Հանրապետության գենդերային 					
քաղաքականության հայեցակարգ, Երևան:
Նույն տեղում, էջ 32:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, 2011թ., Հայաստանի Հանրապետության 2011-2015 թթ. գենդերային 				
քաղաքականության ռազմավարական ծրագիր, Երևան:
Նույն տեղում, էջ 2:
Նույն տեղում:
ՀՀ կառավարություն. Խորհուրդներ. http://www.gov.am/en/councils/reports/5/:
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Ներդիր1: Բ
 ողոքներ «Կանանց և տղամարդկանց համար հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման
մասին» ՀՀ օրենքի դեմ
2013թ. հունիսին Ազգային ժողովում 108 կողմ և մեկ դեմ ձայների քվեարկությամբ ուժի մեջ մտավ «Կանանց և
տղամարդկանց մասին հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը:
Օրենքը հաստատելուց անմիջապես հետո օրենքին ընդդիմացողները սկսեցին բողոքները՝ պնդելով, որ այն վտանգի տակ
է դնում հայկական ավանդական արժեքները, ընտանիքի ինստիտուտը և պատմությունը:ա Հատուկ առարկություններ են
հնչեցվել «գենդեր» բառի օգտագործման և օրենքում ներկայացված սահմանման վերաբերյալ, որը սահմանվել է որպես
«տարբեր սեռի անձանց ձեռքբերովի, սոցիալապես ամրագրված վարք»: Շատերը համարում են, որ դա ծածկագրված հղում
է համասեռամոլությանը:բ Տարբեր կազմակերպություններ մեկնարկել են քարոզարշավներ օրենքի դեմ, դրանցից շատերն,
օգտագործելով լրատվական միջոցներ, հայտարարել են, որ օրենքը կխթանի համասեռամոլությունը կամ օրենքով փորձ է
արվում պարտադրել Հայաստանի հասարակության համար անհամատեղելի «արևմտյան արժեքները»:
Հակաեվոպական, հակագենդերային և հոմոֆոբիկ հռետորաբանությունը, որն օգտագործվել է քննադատելու օրենքը,
նպատակադրված նաև աղավաղել է գենդերային հավասարության իմաստը: «Գենդերային հավասարություն» եզրը
տարիներ շարունակ օգտագործվել է մի շարք ՀՀ օրենքներում և կարգերում առանց որևէ բացասական դիտողությունների:գ
Ինչպես նշեց Աշխատանքի և սոցիալական հարցերով փոխնախարարը, հայկական օրենքում «գենդերի» սահմանումը
համապատասխանում է Անկախ Պետությունների Համագործակցության անդամ-պետությունների կողմից ընդունված
օրինակելի օրենսդրությունում տրված սահմանմանը: դ
Ներկայացվել են պահանջներ հեռացնել գենդերի սահմանումը օրենքից, սակայն օրենքում փոփոխություններ չեն մտցվել:
2013թ. նոյեմբերին Վարչապետին կից գործող Կանանց և տղամարդկանց հավասարության հիմնահարցերի խորհուրդը
հրապարակեց հայտարարություն օրենքի ամբողջական կիրառման մասին՝ դատապարտելով կանանց հիմնահարցերով
զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների դեմ ուղղված ագրեսիան, ոսրը տեղ գտավ օրենքն ընդունելուց
անմիջապես հետո:ե Օրենքը մնաց ուժի մեջ, և ընդունվում են բոլոր անհրաժեշտ կանոնակարգերը, որոնք անհրաժեշտ են
այն իրականացնելու համար:
Օրենքի նկատմամբ բացասական արձագանքը վկայում է այն մասին, որ լայն հասարակությունը ճիշտ չի ընկալում
գենդերային հավասարության հասկացությունը կամ չի ընդունում այն, ինչպես նաև այն մասին, որ ձեռք չի բերվել կոնսենսուս
գենդերային հավասարության կարևորության շուրջ:զ Նշվել է, որ օրենքի դեմ թեժ հանրային քարոզարշավները վարկաբեկել
են կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ և գենդերային հավասարության առաջ մղմամբ զբաղվող ՀԿ-ների կողմից
տասնամյակներ շարունակ կատարված շատ աշխատանքը:
ա Ս. Մարտիրոսյան, «Գենդերային հավասարության մասին» օրենք. Հիստերիա Հայաստանում», 2013թ. սեպտեմբերի 20, Հայրենիք շաբաթաթերթ, http://www.
armenianweekly.com/2013/09/20/the-gender-equality-law-hysteria-in-armenia/:
բ Գրիգորյան Մ. , «Հայաստան. Գենդերային հավասարության դեմ պայքարը փոխակերպվում է պայքարի ընդդեմ ԵՄ-ի», 2013թ. հոկտեմբերի 11, Eurasianet.org,
http://www.eurasianet.org/node/67620:
գ «Գենդերային հավասարության մասին» օրենք. Հիստերիա Հայաստանում»:
դ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողով. 2013թ.:Աշխատաժողով Հանձնաժողովում. 6-ը նոյեմբերի. http://www. parliament.am/news.php?do=view&cat_id=2
&day=06&month=11&year=2013&NewsID=6240&lang=eng
ե Կանանց Խորհուրդ. 2013թ: Հայաստանի Հանրապետության Վարչաետին կից կանանց խորհրդի հայտարարություն. 25-ը նոյեմբերի: http://eeas.europa.eu/
delegations/armenia/documents/news/20131125_en.pdf
զ Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 2012թ. նախաձեռնել է Խտրականության դեմ օրենքի ներդրման աշխատանքներ, որը ևս
արժանացել է քննադատության: Խտրականության դեմ օրենքի շուրջ առաջին հանրային քննարկումների ժամանակ գենդերային խնդիրները հաճախ նույնացվել
են սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների հետ: Այս օրենքի նախագծի ավելի հին տարբերակը ներառում էր սեռական կողմնորոշման հատկանիշով
խտրականության արգելումը, որը հետագայում հանվեց: Քննադատների կողմից այն բնորոշվել է որպես «պետական շահերի և ազգային արժեքների դեմ
ուղղված սպառնալիք»: Տես Մարդու իրավունքների պաշտպան, 2013թ.: Խտրականության դեմ պայքար մասին օրենքը բաց է քննարկումների համար, մարտի 25:
http://www.pashtpan.am/en/library/view_news/article/956; և Հայաստան Դայջեսթ, 2013թ., «Հայաստանին անհրաժեշտ չէ խտրականության դեմ օրենք» [ռուսերեն],
2013թ. մարտի 26):
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Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում-Հայաստան

2.

25.
Մինչ օրս պետական գերատեսչությունները, որոնց պարտականությունն է եղել գենդերային
քաղաքականության հայեցակարգային փաստաթղթի դրույթների իրականացումը, ապավինել
են կանանց խնդիրներով զբաղվող կառույցներին: Գործառնական մակարդակում Աշխատանքի
և սոցիալական հարցերի նախարարության Ընտանիքի, երեխաների և կանանց հիմնահարցերի
վարչությունն այն հիմնական պետական կառույցն է, որը զբաղվում է մտահոգության տեղիք տվող
գենդերային խնդիրներով: Նրա մանդատը ներառում է գենդերային խնդիրների ուսումնասիրությունը,
պետական ծրագրերի մշակումը, ինչպես նաև դրանց իրականացման մոնիթորինգը և համակարգումը:18
Վարչությունն ակտիվորեն մասնակցել է կանանց սոցիալական պաշտպանությանը և ընտանեկան
բռնությանը առնչվող Կառավարության որոշումների և օրենսդրության նախագծերի մշակման
աշխատանքներին և հանդես է գալիս որպես Միավորված ազգերի կազմակերպության գենդերային
թեմատիկ խմբի (ԳԹԽ) համանախագահ: Սույն գնահատման նպատակով անցկացված հարցման
ժամանակ հարցվողները նշել են, որ վարչության կարողությունները սահմանափակ են իրեն հատկացված
գործառույթներն իրականացնելու և այլ նախարարությունների աշխատանքը համակարգելու համար:
Անձնակազմը շատ փոքր է, իսկ բարձրաստիճան ղեկավարությունը չի սատարում: Ավելին, այլ ճյուղային
նախարարություններում չկան այդ հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ, ինչպես օրինակ՝ ֆոկալ
կետեր, որոնք պատրաստակամորեն կհամագործակցեին վարչության հետ:
26.
Կանանց և տղամարդկանց հավասարության հիմնահարցերի խորհուրդը, որը ձևավորվել է
2000թ.-ին և վերակազմավորվել 2009թ.-ին, Վարչապետին կից միջգերատեսչական և խորհրդակցական
մարմին է: Այն կոչված է բարելավելու կանանց կարգավիճակը բոլոր ոլորտներում և ապահովելու
հավասար հնարավորություններ կանանց և տղամարդկանց համար: Խորհրդի անդամները իշխանության
երեք ճյուղերի, բիզնես հանրության, ՀԿ-ների և միջազգային կազմակերպությունների ճանաչված կին
ներկայացուցիչներ են: Խորհուրդը չունի հիմնական անդամներ, իսկ Խորհրդի քարտուղարությունն
իրականացնում է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը: Խորհրդի նիստերին
քննարկվում են գենդերին առնչվող տարբեր թեմաներ՝ աջակցելու Վարչապետի կողմից օժանդակման
այնպիսի նախաձեռնություններին, ինչպիսիք են այն գյուղական և քաղաքային համայնքներին
մրցանակների շնորհումը, որոնք առավելագույն զգայունություն են դրսևորել գենդերային հարցերի
նկատմամբ: Փորձագետները համարում են, որ Կանանց հարցերով վարչապետին կից խորհրդում
բացակայում է ռազմավարական ուղղվածությունը, բարձրացվում և քննարկվում են մի շարք տարբեր
խնդիրներ, սակայն չեն սահմանվում գերակայություններ (օրինակ` լինում են խորհրդի նիստեր, որտեղ
հավասար ուշադրություն է հատկացվում պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական
ընդհատմանը և կին-լրագրողների համար նախատեսված մրցանակաբաշխությանը): 2014թ.-ի կեսին
Խորհուրդը վերանայում էր իր կարողությունների հզորացման և արդյունավետության բարձրացման
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ՀՀ կառավարություն, 2014թ., Հայաստանի Հանրապետության՝ Պեկինի հռչակագրի և գործողությունների (1995թ.) ծրագրի իրականացման և 		
Կանանց հիմնախնդիրների մասին չորրորդ համաշխարհային համաժողովի քսաներորդ տարեդարձի համատեքստում Գլխավոր Ասամբլեայի 		
(2000թ.) հատուկ քսաներեքերորդ նիստի արդյունքների ազգային վերանայում, էջ 2:
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Նախապատմություն և համատեքստ

հնարավորությունները՝ վերածվելու Վարչապետին կից մշտապես գործող վարչության, որը կգործի
Հայաստանի գենդերային հավասարության ազգային մեխանիզմի զարգացման համատեքստում:19
27.
Գենդերային խնդիրներին կառավարման մարմիններն ուշադրություն են դարձնում նաև
մարզերում գործողությունների պլանավորման գործընթացում, ինչպես նաև Երևան քաղաքի
քաղաքապետարանում գործողությունների պլանավորման ժամանակ: 2011թ.-ից սկսած յուրաքանչյուր
մարզպետարանում, Երևան քաղաքում և բոլոր վարչական տարածքներում ձևավորվել է գենդերային
հարցերով մշտական հանձնաժողով:20 Մշտական հանձնաժողովի գործառույթները ներառում են
գենդերային հավասարության և գենդերային բռնության ոլորտներում տարեկան գործողությունների
ծրագրի մշակումը, ինչպես նաև տեղական մակարդակում գենդերային քաղաքականության ներդրումը:
28.
Գենդերի հարցերով այն փորձագետները, որոնց հետ խորհրդակցել ենք սույն գնահատման
շրջանակներում, այնուամենայնիվ, նշել են, որ գենդերը պատշաճ կերպով չի հաշվի առնվում տեղական
պլանավորման գործընթացում։ Գենդերային մեյնսթրիմինգը եռամյա համայնքային զարգացման
ծրագրի բաղադրիչ չէ կամ բյուջեի պարտադիր մաս չէ մարզի մակարդակում, իսկ մարզպետարանների
մեծ մասն էլ սահմանափակ գիտելիքներ կամ միջոցներ ունեն գենդերային մեյնսթրիմինգի համար:
Դրա փոխարեն կանանց և երեխաներին ուղղված ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող
աշխատանքները սահմանվում են որպես գենդերային նախագծեր: Որոշ դեպքերում տեղական
պլանավորման ժամանակ գենդերային խնդիրներին արձագանքում են միանգամյա և կանանց ուղղված
նախագծերի միջոցով, ինչպես օրինակ՝ կանանց օրվա տոնակատարության կազմակերպումն է: Նման
նախաձեռնությունները չեն պլանավորվում ռազմավարորեն: Դրանք հաճախ չեն ունենում հատուկ
հատկացված բյուջե, ինչպես նաև չի իրականացվում դրանց վերջնարդյունքների կամ ազդեցության
մոնիթորինգ: Որոշ տեղական կառավարման մարմիններում կան նաև կանանց խորհուրդներ, սակայն
սա համատարած երևույթ չէ, և այդ խորհուրդների արդյունավետության մակարդակները տարբեր է:
29.
Տեղական մակարդակում գենդերային բաղադրիչի ավելի լայն ինտեգրման ուղղությամբ
աշխատող փորձագետները կարծում են, որ քանի որ «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
ՀՀ օրենքը չեզոք է գենդերային իմաստով, տեղական մակարդակում գործողությունների
պլանավորման
գործընթացում
գենդերային
բաղադրիչի
դիտարկումն
ապահովելու
ամենաարդյունավետ
մոտեցումը
ժողովրդավարական
գործընթացներում
ավելի
մեծ
ներառականություն խրախուսելն է՝ այդ գործընթացների արդյունավետությունը մեծացնելու
նպատակով: Բացի այդ, «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» օրենքը սահմանում է մարզային մակարդակում
գենդերային հավասարության ռազմավարությունների և ծրագրերի մշակման պահանջ, ինչը պետք
է բարելավի ազգային քաղաքականության իրականացման գործընթացը յուրաքանչյուր մարզում:

30.
Մի շարք երկկողմ և բազմակողմ զարգացման գործակալություններ, միջազգային
կազմակերպություններ և մասնավոր հիմնադրամներ իրենց գործունեությունն ուղղում են կանանց
19
20

Վարչապետին կից Կանանց խորհրդի արդյունավետության բարձրացման մասին հանդիպում, հուլիսի 16, http:// www.gov.am/en/news/			
item/7435/:
Հայաստանի Հանրապետության՝ Պեկինի հռչակագրի և գործողությունների (1995թ.) ծրագրի իրականացման և Կանանց հիմնախնդիրների 		
մասին չորրորդ համաշխարհային համաժողովի քսաներորդ տարեդարձի համատեքստում Գլխավոր ասամբլեայի 2000թ., հատուկ 			
քսաներեքերորդ նիստի արդյունքների ազգային վերանայում:
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կամ Հայաստանում գենդերային անհամաչափությունների խնդիրներին: Այս ջանքերի համակարգումն
իրականացվում է Միավորված ազգերի կազմակերպության գենդերային թեմատիկ խմբի կողմից
(ԳԹԽ), որի կազմում կան ներկայացուցիչներ ՄԱԿ-ի տեղական թիմից, ինչպես նաև ներկայացուցիչներ
մոտ 50 միջազգային կազմակերպություններից, պետական կառույցներից, ՀԿ-ներից և վերլուծական
կենտրոններից:21 Ասիական զարգացման բանկը (ԱԶԲ) Հայաստանի ԳԹԽ-ի անդամ է: ԳԹԽ-ն
առաջ է մղում գենդերային մեյնսթրիմինգը Հայաստանի զարգացան օրակարգում և իր իսկ անդամ
պետությունների գործողություններում: Այն ծառայում է հզորացնելու կառավարության, Միավորված
ազգերի կազմակերպության գործակալությունների,
քաղաքացիական հասարակության և այլ
զարգացման գործակալությունների միջև համագործակցությունը և համակարգումը գենդերային
ծրագրերի շրջանակում: Այն խթանում և համակարգում է գենդերի խնդիրներին արձագանքող
զարգացման ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը՝ տրամադրելով հարթակ գենդերային
հավասարության ծրագրերի իրականացման մասին պարբերաբար տեղեկատվության, գործիքների
և փորձառության փոխանակման համար:22 Թեև ԳԹԽ-ն կանոնավոր կերպով ժողովներ է գումարում
համատեղ պլանավորման նպատակներով, դեռևս անհրաժեշտ է մանրամասն ուսումնասիրել
Հայաստանում առկա մի շարք կոնկրետ գենդերային խնդիրներ: Կարելի է նաև ակտիվացնել ԳԹԽ-ի՝
կառավարության և հասարակության միջև երկխոսությունն օժանդակելու գործառույթը:
31.
Քաղաքացիական
հասարակությունը,
մասնավորապես
կանանց
հիմնահարցերով
զբաղվող ՀԿ-ները, կարևոր դեր ունեն կանանց իրավունքների պաշտպանության և
գենդերային
հավասարության
խթանման
գործում:
Այդպիսի
կազմակերպություններ
կան Հայաստանի ողջ տարածքում, դրանցից մի քանիսն էլ ներկայացված են ԳԹԽ-ում:

Գ.

Տվյալների

հավաքագրում.

վիճակագրություն

և

ցուցանիշներ

32.
Ըստ սեռի դասակարգված տվյալները կարող են ծառայել որպես հիմք գենդերային
վերլուծությունների և գնահատման համար՝ տրամադրելով ընդհանուր տեղեկատվություն ընթացիկ
իրավիճակի մասին և հատկորոշելով տարբերությունները կանանց և տղամարդկանց՝ միմյանց
նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքի դրսևորումներում: Բացի այդ, գենդերային վիճակագրությունը
բացահայտում է այնպիսի տեղեկատվություն, որը «չափազանց կարևոր է գենդերային հավասարությունը
և կանանց դերի բարձրացումը խթանող զարգացման քաղաքականությունների և ծրագրերի տեսակետից
և կարող է էական ներդրում ունենալ կայուն ու ներառական տնտեսական աճի ապահովման և ընդհանուր
զարգացման գործընթացում»: 23
33.
Գենդերային հավասարության հայեցակարգային փաստաթղթում առանձնակի ընդգծվում է
ազգային և տարածքային մակարդակում հանրային և սոցիալական կյանքին ՙկանանց և տղամարդկանց
մասնակցության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների կանոնավոր հավաքագրման, վերլուծության
21
22
23

ԳԹԾ-ի ամբողջական ցանկը տե՛ս http://www.un.am/res/Gender%20TG%20docs/list_GTG_final_for_website.pdf կայքում/:
United Nations in Armenia. Gender Theme Group. http://www.un.am/en/p/gtg: / Theme Group. http://www.un.am/en/p/gtg /Միավորված ազգերի 		
կազմակերպությունը Հայաստանում. Գենդերային թեմատիկ խումբ, http://www.un.am/en/p/gtg /:
ԱԶԲ 2012. Գենդերային վիճակագրությունը Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայում, Մանիլա ԱԶԲ., էջ 3:
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և տարածման անհրաժեշտությունը»,24 իսկ Գենդերային քաղաքականության ռազմավարական
գործողությունների ծրագիրը ևս սահմանում է գենդերային անհավասարության մասին վիճակագրական
տվյալների հավաքագրումը բարելավելու և դրանց հուսալիության ապահովման նպատակները:
34.
Հայաստանն առաջընթաց է արձանագրել գենդերային վիճակագրության հավաքագրման
և օգտագործման ուղղությամբ, սակայն երկրին անհրաժեշտ են լրացուցիչ կարողություններ այս
գործողությունների հետագա զարգացման համար:25
Ազգային վիճակագրական ծառայությունն
ունի հատուկ առանձնացված բաժին, ինչպես նաև չորս այլ բաժիններ, որոնք պատասխանատու
են պաշտոնական վիճակագրության հավաքագրման համար ի նպաստ գենդերային մեյնսթրիմինգի
գործողությունների: Գրասենյակը
տարեկան
կտրվածքով
հրապարակում է
ըստ
սեռի
վիճակագրություն, Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ բաժնում, «գենդերային հավասարության
և կանանց կարգավիճակի բարելավման սահմանված թիրախներին հասնելու ուղղությամբ
առաջընթացը համեմատելու և գնահատելու նպատակով անկողմնակալ հիմքեր ապահովելու»
համար:26
Ինստիտուցիոնալ թույլ կողմերից է այն, որ չկա գենդերային վիճակագրության
բարելավման ռազմավարություն կամ գործողությունների ծրագիր: Չկա գենդերային վիճակագրության
հավաքագրման համար սահմանված բյուջե («Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ»-ը հրապարակվում
է դրամաշնորհատու կազմակերպությունների օժանդակությամբ), ինչպես նաև չկա աշխատակից, որը
նպատակայնորեն կաշխատեր գենդերային մեյնսթրիմինգի ուղղությամբ:27 Ավելին, «Հայաստանի
կանայք և տղամարդիկ» ձեռնարկը առաջին հերթին կենտրոնանում է սոցիալական ոլորտի
առողջապահական, կրթական, զբաղվածության և սոցիալական պաշտպանության խնդիրների վրա:
35.
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը և տարբեր նախարարություններ նաև համագործակցում
են միջազգային կազմակերպությունների և ՀԿ-ների հետ այնպիսի ոլորտներում հետազոտություններ
իրականացնելու և տվյալներ հավաքագրելու աշխատանքներում, որոնք կարող են ունենալ գենդերային
բաղադրիչ: Այդպիսիք են օրինակ ժողովրդագրական և առողջապահական հետազոտությունները,
ինչպես նաև ընտանեկան բռնության, ընտանիքի պլանավորման և անպտղության, ինչպես նաև ոչ
պաշտոնական զբաղվածության ոլորտների ուսումնասիրությունները: Օրինակ համակարգված կերպով
չեն հավաքագրվում վիճակագրական տվյալները կանանց ձեռնարկատիրության մասին կամ գենդերի
տեսանկյունից զգայուն տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ են ենթակառուցվածքների զարգացման
ծրագրերի ազդեցության չափման համար:Եթե նույնիսկ այդպիսի տեղեկատվությունն առկա է, ապա
այն հասանելի չէ հանրության համար: Ըստ սեռի դասակարգված տվյալները դժվարություններ են
առաջացնում զարգացմանն ուղղված միջոցառումների ռազմավարական պլանավորման իմաստով
(ինչպես նաև սույն գնահատման իրականացման առումով):
36.
Անհրաժեշտ է նաև ավելի շատ տեղեկատվություն կանանց և տղամարդկանց հատուկ խմբերի
վերաբերյալ: Կանանց դեմ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին Միավորված ազգերի
կազմակերպության կոնվենցիայի հետ համապատասխանության վերջին ուսումնասիրություններում
կոմիտեն նշել է կանանց խոցելի խմբերի և մասնավորապես գյուղացի կանանց, միայնակ մայրերի,
հաշմանդամ կանանց, փախստականների և էթնիկ ու կրոնական փոքրամասնություններին պատկանող
կանանց վերաբերյալ տեղեկատվության և վիճակագրության բացակայության մասի: Վերոնշյալները
24
25
26
27

Հայաստանի Հանրապետության Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ, էջ 9:
Գենդերային վիճակագրությունը Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայում, էջ 24:
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2013թ., Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ ,Երևան, 2013թ., էջ 9:
Գենդերային վիճակագրությունը Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայում, էջ 52:
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այն խմբերն են, որոնք տուժում են խտրականության տարբեր ձևերից, հատկապես զբաղվածության,
առողջապահության, կրթության և սոցիալական նպաստների հասանելիության իմաստով:28

Դ. Պարզաբանումներ երկրում առկա գենդերային իրավիճակի գնահատման մասին
37.
Սույն
գնահատման փաստաթղթում ուսումնասիրվում են Հայաստանում կանանց և
տղամարդկանց միջև տարբերությունները: Սակայն ոչ կանանց, ոչ տղամարդկանց խմբերը համասեռ
չեն, հետևաբար՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել կանանց և տղամարդկանց տարբեր խմբերի փորձը և
գերակայությունները: Բոլոր այնպիսի գործոնները, ինչպիսիք են տարիքը, սոցիալ-տնտեսական
կարգավիճակը, էթնիկ պատկանելությունը, բնակության վայրը, հաշմանդամությունը և փախստականի
կարգավիճակը
կարող են ազդեցություն ունենալ կանանց և տղամարդկանց սոցիալական
կարգավիճակի վրա: Թեև Հայաստանի բնակչության գերակշռող մասը հայեր են, կան նաև եզդիների,
ռուսների, քրդերի ազգային փոքրամասնություններ, Ադրբեջանից եկած փախստականներ և այլն:29
Այս ազգային փոքրամասնությունների մասին կա փոքրածավալ գենդերային տեղեկատվություն,
մասամբ այն պատճառով, որ պաշտոնական վիճակագրությունը և հաշվետվությունները հաճախ
չեն տրամադրում ըստ սեռի դասակարգված տվյալներ: Բացառություն են կազմում եզդիների
համայնքի մասին որոշ տվյալներ, քանի որ եզդիների համայնքը հնչեցրեց քննադատություններ
Ընտանեկան օրենսգրքում 2012թ. փոփոխություններ կատարելու ժամանակ, համաձայն որի կանանց
համար ամուսնության տարիքը բարձրացվելու էր 17-ից 18-ի, ինչպես տղամարդկանց դեպքում է:30
38.
Սույն գնահատման նպատակով իրականացվող հանրային քննարկումների ժամանակ
բարձրացվել է գենդերային և հաշմանդամության տրամախաչվող խնդիրների թեման՝ ռեսուրսների
հասանելիության համատեքստում: Հայաստանում պաշտոնապես հաշմանդամության կարգ ունեցող
կանանց և տղամարդկանց թիվը հավասար է (այս գնահատումն իրականացվել է սոցիալական
նպաստների տրամադրման նպատակով), թեև հաշմանդամ երեխաների շրջանում տղաների թիվն
ավելի մեծ է (2012թ. տղաների թիվը կազմել է երեխաների ընդհանուր թվի 68.5%): 31 Հաշմանդամություն
ունեցող մարդիկ բախվում են հավանական մարգինալացման վտանգին և խոչընդոտների այնպիսի
առաջնային ռեսուրսների հասանելիության իմաստով, ինչպիսիք են կրթությունն ու զբաղվածությունը,
և նույնիսկ այնպիսի հանրային ծառայությունների հասանելիության առումով, ինչպիսիք են
առողջապահությունը և տրանսպորտը: Հաշմանդամությունն ինքնին հաճախ խարանվում է, իսկ
հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ կարող են ենթարկվել խտրականության: Հասարակական
կարծիքի հարցումը ցույց է տվել, որ պատասխանողների մեծ մասի կարծիքով իրենք դրական են
վերաբերում հաշմանդամներին, սակայն այլոց մասին խոսելիս մեծամասնությունը համարում էր, որ
28
29
30

31

Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումներ, CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 (43-րդ նիստ, Ժնև, 		
2009թ.), պարբերություն 36:
2011թ. մարդահամարի ժամանակ երկրի բնակչության 98%-ը գրանցվել է որպես հայ:
Օրենքի փոփոխության ժամանակ կառավարությունը նշել է վաղ ամուսնությունների կանխարգելման անհրաժեշտության մասին, հատկապես 		
ամուսնությունները մինչև աղջիկների կողմից 12-ամյա պարտադիր կրթությունն ավարտելը, ինչպես նաև անդրադարձ է արվել գենդերային 		
անհավասարության վերացման անհրաժեշտությանը: Եզդիների համայնքի որոշ անդամներ հայտարարել են, որ այս փոփոխությունները հակասում
են իրենց ավանդույթներին, համաձայն որոնց նրանց աղջիկները կարող են ամուսնանալ նույնիսկ ավելի վաղ տարիքում: Տես՝ Գրիգորյան Մ., 		
2012թ., «Հայաստան: Էթնիկ փոքրամասնությունները մերժում են ամուսնության տարիքի պահանջը՚, սեպտեմբերի 20, Եվրասիանետ,http://www.		
Eurasianet.org/node/65942//:
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2013թ., էջ 55:
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հասարակությունը առհասարակ բացասական վերաբերմունք ունի հաշմանդամների նկատմանբ:32
Եղել են նաև դիտարկումներ, թե հաշմանդամություն ունեցող անձինք հանդիպում են կրկնակի
խտրականության և՜ ֆիզիկական կարողությունների, և՜ գենդերի իմաստով՝ օրինակ, աշխատանքի
որոնման ժամանակ: Կանայք նաև ամենայն հավանականությամբ առաջնայնորեն պատասխանատու
են համարվում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և ընտանիքի անդամների խնամքի համար:

32

Քաղաքացիական զարգացման և գործընկերության հիմնադրամ, 2012թ., Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կարծիքի հարցման
զեկույց. Երևան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալություն (ԱՄՆ ՄԶԳ) և Սեյվ դը Չիլդրեն, էջ 31:
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39.
Այս գլխում ներկայացվում են մի քանի լայն գենդերային թեմաներ, որոնք տրամախաչվում
են զարգացմանն ուղղված գործողությունների պլանավորման հետ: Այս ոլորտներում առկա
անհավասարություններն ուղղակիորեն պայմանավորում են տարբեր հատվածներում նկատվող
գենդերային խնդիրների առկայությունը: Այս իսկ պատճառով, օգտակար է ուսումնասիրել Հայաստանում
գենդերային իրավիճակի համապարփակ պատկերը և գնահատել այս տարբեր թեմաների ազդեցությունը
Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) և այլոց կողմից իրականացվող ծրագրերի վրա:

Ա.

Գենդերային դերեր և կարծրատիպեր

40.
Գենդերային նորմեր կամ կանանց և տղամարդկանց ավանդական դերերի հասկացություններ
գոյություն ունեն ցանկացած հասարակությունում և հաճախ համարվում են անխուսափելի կամ
բնական: Գենդերային հավասարության մասին Հայաստանի հայեցակարգը կարևորում է «էգալիտար
գենդերային մշակույթի անհրաժեշտությունը` հայրիշխանական կարծրատիպերի հաղթահարման և
հանրային կառավարման և սոցիալական այլ ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց հավասար
ներգրավվածության մասին հանրության կողմից դրական ընկալումը խթանելու նպատակով»:33 Կանանց
և տղամարդկանց հավասար իրավունքների մասին օրենքն արգելում է գենդերային կարծրատիպերի
վերարտադրությունը լրատվական միջոցներում, կրթության մեջ և ընդհանուր մշակութային
համատեքստում:
41.
Գենդերային դերերի և գենդերային կարծրատիպերի հետ կապված թեմաները բարձրացվել են
մի քանի անգամ սույն գնահատման նպատակով իրականացված հանրային քննարկումների ժամանակ:
Հարցվողներն արտահայտել են ընդհանուր կարծիք, որ կանանց առաջնային դերերը կենտրոնացած են
ընտանեկան կյանքի և խնամքի շուրջ՝ հիմնավորելու համար այն խոչընդոտները, որ կանայք ունենում են
օրինակ բիզնես սկսելիս կամ քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնելիս: Երբ կանանց հիմնահարցերով
զբաղվող ինը քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ խնդրեցին նշել այն հիմնական
խոչընդոտները, որոնք խանգարում են Հայաստանում կանանց կարգավիճակի
բարելավմանը,
նրանց 88%-ը նշեց մշակութային առանձնահատկությունները, սոցիալական վերաբերմունքը կամ
հայրիշխանական մտածելակերպի առկայությունը: 34
42.
Ըստ հասարակության մեջ գերիշխող մտածելակերպի, կանայք և տղամարդիկ ընդհանուր
առմամբ իսկապես ունեն տարբեր գենդերային դերեր: Կանայք առաջին հերթին պատասխանատու են
տնային տնտեսության համար, իսկ տղամարդիկ զբաղվում են եկամուտ վաստակելու գործով տնից
33
34

Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ, էջ 4:
Ընտրական համակարգերի միջազգային հիմնադրամ, 2013թ., Կանանց կազմակերպությունների հետազոտություն Հայաստանում, Վաշինգտոն, 		
Կոլումբիայի շրջան, էջ 5:
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դուրս: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այս նորմերն իրացվում են: Քաղաքային և գյուղական
տարածքներում տղամարդիկ պաշտոնական զբաղվածության վրա ծախսում են օրական մոտ երեք ժամ
ավելի, քան կանայք: Ի հակադրություն դրան, կանայք անցկացնում են մոտ չորս ու կես ժամ ավելի, քան
տղամարդիկ տնային գործերի վրա և օրական ունենում են երկու ժամ ավելի քիչ ազատ ժամանակ,
քան տղամարդիկ:35 Ինչ վերաբերում է երեխայի խնամքին, կանայք ծախսում են միջինը մոտ երեք ժամ
երեխաների խնամքի վրա որպես իրենց առաջնային պարտականություն: Տղամարդիկ երեխայի խնամքի
վրա ծախսում են ընդամենը 25 րոպե:36
43.
Հայաստանում, ինչպես այլ վայրերում, մարդիկ կարող են ընդունել կամ նույնիսկ համաձայնել
կանանց և տղամարդկանց համար հարմար աշխատանքի մասին կարծրատիպերին, որոնց նրանք
այնուամենայնիվ պարտադիր չէ, որ հետևեն։ Հակառակը ևս ճշմարիտ է: Երբ հարց է տրվում ավելի
ճկուն գենդերային դերերի մասին, մարդիկ համաձայնում են սկզբունքորեն, սակայն ոչ գործնականում:
Երևանում և մի քանի մարզերում 550 մարդկանց շրջանում իրականացվել է հետազոտություն (14-ից
մինչև 56 տարեկան), որի արդյունքում պարզվել է, որ հարցվողների մեծամասնությունը համաձայնել է
այն տեսակետին, թե հայ տղամարդու համար ընդունելի է զբաղվել տան հետ կապված գործերով (57%ը համաձայնել են, որ դա ընդունելի է, իսկ 39%-ը տվել են հետևյալ պատասխանը, «ընդունելի է, սակայն
նայած ինչ գործ»): Երբ տրվել է կոնկրետ հարց, թե «արդյոք ընդունելի է, որ տղամարդն անի տնային
գործ, և ինչպիսի աշխատանք պետք է նա անի», կանանց և տղամարդկանց կարծիքները մեծապես
տարբերվել են:37 Պատասխանողների գրեթե մեկ քառորդը (21.8%), հիմնականում կանայք (87.5%),
չեն կարծում, որ այսօր կան այնպիսի տղամարդիկ, ովքեր պատրաստ են հավասարապես մասնակցել
տնային գործերի կատարման պարտականություններին:38
44.
Տնային գործերի կատարման պարտականությունների մասին կարծիքը տարբերվում է ըստ
տարիքի: Հարցումներին մասնակցած 50-ն անց անձինք ավելի շատ էին պիտակում տարբեր գործեր,
այդ թվում՝ սնունդ պատրաստելը, ափսեներ լվանալը և տնային գործերը որպես բացառապես կանանց
պարտականություն, անկախ նրանից, թե կինը աշխատում է, թե ոչ:39 Անկախությանը հաջորդող
ժամանակահատվածի սերունդը (16-39 տարեկան) կարծում է, որ ամուսինները պետք է հավասար
կիսեն տնային գործերը, բայց նույնիսկ այդ դեպքում, պատասխանողների մեծ մասը (16-39 տարեկան),
ովքեր մասնակցել են մեկ այլ հարցման, համարել են, որ տուն մաքրելը և սնունդ պատրաստելը միայն
կանացի պարտականությունն (33.2% և 41.4%, համապատասխանաբար):40
45.
Թեև հետխորհրդային սերունդը կարող է ունենալ ավելի էգալիտար մոտեցումներ ընտանիքում
գենդերային դերերի մասին, հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ընդհանուր առմամբ,
«անկախությունից հետո երկու տասնամյակների ընթացքում հասարակությունում գենդերի նկատմամբ
վերաբերմունքի և կարծրատիպերի իմաստով էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել»:41 Որոշ կին
մասնակիցներ, ովքեր հիշում էին Խորհրդային Միության ժամանակները, արտահայտել են կարծիք, որ
35
36
37
38
39
40
41

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012թ., էջ 137-138:
Նույն տեղում,էջ 140:
Հասարակությունն առանց բռնության, 2011թ., Ինձ հեռու պահիր քո կարծրատիպերից: Սոցիոլոգիական հարցման վերլուծություն, Երևան, էջ 35:
Նույն տեղում, էջ 37:
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ և Ազգային 		
վիճակագրական ծառայություն, 2009թ., ՀՀ-ում ծերացման ուսումնասիրության զեկույց, Երևան, էջ 16
Կանանց աջակցման կենտրոն, 2013թ., Հայաստանում գենդերային վերաբերմունքի և կարծրատիպերի մասին սոցիալական հետազոտություն, էջ 3233:
Նույն տեղում, էջ 15:
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ավելի երիտասարդ սերունդը ավելի սահմանափակված է սոցիալական նորմերով, քան իրենք՝ անցյալում
(օրինակ՝ երիտասարդ աղջկա ընկերը կամ ընտանիքի անդամներն ավելի շատ են սահմանափակում
նրանց ազատությունը ուշ ժամի դրսում լինելու կամ ընկերներին այցելության գնալու իմաստով):
Խորհրդային շրջանում ապրած որոշ մարդիկ նույնիսկ նշել են, որ գենդերային հավասարության
իմաստով իրավիճակն ավելի վատ է, քան խորհրդային ժամանակներում, երբ հավասարությանը
նպաստում էին գաղափարախոսությունը և քվոտաները: Այսօր, հատկապես մայրաքաղաքից դուրս,
համարվում է, որ մարդիկ վերադառնում են ավանդական մոտեցումներին (այսինքն՝ մարդիկ իրականում
ավելի պահպանողական են, քան ավելի վաղ ժամանակներում):
46.
Թեև կարծրատիպերը հաճախ կարող են և չարտացոլել իրականությունը, դրանք հիմնականում
մեծ ազդեցություն ունեն Հայաստանում: Օրինակ՝ 3,200 մեծահասակների մասնակցությամբ հարցման
ժամանակ պատասխանողների 85%-ը համաձայնել է այն արտահայտության հետ, որ «տղամարդը պետք
է լինի ընտանիքի հաց վաստակողը» (միայն 14%-ն էր կարծում, որ այս դերը պետք է հավասարապես
կիսել կնոջ և տղամարդու միջև և, 1%-ն էր համարում, որ դա կնոջ գործառույթն է):42 Ի տարբերություն դրան,
երբ հարց է հնչեցվել, թե ով է իրականում ընտանիքի հաց վաստակողը Հայաստանի ընտանիքների մեծ
մասում, պատասխանները խիստ տարբերվել են: Հարցվողների 64%-ը պատասխանել է՝ «տղամարդիկ»,
իսկ 17%-ը՝ «կանայք»: Հարցվողների ևս 17%-ը համարում է, որ այս պարտականությունը հարկավոր է
կիսել կնոջ և տղամարդու միջև:
47.
Գենդերային կարծրատիպերը հաճախ ներկայացվել են որպես գենդերային հավասարության
ապահովման խոչընդոտ, և թե՜ կանայք, թե՜ տղամարդիկ կրում են գենդերային դերերի խստորոշ
պահպանման անհրաժեշտության ազդեցությունը։ Կանանց դեպքում նրանց տնային գործերի բեռը
հաճախ զրկում է նրանց ինքնակրթության, մասնագիտական վերապատրաստման և ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ զբաղվելու համար ժամանակ գտնելու հնարավորություններից: Կանանց՝ որպես
տնային տնտեսուհի առաջնային դերի մասին լայն տարածում գտած կարծրատիպերն ազդում են կանանց՝
քաղաքականության կամ բիզնեսի ոլորտում ղեկավար դերեր ստանձնելու հնարավորությունների վրա,
և հաճախ հետ են պահում նրանց այդ հնարավորություններից օգտվելուց: Կանայք հնարավորություն
են ունենում ստեղծել բավարար սոցիալական կապիտալ կամ վարել իրենց սեփական բիզնեսը, կամ էլ
մասնակցել տեղական ընտրություններին քառասուն տարեկանից հետո կամ հիմնականում հիսունն անց
տարիքում (երեխաներին մեծացնելուց հետո): Մի քանի հարցվողներ և ֆոկուս խմբերի մասնակիցներ
նշել են, որ կանայք հաճախ ունենում են «լավ գաղափարներ», սակայն նրանց կարգավիճակի և դերի
պատճառով տղամարդիկ են իրագործում այդ գաղափարները՝ մտահղացումները վերագրելով հենց
իրենց։
48.
Գենդերային կարծրատիպերը բացասական ազդեցություն ունեն նաև տղամարդկանց վրա:
Մասնավորապես, կին հարցվողները նշել են, որ այն գաղափարը, որ տղամարդիկ ընտանիքը
ֆինանսապես ապահովվողներն են, առաջացնում է սթրեսային իրավիճակ տղամարդկանց համար,
օրինակ, երբ նրանք չեն կարողանում սոցիալապես ընդունելի աշխատանք գտնել տեղական
աշխատաշուկայում և արդյունքում ստիպված են լինում դիմել աշխատանքային միգրացիայի:

42

Կովկասյան հետազոտութունների ռեսուրս կենտրոն և Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ), 2011թ. Սոցիալական
համախմբվածության հետազոտություն, http://www.crrccenters.org/20598
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49.
Գենդերային նորմերը փոխելը և կարծրատիպերին մարտահրավեր նետելը բավականին
բարդ է: Ֆոկուս խմբերի որոշ մասնակիցներ ուշադրությունը հրավիրել են այն փաստի վրա, որ
քաղաքականության, բիզնեսի, գիտության կամ արվեստի ոլորտներում օրինակելի մասնագետ կանանց
կերպարներ գրեթե չկան, մինչդեռ խորհրդային շրջանում հասարակությունը կարող էր տեսել մի քանի
հայտնի կանանց նշված ոլորտներում: Մամուլն, օրինակ, նվազեցում է կանանց դերը հանրային ոլորտում:
Օրինակ, թերթերի և համացանցի կայքերի լրատվական միջոցների մոնիթորինգը ցույց է տվել, որ
տղամարդիկ կազմում են լրատվական միջոցներում ներկայացված անձանց 86%-ը, և որ «լրատվական
արժեք ներկայացնող և արտոնյալ տղամարդ խոսնակների» թիվը վեց անգամ գերազանցում է այդպիսի
կանանց թվին:43 Մյուս կողմից, լրատվական միջոցները նաև իրականացնում են նախաձեռնություններ՝
բարձրացնելու իրազեկությունը գենդերային խնդիրների և կանանց դրական իմիջի մասին:44

Բ.

Կանանց մասնակցությունը քաղաքական և հանրային կյանքին

50.
Հայաստանն ըստ էության պարադոքս է այն իմաստով, որ բարձրագույն կրթություն ստացող և
ընտրություններին մասնակցող կանանց թիվը մի փոքր ավելին է, քան տղամարդկանցը: Այնուամենայնիվ,
կանանց ներկայացվածությունը քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացում, բիզնեսում և
տնտեսական կառավարման ոլորտում, տեղական ինքնակառավարման, հանրային կառավարման
կենտրոնական և տարածքային մարմիններում, ինչպես նաև քաղաքական կուսակցությունների
կառավարման մարմիններում չափազանց ցածր է:45 Սա նշանակում է, որ կանանց ներուժի մեծ մասը
համապատասխանաբար չի օգտագործվում հանրային կառավարման, որոշումների կայացման և սոցիալքաղաքական կառավարման ոլորտներում:46 Ֆոկուս խմբերի քննարկումներում խոսվել է այն սահմանափակ
հնարավորությունների մասին, որ կանայք ունեն քաղաքականության վրա ազդեցություն ունենալու առումով,
քանի որ նրանց ներկայացվածությունը քաղաքական և որոշումներ կայացնող պաշտոններում հարկ եղածից
ցածր է:
51.
Հայաստանում քաղաքական դաշտում գերիշխում են տղամարդիկ, ոչ միայն քաղաքական
պաշտոններ զբաղեցնող կանանց փոքր թվին, այլ նաև քաղաքական կառույցներին բնորոշ
հոգեբանության
իմաստով:
Սույն
գնահատման
նպատակով
անցկացված
հարցումներին
պատասխանողները նշել են, որ կին քաղաքական գործիչների շրջանում շատ քիչ են կանանց
խնդիրները բարձրաձայնողները, սահմանափակ են գենդերային խնդիրների մասին պատկերացումները
և իգական սեռի քաղաքական գործիչներն իրականում
հաշվի չեն
առնում գենդերային
առանձնահատկությունները: Ինչպես նշեց հարցվողներից մեկը, [քաղաքական պաշտոններում կանանց
ներկայացվածությունը]
ՙորևէ առավելության՚ չի հանգեցնում: Քաղաքական կուսակցությունները
նույնպես չեն զբաղվում գենդերային հավասարության կամ կանանց իրավունքների խնդիրներով:

43
44

45
46

Միավորված ազգերի կազմակերպության բնակչության հիմնադրամ (UNFPA), 2011թ., Կանայք Հայաստանի լրատվական միջոցներում 		
հետազոտության արդյունքներ, Նյու Յորք, էջ 2:
Նման նախաձեռնությունների թվում են Նա/Նե լրատվական միջոցների տարեկան մրցանակաբաշխությունը կանանց խնդիրները լուսաբանող 		
լրագրողների համար, որին օժանդակում են Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը, Բրիտանական խորհուրդը, 		
Միավորված ազգերի կազմակերպության բնակչության հիմնադրամը, մի քանի այլ կազմակերպություններ, ինչպես նաև «Կանանց ցանց» պորտալում
կանանց հաջողությունների մասին պատմությունների հրատարակումը:
Կովկաս, Սոցիալական հետազոտությունների կենտրոն և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, Քաղաքացիական և քաղաքական մասնակցության 		
գենդերային ասպեկտները Հայաստանում. Սոցիալական հետազոտությունների եզրակացությունների մասին զեկույց, Երևան, 2011թ., էջ 4:
Նույն տեղում:
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52.
Ամեն դեպքում, քաղաքականության ոլորտը այն ոլորտներից է, որտեղ արձանագրվել են
աստիճանական դրական փոփոխություններ: Այս ոլորտի դրական ցուցանիշները առաջին հերթին
կարող են վերագրվել ընտրական քվոտաների համակարգի ներդրմանը, ինչը կիրառվել է որպես
կանանց թիվն Ազգային ժողովում մեծացնելու միջոց: Նախկինում քվոտաները կուսակցությունների
անդամ կանանց թեկնածության ցուցակների համար ներդրվել էին 1999թ.-ին (5%) և 2007թ.-ին (15%): Երբ
քվոտաների խնդիրը նորից բարձրացվեց 2011թ., կանանց խնդիրներով զբաղվող ՀԿ-ները վիճարկեցին,
որ քվոտաները պետք է բարձրացնել մինչև 30% (ապահովելու կրիտիկական զանգվածի նվազագույն
մակարդակը), և քվոտաները պետք է կիրառել ոչ միայն քաղաքական կուսակցությունների ցուցակների
համար, այլ նաև խորհրդարանականների (պատգամավորներ) նկատմամբ:47 Ընտրական օրենսգրքում
կատարված փոփոխությունների արդյունքում սահմանվել է 20% քվոտաների պահանջ, ինչպես նաև
կիրառվում է «զեբրի սկզբունքը», համաձայն որի պահանջվում է, որպեսզի առնվազն յուրաքանչյուր
հինգերորդ անձը կուսակցությունների թեկնածության ցուցակում լինի նախորդ չորս ներկայացուցիչների
հակառակ սեռի ներկայացուցիչ:48
53.
2012թ.-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո
Խորհրդարանի կին անդամների
թիվն աճել է մինչև 14՝ կազմելով 131 տեղերի 10.7%-ը: Թեև ընտրական քվոտաների արդյունքում
աճել է կանանց թիվը քաղաքական կուսակցություններում և Ազգային ժողովում, կանանց
ներկայացվածությունը ԱԺ-ում չի ապահովվել յուրաքանչյուր ընտրափուլի համար սահմանված
թիրախներին համապատասխան, և Հայաստանը հետ է մնացել եվրոպական տարածաշրջանային
ցուցանիշից, որը կազմում է միջինը 23.7%: 49 2012թ. ընտրությունների արդյունքների մասին խոսելիս,
Պրո-մեդիա գենդեր խումբը նշել է, որ եթե արձանագրվի կանանց՝ ԱԺ պատգամավոր դառնալու
միտումների նույն դինամիկան, ինչ 1991թ.-ից ի վեր, ապա «կպահանջվի առնվազն 25 տարի
20% քվոտա ապահովելու համար»: 50 Գծապատկեր 3-ը (ստորև) ցույց է տալիս հետխորհրդային
շրջանում անկախությունից ի վեր կին պատգամավորների թվի փոփոխություններն ըստ ընտրական
շրջափուլերի:51Ցուցանիշը նաև ներկայացնում է ԱԺ-ում կանանց ներկայիս ներկայացվածության,
թիրախային ընտրական քվոտաների (20%) և որոշումների կայացման գործընթացում ազդեցություն
ունենալու համար պահանջվող կրիտիկական զանգվածի միջև (30%) անհամապատասխանությունները:
54.
Կանանց ներկայացվածության 20%-ն ապահովելու ձախողման պատճառները տարբեր
են: Ընտրությունների մոնիթորինգը հաստատել է, որ կուսակցությունների նախնական ցուցակը
համապատասխանել է
իրավական
պահանջներին, ինչը նշանակում է, որ կանայք կազմել
են թեկնածուների 22% բոլոր ցուցակներում: Սակայն ընտրություններից առաջ յոթ կին
թեկնածուներ
դուրս
են
եկել մրցույթից՝ ճանապարհը իրենց տղամարդ գործընկերների
համար բացելու հիմնավորմամբ: Բացի այդ քվոտաները կիրառվում են միայն 90 տեղի համար,

47
48
49
50
51

Քաղաքացիական և քաղաքական մասնակցության գենդերային ասպեկտները Հայաստանում. սոցիոլոգիական հետազոտությունների 			
եզրահանգումների զեկույց, էջ 54:
Հոդված 108, Հայաստանի Հանրապետության Ընտրական օրենսգիրք, հաստատվել է մայիսի 26-ին, 2011թ.:
Վերին և ստորին պալատների ընդհանուր միջին ցուցանիշների ներկայացում: Առանց հյուսիսային երկրների տվյալների հաշվառման, միջին 		
ցուցանիշը նվազում է մինչև 22.4%:
Մկրտչյան Գ., «Կանայք չեն հաջողում ՀՀ ընտրություններում», Պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի զեկույց 			
(ՊԽԼԻ), հունիսի 29-ը, 2012թ., http://iwpr.net/report-news/women-fail-gain-ground-armenian-election:
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը ձևավորվել է 1990թ.-ին, որի առաջին գումարումը տեղի է ունեցել 1995թ նույն թվականին:
Ազգային ժողովի առաջին գումարումը տեղի է ունեցել , որին հաջորդել է երկրորդը, և այդպես՝ հինգ գումարում, 1999-2012թթ.:
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որոնք բաշխվում են ըստ համամասնական ներկայացվածության:52
Կանայք 8%-ից քիչ էին
մնացած 41 տեղերի համար մրցապայքարում (155 թեկնածուներից 12-ը). նրանցից երեքը չեն
կատարել քարոզարշավի ծախսեր, հիմնավորելով, որ իրենք իրական թեկնածուներ չեն եղել:
41-ից միայն ինն ընտրատարածքում են քվեաթերթերում եղել կին թեկնածուների անուններ:53

Գծապատկեր 3:

Խորհրդարանի կին անդամների տեսակարար կշիռը (%) ըստ տարիների, ընտրական քվոտաների և կրիտիկական զանգվածի համեմատությամբ
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Աղբյուր՝Համալսարանական կրթությամբ կանանց հայկական ասոցիացիա (ՀԿԿՀԱ), Հայաստանի Հանրապետության 2002-2007թթ. Կանանց նկատմամբ խտրականության
բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա, Այլընտրանքային զեկույց, Երևան, Միջխորհրդարանական միություն. կանանց մասին.Վիճակագրական արխիվ. Կանայք
ազգային խորհրդարաններում. http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm

55.
Կանանց ներկայացվածությունը նշանակովի կառավարական պաշտոններում նման է Ազգային
ժողովի իրավիճակին: Կանայք ներկայացված են միայն բարձրաստիճան պաշտոնների 11-13%-ում,
սակայն նախագահի և կառավարության աշխատակազմում նրանց ներկայացվածության մակարդակը
բավականին բարձր է: (Աղյուսակ 2)
56.
Կին աշխատակիցների թիվն ամենամեծն է (ավելի քան 50%), Մշակույթի, Էկոնոմիկայի, Կրթության
և գիտության, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, Առողջապահության, Սպորտի և երիտասարդության
հարցերի նախարարություններում: Կանանց թիվը 35%-ից քիչ է Գյուղատնտեսության, Տրանսպորտի և
կապի, ինչպես նաև Քաղաքաշինության նախարարություններում:54

57.
Ազգային մակարդակում ընտրովի և նշանակովի պետական պաշտոններում կանանց
ներկայացվածության բացակայության մասին քննարկումների ժամանակ սույն զեկույցի նպատակով
հարցվողներից մի քանիսը նշել են, որ կանայք ավելի շատ առաջընթաց են ունենում տեղական
ինքնակառավարման մարմինների քաղաքական պաշտոններում:
Ամեն դեպքում, տվյալները
ցույց են տալիս, որ այստեղ ևս կանանց ներկայացվածությունը շատ ցածր է առավելագույն
52
53
54

Մկրտչյան Գ., «Կանայք չեն հաջողում ՀՀ ընտրություններում», Պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի զեկույց (ՊԽԼԻ), 		
հունիսի 29-ը, 2012թ., http://iwpr.net/report-news/women-fail-gain-ground-armenian-election:
Նույն տեղում:
2011թ. տվյալներ. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2012թ., էջ 155:
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իշխանություններ և իրավասություններ ենթադրող պաշտոններում: Կանայք մեծ մասամբ զբաղեցնում
են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ամենացածր կամ չվճարվող պաշտոնները:
Աղյուսակ 2:

Կանայք գործադիր իշխանությունում և կառավարությունում, 2012-2013թթ

Պաշտոն

Ընդամենը
պաշտոններ

Կանանց թիվը

Կանանց
տեսակարար
կշիռը, (%)

Նախարարներա

19

2

11.1

Նախարարներ և փոխնախարարներ,
ընդամենըբ

80

9

11.3

Քաղաքացիական ծառայության
ամենաբարձր պաշտոնները

124

17

13.7

Նախագահի աշխատակազմ

331

121

36.6

Կառավարություն

302

139

46.0

աՆերառում է վարչապետին և 18 ճյուղային նախարարություններ:
Ներառում է փոխնախարարներին Վարչապետի աշխատակազմում և ոլորտային նախարարություններում:
Աղբյուր՝ ՀՀ Կառավարության ինտերնետային կայք. http://www.gov.am/en/structure/ , ՀՀ ազգային
վիճակագրական ծառայություն Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2013թ., էջ 150, 153 և 155:

58.
Հայաստանն ունի տասը մարզ: Մայրաքաղաք Երևանն ունի մարզի կարգավիճակ:Մարզերը
բաժանված են քաղաքային և գյուղական համայնքների (ընդհանուր առմամբ 915 համայնք, որոնցից
մեծ մասը գյուղական համայնքներ են): Մարզպետները նշանակվում են նախագահի կողմից (Երևանի
քաղաքապետի պաշտոնն ընտրովի պաշտոն է): Տեղական ինքնակառավարման համակարգը
կազմված է քաղաքապետարան համայնքապետարաններից (վերջինիս ղեկավարը գրեթե համարժեք
է քաղաքապետին) և համայնքային ավագանուց,որի անդամները նույնպես ընտրովի են: Բնակիչներն
ուղղակիորեն չեն ընտրում տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարներ: Նրանք քվեարկում
են քաղաքական կուսակցության համար, որը պետք է ներկայացված լինի ավագանու կազմում: Ապա
կուսակցություններն ընտրում են առաջնորդ թեկնածուին, որը հետագայում դառնում է քաղաքապետ,
եթե տվյալ կուսակցությունը հավաքում է ձայների առնվազն 40%-ը:
59.
Ինչպես ներկայացված է Աղյուսակ 3-ում, կին մարզպետներ չկան, փոխմարզպետներից միայն
մեկն է կին (Արմավիրի մարզ), սակայն կանայք կազմում են մարզպետարանների աշխատակազմի
ավելի քան 40%-ը: Երևան քաղաքի կառավարման մարմնում ներգրավված կանայք գրեթե բոլորն
էլ աշխատում են քաղաքապետարանի աշխատակազմում: Փոխքաղաքապետերից ոչ մեկը կին չէ,
իսկ ավագանու 6 անդամներից միայն 5-ն է կին:55 Թեև մարզպետարանի գործառույթը մարզային
մակարդակում գործադիր իշխանության գործունեության համակարգումն է, «փորձը ցույց է տալիս,
որ մարզպետներն ունենում են ավելի լայն իրավասություններ: Հաշվի առնելով համայնքների թույլ
ֆինանսական վիճակը, այն լծակները, որոնք մարզպետն ունենում է, այսինքն՝ մարզի զարգացման
գերակայությունների սահմանումը, դրամաշնորհների բաշխումը և ֆինանսական վերահսկողությունը,

55

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2013թ., էջ 159:
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մարզպետին տալիս են վերահսկողության լայն լիազորություններ տեղական ինքնակառավարման
մարմինների նկատմամբ»:56
60.
Հայաստանի համայնքապետերից միայն 22-ն են կանայք, բոլորը՝ գյուղական
համայնքներում: Ինչպես տեղական ինքնակառավարման այլ մակարդակներում, կանայք
Աղյուսակ 3:

Կանայք մարզային կառավարման մարմիններում, 2012-2013թթ.
Ընդամենը
պաշտոններ

Պաշտոն

Կանանց թիվը

Կանանց
տեսակարար կշիռը,
(%)

Մարզպետա

10

0

…

Փոխմարզպետ

24

1

4.2

Մարզպետարանի
աշխատակազմի ղեկավար

10

2

20.0

1,297

554

42.7

Մարզպետարանի
աշխատակազմ
... = չկան.
ա Բացառությամբ Երևան քաղաքի:

Աղբյուր՝ Կառավարության ինտերնետային կայք. http://www.gov.am/en/structure/ , և Հայաստանի Հանրապետության ազգային
վիճակագրական ծառայություն. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2013թ.,Երևան, էջ 156:

սովորաբար զբաղեցնում են ադմինիստրատիվ և որոշումների կայացում չենթադրող պաշտոններ:
Ավելին, դիտարկվել է հստակ միտում, որ կանանց մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման
գործընթացներում տարբերվում է՝ կախված համայնքի չափից: Կանայք լավագույնս ներկայացված
Աղյուսակ 4:

Կանայք տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, 2012թ.
Ընդամենը
պաշտոններ

Կանանց թիվը

Կանանց
տեսակարար
կշիռը, (%)

Քաղաքապետ

48

0

…

Փոխքաղաքապետ

51

1

2.0

Ավագանու անդամներ

581

33

5.7

Քաղաքապետարանի
աշխատակազմ

2,154

932

43.3

Գյուղապետ

866

20

2.3

Փոխգյուղապետ

536

39

7.3

Ավագանու անդամներ

5,310

505

9.5

Համայնքապետարանի
աշխատակազմ

6,492

3,158

48.6

Պաշտոն

Քաղաքային

Գյուղական

… = չկան
Աղբյուր՝ Հայաստանի Հանրապետություն ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2013թ. . http://www.gov.am/en/structure/,
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, էջ. 157-158:157–158:

56

Միքայելյան Հ. 2011թ., Կանայք Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, Կովկասի ինստիտուտի հետազոտական 		
զեկույցների շարք, համար 6, Կովկասի ինստիտուտ, ՄԱԶԾ և Հենրիխ Բյոլ Ստիֆթունգ, էջ13:
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են փոքր, սուղ ռեսուրսներ ունեցող համայնքապետարաններում: 2011թ.-ի դրությամբ կին
համայնքապետ ունեցող գյուղական համայնքներից (24) ոչ մեկը չուներ 2500-ից ավելի բնակչություն:57
Տեղական կառավարման գործընթացներում կանանց ներգրավվածության ուսումնասիրությունն
ըստ մարզերի ցույց է տվել, որ կանանց բարձր և միջին ակտիվությամբ մասնակցությունը բնորոշ
է այն մարզերին, որոնք գտնվում են մայրաքաղաքից հեռու և մյուսների համեմատությամբ
ավելի թույլ են զարգացած, և ընդհակառակը, այն համայնքները, որոնք գտնվում են
մայրաքաղաքին մոտ և ավելի զարգացած են, ունեն կանանց մասնակցության ցածր մակարդակ:58

61.
Ընտրովի պաշտոններում կանայք լավագույնս ներկայացված են ավագանիում, սակայն
այդ ներկայացվածությունը դեռևս չի հասնում 10% (Աղյուսակ 4)։ Ավագանու անդամները չեն
վճարվում
(քաղաքապետը/համայնքապետը
և
համայնքապետարանների
աշխատակազմն
ստանում է աշխատավարձ), և հենց սա էլ համարվում է այս մարմնի անարդյունավետության և դրան
կարևորություն չտալու պատճառը։ Իրականում «համայնքապետը համայնքի գործադիր իշխանության
ղեկավարն է, որը որոշում է ծախսերը և համայնքային զարգացման գերակայությունները»։59 Ֆոկուս
խմբի մասնակիցները Գավառում և Գյումրիում նշել են, որ ավագանին
իրականում որոշում
կայացնող մարմին չէ: Նրանք ունենում են խորհրդակցական գործառույթ, և քանի որ անդամները
նշանակվում են տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարների կողմից, ավագանու
անդամներն ընդամենը հաստատում են որոշումը: Այնուամենայնիվ, սույն գնահատման նպատակով
իրականացված հարցումներին պատասխանողներից շատերը նշել են, որ ավագանու կազմում
ներգրավված կանանց թիվը շարունակաբար աճում է: 2003 -2013թթ. տվյալները համեմատելիս,
քաղաքային համայնքների ավագանիներում ներգրավված կանանց ընդհանուր թիվն աճել է
3.4%-ից մինչև 5.7%, իսկ գյուղական համայնքներում՝ 6.9%-ից մինչև 9.5%:60 Հնչել է կարծիք,
որ թեև ավագանիներն անկախ որոշումներ կայացնելու սահմանափակ հնարավորություններ
են տալիս, կանայք իրենց համայնքներում դառնում են քաղաքականապես ավելի ակտիվ:

3.
62.
Կառավարման համակարգում կանանց ներկայացվածության ցածր մակարդակն ունի տարբեր
պատճառներ, սակայն դրանցից մի քանիսը կարող են վերագրվել կազմակերպական գործոններին,
մինչդեռ մյուսները սերտորեն կապ ունեն հասարակության կողմից կանանց դերի ընկալումների հետ:
63.
Կանանց՝ ընտրվելու հնարավորությունների վրա ազդում են տեղական ինքնակառավարման
իշխանությունների ռոտացիայի փոքր հաճախականությունը կամ երբեմն նույնիսկ դրա
բացակայությունը: Պաշտոնը զբաղեցնողները հաճախ կրկնաբար հաղթում են ընտրությունները,
հետևաբար քաղաքապետերը կարող են նույն պաշտոնում ընտրվել մինչև հինգ անգամ: 61 Քաղաքական
կուսակցություններում օժանդակության բացակայությունը ևս նշանակում է, որ կանայք չեն առաջադրվում
որպես թեկնածուներ, երբ առաջ է գալիս այսպիսի հնարավորությունը: Ինչպես ցույց են տալիս 2012թ.
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Նույն տեղում, էջ 19:
Նույն տեղում:
Նույն տեղում, էջ 14:
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2005թ., Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2005թ., Երևան, էջ 82, և Հայաստանի կանայք և 		
տղամարդիկ, 2013թ., Երևան, էջ 157-158:
Նույն տեղում, էջ 24:
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տվյալները, խորհրդարանական ընտրություններում որոշ հաղթած կանայք հետագայում հրաժարվել են
իրենց պաշտոնից: Փոխարենը պաշտոնը լրացրել է համապատասխան կուսակցության արական սեռի
անդամը:62
64.
Ավելի աղքատ համայնքներում, որտեղ մարդկային ռեսուրսները սահմանափակ են, հնարավոր
չէ անշեղորեն տուրք տալ գենդերային դերերի ավանդական ընկալումներին: Եթե տեղական
ինքնակառավարման մարմիններն ունեն քիչ ռեսուրսներ,ապա տղամարդիկ չեն ունենում շարժառիթներ՝
մասնակցելու տեղական ինքնակառավարմանը, և հակառակը` երբ ռեսուրսները մեծ են, տղամարդիկ
ակտիվորեն ձգտում են զբաղեցնել քաղաքական պաշտոններ՝ այդ ռեսուրսներն իրենց սեփական
շահերին ծառայեցնելու նպատակով: Ինչպես ցույց է տվել ուսումնասիրություններից մեկը, «աղքատ,
սահմանամերձ, լեռնային գյուղերում համայնքների մեծ մասն գլխավորում են կանայք»:63 Այն փաստը,
որ Ազգային ժողովում կանանց ներկայացվածության 20% ընտրական քվոտան չի ապահովել 2012թ.
ընտրություններին, մասամբ բացատրվում է այն տեսակետով, որ «քաղաքական պաշտոնը ծառայում
է որպես բիզնես շահերին օժանդակելու միջոց, և տղամարդիկ դեռևս պատրաստ չեն զիջել իրենց
պաշտոնները»: 64
65.
Հայաստանի աղքատ համայնքներն ունեն նաև տղամարդկանց արտագաղթի խնդիր.
տղամարդիկ մեկնում են այլ տեղերում աշխատելու: Հետևաբար, կանայք հաճախ ստիպված են
լինում զբաղեցնել ՙտղամարդկանց պաշտոններ՚ և կատարել ՙտղամարդու գործառույթներ՚:65 Սույն
գնահատման նպատակով իրականացված ֆոկուս խմբերի քննարկումներում ավագանու կազմում
կանանց ներգրավվածության մեծացման մասին երբեմն հնչել են միմյանց հակասող կարծիքներ:
Բոլորը համաձայնել են, որ որոշ համայնքներում, մասնավորապես գյուղերում, տղամարդկանց թիվը
պարզապես չափազանց փոքր է նշված խորհուրդների կազմում ընդգրկելու համար: Հետևաբար, կանայք
ստիպված են ստանձնում այդ դերը: Միևնույն ժամանակ, որոշ փորձագետներ նշել են, որ կանայք իրենք
ավելի ակտիվացել են քաղաքականության ոլորտում: Եթե նախկինում նրանք իրենց դերը տեսնում էին
միայն համայնքապետարաններում ադմինիստրատիվ աշխատանք կատարելիս, ներկայումս նրանք
հետաքրքրված են քաղաքականության մեջ ներգրավվածությամբ: Ամեն դեպքում այս վերաբերմունքը
կարող է տարբերվել ըստ համայնքի:
66.
Սույն գնահատման նպատակով անցկացված հարցումներում, ինչպես նաև անկախ
հետազոտություններում ներգրավված մասնակիցներից շատերը նշել են, որ կանանց բնորոշ մի
շարք սոցիալ-տնտեսական գործոններ նույնպես սահմանափակում են նրանց մասնակցությունը
կառավարման համակարգում: Օրինակ, կանայք չունեն բավարար միջոցներ և հնարավորություններ՝
զարգացնելու քաղաքական գործունեության համար անհրաժեշտ կարողությունները:66 Կանանց
ավանդական պարտականությունները, կապված տնային տնտեսության և ընտանիքի հոգսերի հետ,
հաճախ անհամատեղելի են քաղաքացիական և քաղաքական գործունեության հետ:
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Մկրտչյան Գ., «Կանայք չեն հաջողում ՀՀ ընտրություններում», Պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի հաշվետվություն 		
(ՊԽԼԻ), հունիսի29-ը, 2012թ., http://iwpr.net/report-news/women-fail-gain-ground-armenian-election:
Կանայք Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգում, էջ 34:
«Կանայք չեն հաջողում ՀՀ ընտրություններում»:
Կանայք Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգում, էջ 34:
Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտ և Կովկասյան հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոններ – Հայաստան 2010. «Քաղաքական 		
խոչընդոտների և հնարավորությունների մասին ԱԺԻ ֆոկուս խմբերի քննարկումների արդյունքները», Վաշինգտոն, Կոլումբիայի շրջան, ԱՄՆ ՄԶԳ:
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67.
Կանայք նաև դիտարկում են քաղաքականությունը որպես փոփոխություններ մտցնելու
անարդյունավետ միջոց, կամ նրանց թվում է, որ եթե անգամ իրենք մասնակցեին քաղաքական
գործընթացներին, միևնույն է, տղամարդիկ կլինեին որոշումներ կայացնողները:67 Սույն
գնահատման նպատակով իրականացված հանրային քննարկումների ժամանակ կանայք նշեցին,
որ քաղաքականությունը տղամարդկանց գործունեության ոլորտն է, և որ իրենք հետաքրքրված
չեն քաղաքականության մեջ դերակատարությամբ, թեև միևնույն ժամանակ հստակ տեսակետներ
արտահայտեցին տեղական խնդիրների լուծման վերաբերյալ։ Այլ ֆոկուս խմբի մասնակիցները
նշել են, որ իրենք տեղական ինքնակառավարման խորհուրդները համարում են կոռումպացված,
և որ դրանք միտված են անձնական շահերի սպասարկմանը, ոչ թե արդյունքների ապահովմանը:
Հանրային կարծիքի հարցումների մասնակիցները նշել են հետևյալ գործոնները, որոնք նպաստում են
քաղաքական կարիերայում կանանց պասիվությանը. կանանց ուշադրությունն առաջնայնորեն ուղղված
է ընտանիքին (45%), կանայք չունեն բավարար ինքնավստահություն (35%), կա հանրային վստահության
բացակայություն կին քաղաքական գործիչների նկատմամբ (35%), չկա որևէ մեխանիզմ՝ օժանդակելու
կանանց առաջխաղացմանը քաղաքականության ոլորտում (29%), և մոտ բարեկամները կարող են
բացասական վերաբերմունք դրսևորել (ամուսին կամ ծնողներ) քաղաքականություն մտնող կանանց
նկատմամբ (28%):68
68.
Հարցումները նաև ցույց են տվել, որ գենդերային կարծրատիպերը շարունակում են դեր
խաղալ կանանց կողմից քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնելու նպատակահարմարության մասին
հասարակական ընկալումները ձևավորելու գործում։ Հետազոտություններից մեկը ցույց է տվել, որ եթե
պատասխանողների 60.4%-ը միանշանակ դրական կարծիք է հայտնել տղամարդկանց քաղաքական
կարիերայի մասին, ապա միայն 11.5%-ն է նույն վերաբերմունքը արտահայտել կանանց վերաբերմամբ:
Քաղաքականության մեջ կանանց ներգրավվածության իմաստով մարդիկ արտահայտել են հակասական
կարծիքներ: Պատասխանողների ամենամեծ խումբը (որը սակայն կազմել է 35%) դրական վերաբերմունք
է արտահայտել քաղաքականութան մեջ կանանց ներկայացվածության վերաբերյալ:69 Մոտ մեկ
քառորդը (22.4%) ցուցաբերել է անտարբեր վերաբերմունք, իսկ 19.2%-ը ունի բացասական դիրքորոշում:
«Քաղաքականության մեջ ներգրավված կանանց կյանքում ինչ-որ բան սխալ է» արտահայտության հետ
համաձայնվել են հետազոտվող տղամարդկանց 48%-ը և կանանց 39%-ը:70 Մեկ այլ ուսումնասիրություն
ցույց է տվել, որ կանայք չեն ընկալվում որպես հենց առաջնորդի որակներ ունեցողներ: «Առաջնորդության
կարողություններն ավելի զարգացած են տղամարդկանց մոտ» մտքին համաձայնել են տղամարդկանց
75.1%-ը և կանանց 62.3%-ը:71 Սոցիոլոգիական հարցման ժամանակ տղամարդկանց 50.1%-ը և կանանց
37.4%-ը համաձայնել են, որ «քաղաքականությունը կանանց տեղը չէ»:72
69.
Ամեն դեպքում, այս եզրահանգումները չպետք է նշանակեն, որ կանայք իրականում չունեն
քաղաքականութան մեջ հաջողություն ունենալու կարողություն կամ ջիղ: Հայաստանում իրականացված
փորձնական ծրագրերը վկայում են այն մասին, որ երբ կանայք աշխատում են տեղական կառավարման
մարմիններում, նրանց հաճախ օժանդակում է ընտրազանգվածը: Օրինակ, Եվրոպայի անվտանգության
67
68
69
70
71
72

Նույն տեղում:
Քաղաքացիական և քաղաքական մասնակցության գենդերային ասպեկտները Հայաստանում. սոցիոլոգիական հետազոտությունների 			
եզրահանգումների զեկույց, էջ 35:
Նույն տեղում, էջ 32:
Նույն տեղում, էջ 34:
Գենդերային վերաբերմունքի և կարծրատիպերի մասին սոցիոլոգիական հետազոտություն, էջ 51:
Նույն տեղում, էջ 49:
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և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակում,
որն ուղղված է Հայաստանի երկու մարզերում կանանց քաղաքական ակտիվությանն օժանդակելուն
(Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզեր), 2013թ.-ի ընտրություններին մասնակցած կանանց 76%-ը, այսինքն՝
37-ից 28-ը ի վերջո ընտրվել են որպես ավագանու անդամ: Նման ծրագրերի համար, այնուամենայնիվ,
պահանջվել է շարունակական օժանդակություն կարողությունների զարգացման, վերապատրաստման և
մասնագիտական գործունեության համար ծանոթությունների և շփումների ձևավորման ուղղությամբ:
70.
Կանանց՝ քաղաքական ներգրավվածության ցածր մակարդակը (և ընտրվածների գենդերային
հարցերի նկատմամբ անիրազեկությունը կամ անտեսումը) կարևոր հետևանքներ ունի Հայաստանի
զարգացման ծրագրերում տեղական և ազգային գերակայությունների սահմանման վրա: Ամեն դեպքում,
քանի որ քաղաքականության մեջ կանայք շատ քիչ են, նրանց կողմից համապատասխան մարմինների
կառավարման վրա ազդեցության մասին տեղեկատվությունը շատ քիչ է: Գյուղական համայնքների
ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների կողմից իրականացվող միջոցառումներն ուսում- նասիրող
մի հետազոտություն ցույց է տվել, որ թեև համայնքի տղամարդ ղեկավարները իրենց ուշադրությունը
կենտրոնացնում են ենթակառուցվածքներին ուղղված մեծածավալ ծրագրերի վրա, ... կանայք
նախապատվությունը տալիս են մարդկային զարգացմանը: Առաջին հերթին կանայք իրենց ուշադրությունն
ուղղում են կրթությանը, դպրոցներին և մսուր-մանկապարտեզներին: Այնուհետև, սովորաբար
կարևորվում է ժամանցի կազմակերպումը համայնքի բնակիչների համար, և միայն դրանից հետո է, որ
կանայք սկսում են իրականացնել ենթակառուցվածքային ծրագրեր, ինչպես օրինակ ճանապարհների
ասֆալտապատումը կամ ջրամատակարարման կամ գազամատակարարման գծերի կառուցումը:73
Գորիսի
ֆոկուս խմբի մասնակիցները ներկայացրել են օրինակ, թե ինչպես է մանկապարտեզի/
նախակրթարան համար վճարների բարձրացման խնդիրը լուծվել ավագանու խորհրդում շնորհիվ նրա,
որ վերջինիս կին մասնակիցների թիվն ավելի մեծ էր, քան նախկինում, սակայն «տղամարդիկ այդ հարցերի
կարևորությունը չեն գիտակցում»: Նախարարություններում և պետական պաշտոններում կանանց դերի
քննարկման ժամանակ Գյումրու ֆոկուս խմբի մասնակիցները նշել են, որ «եթե կանայք ունենային
դերակատարություն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են թափոնների կառավարումը և ճանապարհների
նախագծումը, տղամարդիկ հաշվի կառնեին կանանց կողմից կարևորվող խնդիրները: Կանայք պետք է
ներկայացված լինեն բոլոր ոլորտներում և առանց գործունեության տեսակի սահմանափակումների»:

71.
Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները առանցքային հաստատություններ
են, որոնց միջոցով կանայք և տղամարդիկ կարող են մասնակցել հանրային կյանքին և ազդեցություն
ունենալ որոշումների կայացման վրա: Հայաստանում կանանց ներկայացվածությունը հասարակական
կազմակերպություններում ավելի մեծ է, քան քաղաքական կուսակցություններում, և հակառակը նույնպես
ճշմարիտ է տղամարդկանց վերաբերյալ: 2011թ.-ին կանայք կազմել են ՀԿ-ների բոլոր աշխատակիցների
33.9%-ը, սակայն այս ցուցանիշն աճել է՝ 2012թ.-ին կազմելով 58.5%:74 Պարզ չէ, թե արդյոք այս
փոփոխությունը նոր ՀԿ-ների հիմնադրման արդյունք է, թե տղամարդկանց՝ այլ ոլորտներ տեղափոխվելու
արդյունք:

73
74

Կանայք Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգում, էջ 40:
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012, էջ 116:
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72.
2007-2010թթ. կանանց խնդիրներով զբաղվող գրանցված կազմակերպությունների թիվը
76-ից աճել է մինչև 250՝ կազմելով գրանցված ՀԿ-ների 6.5%-ը:75 Անհրաժեշտ է իրականացնել
հետազոտություններ՝ ավելի հստակ որոշելու՝ արդյո՞ք դրանք այն կազմակերպություններն են, որոնք
ներգրավված են կանանց իրավունքների պաշտպանության գործընթացում, թե՞ դրանք մատուցում են
այնպիսի ծառայություններ, որոնք կամ չեն մատուցվում պետության կողմից, կամ չեն ծառայում իրենց
նպատակին: 76 ՀԿ-ներն իրենց բնութագրում են որպես կազմակերպություններ, որոնք աշխատում են
կանանց խնդիրներին արձագանքման ուղղությամբ, ավելի լայն գենդերային հավասարության խնդիրների
փոխարեն: Շատ քիչ կազմակերպություններ են աշխատում տղամարդկանց հետ, մասնավորապես
գենդերային կարծրատիպերի, արական որակների կամ գենդերային ինքնության վրա կենտրոնացմամբ:
73.
Ինչպես քաղաքական կուսակցությունների դեպքում, կանայք, սովորաբար, ներգրավված
են ՀԿ-ների աշխատակազմում և «շատ թույլ են ներկայացված ցածր և միջին մակարդակի ղեկավար
պաշտոններում՝ գրեթե ընդհանրապես ներկայացված չլինելով բարձրաստիճան պաշտոններում»:77
Այն ՀԿ-ները, որոնց ղեկավարները կանայք են, ունեն սոցիալական խնդիրներ (օրինակ՝ ռիսկային
խմբերին դասվող երեխաների հիմնահարցեր) լուծելու,
կանանց իրավունքները խթանելու և
մասնավորապես կանանց վրա ազդող խնդիրների (օրինակ՝ ընտանեկան բռնության) դեմ պայքարելու
առաքելություններ:
74.
Թեև գոյություն ունեն հենց կանանց խնդիրներով զբաղվող
մասնագիտացված ՀԿ-ներ,
Հայաստանում չկա քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններից և քաղաքական
կուսակցություններից դուրս կանանց ավտոնոմ շարժում:78 Ի հակադրություն դրան՝ բնապահպանության
և մարդու իրավունքների պաշտպանության շարժումներն ավելի հայտնի են որպես շարժումներ, որոնք
անկախ են այդ ոլորտներին աջակցող կազմակերպություններից։ Այդ շարժումների գործունեության
ոլորտները ինչ-որ չափով համընկնում են, ունեն ընդհանուր խնդիրներ և նպատակներ: Օրինակ՝
էկոլոգիական խնդիրների շուրջ ձևավորված շարժումներում մի շարք կանայք հանդես են գալիս
որպես առաջնորդող դեր, սակայն միշտ չէ, որ նրանց գործունեությունն ունենում է գենդերային
մոտեցում: Կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններն ասում
են, որ իրենք մարգինալացված են ավելի լայն իմաստով մարդու իրավունքների պաշտպանությանն
ուղղված շարժումներից, և նշել են, որ մինչ կանանց հարցերով զբաղվող ՀԿ-ները մասնակցում են
մարդու իրավունքների քարոզարշավներին, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող
կազմակերպությունները այդքան էլ ակտիվ չեն կանանց իրավունքների պաշտպանության հարցերում: 79
75.
Որոշ հարցվողներ նշել են, որ կանանց խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունները
մասնատված են, և միշտ չէ, որ համագործակցում են միմյանց հետ։ Ավելին, նրանք հաճախ տարբեր
մոտեցումներ են որդեգրում իրենց աշխատանքում: ՀԿ-ների ավելի երիտասարդ առաջնորդները
հակված են ավելի արմատական քայլեր կատարել գենդերային խնդիրների ուղղությամբ, բարձրացնելով
75
76
77
78
79

2006թ.-ին, օրինակ, Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ կանանց խնդիրներով զբաղվող գրանցված 60 կազմակերպություններից միայն 12-ն են
ակտիվ եղել: Համաշխարհային բանկ, 2006թ., Հարավային Կովկասում կանանց իրավունքները խթանելու և ուժեղացնելու նպատակով 		
կառավարման բարենպաստ միջավայրի գնահատում, Վաշինգտոն, Կոլումբիայի շրջան, էջ 13:
Փիթման Ա., Ուսումնասիրելով կանանց իրավունքները և ֆեմինիստական շարժման ձևավորումը Հայաստանում. Անցյալի դասեր և ռազմավարության
մշակում ապագայի համար, Բաց հասարակության հիմնադրամ - Հայաստան, Երևան, 2013, էջ 15:
Քաղաքացիական և քաղաքական մասնակցության գենդերային ասպեկտները Հայաստանում. սոցիոլոգիական հետազոտությունների 			
եզրահանգումների զեկույց, Երևան, էջ 14:
Փիթման Ա., Ուսումնասիրելով կանանց իրավունքները և ֆեմինիստական շարժման ձևավորումը Հայաստանում. Անցյալի դասեր և ռազմավարության
մշակում ապագայի համար, Բաց հասարակության հիմնադրամ - Հայաստան, Երևան, 2013թ., էջ 15:
Նույն տեղում, էջ 36-37:
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այնպիսի հարցեր, ինչպես կանանց երեխա չունենալու որոշումը, մինչդեռ ավելի մեծ սերունդը կողմ է
կանանց համար ավելի մեծ հնարավորություններ ստեղծելուն՝ առանց կասկածի տակ դնելու գենդերային
դերերը և կարծրատիպերը: Կանանց խնդիրներով զբաղվող ՀԿ-ների շրջանում անցկացված հարցման
արդյունքում պարզվեց, որ սեփական ընկալմամբ «իրենք որոշ չափով համագործակցում են միմյանց
հետ», սակայն ընդհանուր առմամբ հարկ է բարելավել ցանցային գործընկերությունը և շփումները
և ամրապնդել համագործակցությունը կոնկրետ, քաղաքականության մշակման և իրագործման
հարցերի շուրջ։80 Այնուամենայնիվ, կանանց հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ների շրջանում կա
որոշակի համերաշխություն. օրինակ՝ տարբեր բնույթի կազմակերպությունների մի խումբ միավորվել է՝
ընտանեկան բռնությանն արձագանքելու համատեղ ակցիաներ իրականացնելու համար։ 2010թ.-ին յոթ
կազմակերպություններ ձևավորեցին Վերջ դնենք կանանց դեմ բռնությանը կոալիցիան։
76.
Կանանց ներգրավվածությունը քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններում
առանձնապես կապ չունի նրանց քաղաքական մասնակցության կամ պաշտոնական քաղաքականության
մշակման գործընթացում ներգրավվածության հետ: Կանանց խնդիրներով զբաղվող ՀԿ-ներն համարում
են, որ «կառավարության հետ կապ հաստատելու իրենց սահմանափակ կարողությունները, ինչպես նաև
կառավարության հետ բանակցություններ վարելու թույլ հմտությունները» իրենց ամենամեծ թերությունն
են:81 Բացի այդ, կանայք ՀԿ-ներից չեն տեղափոխվում քաղաքական դաշտ: Հայաստանում կանանց և
քաղաքացիական հասարակության հաստատությունների դերային ընկալումները մասամբ բացատրում
են այս իրավիճակը: Երբ կանայք ընտրում են աշխատանքը ՀԿ-ներում, նրանք վերահաստատում են
սահմանված գենդերային դերերը և աշխատանքի բաժանումը ըստ սեռերի, ինչպես նաև խուսափում
են քաղաքական կուսակցություններ մտնելու և կառավարության կազմում հայտնվելու դեպքում իրենց
ուղղված քննադատությունից: Ամեն դեպքում նրանք կարողանում են աշխատել հանրային ոլորտում և
այդ կերպ հասնել իրենց անձնական և համայնքային նպատակների իրագործմանը:82
77.
Հարցման մասնակիցներից մեկը նշել է, որ երիտասարդ կին առաջնորդները (թե՜ քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպություններում, թե՜ միջազգային կազմակերպություններում) կարող են լինել
քաղաքական առաջնորդների հաջորդ սերունդը, քանի որ նրանք հավակնոտ են և ունեն հետևորդներ
թե՜ Երևանում, թե՜ մարզերում, մասամբ սոցիալական մեդիայի շնորհիվ: Հարց է բարձրացվել նաև այն
մասին, թե ինչ հաջողությամբ նման ակտիվիստ կանայք կարող են ՀԿ ոլորտից անցում կատարել
ներկայիս պետական կառույցներ: Նրանք հաճախ քննադատվում են և մեղադրվում դրամաշնորհատու
կազմակերպություններից դրամաշնորհներ ստանալու մեջ, որոնք օգտագործվում են հայկական
ավանդական ընկալումների հետ անհամադրելի գենդերային դերերի արևմտյան ընկալումները
Հայաստանում խթանելու ուղղությամբ: Այն կազմակերպությունների հասցեին, որոնք ընկալվում
են որպես ընդդիմադիր (օրինակ՝ քննադատում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ընտրությունները, բարձրաձայնում են մարդու իրավունքների խախտումների դեպքերը կամ պահանջում
են համապատասխանություն միջազգային չափորոշիչներին), հնչում են քննադատություններ առ այն,
որ դրանք ֆինանսավորվում են արևմուտքի կողմից:83 ՀԿ-ներին ներկայացվող նման մեղադրանքները
հատկապես խոչընդոտում են նրանց աշխատանքը: Հանրային կարծիքը, թե գենդերային հավասարությունը
և կանանց իրավունքները խաթարում են ազգային արժեքները և հայկական ընտանիքի ամրությունը,
80
81
82
83

Նույն տեղում, էջ 36:
Նույն տեղում, էջ 7:
Գենդերային անցումներ հետխորհրդային անցումային շրջանի ազդեցությունը կանանց վրա Կենտրոնական Ասիայում և Կովկասում, էջ 487:
Թրանսփերենսի ինթերնեշնլ ընկերության կոռուպցիայի դեմ պայքարի կենտրոն. Ռիսկեր և հնարավորություններ ՀԿ-ների համար Հայաստանում, 		
Երևան, 2011թ., էջ 9:
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ավելի շատ հնչեցվել է տարբեր շրջաններում և գյուղական վայրերում, սակայն դա վերաբերում է
նաև Երևանին, որտեղ գենդերային հավասարության և իրավունքների դեմ դիմադրությունը խորապես
արմատացած է: 84
78.
Ինչևէ, կանանց դերը ՀԿ-ներում չպետք է նվազեցվի: Համայնքներում ակտիվ կանանց
ներգրավումը ՀԿ-ներում ավելի հավանական է, քան տեղեկան ինքնակառավարման մարմիններում:
Ենթադրվում է, որ այսպիսի կանանց ակտիվությունը քաղաքացիական հասարակությունում և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում խրախուսելը կարող է հանգեցնել դրական արդյունքների: ՀԿ-ների
գործունեությունում ներգրավված այսպիսի ակտիվիստները պոտենցիալ մարդկային ռեսուրսներ են
տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար:85

Գ.

Տնտեսական հնարավորությունները կանանց և տղամարդկանց համար

79.
Կանանց
և
տղամարդկանց
տնտեսական
հնարավորությունների
անհավասարությունը
նպաստում է Հայաստանում գենդերային անհավասարությանը:
Կառավարութան գենդերային քաղաքականության հայեցակարգում ներառված է առանձին գլուխ
սոցիալ-տնտեսական անհավասարության նվազեցման և կանանց ու տղամարդկանց սոցիալական
կարգավիճակի անհավասարության վերացման մասին:86 Քաղաքականությունը ներառում է
այնպիսի կարևոր խնդիրներ, ինչպիսիք են գենդերային խտրականությունը աշխատաշուկայում,
աշխատավարձերի անհամաչափությունը կանանց
և
տղամարդկանց համար, տնտեսական
ռեսուրսների մատչելիությունը և սոցիալական պաշտպանվածությունը ցածր եկամուտ ունեցող
այն տնային տնտեսությունների
համար, որոնք կինն է գլխավորում: Այս քաղաքականության
իրականացման գործողությունների ծրագիրը պահանջում է «սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի և
նախագծերի ուսումնասիրություն գենդերային հարցերով փորձագետի կողմից» և սահմանում է
գործողություններ աշխատատեղերի ստեղծման, կանանց ձեռնարկատիրական գործունեությանն
օժանդակության, կանանց աղքատության կրճատման և գենդերային իմաստով զգայուն
կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների ոլորտներում: Ներառական տնտեսական աճ
ապահովելու համար շատ կարևոր է, որ հետագա ծրագրերը լինեն ներառական նաև կանանց համար՝
հակազդելու նրանց տնտեսական թուլությանը և ապահովելու տնտեսական հնարավորությունների
մատչելիությունը: Սակայն չկան կոնկրետ գործողությունների նկարագրություններ նշված բարդ
և արմատացած խնդիրներին արձագանքելու համար: Ներառական աճ ապահովելու համար
կարևոր է, որպեսզի հետագա ծրագրերը հաշվի առնեն կանանց տնտեսական թուլությունը:

80.
Հայաստանում աղքատության վիճակի վերջերս իրականացված ազգային ուսումնասիրությունը՝
կենսապայմանների միասնական հետազոտությունը ցույց է տվել, որ 2008-2011թթ.-ին աղքատ
համարվող խավի կազմը փոփոխվել է ժամանակի ընթացքում, իսկ «աղքատ համարվող խավի ներսում
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Ուսումնասիրելով կանանց իրավունքները և ֆեմինիստական շարժման ձևավորումը Հայաստանում. Անցյալի դասեր և ռազմավարության 		
մշակում ապագայի համար, Բաց հասարակության հիմնադրամ – Հայաստան, էջ 5:
Կանայք Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգում, էջ 43:
Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ, էջ 12:
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չեն նկատվել լուրջ գենդերային տարբերություններ» 2008 – 20112թթ-ին:87 2011 թվականին կանայք
կազմել են աղքատ բնակչության 46%-ը, իսկ տղամարդիկ՝ 54%-ը: Տնային տնտեսությունների կազմը
ավելի լավ միավոր է Հայաստանում աղքատության մակարդակի չափման համար, քան գենդերը: Ամեն
դեպքում աղքատության գենդերային ասպեկտներն ավելի հստակ են դառնում, երբ համեմատում ենք
այն ընտանիքները, որոնք գլխավորվում են կանայք կամ տղամարդիկ: Այն տնային տնտեսությունների
դեպքում, որոնք գլխավորում է կինը, աղքատ լինելու հավանականությունը ավելի մեծ է,և 2011թ.-ին այն
տնային տնտեսությունները, որոնք գլխավորում էին կանայք, կազմել են աղքատ բնակչության 24%-ը
(ինչպես նաև ընդհանուր բնակչության 24%-ը):88 Այն տնային տնտեսությունները, որոնք գլխավորում
է կինը և որոնցում կան նաև մինչև վեց տարեկան երեխաներ, հանդիսանում են ամենառիսկային
խումբը աղքատության և ծայրահեղ աղքատության իմաստով: Բոլոր երեխաների մեկ քառորդն
ապրում է այնպիսի ընտանիքներում, որոնք գլխավորում են կանայք և որոնցից 44.3%-ը աղքատ է,
իսկ 5.9%-ը՝ ծայրահեղ աղքատ (տղամարդու կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունների 42.1%ի և 4.7%-ի համեմատությամբ):89 Չամուսնացած, այրի կամ բաժանված և կնոջ կողմից գլխավորվող
տնային տնտեսությունների համար աղքատ լինելու հավանականությունն ավելի բարձր է (46.0%),
քան ամուսնացած կամ ամուսինների համատեղ բնակությամբ ընտանիքների պարագայում (41.2%):
Նման տնային տնտեսությունների ծայրահեղ աղքատության ստորին գծից ցածր հայտնվելու
հավանականությունն աճել է 10%-ով:
81.
Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգում արտացոլված են այս եզրահանգումները,
որտեղ նշվում է, որ «ամուսնալուծությունները, ինչպես նաև տղամարդկանց
երկարատև
աշխատանքային միգրացիայի ծավալները մեծացնում են կանանց՝ ծայրահեղ աղքատության մեջ
հայտնվելու հավանականությունը»:90 Ներկայիս վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ միայնակ կանայք
մասնավորապես խոցելի են աղքատության նկատմամբ: 2012թ. կանայք կազմել են թե՜ գործազուրկ, թե՜
ամուսնալուծված անձանց մեծ մասը (79.3%):91 Ըստ ամուսնական կարգավիճակի երկու աշխատանք
ունեցող անձանց մասին դասակարգված տվյալների ավելի շատ տղամարդիկ (59.9%), քան կանայք
ունեն երկու աշխատանք: Այնուամենայնիվ, ամուսնալուծված անձանց շրջանում երկու աշխատանք
ունեցողները բոլորը կանայք են:92
82.
Կանանց սեփականությունը և վերահսկողությունն էական ռեսուրսների նկատմամբ նրանց
տնտեսական անկախության մակարդակի ևս մեկ ցուցանիշ է: ՀՀ օրենսդրությունը երաշխավորում
է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքներ հողի և գույքի սեփականության նկատմամբ,
սակայն գործնականում գրանցված սեփականատեր կանանց թիվը շատ ավելի փոքր է: Մասամբ սրա
պատճառը ընտանիքի արական սեռի անդամների անունով սեփականությունը գրանցելու և նրանց
ժառանգելու ավանդույթն է: Բացի այդ, կանանց գումար վաստակելու հնարավորություններն ավելի
քիչ են, քան տղամարդկանցը՝ սահմանափակելով նրանց հնարավորությունները գնել այնպիսի գույք,
ինչպիսիք են օրինակ հողը, բնակելի տները, շենքերը և փոխադրամիջոցները: Պետական հողերի
սեփականաշնորհման սխեմաները, որոնք կիրառվել են 1990-ականների սկզբին, շնորհել են հողերը
87
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Ազգային վիճակագրական ծառայություն, «Հազարամյակի մարտահրավերների» հաշիվ, Համաշխարհային բանկ, Սոցիալական 			
պատկերը և աղքատությունը Հայաստանում. Վիճակագրական վերլուծության զեկույց, Երևան, 2011թ., էջ 41:
Նույն տեղում, էջ 43:
Նույն տեղում, էջ 62։
Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ, էջ 11:
Կանայք Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգում, էջ 127:
Նույն տեղում, էջ 124:
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տնային տնտեսությունների գլուխներին, անկախ վերջիններիս սեռից: Իրականում, սակայն, «կանայք
ձեռք են բերել սեփականություն միայն այն դեպքում, երբ ընտանիքը չէր գլխավորում տղամարդը»:93
83.
Բացի հողից այլ թանկարժեք ակտիվների սեփականության ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ
միայն փոքրաթիվ կանայք են, որ անկհայտորեն անկախ սեփականատերեր են: Մոտ 2,800 կանանց
շրջանում անցկացված հետազոտության ժամանակ հարցումներ են իրականացվել քաղաքային և
գյուղական համայնքների բնակիչների հետ այն մասին, թե արդյոք նրանք ունեն սեփական կոնկրետ
ակտիվներ կամ արտադրության միջոցներ, կամ համասեփականատերեր են այլ անձանց (ավելի հաճախ
ամուսնու կամ հայրական ընտանիքի անդամների) հետ, կամ ընդհանրապես չունեն նման ակտիվներ
(Աղյուսակ 5):94 Ինչպես ցույց են տալիս թվերը, կանանց մեծ մասը որոշ գույքի համասեփականատեր
են, բայց «նույնիսկ այդ դեպքում չափազանցություն կլինի հայտարարել, որ նրանք ունեն պատշաճ
տնտեսական երաշխիքներ»:95
84.
Ակտիվների նկատմամբ կանանց կողմից վերահսկողության հնարավորությունները ևս
որոշում են նրանց տնտեսական անկախության մակարդակը: Պարզվել է, որ կանայք հիմնականում
իրենք են որոշում, թե ինչպես ծախսեն իրենց վաստակած գումարը, սակայն տարիքը և ամուսնական
կարգավիճակը ևս կարող են լինել որոշիչ գործոններ Կանանց մեծ մասը (85%) պատասխանել է, որ ինքն
է որոշում, թե ինչպես ծախսել իրենց վաստակած գումարները, և միայն շատ փոքր տոկոսը (10.6%) իրենց
վաստակած գումարի մի մասը տալիս են ամուսնուն:96 Մեկ այլ հարցման արդյունքները ցույց են տվել, որ
կանանց 50%-ն ինքն է որոշում՝ ինչպես ծախսել իր վաստակած գումարը (կամ անկախ՝ 25%, կամ իրենց
ամուսինների կամ զուգընկերների հետ միասին՝ 32%)։ Կանանց մի մեծ խումբ (20.1%) պատասխանել է, որ
իրենք չեն մասնակցում իրենց վաստակած գումարը ծախսելու վերաբերյալ որոշումների կայացմանը:97
Գավառում ֆոկուս խմբի մասնակիցները նշել են, որ մեծ ընտանիքներում ավագ սերնդի կանայք
(տատիկները կամ սկեսուրները) մեծ դեր են խաղում ընտանիքի բյուջեի կառավարման հարցում. նրանք
են կայացնում տնտեսական ծախսերի վերաբերյալ հիմնական որոշումները: Մյուս կողմից՝ նշվել է նաև,
որ ֆինանսական, օրինակ վարկ վերցնելու մասին որոշումների կայացումը, սովորաբար, համարվում է
տղամարդկանց գործառույթ:
85.
Կանանց բանկային հաշիվ ունենալը նրանց ֆինանսական անկախության և պաշտոնապես
տնտեսության մեջ ինտեգրվելու ևս մեկ ցուցանիշ է: Համաձայն Կովկասյան հետազոտությունների
ռեսուրս կենտրոնի կողմից իրականացված ուսումնասիրության, բանկային հաշիվ ունեցող
կանանց թիվը կրկնապատկվել է 2012 թվականին՝ 2011 թվականի 15%-ի փոխարեն հասնելով
34%-ի: Նշված ցուցանիշի վերջին շրջանի արժեքները մոտենում են տղամարդկանց ունեցած
բանկային հաշիվների թվին (տղամարդ հարցվողների ցուցանիշները կազմել են 28% և 37%,
համապատասխանաբար): Սակայն նույնանման աճ չի գրանցվել սեփական խնայողություններ
ունեցող կանանց տեսակարար կշռում, (ցուցանիշն աճել է 7.1%-ից մինչև 10.3%): Այս ցուցանիշները

93
94
95
96
97

Սոցիալական հաստատությունների և գենդերային ինդեքս (SIGI). Հայաստան, http://genderindex.org/country/armenia#_ftn66
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ (UNFPA), 2011թ., Հայաստանում կանանց դեմ ընտանեկան 		
բռնության համազգային հետազտության մասին զեկույց, էջ 72-74:
Նույն տեղում, էջ74:
Նույն տեղում, էջ 74:
Դալլաքյան Ա., Հակոբյան Ն. Ընտանեկան բռնությունը և կանանց շահագործումը Հայաստանում. Համազգային 					
հետազոտության զեկույց, Կանանց իրավունքների կենտրոն, Երևան, 2007թ., էջ 75:
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համեմատելի են տղամարդկանց շրջանում խնայողությունների ընդհանուր պատկերի հետ:98
Աղյուսակ 5:

Կանանց սեփականությունը գույքի և այլ տնտեսական ռեսուրսների նկատմամբ

Գույքի կամ տնտեսական
ռեսուրսի տեսակ
Հող

Իրենք են
սեփականատերը
(%)
9.0

Համասեփականատերեր
են
(%)

Չունեն
սեփականություն
(%)

78.2

12.8

3.2

50.8

46.1

Արտադրանք/բերք

2.8

42.4

54.8

Ընկերություն (քաղաքային
մասնակիցներ )

0.8

2.9

96.3

Ընկերություն (գյուղական
համայնքի մասնակիցներ )

0.1

4.4

95.5

Տուն/բնակարան

12.2

76.0

11.8

Տնտեսության մեծածավալ
պարագաներբ

13.1

78.6

8.3

Ոսկյա զարդեր

32.9

51.8

15.3

3.0

19.7

77.3

Կենդանիներ

Մեքենաներ

ա

ա

Մեծ և փոքր եղջերավոր կենդանիները միասին

բ

տնտեսության մեծածավալ պարագաները վերաբերում են մեծ սարքավորումներին և կահույքին:

Աղբյուր՝ Ազգային վիճակագրական ծառայություն և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ (UNFPA), 2011թ.: Կանանց դեմ
ընտանեկան բռնության մասին համազգային հետազոտության զեկույց, Երևան:

86.
Ի վերջո, տնտեսական
կարգավիճակի վրա հիմնված
ուղղությամբ
աղքատության
գնահատումները պատշաճ կերպով չեն բացահայտել, թե որքանով կարող է սահմանափակ լինել
ռեսուրսների հասանելիությունը կանանց համար: Ինչպես արդեն նշվել է, կանայք իրենց ժամանակի
մեծ մասը ծախսում են չվճարվող տնային գործերի, երեխաների խնամքի և կամավոր սոցիալական
և համայնքային գործունեության վրա, և այս ներդրումները չեն գնահատվում և չեն ներառվում ՀՆԱ-ի
հաշվարկներում: Չվճարվող աշխատանքի արդյունքում կանանց ժամանակը չի բավարարում
ձեռնարկատիրական կամ հասարակական աշխատանքների մեջ ներգրավվելու համար: Կանանց համար
նման ռեսուրսների սահմանափակ մատչելիությունը նշանակում է, որ սեփական կապիտալը ստեղծելու
նրանց հնարավորությունները ևս ընդհանուր առմամբ սահմանափակ են:

87.
Հայաստանի աշխատուժը (15-75 տարեկան աշխատունակ անձանց թիվը) ավելի քան 2,4 միլիոն:
Կանանց և տղամարդկանց տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներն էապես տարբերվում են: 15-75
տարեկան տղամարդկանց 72.1%-ը բնակչության տնտեսապես ակտիվ մասն են, մինչդեռ կանանց միայն
55.2%-ն է դասվում նույն խմբին:99 Բնակչության՝ տնտեսապես ոչ ակտիվ կանանց շարքում են նրանք,
98
99

Կովկասյան հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոն, «Կանայք Հայաստանում. Հավասարության ապահովում
միջոցով», 2013թ. ապրիլի 6, http://crrcam.blogspot.co.uk/2013/04/women-in-armenia-equality-through.html:
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2013թ., էջ 107:

մարտահրավերների 			

33

Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում-Հայաստան

ովքեր չունեն պաշտոնական աշխատանք, սակայն չեն համարվում գործազուրկ (ինչը նշանակում է, որ
նրանք չեն փնտրում ֆորմալ աշխատանք): Նրանց մեծ մասը տնային տնտեսուհիներ են (41.8%), իսկ
մյուս մասն էլ` 21.9%-ը, թոշակառուներ։100
88.
Հայաստանի բնակչության մեծ մասն աշխատում է մասնավոր հատվածում (կանանց 71.3%-ը
և տղամարդկանց 82.1.5%), սակայն կանայք ներկայացնում են հանրային և համայնքային հատվածում
աշխատող բնակչության կեսից ավելին:101
89.
Հայաստանում ինքնազբաղվածության մակարդակն ավելի բարձր է եվրոպական և ԱՊՀ երկրների
համեմատ: 2012թ.-ին կանանց և տղամարդկանց մոտ մեկ երրորդը եղել են ինքնազբաղված:102 Թեև
աշխատող բնակչության համեմատաբար փոքր տոկոսն են գործատու, տղամարդիկ շատ ավելի մեծ
հավանականությամբ կարող են այդ կարգավիճակն ունենալ, քան կանայք, քանի որ բոլոր գործատուների
79.2%-ը տղամարդիկ են:103
90.
Հայաստանում աշխատատեղերի մեծ մասը ոչ պաշտոնական զբաղվածության ոլորտում
են: Գնահատումներից մեկի համաձայն, ընդհանուր աշխատատեղերի 52.1%-ը համարվում է ոչ
պաշտոնական:104 Կանայք ավելի հաճախ են ներգրավվում ոչ պաշտոնական հատվածում, սակայն,
քանի որ սա հաշվարկելու համար կիրառվում են տարբեր մեթոդներ, տվյալները հեշտ չէ համեմատել:
2009թ.-ին Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից կատարված հետազոտությունը ցույց է
տվել, որ կանանց զբաղեցրած ընդհանուր աշխատատեղերից 53.4%-ը ոչ պաշտոնական հատվածում
է: Տղամարդկանց համար նույն ցուցանիշը կազմում է 51.0%:105 Ըստ Աշխատանքի միջազգային
կազմակերպության Հայաստանում բոլոր աշխատող կանանց 48%-ը և տղամարդկանց 35%-ը 2010թ.ին ունեցել է ՙխոցելի՚ աշխատանք:106 2012թ.-ին ոչ պաշտոնական զբաղվածության հատվածում
ներգրավված կանանց թիվը կազմել է 49.5%:107
91.
Ոչ պաշտոնական զբաղվածությունը հիմնականում գյուղատնտեսության ոլորտում է,
իրավաբանորեն չգրանցված ընկերություններում, (օրինակ շինարարություն, արտադրություն,
մեծածախ և մանրածախ առևտուր, սննդի մշակում) և տնային տնտեսություններում (օրինակ՝ տնային
գործում օգնություն առանց պայմանագրի): Ոչ պաշտոնական հատվածն առաջարկում է այլընտրանք,
երբ պաշտոնական հատվածում չեն լինում աշխատատեղեր, սակայն «ոչ պաշտոնական հատվածում
հազվադեպ է ապահովվում սոցիալական պաշտպանություն, լավ աշխատանքային պայմաններ և
համապատասխան աշխատավարձեր, այսպիսով այդ աշխատանքների օգուտները կարող են և
բավարար չլինել աշխատողների ընդունելի կենսամակարդակ ունենալու համար: Ընդհանուր առմամբ,
ոչ պաշտոնական հատվածում միայն գործատուները կարող են լինել աղքատության շեմից բարձր»:108
Առանց պաշտոնական պայմանագրի աշխատելու հետևանքները լուրջ են և կանանց, և տղամարդկանց
համար, որովհետև նրանք պաշտպանված չեն ազգային աշխատանքային օրենսդրությամբ և չունեն
100
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Նույն տեղում, էջ 110:
Նույն տեղում, էջ 116:
Նույն տեղում, էջ 120:
Նույն տեղում:
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն և ԱԶԲ 2011թ.: Ոչ պաշտոնական հատվածը և ոչ պաշտոնական 		
զբաղվածությունը Հայաստանում, Մանիլա, էջ 8:
Նույն տեղում:
Աշխատանքի միջազգային կազամակերպություն, 2012թ.,, Արժանապատիվ աշխատանք. Երկրի նկարագիր. Հայաստան, էջ vii։
Հայաստանի կանյք և տղամարդիկ, 2013թ., էջ125:
Ոչ պաշտոնական ոլորտը և ոչ պաշտոնական զբաղվածությունը Հայաստանում, էջ x:
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սոցիալական պաշտպանության իրավունք կամ աշխատանքային բոնուսներ, ինչպես օրինակ
աշխատանքից հեռացնելուց առաջ ծանուցում, ամենամյա արձակուրդ, հիվանդության պատճառով
անաշխատունակության օրերի դիմաց վճարում, հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ կամ
թոշակի հատկացում: Ինչպես ավելի մանրամասն քննարկվել է ստորև, աշխատավարձեր չափերի
անհավասարություններն ըստ գենդերային գործոնի ավելի զգալի է ոչ պաշտոնական հատվածում, քան
պաշտոնական աշխատանքների դեպքում: Ոչ պաշտոնական հատվածում աշխատող տղամարդիկ,
մասնավորապես այն աշխատանքների դեպքում, որոնք պահանջում են ծանր ֆիզիկական աշխատանք,
ենթարկվում են վտանգավոր աշխատանքային պայմանների և աշխատանքային գործունեության
ընթացքում պատահարների ենթարկվելու ռիսկերի: Թեև հնարավոր չի եղել ձեռք բերել տվյալներ ոչ
պաշտոնական ոլորտում աշխատողների մասին, պաշտոնապես գրանցված աշխատողներից 2009թ.ին աշխատանքի ընթացքում վնասվածք ստացած և հիվանդություններ ձեռքբերած աշխատողների
61%-ը տղամարդիկ են:109
92.
Աշխատող տղամարդկանց և կանանց մեծ մասը հիմնական աշխատողներ են, սակայն
տղամարդիկ ավելի շատ են կատարում պատահական, կամ ժամանակավոր և սեզոնային աշխատանք:
Ավելի շատ կանայք են կատարում կես դրույք ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանք (2012թ.-ին կես
դրույք աշխատողների 60.2% կազմել են կանայք):110 Gallup-ի կողմից հավաքագրված տվյալները ցույց
են տալիս, որ Հայաստանում ամբողջ ծանրաբեռնվածությամբ զբաղվածության իմաստով գենդերային
անհավասարությունը (լրիվ դրույքով աշխատող կանայք և տղամարդիկ կամ կես դրույքով աշխատող
կանայք և տղամարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում անցնել լրիվ դրույք աշխատանքի) բավական կարևոր է,
և ավելի փոքր թվով կանայք են աշխատում լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ:111 Կանանց զբաղվածության
ցածր մակարդակի վրա մեծ մասամբ ազդում են ավանդական գենդերային դերերը, քանի որ կանայք
«հաճախ ընդհատում են իրենց աշխատանքը երեխա ունենալուց հետո կամ աշխատում են ավելի կարճ
ժամեր՝ ընտանեկան պարտականություններն իրականացնելու նկատառումներով: Ի տարբերություն
կանանց, տղամարդիկ աշխատում են ամբողջ դրույքով, անկախ տնային պարտականություններից՚:112
93.
2008-2012թթ. տնտեսապես ակտիվ կանանց շրջանում իրական գործազրկության գործակիցը
մի փոքր փոփոխվել է, մինչդեռ գործազրկության առումով կանանց և տղամարդկանց միջև
տարբերությունը նվազել է: Կանանց գործազրկության ցուցանիշը 19%-ից նվազել է՝ հասնելով 18%ի, մինչդեռ նույն գործակիցը տղամարդկանց դեպքում աճել է՝ 14%-ից հասնելով 19%-ի:113 2012թ.-ին
կանայք կազմել են պաշտոնապես գործազուրկների մեծ մասը (գործազուրկների 51.8%):114 Նման
ցուցանիշներին հարկ է վերաբերել մի փոքր զգուշորեն, քանի որ իրական և գրանցված գործազրկության
գործակիցները էապես տարբերվում են: Օրինակ՝ պաշտոնական գործազրկության ցուցանիշը 2007թ.ին կազմել է 7.0%, մինչդեռ իրական գործազրկությունը գնահատվել է 28.4%:115 Տղամարդկանց
արտագաղթի բարձր մակարդակը ևս կարող է աղավաղել գործազրկության մասին տվյալները:
Պատկերը խեղաթյուրող նմանատիպ գործոն կարող է լինել նաև այն փաստը, որ կանայք միտված են
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Արժանապատիվ աշխատանք. Երկրի նկարագիր. Հայաստան, էջ 36:
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2013թ., էջ 122:
Մարլար Ջ.և ՄակՋինի Ք., «Զբաղվածության ոլորում գենդերային լայն տարամիտումները աշխարհի երկրների մեկ քառորդում», Gallup 		
World, 2012թ. հուլիսի 5, http://www.gallup.com/poll/155405/Wide-Gender-Divide-Employment-One-Fourth-Countries.aspx.:
Արժանապատիվ աշխատանք. Երկրի նկարագիր. Հայաստան, էջ viii։
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2013թ., էջ 129:
Նույն տեղում, էջ 128:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն և ՄԱԿ-ի Հայաստանյան թիմը, 2010թ. Հայաստան, ՀԶՆ ազգային առաջընթացի զեկույց, Երևան,
էջ 42:
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ավելի շատ գրանցվել գործազրկության պետական մարմնում, մինչդեռ տղամարդիկ կարող են չգրանցվել
այն պատճառով, որ նախատեսում են մեկնել երկրից: Ազգային վիճակագրությունը գործազրկության
ցուցանիշի տարբերություններ է արձանագրել նաև ըստ մարզերի: Համաձայն 2013թ.-ին Բերդում
իրականացված ուսումնասիրություններից մեկի, կանանց 54%-ը գործազուրկ է դարձել մասնավորապես
1990-ականներին տեղական գործարանների փակվելու արդյունքում, որտեղ աշխատում էր կանանց
մեծ մասը:116 Գյումրու զբաղվածության պետական ծառայության աշխատակիցներից մեկը նշել է, որ
աշխատանք փնտրողների 80%-ը կանայք են:
94.
Կանանց և տղամարդկանց փորձառությունը որպես գործազուրկներ ի ցույց է դնում որոշակի
գենդերային տարբերություններ: Կանանց մեծ մասը դառնում է գործազուրկ ձեռնարկությունների
փակվելու արդյունքում (գործազուրկ կանանց 57,1%), իսկ տղամարդիկ իրենց աշխատանքը
կարող են կորցնել և՜ ձեռնարկությունների փակվելու, և՜ սեզոնային աշխատանքի ավարտվելու
արդյունքում (գործազուրկ տղամարդկանց 36.4% և 40.7%, համապատասխանաբար):117 Ընտանեկան
հանգամանքներն առաջին հերթին ազդում են կանանց վրա (աշխատանքը կորցնելու նման պատճառ
նշած անձանց 89.8% կանայք են):118 Երևանում իրականացված հարցման ժամանակ գործազուրկ
կանանց կողմից նշված առաջնային պատճառները եղել են աշխատանք գտնելու անկարողությունը
(25%), ընտանեկան պարտականությունները (20%), ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ ընտանիքները
դեմ են իրենց աշխատելուն (14%): Ի հակադրություն աշխատանք չգտած տղամարդկանց մեծ մասը,
նշել է, որ գործազրկության առաջնային պատճառը «համապատասխան աշխատավարձերի»
բացակայությունն է (43%), որից հետո նաև ընդհանուր առմամբ աշխատանք գտնելու անկարողությունը
(19%): Նրանցից ոչ մեկը չի նշել ընտանիքի առջև ունեցած պարտավորությունների կամ առաջադրված
սահմանափակումների մասին:119
95.
Կանայք ավելի շատ ժամանակ են կորցնում աշխատանք որոնելու վրա, քան տղամարդիկ:
2012թ.-ին գործազուրկ կանանց թիվն կազմել է աշխատանք փնտրող անձանց ընդհանուր թվի 63.7%:120
Տղամարդիկ ունեն վեց ամսվա ընթացքում աշխատանք գտնելու ավելի մեծ հնարավորություններ, քանի
որ գործազուրկ տղամարդկանց մեծ մասը ներգրավված է սեզոնային աշխատանքում հետևաբար, եթե
նրանք կարողանան սպասել, աշխատանք կլինի մյուս սեզոնին:

Հայաստանում բոլոր
զբաղվածություն ունեցող 44% կանայք և 31% տղամարդիկ ներգրավված են գյուղատնտեսական
աշխատանքներում:121
Բացի գյուղատնտեսությունից, աշխատանքային շուկան բաժանված է
շերտերի ըստ կանանց և տղամարդկանց կողմից իրականացվող աշխատանքի: Տղամարդիկ ավելի
116
117
118
119
120
121

Բերդի կանանց ռեսուրս-կենտրոն հիմնադրամ, Կանանց սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը Հայաստանի Բերդ քաղաքում, Բերդ, 			
2013թ., էջ 2:
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2013թ., էջ 128:
Նույն տեղում:
Կանանց ռեսուրս-կենտրոն, 2011թ., Հայաստանի աշխատանքային շուկայի գենդերային ասպեկտները, Երևան, էջ 6:
Նույն տեղում, էջ 128:
Նույն տեղում, էջ 119:
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շատ են ներգրավված են տնտեսական գործունեության տարբեր ոլորտներում, մինչդեռ կանայք
ավելի շատ գործունեություն են ծավալում կրթության, առողջապահության ծառայությունների և
առևտրի ոլորտներում: Գծապատկեր 4-ը և 5-ը ներկայացնում են կին և տղամարդ
աշխատողների
համամասնությունը
աշխատանքային
շուկայի
հիմնական,
ոչ
գյուղատնտեսական
ոլորտներում:
Նախորդ
տարիների
տվյալները,
որոնք
չեն
ներառում
հանրային կառավարման, կրթության և առողջապահության ոլորտի զբաղվածությունը, վկայում են այս
կատեգորիայում կանանց և տղամարդկանց հստակ տարբերությունների մասին (Գծապատկեր 6):
97.
Աշխատանքային շուկայի վերաբերյալ վերջին տասնամյակի տվյալների համեմատությունը ցույց
է տալիս կանանց և տղամարդկանց կողմից իրականացվող տնտեսական գործունեության տեսակների
համախառն պատկեր: Որոշ ոլորտներում գենդերային սեգրեգացիան աշխատանքային շուկայում
մնացել է բավական ստատիկ, ինչպես շինարարական արդյունաբերության դեպքում (2003թ. և 2012թ.
շինարարական ոլորտում աշխատողների 97%-ը տղամարդիկ են) և կրթության ոլորտում (2003թ. և
2011թ. 81%-ը կազմել են կանայք):122 Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում և հյուրանոցային
բիզնեսում (հյուրանոցներ և սննդի մատակարարման ծառայություններ) վերջին տասը տարիների
ընթացքում կին և տղամարդ աշխատողների համամասնությունը հավասար է եղել: 2011թ. ֆինանսական
և ապահովագրական ծառայությունների ոլորտում աշխատողների 50.7%-ը եղել են կանայք, իսկ
հյուրանոցային ծառայությունների ոլորտում 46.1%-ը՝ տղամարդիկ:123 Կանայք արդեն մուտք են գործել

Գծապատկեր 4: Տղամարդ աշխատողներն ըստ ոչ գյուղատնտեսական
գործունեության տեսակի, 2012թ
3.4%

9.3%

16.5%

10.6%
13.7%
11.6%

Արտադրություն

Հանրային կառավարում, կրթությու առողջապահություն

Առևտուր, վերանորոգում և սննդի ծառայություններ
Տրանսպորտ և պահեստավորում

Շինարարություն

Ֆինանսական, անշարժ գույք, գիտական

Ծանոթագրություն՝ տղամարդկանց 3.8 % ներգրավված է այլ, գծապատկերում չնշված ոլորտներում:
Աղբյուր՝՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2013թ., էջ 118119:

122
123

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2013թ., Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2013թ., էջ 119 և ՀՀ Ազգային 				
վիճակագրական ծառայություն, 2012թ., Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012թ., էջ 118- 119, Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 		
2005թ., էջ 60:
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012թ., էջ 118-119:
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Գծապատկեր 5:

Կին աշխատողներն ըստ ոչ գյուղատնտեսական
գործունեության տեսակի, 2012թ.
3.1%

2.4%

0.3%
7.4%

11.1%
26.6%

Արտադրություն

Հանրային կառավարում, կրթությու առողջապահություն

Առևտուր, վերանորոգում և սննդի ծառայություններ
Տրանսպորտ և պահեստավորում

Շինարարություն

Ֆինանսական, անշարժ գույք, գիտական

Ծանոթագրություն՝ կանանց 5.1 %-ը ներգրավված է այլ, գծապատկերում չնշված ոլորտներում:
Աղբյուր՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2013թ., էջ
118-119:

այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են մեծածախ և մանրածախ առևտուրը: 2003թ. կանայք կազմել են այս
ոլորտներում աշխատողների միայն 33%-ը, սակայն 2011թ.-ին այդ գործակիցն աճել է մինչև 44.6%:124
98.
Կանանց և տղամարդկանց համար «ընդունելի» աշխատանքի տեսակների մասին
առկա
պատկերացումները
կարող
են
բացատրել
Հայաստանի
աշխատաշուկայում
առկա
հստակ
մոդելները:
Համաձայն
կարծրատիպերի
մասին
իրականացված
հետազոտությունների, կանանց և տղամարդկանց հարցրել են, թե արդյոք կանայք կամ
տղամարդիկ կարող են հաջողություն ունենալ կոնկրետ աշխատանքներում: Ընդհանուր առմամբ,
և՜ կանայք, և՜ տղամարդիկ համաձայնել են, որ տղամարդիկ կարող են հաջողություն ունենալ մի
շարք աշխատանքներում (բացահայտ բացառություն է կազմում մոդելի աշխատանքը), սակայն
կանանց ընկալումներն «ավելի ճկուն էին և զերծ գենդերային կարծրատիպերից՝ տղամարդկանց
մասնագիտական կարիերայի տեսակետից»:125 Ինչ վերաբերում է կանանց հնարավորություններին, և
կին, և տղամարդ պատասխանողները ցածր են գնահատել կանանց մասնագիտական հաջողության
հավանականությունը որպես ոստիկանության աշխատակից, վարորդ, քաղաքական գործիչ կամ
ձեռնարկատեր: Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ «հասարակության մեջ գոյություն ունի ընկալում,
որ որոշ ոլորտներ ընդհանրապես կանանց համար չեն և որ այդ կանայք իրենք հետևում են այս
կանխորոշված պատկերացումներին»:126
99.
Հայաստանի աշխատաշուկայում կա նաև ուղղահայաց սեգրեգացիա, որտեղ կանանց
ներկայացվածությունը շատ ցածր է բարձրաստիճան պաշտոններում: Թեև աշխատող

124
125
126

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012թ., 118-119 և Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2005թ., էջ 60:
Հայաստանում գենդերի նկատմամբ վերաբերմունքի և գենդերային կարծրատիպերի սոցիոլոգիական հետազոտություն, էջ 41:
Նույն տեղում, էջ 42:
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Գծապատկեր 6: Կին և տղամարդ աշխատողների համամասնությունն ըստ
տնտեսական գործունեության ենթաոլորտների, 2011թ.
Առողջապահություն և սոցիալական
աշխատանք

Կրթություն

7.9

1.6

16.1

3.3
4.2

Հանրային կառավարում
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(%)
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Աղբյուր՝՝ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2013թ., էջ 119:

բնակչության միայն 9.4%-ն է զբաղեցնում ղեկավար պաշտոններ, այդ պաշտոնների մեծ մասը
զբաղեցնում են տղամարդիկ (ղեկավարների 67.8%-ը տղամարդիկ են):127 2013թ-ին. բիզնեսի ոլորտում
ղեկավար պաշտոններում կանայք կազմում էին միայն 23%-ը (ցուցանիշը նվազել է 2012թ.-ի 27%-ի
համեմատ):128 Հետագա ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ եթե կանայք զբաղեցնում են նման
բարձր պաշտոններ Հայաստանում, ապա դրանք մարդկային ռեսուրսների կառավարման (27%) կամ
ֆինանսական կառավարման (25%) ոլորտներում են, ինչն արտացոլում է խորհրդային ժամանակների
գործելակերպը:129 2012թ.-ի դրությամբ Հայաստանում միայն 9% բիզնես ձեռնարկությունների
ղեկավարներն են եղել կանայք: Ճկուն աշխատանքային գրաֆիկը օգնել է կանանց ղեկավար
պաշտոններ գրավել այլ երկրներում (օրինակ՝ Եվրոպական Միության երկրներում, որտեղ բիզնեսների
65%-ն առաջարկում է ճկուն աշխատանքային գրաֆիկ), սակայն Հայաստանում հարցված բիզնես
ներկայացուցիչներից 59%-ը չեն առաջարկում ճկուն աշխատանքային ժամեր կանանց համար:130
100. Այն կարծիքը, որ կանայք չունեն ղեկավարման հմտություններ, ևս բավական ամրապնդված է:
Հետազոտություններից մեկը ցույց է տվել, որ տղամարդկանց 60.4%-ը և կանանց 39.6%-ը համաձայնել
են այն հայտարարության հետ, որ «կանայք չեն կարող լավ ղեկավարներ լինել»:131 Թեև կանանց 79.8%-ը
նշել է, որ իրենք համաձայն կլինեն աշխատել կին ղեկավարի ենթակայությամբ, տղամարդկանց մոտ այդ
ցուցանիշը կազմել է ընդամենը 14%: Մեկ այլ հետազոտություն, որին մասնակցել է երևանաբնակ 350 կին
և տղամարդ, ցույց է տվել, որ և՜ կանայք, և՜ տղամարդիկ ունեն կարծրատիպեր կանանց մոտ կառավարման
սահմանափակ կարողությունների առկայության մասին: Տղամարդկանց մեծ մասը (73%), իսկ կանանց
127
128
129
130
131

Հայաստան. ՀԶՆ-ում ազգային առաջընթացի հաշվետվություն, էջ 43:
Գրանտ Թորնթոն, Կանայք բարձրաստիճան պաշտոններում. Աճի համար միջավայրի ձևավորում 2013թ., էջ 7:
Տես՝ Panorama.am, «Հարցվող բիզնեսներից ամեն երրորդ ընկերության ղեկավար պաշտոնները զբաղեցնում են կանայք», Գրանտ 			
Թորնթոն, 2012թ. մարտի 13, http://www.panorama.am/en/society/2012/03/13/women/:
Նույն տեղում:
Հեռու պահեք ինձ ձեր կարծրատիպերից. Սոցիոլոգիական հետազոտության վերլուծություն, Երևան, 2011թ., էջ 28:
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ավելի քիչ տոկոսը (27%) կարծում են, որ այնպիսի աշխատանքները, որոնք պահանջում են կոմպետենտ
գործելակերպ, ռացիոնալություն և ինքնավստահություն արական սեռին բնորոշ աշխատանքներ են, իսկ
տղամարդկանց 81%-ը և կանանց 65%-ը համաձայնել է այն եզրակացության, որ մեծ կախվածություն,
պասիվություն և խնամք պահանջող աշխատանքները կանանց բնորոշ աշխատանքներ են:132 Կանանց
և տղամարդականց մի մեծ զանգված (45% և 65%, համապատասխանաբար) կարծում է, որ կանայք
հետաքրքրված չեն կարիերայում առաջխաղացմամբ:133
Հավանաբար
Հայաստանում աշխատաշուկայի սեգրեգացիայի՝ կանանց վրա ազդեցության հստակ ցուցանիշներից
է աշխատավարձերի միջև առկա տարբերությունը՝ պայմանավորված գենդերային հատկանիշով:
«Կանանց ավելի ցածր աշխատավարձերը պայմանավորված են նրանց աշխատանքային ոլորտային և
աշխատանքային պաշտոններին բնորոշ հատկանիշներով (հորիզոնական և ուղղահայաց)»:134 2012թ.
կանայք վաստակել են ավելի քիչ գումար, քան տղամարդիկ գործունեության բոլոր ոլորտներում, իսկ
կանանց միջին ամսական աշխատավարձը կազմել է տղամարդկանց աշխատավարձի 64.4%-ը: Կանանց
աշխատավարձերի ուսումնասիրությունները, ի համամասնություն տղամարդկանց աշխատավարձերի,
վերջին տասնամյակների ընթացքում ցույց են տվել, որ գենդերային պատկանելությամբ պայմանավորված
աշխատավարձերի տարբերություններն աստիճանաբար նվազել են 2004թ. 53%-ի համեմատությամբ
(տե՜ս ստորև ներկայացված Գծապատկեր 7-ը): Այնուամենայնիվ, աշխատավարձերի տարբերությունը
զգալիորեն մեծացավ 1990-ականներին, երբ կանանց ամսական աշխատավարձը, որը 1989թ.-ին
կազմում էր տղամարդկանց աշխատավարձերի 74%-ը՝ 2000-ականների սկզբին նվազեց հասնելով
տղամարդկանց աշխատավարձի
55%-ին: Այսպիսով, կանանց աշխատավարձերը դեռևս չեն
հասել անկախությունից առաջ գոյություն ունեցող մակարդակին:135
Հայաստանում գենդերային
պատկանելությամբ պայմանավորված աշխատավարձերի տարբերությունները շարունակում են
ամենազգալին լինել Հարավ-արևելյան Եվրոպայում (ՀԱԵ) և ԱՊՀ-ում, որտեղ աշխատավարձերի միջև
տարբերությունները տատանում են Հարավ-արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրներում նկատվող 10%-ից
ցածր մակարդակից մինչև ավելի քան 40%, ինչը նկատելի է՝ Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի մի շարք
երկրներում:136
102. Աշխատավարձերի միջև անհավասարությունն էլ ավելի արտահայտիչ է ոչ պաշտոնական
հատվածում: Հետազոտություններից մեկը, որը ներառում է նաև տեղեկատվություն աշխատավարձերի
մասին, ցույց է տվել, որ պաշտոնական աշխատանքների դեպքում կանանց աշխատավարձը կազմել
է տղամարդկանց աշխատավարձի 64%-ը: Թեև ոչ պաշտոնական հատվածում կանայք և տղամարդիկ
վաստակում են ավելի քիչ, կանանց միջին վաստակը կազմել է տղամարդկանց աշխատավարձի 47%ը:137
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Կանանց ռեսուրս-կենտրոն, Հայաստանի աշխատաշուկայի գենդերային ասպեկտները, Երևան, 2011թ., էջ 6:
Նույն տեղում:
Հայաստան. ՀԶՆ-ի ազգային առաջընթացի հաշվետվություն, էջ 42:
Սաթար Ս. Հնարավորությունները կանանց և տղամարդկանց համար. Զարգացող Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա (Վաշինգտոն, 			
Կոլումբիայի շրջան. Համաշխարհային բանկ, 2012թ.), էջ 55 և Պացի Պ. և Ռեյլի Բ., Արդյոք տնտեսության ազատականացումը նվազեցնում 		
է գենդերային անհավասարությունն աշխատաշուկայում: Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի անցումային տնտեսությունների փորձը Վաշինգտոն,
Կոլումբիայի շրջան. Համաշխարհային բանկ, 2004թ., էջ 53:
Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի հարցերով տնտեսական հանձնաժողով (UNECE), ՀԶՆ-ները Եվրոպայում և Կենտրոնական 		
Ասիայում. Ձեռքբերումներ, մարտահրավերներ և հետագա քայլեր, Ժնև, 2010թ., էջ 59 [ներկայացված են 2008թ. տվյալները]:
Ոչ պաշտոնական ոլորտը և ոչ պաշտոնական զբաղվածությունը Հայաստանում, էջ 24:
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103. Կառավարությունն ընդունել է, որ խտրականությունը նպաստում է աշխատավարձի չափերի
տարբերություններին: Աշխատանքային օրենսգիրքը սահմանում է, որ կանայք և տղամարդիկ պետք
է ստանան հավասար վարձատրություն նույն աշխատանքի համար (Հոդված 178), իսկ «Կանանց
և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման
մասին» օրենքը արգելում է գենդերային խտրականությունը վարձատրության ժամանակ: 2006թ.ին օրենքի վերանայման ժամանակ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունն առաջարկել
է փոփոխել Աշխատանքային օրենսգիրքն այնպես, որ հնարավոր լինի «ապահովել հավասար,
Գծապատկեր 7: Կանանց և տղամարդկանց
աշխատավարձերի համամասնությունը, 2004–2012թթ.
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Աղբյուր՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 2008-2013թթ., Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ
2008-2013թթ.,

համանման կամ համարժեք աշխատանքի դիմաց կանանց և տղամարդկանց հավասարությունը
ոչ միայն աշխատավարձի, այլ նաև աշխատանքի հավասար արժեքի իմաստով», հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ կանայք ենթարկվում են ուղղակի և անուղղակի խտրականության վարձատրության
առումով:138
104. Ընկալումներն այն մասին, թե կանանց համար պատշաճ է արդյոք բարձր վարձատրվող (և
ենթադրաբար ավելի շատ հմտություններ պահանջող) աշխատանք ստանձնելը, նույնպես կարող են
սահմանափակել կանանց՝ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու հնարավորությունները: Համաձայն
վերջերս իրականացված Համաշխարհային արժեքների հետազոտության, տղամարդկանց 47%-ը
և կանանց 31%-ը կարծում են, որ «կարող են առաջանալ խնդիրներ այն դեպքերում, երբ ընտանիքի
կինն վաստակում է ավելի շատ գումար, քան ամուսինը»:139 Կանանց աշխատավարձերը համարվում են
ընտանիքը կերակրող տղամարդկանց աշխատավարձին արվող հավելում:
105. Կանայք նաև ենթարկվում են խտրականության աշխատանքի ընդունման ժամանակ հաճախ
հիմնվելով կանանց և տղամարդկանց աշխատանքի մասին կարծրատիպերի վրա: Օրինակ՝
138
139

Արժանապատիվ աշխատանք. Երկրի նկարագիր. Հայաստան, էջ 34:
Կանայք Հայաստանում. Հավասարության ապահովում մարտահրավերների միջոցով:
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գործատուների ասոցիացիայի մի կին ներկայացուցիչ նշել է, որ նախապատվությունը կտա արական
սեռի աշխատողին, որը կկարողանա աշխատել արտաժամյա (նույնիսկ ավելի շատ ժամեր, քան
սահմանված է Աշխատանքային օրենսգրքով), քանի որ կանայք պետք է ժամանակ հատկացնեն նաև
երեխաների խնամքին: Մեկ այլ հարցվող արտահայտել է այն կարծիքը, թե կանայք կարող են աշխատանք
գտնել շինարարական ընկերություններում, սակայն որպես օգնական կամ ծառայություններ մատուցող
անձնակազմի անդամ (օրինակ՝ ֆինանսական բաժնում կամ սննդի մատուցման ծառայություններում):
106. Պատասխանողներն ուշադրություն դարձրին նաև այն փաստին, որ Հայաստանում
հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ դժվարություններ են ունենում աշխատանք գտնելիս, ինչը
հաճախ լինում է խտրականության հետևանք: Հաշմանդամություն ունեցող կանայք ենթարկվում են
խտրականության և՜ հաշմանդամության, և՜ սեռի հատկանիշով: Երկրի տարբեր հատվածներում ինը
գործատուների շրջանում իրականացված հարցման արդյունքում պարզվեց, որ կանայք կազմում
են բոլոր աշխատողների 35%-ը, սակայն հաշմանդամություն ունեցող կանանց և տղամարդկանց
թիվը համեմատելիս, հաշմանդամություն ունեցող աշխատող տղամարդկանց թիվն ավելի մեծ է, քան
կանանց թիվը՝ մեկը չորսի հարաբերակցությամբ (կանայք կազմել են հաշմանդամություն ունեցող բոլոր
աշխատողների 18%):140
Ինչպես արդեն նշվել
է, աշխատելը և ընտանիքը կերակրելը ավանդաբար տղամարդուն բնորոշ դեր է համարվում ՀՀ
հասարակությունում, մինչդեռ կանանց դերը տնային տնտեսություն վարելը և երեխաների և ընտանիքի
մասին հոգ տանելն է: Չնայած այն փաստին, որ կանայք սերունդներ շարունակ դիտարկվել են որպես
աշխատուժ, այս նորմը դեռևս գործում այսօր Հայաստանում: «Կանայք գտնվում են ճնշման տակ և իրենց
զգում են ճնշված այդ նորմերը պահպանելու արդյունքում և՜ իրենց ընտանիքներում, և՜ հասարակության
մեջ: Սա միանշանակ կապված է աշխատանքային շուկայում գոյություն ունեցող խտրականության
հետ»:141
108. Համաշխարհային արժեքների հետազոտությունը ցույց է տվել, որ և՜ կանայք, և՜ տղամարդիկ
ունեն հստակ ձևավորված կարծիք կանանց և տղամարդկանց պաշտոնական զբաղվածության մասին:
Երբ հարցվողներին հարց են տվել այն մասին, թե արդյոք տղամարդիկ պետք է ունենան աշխատելու
ավելի շատ իրավունք, քան կանայք, երբ աշխատատեղերը սահմանափակ են, տղամարդկանց 65%ը պատասխանել է՝ այո: Նույն պատասխանը տվել է կանանց 48%-ը:142 Շատ կարևոր է նաև այն, որ
կանանց 42%-ը չի համաձայնել այդ կարծիքի հետ՝, նշելով, որ կանայք ավելի տարակարծիք են այս հարցի
շուրջ։ Ի պատասխան այն հայտարարության, որ «երեխաները սովորաբար տուժում են, երբ մայրերն
ունենում են հիմնական աշխատանք», տղամարդկանց 59%-ն արտահայտել է իր համաձայնությունը
(պատասխանելով «միանշանակ համաձայն եմ» կամ «համաձայն եմ»): Կանանց 49%-ը նույնպես
համաձայնել է այդ կարծիքին:143 Տղամարդկանց միայն 10%-ը և կանանց 11%-ն են միանշանակ դեմ
եղել վերը նշված գաղափարին այն մասին, որ կանանց՝ տնից դուրս լինելը վնասում է երեխաներին:

140
141
142
143

Օսիպով Վ., 2013թ., Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունը Հայաստանում. Կարիքներ և խոչընդոտներ, Որակական 			
ուսումնասիրության եզրակացությունների զեկույց, Երևան, ԱՄՆ ՄԶԳ և Սեյվ դը Չիլդրեն, էջ 13:
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն (ԱՄԿ), Աշխատանքային և ընտանեկան հարաբերությունները Հայաստանում Մոսկվա, էջ 1, 		
http://www. ilo.org/moscow/lang--en/index.htm:
Կովկասյան հետազոտությունների ռեսուրս-կենտրոններ, Հայաստանի կանայք. Հավասարության ապահովում մարտահրավերների միջոցով:
Նույն տեղում:
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109. Գենդերային անհամաչափությունները և անհավասարությունները Հայաստանի աշխատանքային
շուկայում հիմնականում առնչվում են կանանց, սակայն այն գաղափարը, որ ընտանիքը ֆինանսապես
ապահովելու խնդիրը բացառապես տղամարդկանց պատասխանատվությունն է, միանշանակ
տղամարդկանց օգտին չէ: Հարցազրույցների և ֆոկուս խմբերի մասնակիցները բարձրացրել են մի շարք
հարցեր աշխատանքային միգրացիայի՝ տղամարդկանց վրա բացասական ազդեցության (այս թեման
մանրամասն քննարկվել է այլ բաժիններում), տղամարդկանց աշխատանքային վնասվածքների և
անառողջ աշխատանքային պայմանների, ինչպես նաև տղամարդկանց մոտ հանդիպող հոգեբանական
սթրեսների մասին, երբ նրանք չեն գտնում «հարմար» աշխատանք և չեն իրականացնում հասարակության
կողմից իրենց համար սահմանված պարտականությունները:

110. Աշխատանքային միգրացիան եղել է զբաղվածության հնարավորությունների և կանանց ու
տղամարդկանց դերերի մասին բոլոր ֆոկուս խմբերի քննարկումների ժամանակ Հայաստանում
անընդհատ քննարկվող թեմաներից մեկը: Աշխատանքային միգրացիան մեծապես առնչվում է
տղամարդկանց, և գնահատվել է, որ միգրանտների 77%-ը տղամարդիկ են:144 Որոշ համայնքներում
տղամարդ բնակչության մեկ երրորդը և կանանց մոտ մեկ տասներորդը բացակայում են միգրացիայի
հետևանքով:145 Կիսաքաղաքային համայնքներում բնակվող տղամարդիկ, որոնք խորհրդային
ժամանակներում աշխատում էին հարևան քաղաքների արդյունաբերական գործարաններում, և այն
տղամարդիկ, որոնք չունեն գյուղատնտեսական ձեռնարկություններ, ավելի մեծ հավանականությամբ
դիմում են սեզոնային միգրացիայի դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն:146 Ֆոկուս խմբերի մասնակիցները
նաև նշել են այնպիսի ընտանիքների մասին, որտեղ տղամարդն արդեն տասնամյակներ է, ինչ մեկնում
է Հայաստանից դուրս՝ աշխատանքի:
111.
Տարածաշրջանի այլ երկրների համեմատությամբ, աշխատանքի նպատակով երկրից մեկնող
կանանց թիվը փոքր է: Գենդերային այսպիսի բաժանման առաջնային պատճառներից մեկը ազգային
դոմինանտ մտածելակերպն է, համաձայն որի կանայք պետք է լինեն տնային տնտեսուհիներ, իսկ
տղամարդկանց պատասխանատվությունը բացառապես ընտանիքի ֆինանսապես ապահովումն է:147
Ըստ 2005թ.-ին անցկացված հարցման պատասխանողների 78%-ի, միգրացիան ավելի բացասական
է ընդունվում կանանց դեպքում, քան տղամարդկանց:148 Այլ գործոնների թվում են թիրախ երկրի
աշխատանքային շուկայի պահանջները և միգրացիոն պատկերների տարբերությունները: Ռուսաստանի
Դաշնությունը, որը հանդիսանում է Հայաստանի միգրանտների հիմնական հանգրվան, պահանջում
է աշխատողներ արդյունաբերական ոլորտներում, ինչպես օրինակ՝ շինարարության ոլորտում: Ի
տարբերություն դրան, ավելի մեծ ՀՆԱ ունեցող երկրների և եվրոպական երկրների շուկաներում (ուր
հիմնականում ժամանում են Վրաստանից արտագաղթող միգրանտները) ավելի մեծ պահանջներ են
ներկայացվում ծառայությունների մատուցման ոլորտի աշխատողների նկատմամբ, հատկապես տնային
144

145
146
147
148

WomenAm.net, Փաստեր և թվեր, http://womennet.am/հայ-միգրանտների-77տոկոսը-տղամարդիկ-են-23, ՙհայերեն՚ : Ըստ այլ 			
գնահատումների, Հայաստանից դեպի Ռուսաստանի Դաշություն և Անկախ Պետությունների Համագործակցության 				
այլ երկրներ մեկնող միգրանտների 90%-ը տղամարդիկ են: Դուլգարյան և այլոք, 2008թ., Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանի 			
համայնքներում. Համայնքային հետազոտություն Եվրասիայի գործընկերության հիմնադրամ և Կովկասյան հետազոտությունների ռեսուրս-		
կենտրոններ, էջ 23:
Կանայք Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգում, էջ 5:
Նույն տեղում, էջ 29:
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, 2009թ., Միգրացիան և զարգացումը. Հայաստան. Երկրի ուսումնասիրություն, Երևան, էջ 8:
Նույն տեղում:
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աշխատողների և խնամող բուժքույրերի, որոնք մեծ մասամբ կանայք են:149 Հայաստանից կանայք
արտագաղթում են սովորաբար արտագաղթում են իրենց ընտանիքների հետ միասին, և «ակնկալվում է,
որ նրանք պիտի լինեն իրենց ընտանիքների անդամների մասին հոգ տանող մայրեր, այլ ոչ թե կանայք,
ովքեր գնում են այլ երկրներ աշխատելու»:150
112. Տղամարդկանց համար արտագաղթելու դրդապատճառները հստակ կապված են
զբաղվածության խնդիրների հետ, սկսած ընդհանրապես աշխատանքի բացակայությունից
մինչև այնպիսի աշխատատեղերի սակավությունը, որոնք կարող են ապահովել արժանապատիվ
կենսամակարդակ: Դրդապատճառներից կարող են լինել նաև մասնագիտությամբ աշխատանքի
անցնելու հնարավորությունների բացակայությունը: Այնուամենայնիվ, աշխատանքային միգրացիայի
երկարատև ավանդույթները ևս կարող են կարևոր դրդապատճառ լինել տղամարդկանց համար:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ որոշ գյուղերում, որտեղից տղամարդիկ տարիներ շարունակ
արտագաղթում են, շատ երիտասարդ տղամարդիկ մեկնում են այլ երկրներ աշխատելու անմիջապես
զինվորական ծառայությունն ավարտելուց հետո՝ առանց մեծ ջանքեր գործադրելու աշխատանք փնտրել
Հայաստանում: Նրանք ուղղակի մեկնում են, ինչպես դա արել են նրանց հայրերը կամ հորեղբայրներն
իրենցից առաջ:151
113. Աշխատանքային միգրացիայի դրական կողմերից է այն, որ միգրանտները կարող են
ֆինանսապես օժանդակել իրենց ընտանիքներին: 2007-2012թթ. դրամական փոխանցումների միջին
մակարդակը եղել է շատ բարձր և կազմել է ՀՆԱ-ի 16%-ը՝ նվազելով 2004թ.-ին արձանագրված
ամենաբարձր՝ 19% ցուցանիշից:152 Դրամական փոխանցումները, որպես կանոն, Հայաստանում
օգտագործվում են սննդամթերք գնելու (82%), կոմունալ ծառայությունների ամենամսյա վճարերը և
տնային տնտեսության պահպանման ծախսերը հոգալու համար (82%), ինչպես նաև առողջապահական
ծառայություններից օգտվելու համար (29%):153Բերդում անցկացված հետազոտություններից մեկի
արդյունքում այս դրույթը հաստատվեց. հետազոտությանը մասնակցած կանանց կեսը գործազուրկ էր և
կախված էր այդ դրամական փոխանցումներից։ Նրանց ստացած եկամուտները ամեն ամիս ծախսվում
են՝ հոգալու ընտանիքի միայն նվազագույն կարիքները:154 Կանանց մեծ մասը (36%) ստանում են
ամսական մոտ 100,000-150,000 դրամ: Մոտավորապես նույնքան տոկոսը (27% երկու դեպքում էլ)
50,000-ից քիչ կամ 50,000-100,000 դրամ: Միայն կանանց 10%-ն է ստանում 150,000-ից ավելի գումար:
Որոշ դեպքերում դրամական փոխանցումները դադարում են կամ նվազում են, երբ տղամարդիկ
զուգահեռ ընտանիք են ձևավորում նաև իրենց բնակության և աշխատանքի նոր վայրում: Այս իրավիճակը
իրականում մեծացնում է Հայաստանում այն ընտանիքների թիվը, որոնք գլխավորում են կանայք և որոնք,
ըստ էության, ամենառիսկային խումբն են՝ ծայրահեղ աղքատ լինելու հավանականության իմաստով:155
114. Դրամական փոխանցումների միայն փոքր մասն է հասնում պաշտոնական ֆինանսական ոլորտ:
Բանկերը պահում են դրամական փոխանցումների 15%-20%-ը որպես խնայողություններ, մասամբ
149
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Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանի համայնքներում. Համայնքային հետազոտություն, էջ 23:
Աշխատանքային և ընտանեկան հարաբերությունները Հայաստանում, էջ 2:
Միգրացիա և զարգացում. Հայաստան․ Երկրի ուսումնասիրություն, էջ 9:
Ղազարյան Ա. և Տոլոսա Գ., Դրամական փոխանցումները Հայաստանում. Դինամիկայի մոդելներ և դրդապատճառներ, (Արժույթի 			
միջազգային հիմնադրամ, 2012թ.), էջ 1 [http://www.imf.org/external/country/arm/rr/]:
Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանի համայնքներում. Համայնքային հետազոտություն, էջ 39:
Կանանց սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը Հայաստանի Բերդ համայնքում, էջ 2:			
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ (IFAD), Գենդերային իրավիճակի ընդհանուր պատկերը Հայաստանում (2007թ.), 		
http://www.ifad.org/english/gender/cen/profiles/arm.htm:
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որովհետև դրամական փոխանցումներ ստացողների միայն 14%-ն ունի բանկային հաշիվներ:156 Ինչ
վերաբերում է այն հավանականությանը, որ դրամական փոխանցումները կարող են օգտագործվել
ընտանիքների կամ կանանց կողմից՝ մասնավորապես բիզնեսում ներդրումներ կատարելու նպատակով,
իրականացված մի ուսումնասիրության տվյալներով դրամական փոխանցումներ ստացող ընտանիքների
միայն 12%-ն է ներգրավված բիզնեսի մեջ: Բիզնես ձեռնարկությունները «հիմնականում կենտրոնացած են
միկրո-առևտրի ոլորտում (փոքր խանութներ, նպարեղենի վաճառք գյուղական ճանապարհներին և այլն,
43%) և գյուղատնտեսական բիզնես-գործունեության ոլորտում (բույսերի աճեցում, անասնապահություն,
ընդհանուր առմամբ 33%):157
115. Միգրացիան կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ տղամարդկանց վրա: Միգրանտների
վաթսուն տոկոսը հետազոտություններից մեկում նշել է, որ եղել են իրենց իրավունքների խախտման
մեկ կամ ավելի դեպքեր:158 Իրավունքների խախտման դեպքերի օրինակներ են աշխատանքի վայրում
պատահարները, վարձատրության հետ կապված խնդիրները, առանց արձակուրդի կամ ազատ օրերի
աշխատանքային ռեժիմը, գործատուների կողմից առաջադրվող սահմանափակումները, ինչպես
նաև խտրականությունը: Ի հավելումն անապահով և շահագործող աշխատանքային պայմանների,
տղամարդիկ ենթարկված են սեռավարակների ռիսկերի (ՍՎ-ներ), երբ նրանք դրսևորում են ռիսկային
վարք տնից հեռու լինելու պարագայում (ինչպես օրինակ՝ թմրամիջոցների օգտագործումը, բազմաթիվ
սեռական զուգընկերների առկայությունը և կոմերցիոն սեքսից օգտվելու դեպքերը): Իր հերթին,
Հայաստանում իրականացված ուսումնասիրություններից մեկն էլ հաստատել է այն փաստը, որ
միգրանտների հետ ամուսնացած կանայք ևս ենթարկված են սեռավարակների ռիսկի, հատկապես,
երբ նրանք չեն կարող ունենալ ապահով սեքս:159 Ի վերջո, կան ապացույցներ, որ վերադարձող
միգրանտները, սովորաբար, չեն կարողանում աշխատանք գտնել Հայաստանում, ինչը կարող է կապված
լինել սեզոնային աշխատանքի հետ: Միևնույն ժամանակ պարզվել է, որ հմտությունների փոխանցման
հնարավորությունները ևս սահմանափակ են:160
116. Աշխատանքային միգրացիայի պատճառով «տանը թողնված» կանանց մասին առկա է
սահմանափակ
տեղեկատվություն, քանի որ հիմնական ուսումնասիրություններն ուղղված են
միգրացիայի հետ կապված փորձառությանը: Ֆոկուս խմբերի քննարկումներում բացահայտվել է մի
փաստ, որ կանայք հաճախ դե ֆակտո ստանձնում են տնային տնտեսությունը, ընտանեկան բիզնեսը
վարելու կամ եկամուտ ձևավորող գործունեության մեջ ներգրավված լինելու դերեր, բացի տնային
աշխատանքից, նույնիսկ եթե տղամարդիկ համարվում են ընտանիքի գլուխը: Ինչպես նշել է ֆոկուս
խմբի մասնակիցներից մեկը, «կանայք սովորել են կատարել տղամարդու գործառույթներ ընտանիքում,
նրանք չունեն այլ ընտրություն»: Տղամարդկանց արտագաղթի բարձր մակարդակի պատճառով կանայք
այժմ ունեն ավելի կարևոր դեր համայնքներում: Միևնույն ժամանակ այն փաստը, որ փոքրաթիվ
կանայք են կարողացել մուտք գործել «տղամարդկանց բնորոշ» զբաղվածության դաշտ և զբաղեցնել
պաշտոններ, վկայում է այն մասին, որ չնայած ընտանիքում և համայնքներում ավանդական գենդերային
դերերի բաշխվածության որոշակի փոփոխությանը, կանայք այնքան էլ չեն հզորացել և հեղինակություն
ձեռք բերել այլ ոլորտներում:
156
157
158
159
160

Կարապետյան Լ. և Հարությունյան Լ., Զարգացում և դրամական փոխանցումների կողմնակի ազդեցությունը ԱՊՀ երկրներում, 			
Հայաստանի դեպքը, էջ 16:
Նույն տեղում, էջ 18:
Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանի համայնքներում. Համայնքային հետազոտություն, էջ 40:
Դուբան է., 2010թ., Գենդերային գնահատում, ԱՄՆ ՄԶԳ - Հայաստան, Երևան, ԱՄՆ ՄԶԳ և Դեվ Թեք Սիստեմս ,էջ 39:
Աշխատանքային միգրացիան Հայաստանի համայնքներում. Համայնքային հետազոտություն, էջ 51:
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Դ. Մարդկային զարգացման գենդերային գործոնները
117.
Կանանց և տղամարդկանց զարգացման ծրագրերին մասնակցելու և դրանցից օգտվելու
հնարավորությունները, հատկապես երկարաժամկետ կտրվածքով, կախված են այնպիսի
գործոններից, ինչպիսիք են կրթությունը և առողջությունը: Կանանց և տղամարդկանց առողջական
և կրթական հարաբերական կարգավիճակի վրա ազդում են նաև տնտեսական կարգավիճակը
և ենթակառուցվածքային խնդիրները: Տարբեր շահակիցներ են բարձրացրել կրթության հարցը,
հիմնականում այն համատեքստում, թե ինչպես է կրթական համակարգը նախապատրաստում կանանց
և տղամարդկանց իրենց ապագա կյանքին, այնինչ այլոք նշեցին այն դերը, որ կրթությունը խաղում է
գենդերային կարծրատիպերն ամրապնդելու գործում։ Հայաստանում գենդերային բռնությունը և սեռերի
անհավասարակշռված գործակիցները ծննդյան պահին համարվում են ամենամեծ խնդիրները: Այդ
խնդիրների թվում են նաև սոցիալական, առողջապահական և ժողովրդագրական խնդիրները:

118. Հայաստանում տարրական և բարձրագույն կրթության ոլորտում ներգրավվածության
ցուցանիշները հավասար են գենդերային պատկանելության տեսանկյունից: Միակ էական
Գծապատկեր 8: Դիմորդների բաշխվածությունը ըստ պարտադիր կրթությունից հետո, ընտրվող
կրթական հաստատության տեսակի, 2012-2013թթ. ուսումնական տարի
(%)

0

20

40

Նախնական մասնագիտական
կրթություն

60

80

26.6

73.4

Միջին մասնագիտական
կրթություն

47.1

52.9

Բարձրագույն մասնագիտական
կրթություն

47.9

52.1

Տզամարդ

100

Կին

Աղբյուր՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2013թ., էջ 72

շեղումը կրթության հնարավորությունների իմաստով դրսևորվում է մասնագիտական կրթության
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ոլորտում: Ներգրավվածության ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ կանայք Հայաստանում ստանում են
լավ կրթություն և շարունակում են կրթությունը բավականին երկար ժամանակ, ընդհուպ մինչև
հետբուհական կրթություն: Մյուս կողմից ավելի շատ տղաներ են ներգրավվում մասնագիտական
կրթության ոլորտում, հիմնական կամ ընդհանուր կրթություն ստանալուց հետո (նախնական
մասնագիտական կրթություն), և ենթադրաբար նրանք ավելի վաղ են մուտք գործում աշխատանքային
շուկա: Մասնագիտական և տեխնիկական կրթական հաստատությունները պահանջում են պարտադիր
կրթություն (ինը դասարան), մինչդեռ միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության համար
պահանջվում են ընդհանուր միջնակարգ կրթություն (12 դասարան): Գծապատկեր 8-ում ներկայացված
է Հայաստանում նշված կրթական մակարդակներում ներգրավվածության դինամիկան:
119. Կանանց բարձրագույն կրթություն ստանալու համար Հայաստանում խոչընդոտներ չկան:
Իրականում երիտասարդ կանանց թիվը բուհերի բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերում
ավելի մեծ է (կազմելով ուսանողական կազմի 68%): 2012թ. կանայք կազմել են մագիստրոսական
կրթությամբ շրջանավարտների 70.5%-ը,իսկ ասպիրանտուրայում սովորողների միայն 23.5%-ը: Այդ
տարի դոկտորի աստիճան չի շնորհվել ոչ մի կնոջ:161
120. Իգական սեռի բնակչության համար այսպիսի կրթության արժեքի հաշվարկումը բավական մեծ
խնդիր է: Մեծ անջրպետ կա կանանց կրթության և նրանց կարիերայի, մասնավորապես բարձրաստիճան
պաշտոններ ստանձնելու և բարձր աշխատավարձերով աշխատանքի անցնելու հնարավորությունների
մեջև: Ինչպես նշվել է նախորդ բաժնում, կանայք Հայաստանի աշխատաշուկայի 50%-ն էլ չեն կազմում,
սակայն տնտեսապես ակտիվ իգական սեռի բնակչությունն ունի ավելի բարձր կրթական ցենզ,
քան տղամարդիկ (կանանց 56%-ն ունի միջին մասնագիտական կամ հետբուհական կրթություն,
համապատասխանաբար նույն գործակիցը տղամարդկանց համար կազմում է 48%)։162 Թեև «նրանք
ստանում են բարձրագույն կրթություն և ձեռք են բերում հավասար կարողություններ մասնագիտական
գործունեության համար, նրանց կարողությունների օգտագործման հնարավորություններ չկան
աշխատաշուկայում և հասարակության մեջ»:163
Աշխատաշուկայում,
կրթական շուկայում կանանց ձեռքբերումների իրացման հնարավորությունների վրա ազդող
գործոններից է նաև գենդերային մոդելների հիման վրա հետագա կրթության ոլորտի ընտրությունը: Այն
կրթությունը, որը ստանում են կանայք կապ չունի աշխատանքային շուկայի ներկայիս պահանջների հետ:
Ընդհանուր առմամբ, նախնական և միջին մասնագիտական կրթության մակարդակում երիտասարդ
կանայք հիմնականում կենտրոնացել են ավանդաբար կնոջը բնորոշ ոլորտներում, ինչպես օրինակ`
թեթև արդյունաբերությունը/արտադրությունը, դասավանդումը, առողջապահությունը և արվեստը:
Երիտասարդ տղամարդիկ, սովորաբար, մուտք են գործում տեխնիկական մասնագիտությունների դաշտ,
մասնավորապես շինարարության, տրանսպորտի, մեքենաշինության և համակարգչային ինժեներիայի
ոլորտներ:
122. Բարձրագույն
ներգրավված
են
161
162
163

կրթության ոլորտում պատկերը համանման է:
հումանիտար
գիտությունների
ոլորտում,

Կանայք
իսկ

հիմնականում
տղամարդիկ`

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2013թ., էջ 90:
Նույն տեղում, էջ 112:
Հայաստան. ՀԶՆ-ի ազգային առաջընթացի հաշվետվություն, էջ 40:
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տեխնիկական
ոլորտներում:Ստորև
բերված
Աղյուսակ
6-ում
ներկայացված
են
տվյալներ
այն
գիտակարգերի
մասին,
որտեղ
գենդերային
անհավասարությունների
մակարդակը ամենաբարձրն է պետական և մասնավոր կրթական հաստատություններում:
Աղյուսակ 6:

Բարձրագույն կրթություն ստացող արական և իգական սեռի ուսանողներն
ըստ մասնագիտացման, 2012–2013թթ. ուսումնական տարի

Մասնագիտացում

Իգական սեռի ուսանող

Արական սեռի ուսանող

Կրթութուն և մանկավարժություն

84.6

15.4

Հասարակական գիտություններ

79.2

20.8

Ծառայությունների մատուցման ոլորտ

73.9

26.1

Բնական գիտություններ

63.5

36.5

Հումանիտար գիտություններ

62.2

37.8

Հանրային առողջություն

58.2

41.8

3.4

96.6

10.6

89.4

Տրանսպորտային համակարգ
Մետալուրգիա, մեխանիկական
ինժեներիա
Էներգետիկա

7.1

92.9

Շինարարություն և
ճարտարապետություն

13.5

86.5

Ավտոմատացում և կառավարում

16.8

83.2

Աղբյուր՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012թ., էջ 84-85

123. Թեև հնարավոր չէ ամբողջությամբ համեմատել արական և իգական սեռերին բնորոշ ուսման
ոլորտները ըստ տարիների (քանի որ ազգային վիճակագրությամբ սահմանված կատեգորիաները
հետևողականորեն նույնական չեն եղել), ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ ուսումնառվող առարկաները
դարձել են էլ ավելի հստակ տարանջատված: 2009-2010թթ.-ին և 2012-2013թթ.-ին բարձրագույն
կրթության ոլորտում ներգրավվածությունը համեմատելիս՝ գենդերային տարբերությունները մի փոքր
ավելի են մեծացել այն առարկաների դեպքում, որոնցում արդեն առկա էր սեգրեգացիա (Գծապատկեր
9): Օգտակար կլինի ուսումնասիրել, թե արդյոք դրանք իսկապես միտումներ են, և թե որոնք են այն
գործոնները, որոնք իրենց ազդեցությունն են ունենում ուսանողների կողմից իրենց ուսման ոլորտների
ընտրության վրա: Հարկ է նշել, որ վերը ներկայացված Աղյուսակ 6-ը և Գծապատկեր 9-ը ցույց են
տալիս, որ իգական սեռին բնորոշ առարկաներն, ավանդաբար, ավելի հասանելի են տղաների
համար, ինչը չի կարելի ասել հակառակի մասին, ի հակադրություն բարձրագույն կրթության մեջ
կանանց ներգրավվածության բարձր մակարդակի: Զարգացել է մի մոդել, համաձայն որի երիտասարդ
կանանց ներկայացվածությունը կոնկրետ տեխնիկական և գիտական այնպիսի ոլորտներում, որոնք
պատուհան են բացում դեպի աշխատանքային շուկայի հարգված և պահանջված գիտություններ,
մասնավորապես
տեղեկատվական
և
հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում:164

164

Զաստուխովա Ն., Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն, 2011թ. Հայտարարություն ՄԱԿ-ի Կանանց 			
կարգավիճակի հանձնաժողովի 55-րդ նիստում, Նյու Յորք, փետրվարի 24, էջ 2:
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124. Մասնագիտական կրթության և վերապատրաստման ոլորտում 451 շրջանավարտների
մասնակցությամբ 2009թ.-ին և 2010թ.-ին իրականացված ուսումնասիրությունը (որոնց թվում կեսից
ավելին կանայք են), որն անցկացվել է երկու մարզերում, ցույց է տվել, որ շրջանավարտներից միայն
մեկ երրորդից մի փոքր ավելին է իրեն համարում զբաղված:165 Թեև ուսումնասիրության շրջանակը

Գծապատկեր 9: Բարձրագույն կրթության ոլորտում ընտրվող մասնագիտության
միտումները 2009-2010թթ., 2012-2013թթ. ուսմնական տարիներ

78.5

Շինարարություն և ճարտարապետություն: 2009–2010

21.5

86.5

2012–2013

13.5

93.0

Տրանսպորտային համակարգ: 2009–2010

6.0

96.6

2012–2013

75.7

24.3

Սոցիալական գիտություններ 2009–2010

2012–2013

Կրթություն: 2009–2010

20.8

79.2

20.2%

79.8
84.6

15.4%

2012–2013

0

3.4
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(%)
Տղամարդ

Կին

Աղբյուր՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 2010թ., Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2010թ., էջ 83-84
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 2013թ., Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2013թ., էջ 84-85

և գենդերային շեշտադրումները սահմանափակ են եղել, հարցումը տրամադրում է որոշակի
տեղեկատվություն աշխատանքային շուկայում շրջանավարտների ունեցած հաջողության մասին:
Օրինակ, աշխատանք ունեցող շրջանավարտների միայն 35.8%-ն են կազմել կանայք, ովքեր ստանում
են ավելի ցածր աշխատավարձ, քան տղամարդիկ: Ինքնազբաղված կանանց տեսակարար կշիռը
եղել է ավելի բարձր, քան տղամարդկանցը: Ուսման ոլորտների իմաստով գյուղատնտեսության և
ճարտարագիտության ոլորտի շրջանավարտների մոտ գրանցվել է զբաղվածության ավելի բարձր
165

Եվրոպական վերապատրաստումների Եվրոպական հիմնադրամ և Կովկասյան հետազոտությունների ռեսուրս-կենտրոններ-Հայաստան, 		
Կոտայքի և Արարատի մարզերի մասնագիտական կրթության հաստատությունների շրջանավարտներին հետազոտություն, Թուրին, 2012թ., էջ 7:
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գործակից (75% և 48.1%, համապատասխանաբար), մինչդեռ կրթության և առողջապահության ծրագրերի
շրջանավարտներն ունեցել են զբաղվածության ավելի ցածր գործակից, որը կազմել է 26.3% և 22.6%,
համապատասխանաբար:166 Կարևոր է նշել, որ այն թվականին, երբ անցկացվում էր այդ գնահատումը
միջնակարգ կրթական հաստատություններում կանայք կազմել են գյուղատնտեսության ոլորտի
ուսանողների թվաքանակի 19.1%-ը, առողջապահության ոլորտի՝ 85.1%-ը և մանկավարժության ոլորտի՝
81.7%-ը:167 Կին շրջանավարտները նաև ստացել են ավելի քիչ աշխատավարձ, քան տղամարդիկ:
Պարզվել է, որ կանայք վաստակել են ավելի քիչ, քան ամսական 50,000 դրամ (51.7%), մինչդեռ տղամարդ
շրջանավարտների գերակշռող մեծամասնությունը վաստակել է 50,000 դրամից մինչև 100,000 դրամ
(48.1%): Ոչ մի կին շրջանավարտ չի ստացել ավելի քան 100.000 դրամ ամսական աշխատավարձ:168
125. Հետաքրքրական է այն փաստը, որ կին շրջանավարտները ավելի շատ են տեսնում կապը
կրթության մեջ կատարված ներդրումների և ավելի լավ աշխատանքի և կենսամակարդակ ունենալու
հնարավորությունների մեջ, քան տղամարդիկ (կանանց մոտ երկու երրորդը տվել է այդ պատասխանը,
տղամարդկանց միայն 50%-ի համեմատ):169 Այս եզրակացությունը ենթադրում է, որ կանայք և տղամարդիկ
գուցե տարբեր ակնկալիքներ ունեն իրենց մասնագիտական կրթությունը կիրառելու իմաստով:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել նաև, որ մասնագիտական կրթության շրջանավարտների մեծ մասն
ունեցել են անձնական դրդապատճառներ՝ իրենց մասնագիտությունն ընտրելիս: Ընտրության ժամանակ
աշխատանքային հեռանկարները դեր չեն կատարել: Սա նշանակում է, որ երիտասարդ կանայք և
տղամարդիկ չեն տեսնում անմիջական կապ մասնագիտական կրթության և հետագա աշխատանքի
միջև:170 Անհրաժեշտ է իրականացնել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ՝ ավելի լավ հասկանալու,
թե արդյոք հատկապես կանանց ստացած կրթության որակը կոնկրետ ոլորտներում բավարարում է
աշխատանքային շուկայի պահանջներին, ինչպես և արդյոք մասնագիտական ուղղորդումը կարող է
բարելավվել այնպես, որ երիտասարդ կանայք կարողանան մուտք գործել գոյություն ունեցող հիմնական
աշխատանքային ոլորտներ:
126. Հայաստանի Գենդերային ռազմավարական գործողությունների ծրագրի նպատակներից մեկն է
ապահովել կրթական ծառայությունների նկատմամբ հասանելիության հավասար հնարավորություններ
կանանց և տղամարդկանց համար, սակայն չկան հատուկ դրույթներ դրական ազդեցությամբ
միջոցառումների մասին, որոնք կքաջալերեին կանանց կամ տղամարդկանց մուտք գործել ոչ
ավանդական հաստատություններ կամ դասընթացներ անցնել: Սույն գնահատման նպատակով
իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ եղել են որոշ նախաձեռնություններ՝
ուղղված երիտասարդ կանանց: Օրինակ, 2013թ. Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի, Էկոնոմիկայի
նախարարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության
(USAID), ՀԿ-ների և մի քանի մասնավոր ընկերությունների համատեղ ուժերով կազմակերպվել է
«Tech Needs Girls» ֆորումը՝ խրախուսելու միջնակարգ դպրոցում սովորող աղջիկներին դիտարկել
իրենց ուսման հնարավոր ուղիները և կարիերայի հնարավորությունները տեղեկատվական և
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Նույն տեղում, էջ 18:
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառոայություն 2010թ., Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2010թ., էջ 80:
Կոտայքի և Արարատի մարզերի մասնագիտական կրթության հաստատությունների շրջանավարտներին հետազոտություն, էջ 49:
Նույն տեղում, էջ 30:
Նույն տեղում, էջ 8:
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հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում:171 Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է,
որ երկու ռազմական կրթական հաստատություններ առաջին անգամ կսկսեն դիտարկել իգական սեռի
ուսանողների հավաքագրման հնարավորությունը 2013-2014թթ. ուսումնական տարվա ընթացքում:172
Ուսուցչական
և
պրոֆեսորադասախոսական կազմը մտահոգիչ է համարել գենդերային անհավասարությունը երկու
տարբեր տեսանկյունից: Առաջին հերթին, կանայք գերակշռում են ուսուցչական կազմում (նրանք
կազմում են միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչների 84.2%-ը), սակայն դպրոցի տնօրենների միայն 40%-ն
են կանայք:173 Բարձրագույն կրթության բնագավառում դասախոսների և դոցենտների մեջ կազմում
կանանց թիվն ավելի մեծ է, քան տղամարդկանցը, սակայն ամբիոնի վարիչների և դեկանների շրջանում
կանայք ավելի փոքր թիվ են կազմում:174 Կրթության ոլորտում, ինչպես այլ ոլորտներում, տղամարդիկ
զբաղեցնում են ավելի շատ պաշտոններ, որոնք պահանջում են որոշումների կայացում:
128. Երկրորդ, տղամարդկանց ցածր ներկայացվածությունը պետական դպրոցների ուսուցչական
կազմում կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ երեխաների և հատկապես տղաների զարգացման
վրա: Գենդերային հավասարության հայեցակարգը սահմանում է, որ դպրոցների աշխատակազմի
ֆեմինիզացումը խոչընդոտում է տղաների և աղջիկների լիարժեք սոցիալականացմանը:175 Ֆոկուս խմբի
մասնակիցները նույնպես բարձրացրել են այդ խնդիրը, նշելով, որ տղամարդկանց դերային մոդելները
կարևոր են բոլոր երեխաների համար: Ուսուցչի մասնագիտության մեջ տղամարդկանց բացակայությունը
աշխատանքի մեկնած հայրերի բացակայության համակցությամբ ենթադրում է, որ Հայաստանում
տղաները քիչ հնարավորություններ ունեն դիտարկելու, հարցադրելու կամ կասկածի տակ դնելու
«արական լավ որակների» մասին իրենց պատկերացումը և, հետևաբար, կարող են խնդիրներ ունենալ
«առնականության մասին սխալ պատկերացումներ ունենալու և սխալ մեկնաբանություններ անելու
հետևանքով»:176 Տղամարդկանց դերային մոդելի բացակայությունը կապվել է դպրոցում տղաների
վատ առաջադիմության հետ, աղջիկների համեմատ, ավագ դպրոցից դուրս մնացողների, ինչպես նաև
պատանեկան հանցագործության ցուցանիշների հետ:177
129. Կանանց գերակշռող թիվը ուսուցչական անձնակազմում ավանդական է Հայաստանում, սակայն
կան նաև որակյալ տղամարդ ուսուցիչներ: Տղամարդկանց մեծ մասը թողել են ուսուցչի մասնագիտությունը
ցածր աշխատավարձերի և մասնագիտության ցածր վարկանիշի, ինչպես նաև սոցիալական
պաշտպանվածության ցածր մակարդակի պատճառով:178 Երբ ֆոկուս խմբի մասնակիցներին հարցրել
են, թե ինչու են տղամարդիկ թողնում ուսուցչի մասնագիտությունը կամ ինչու չեն կատարում ուսուցչի
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«Հայաստանը նշում է ՏՀՏ ոլորտում աղջիների մասնակցության միջազգային օրը» 2013թ. ապրիլի 25, panorama.am, http://www.panorama.am/en/soci
ety/2013/04/25/girls-in-ict/:
«Հայաստանի ռազմական կրթական հաստատությունների դռները բաց են կանանց համար,»2013թ. Հունիսի 06, Ռիա Նովոստի, http://en.ria.ru/		
military_news/20130606/181536514/Armenian-Military-Universities-Open-Doors-to-Women.html.[ALSO http://www.mil.am/1370502838]:
Զաստուխովայի Ն., Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն հայտարարություն, ՄԱԿ-ի Կանանց 			
կարգավիճակի հանձնաժողովի 55-րդ նիստում, 2011թ. փետրվարի 24, էջ 2:
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2013թ., էջ 79:
Հայաստանի Հանրապետության գենդերային հավասարության հայեցակարգ, էջ 15:
Մարտիրոսյան Մ., Հասուն տղամարդկանց արական դերային մոդելների բացակայությունը Հայաստանի միջնակարգ դպրոցներում 			
և վերջինիս ազդեցությունը պատանիների կողմից արական որակների իմաստավորման վրա, Ամփոփիչ վերլուծական զեկույց, Երևան, Կովկասյան
հետազոտությունների ռեսուրս-կենտրոններ (CRRC)- Հայաստան, էջ 19:
Հաշմի Ջ., Հայաստանում տղաների համար կրթության նվազող հասանելիությունը, Փաստաթուղթ 3. Դպրոցահասակ երեխաների մասին 		
փաստաթղթերի շարքից, Նյու Յորք, UNICEF, էջ 53:
Հայաստանի Հանրապետության՝ Պեկինի հռչակագրի և գործողությունների (1995թ.) ծրագրի իրականացման և Կանանց հիմնախնդիրների 		
մասին չորրորդ համաշխարհային համաժողովի քսաներորդ տարեդարձի համատեքստում Գլխավոր ասամբլեայի (2000թ.) հատուկ 			
քսաներեքերորդ նիստի արդյունքների ազգային վերանայում:
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աշխատանք իրենց մարզերում, նրանք նշել են, որ աշխատավարձերն այնքան ցածր են, որ տղամարդիկ
չեն կարող պահել իրենց ընտանիքները:
130. Գենդերային հավասարության հայեցակարգը և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը
որպես գերակայություն են սահմանել գենդերային մոտեցման ներդրումը կրթության ոլորտում կանանց
և տղամարդկանց ամբողջական ինքնահաստատման, ինչպես նաև սեռերից մեկի նկատմամբ
կողմնակալ վերաբերմունքի վերացման նպատակով:179 Այդ գործողության շրջանակներում կմշակվեն
նոր և գենդերային իմաստով զգայուն ծրագրեր, ինչպես նաև կապահովվի որոշումների կայացման
գործընթացում ավելի շատ կանանց ներգրավվածությունը: Մինչ այժմ չի իրականացվել կրթական
համակարգի գենդերային գնահատում, սակայն կատարվել են հետազոտություններ Երևանի երեք
դպրոցների ուսուցիչների և սովորողների շրջանում: Հետազոտության արդյունքում ուրվագծվել են
գոյություն ունեցող անհավասարությունների տեսակներ: Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է,
որ ընդհանուր առմամբ ուսուցիչների 54%-ը կարծում է, որ աղջիկներն ու տղաները էապես տարբերվում
են միմյանցից, որ նրանց նկատմամբ անհրաժեշտ է դրսևորել տարբեր մոտեցումներ: Հարցվողների
28%-ը նշել է, որ նրանք տարբեր են, սակայն հարկ է դրսևորել հավասար վերաբերմունք:180 Հարկ է նշել,
որ ուսուցիչները հստակ պատկերացում չունեն այն մասին, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում գենդերային
իմաստով հավասար մոտեցումները: Աշակերտները հաստատել են այն կարծիքը, որ նրանց նկատմամբ
կիրառվում են տարբեր մոտեցումներ և խտրական վերաբերմունք: Ֆիզիկական պատիժներն ավելի
շատ կիրառվում են տղաների նկատմամբ, իսկ աղջիկներից ակնկալվում է ավելի լավ վարք:
131. Ուսուցիչների մոտ կեսն արտահայտել է այն կարծիքը, որ «կանայք և տղամարդիկ պետք է
շարունակեն ստանալ ավանդական մասնագիտություններ» և, որ «կան մասնագիտություններ որոնք
հարիր չեն կանանց», (ուսուցիչների 56% համարում է, որ տղամարդը կարող է ունենալ ցանկացած
մասնագիտություն, որ նա ցանկանում է):181 Այս դիտարկումները ենթադրում են, որ ուսուցիչների մի մեծ
զանգվածի մոտ առկա են կարծրատիպային տեսակետներ գենդերի մասին, որն իր ազդեցությունն է
թողնում աղջիկներին տրվող հնարավորությունների վրա: Կանանց հիմնահարցերով զբաղվող որոշ
ՀԿ-ներ մշակել են գենդերային հավասարությանը ուղղված ծրագրեր ՝ ուսուցիչների և աշակերտների
շրջանում իրազեկության բարձրացման և աշխատանքային համագործակցության ապահովելու
նպատակով: Նման ծրագրերը կրթության ազգային ծրագրի բաղադրիչ չեն:
132. Բացի ուսուցչական կազմի կողմից ամրապնդվող կարծրատիպերից, դպրոցական դասագրքերը
վերարտադրում են կարծրատիպային տեղեկատվություն գենդերային դերերի մասին: Ըստ տարրական
դպրոցներում դասագրքերի գնահատման, տեքստերը և նկարները պատկերում են կանանց և
տղամարդկանց հստակ դերեր իրականացնելիս և աշխատանքեր կատարելիս: «Կանացի» դերերը
պատկերվում են ավելի պասիվ և սահմանափակ՝ ընտանեկան կյանքի, տնային գործերի, երեխաների
խնամքի և սնունդ պատրաստելու համատեքստում, մինչդեռ «արական» դերերն ավելի բազմազան
են և առնչվում են հանրային ոլորտին ցույց է տրվում, որ տղաներն ու տղամարդիկ ավելի ակտիվ
179
180
181

Հայաստանի Հանրապետության գենդերային հավասարության հայեցակարգ, էջ 18:
Հասարակությունն առանց բռնության, Գենդերային հավասարությունը Հայաստանի ավագ դպրոցներում, Երևան, 2013թ., էջ 16-17:
Նույն տեղում, էջ 13-15:
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են, ներգրավված են ստեղծագործական աշխատանքում և որոշումների կայացման գործընթացում:
Պատկերված ուսուցիչները բացառապես կանայք են, սակայն այլ մասնագիտությունները (օրինակ՝
բժիշկները, գիտնականները, արվեստագետները, օդաչուները և ոստիկանները) ներկայացված են
արական կերպարներով:182
Ֆոկուս խմբի մի քանի մասնակիցներ նշել են, որ թեև կանայք
ստանում են բարձրագույն կրթություն, նրանց մեծ մասն ամուսնանում է բուհն ավարտելուց հետո և
այդ պատճառով չի մտնում աշխատանքային շուկա: Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները
առանձնապես չեն մտահոգվում կին շրջանավարտների զբաղվածության ցածր մակարդակով, նրանք
դա բացատրում են որպես անձնական ընտրության խնդիր։ Ըստ ֆոկուս խմբերի մասնակիցների
(մասնավորապես Աշտարակում և Գորիսում), կանայք համարվում են հայկական ընտանիքի
հիմնասյունը: Հետևաբար, ընտանիքի հաջողությունն ուղղակիորեն կապված է կանանց կրթության
մակարդակի հետ: Մասնակիցներն ընդունել են նաև կանանց կրթության դրական ազդեցությունը
երեխայի զարգացման, ամուսնու մասնագիտական աճի և ընդհանրապես ընտանիքի ֆիզիկական
և մտավոր առողջության վրա: Մշակութային առումով կանանց կրթությունը ավելի քիչ է կապվում
վերջինիս մասնագիտական զարգացման հետ: Դրա փոխարեն այն կապվում է ապագա սերունդների
դաստիարակության հետ:
134. Հայաստանում տարածված համոզմունքը, որ կանանց կրթությունը նրանց օժիտի մասն է,
նույնիսկ փոխաբերական իմաստով, պահպանվում է մինչ այսօր: Երևանի պետական համալսարանում
16-25 տարեկան
ուսանողների
և ուսանողուհիների շրջանում
2013թ.-ին անցկացված
183
ուսումնասիրությունները բացահայտել են, որ երիտասարդների մեծ մասը կարծում է, որ «կինը պետք
է ունենա լավ կրթություն» (տղամարդկանց 93%-ը և կանանց 96%-ը):184 Սակայն հարցվողների մի ավելի
փոքր խումբ համարում է, որ «կարևոր է կամ շատ կարևոր է, որ կինն ունենա լավ աշխատանքային
կարիերա» (տղամարդկանց 46%-ը և կանանց 62%): Երբ հարցվողներին կոնկրետ հարցրել են
մասնագիտական կարիերայի կարևորության մասին, ուսանողուհիներն ավելի մեծ նշանակություն են
տվել լավ մասնագետ լինելուն, քան «հաջող մասնագիտական կարիերա անելու»: Այս բացահայտումը
մեկնաբանվել է տարբեր կերպ. որ կանայք պակաս ինքնավստահ են և չունեն կարիերայում առաջընթացի
ձգտումներ, ինչպես նաև կանայք վախենում են, որ մասնագիտական հաջողությունները կարող են
վտանգի տակ դնել իրենց ընտանեկան կյանքը և դժվարություններ կստեղծեն իրենց՝ որպես կին և մայր
ավանդական դերերի իրականացման համար:185
135. Նույնիսկ երիտասարդ աղջիկների շրջանում կարծրատիպերը բավական լայն են տարածված:
Ըստ երևանաբնակ 12-17 տարեկան 101 աղջիկների շրջանում անցկացված հետազոտության
182
183
184
185

Ծատուրյան Ռ., 2013թ., Գենդերային դերերը Հայաստանի տարրական դպրոցների դասագրքերում, Երևան, Հայաստանի բաց հասարակության 		
հիմնադրամ-Հայաստան
Հարցմանը մասնակցել է 205 ուսանողուհի և 173 ուսանող:
Երևանի պետական համալսարանի գենդերային և առաջնորդության ուսումնասիրության կենտրոն, Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների
գենդերային դիրքորոշումները 2014թ, էջ 9. http://ysu.am/gender/en/1383045671:
Նույն տեղում:
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արդյունքների, 88%-ը համաձայնել է այն մտքի հետ, որ «կնոջ համար ամենակարևոր բանն իր ամուսնու
համար լավ կին և երեխաների համար լավ մայր լինելն է», սակայն գրեթե նույն թվով աղջիկներ (70%)
ձգտում են համատեղել կարիերան ընտանիքի հետ:186 Միայն քիչ թվով աղջիկներ (20%) են ծրագրում
կենտրոնանալ միայն իրենց կարիերայի վրա և դառնալ լավ մասնագետ:
136. Հարկ է նաև նշել, որ կանանց կրթությունը տարբեր կերպ է արժևորվում մայրաքաղաքում և
մարզերում, ինչպես նաև տարբեր ընտանիքներում: Որոշ ընտանիքներում, օրինակ, տղաները «ստանում
են լավագույն կրթությունը և ձեռք են բերում ամենահեղինակավոր մասնագիտությունները լավագույն
համալսարաններում, մինչդեռ աղջիկները կարող են սովորել պակաս հայտնի համալսարաններում,
այդպիսով նաև ստանալով պակաս հեղինակավոր մասնագիտություններ կամ չսովորել ընդհանրապես»:187 1500 կանանց և տղամարդկանց շրջանում (կանանց և տղամարդկանց մոտավորապես
հավասար մասնակցությամբ) Երևանում և հինգ մեծ մարզերում իրականացված գենդերային
կարծրատիպերի մասին սոցիոլոգիական հարցումների մասնակիցներին խնդրել են թվարկել երեք
հատկանիշներ, ըստ իրենց ընտրության, որ իրենք զարգացնում և դաստիարակում են իրենց տղաների և
աղջիկների մեջ: Տղաների համար «կրթությունը» առաջին տեղում էր (պատասխանողների 16.5%-ը նշել
է այդ որակը), այդ պատասխանը նույնիսկ չի նշվել աղջիկների վերաբերմամբ:188

137.
Գենդերային բռնությունը, հատկապես ընտանեկան բռնությունը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն
է, որին կանայք բախվում են Հայաստանում: Ընդհանուր առմամբ ընտանեկան բռնությունը կապված
է կանանց ենթակա դերի և տղամարդու իշխանությունը և վերահսկողությունը առաջնային համարող
հայրիշխանական համակարգի հետ: Հայաստանի Գենդերային հավասարության հայեցակարգը և
ռազմավարական գործողությունների ծրագիրը պարունակում են հատուկ բաժիններ գենդերային
բռնության կանխարգելման խնդիրների վերաբերյալ (ԳԲ), ուշադրություն հրավիրելով զոհերի համար
պետական ծրագրերի բացակայության, տուժածների դեմ հասարակական նախապաշարմունքների,
ինչպես նաև ԳԲ-ի մասին վիճակագրական տվյալների բացակայության վրա:189 Կառավարությունը
հաստատել է 2011-2015թթ. գենդերային բռնության դեմ պայքարի առանձին ռազմավարական
գործողությունների ծրագիր,190 որը նախատեսում է ԳԲ-ի կանխարգելումը, ԳԲ տուժածներին
համակողմանի ծառայությունների տրամադրումը և պաշտպանությունը և բռնություն կիրառողների
քրեական հետապնդումը: Թեև քաղաքականությունը սահմանող փաստաթղթերը անդրադառնում են
գենդերային բռնությանը, կառավարության և ՀԿ-ների գործողությունները հիմնականում ուղղված են
ընտանեկան բռնության կամ մասնավորապես կողակցի կողմից կիրառվող բռնության խնդիրներին:
138. Թեև ընտանեկան բռնության մասին տվյալները բացակայում են, կառավարության և կանանց
հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ների կողմից իրականացվող հետազոտությունները ցույց են տվել, որ
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Ազնաուրյան Զ., 2013թ., Երևանի դեռահաս աղջիկների սոցիալ-հոգեբանական առանձահատկությունները, էջ 21, 24:
Նույն տեղում, էջ 12:
Հայաստանում գենդերային վերաբերմունքի և կարծրատիպերի մասին սոցիալական հետազոտություն, էջ 30-31:
Հայաստանի Հանրապետության գենդերային հավասարության հայեցակարգ, էջ 29-30:
Ընդունվել է 2011թ. հունիսի 17:
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այն լայն տարածում գտած երևույթ է, որն իր ազդեցությունն է ունենում բնակչության մեծ մասի վրա:
Ընտանեկան բռնությունը մնում է նաև թաքնված խնդիր, որը տեսանելի չէ հասարակության մեջ: 20082009թթ. իրականացվել է մեծածավալ քանակական հետազոտություն, որին մասնակցել է երկրի տարբեր
հատվածներից ներգրավված 5,000 տնային տնտեսություն: Հետազոտությունը բացահայտել է, որ այն
կանանց 61.7%-ը, ովքեր երբևէ զուգընկեր կամ ամուսին են ունեցել, ենթարկվել են հսկողության՝ վարքի
որևէ տեսակի առումով: Ավելի կոնկրետ, կանանց 25%-ը ենթարկվել է հոգեբանական բռնության,
8.9%-ը՝ ֆիզիկական բռնության, 3.3%-ը՝ սեռական բռնության, իսկ 9.5%-ը՝ ֆիզիկական և/կամ սեռական
բռնության:191 Այլ հետազոտություններ նույնպես բացահայտել են ընտանեկան բռնության բարձր
մակարդակ: Հարցվողների 27%-ից մինչև 46%-66%-ը հայտնել է ֆիզիկական բռնության և հոգեբանական
շահագործման մասին, համապատասխանաբար:192
139. Բացի հոգեբանական, ֆիզիկական, գենդերային բռնության տարածվածությունը գնահատելուց,
2008-2009թթ.-ին հետազոտությունը ներառել է հարցեր, որոնք բացահայտել են նաև ընտանեկան
բռնության տնտեսական ասպեկտները, և թե որքանով են Հայաստանի կանայք ենթարկվում
«տնտեսական բռնության կամ շահագործման»: Տնտեսական բռնությունը կարող է դրսևորվել որպես
հսկողություն կանանց վաստակած գումարների նկատմամբ և/կամ որպես նրանց աշխատելու դեմ
դրված արգելք: Ներկայումս, ամուսնացած կանանցից 7.4%-ը «դադարել են աշխատել կամ հրաժարվել
են իրենց աշխատանքից, քանի որ ամուսինները չեն ցանկացել, որ աշխատեն», իսկ 8.7%-ը նշել է, որ
«ամուսինները վերցրել են նրանց վաստակած գումարները՝ հակառակ իրենց կամքի»:193
140. Կանանց՝ ֆինանսական անկախության բացակայությունը և տնտեսական կախվածությունը
միայն բռնության հետևանքներ չեն։ ՀԿ-ներից մեկի կողմից իրականացված հետազոտությունը, որին
մասնակցել են 1,006 հայ կանայք, ցույց է տվել, որ պատասխանողների 85%-ը համաձայնել է այն
գաղափարի հետ, որ «շատ կանայք ստիպված են լինում կա՜մ միայնակ ապրել և լինել աղքատ, կա՜մ
մնալ այն տանը, որտեղ նրանք ծեծի են ենթարկվում»:194 Արդեն նշված ազգային հետազոտությունը ցույց
է տվել, որ ամուսին ունեցող և բռնության ենթարկված կանանց մի մեծ խումբ, գործազուրկ է եղել (60.9%):
Սա վերագրվում է այն փաստին, որ «ընտանեկան բռնությունից տուժածները ..... տնտեսապես կախված
են իրենց զուգընկերոջից [և] դժվարանում են վերջ դնել իրենց շահագործող հարաբերություններին»:195
Բռնության ենթարկված կանանց միայն մեկ երրորդն է գումար վաստակում (37.7%): 196 Մնացած կանայք
չունեն անկախ եկամուտների աղբյուրներ և հետևաբար կախված են այլ անձանցից, հիմնականում՝
իրենց տղամարդ զուգընկերներից կամ ամուսիններից:
141. Տնտեսապես հզորացման և ընտանեկան բռնության միջև կապը վեր հանող հետազոտությունները
ցույց են տվել, որ «ավելի անաչառ և պակաս բռնություն պարունակող հարաբերություններն ավելի հեշտ
են ձևավորվում և կայանում այն դեպքում, երբ կնոջ և տղամարդու վաստակած եկամուտները շատ չեն
տարբերվում»:197 Այն կանայք, ովքեր կարող են հավասարեցնել իրենց աշխատանքային կարգավիճակը
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Համազգային հետազոտություն կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ, 2008-2009թթ., էջ 10:
Գենդերային գնահատում ԱՄՆ ՄԶԳ - Հայաստան, էջ 40:
Համազգային հետազոտություն կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ, 2008-2009թթ., էջ 10:
Հայաստանում կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնություն և շահագործում. համազգային հետազոտության զեկույց,էջ 89:
Հայաստանում կանանց դեմ ընտանեկան բռնության համազգային հետազոտություն, էջ 10:
Նույն տեղում, էջ 13:
Նույն տեղում:
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իրենց զուգընկերոջ կամ ամուսնու կարգավիճակին, սովորաբար, ենթարկվում են շահագործման ավելի
քիչ տեսակների: Մյուս կողմից, ուսումնասիրությունները նաև ցույց են տվել, որ «բռնություն ցուցաբերող
անձինք կարող են հակադրվել կանանց ֆինանսական անկախությանը և վախենալ դրանից, և այդ
դեպքում կարող են բռնություն կիրառել՝ կանխարգելելու կանանց կողմից ֆինանսական միջոցներ
վաստակելը, որի արդյունքում կանայք կդառնային ֆինանսապես անկախ, ինքնաբավ և ձեռք կբերեին
սոցիալական հզորություն»:198 Այնպիսի իրավիճակներում, երբ տղամարդկանց չունեն տնտեսական
միջոցներ և աշխատանք, «նրանք կարող են կիրառել բռնություն որպես իրենց իշխանությունը
վերահաստատելու փորձ»:199
Այս պատճառով, կանանց տնտեսապես հզորացմանն ուղղված
ծրագրերը, հատկապես այնպիսի իրավիճակներում, երբ գենդերային բռնությունից տուժածների
համար գոյատևման միջոցներ չկան, հաճախ նաև ներառում են միջոցառումներ՝ ուղղված կանանց
անվտանգության ապահովմանը:
142. Գենդերային բռնության այլ տեսակները պակաս լուրջ չեն, քան ընտանեկան բռնությունը, սակայն
դրանք մանրամասն չեն ուսումնասիրվել Հայաստանում: Օրինակ, չկան պաշտոնական տվյալներ
աշխատանքային վայրում սեռական ոտնձգությունների մասին, սակայն ըստ 2004թ.-ին արված
հետազոտության, հարցված կանանց 64%-ը ենթարկվել է սեռական ոտնձգությունների աշխատանքի
վայրում: Հինգ կանանցից մեկը ստիպված է եղել հեռանալ աշխատանքից սեռական ոտնձգության
պատճառով, իսկ 5%-ը «հարկադրաբար մտել է անցանկալի հարաբերությունների մեջ ղեկավար
պաշտոն զբաղեցնող տղամարդ գործընկերների հետ՝ աշխատանքը չկորցնելու նպատակով»:200
Կանանց ռեսուրս կենտրոնը՝ ՀԿ, որը ստանում է մեծ թվով բողոքներ աշխատանքային վայրում սեռական
ոտնձգությունների մասին, իրականացրել է հետազոտություն, համաձայն որի կանայք ենթարկվում
են ոտնձգությունների գործատուների, ղեկավարների, գործընկերների, ինչպես նաև հաճախորդների
կողմից (որոնք դրսևորվում են կամ որպես թյուրիմացաբար դրսևորված ոտնձգություն, կամ որպես
թշնամական աշխատանքային միջավայր):201 ՀԿ-ների կողմից հավաքագրված տեղեկատվությունը ցույց
է տալիս, որ սեռական ոտնձգության ենթարկվողները հազվադեպ են ներկայացնում պաշտոնական
բողոք կամ դիմում ոստիկանությանը կամ կանանց հիմնահարցերով զբաղվող կազմակերպություններին
տեղ գտած դեպքերի մասին, սակայն դրա փոխարեն նրանք փորձում են ինքնուրույն լուծել խնդիրը՝
հաճախ աշխատանքից հեռանալու կամ տղամարդ բարեկամի միջամտությամբ, ում խնդրում են խոսել
գործատուի, ղեկավարի կամ նույնիսկ հաճախորդի հետ:202 Սույն գնահատման նպատակով չի գտնվել
որևէ ուսումնասիրություն սեռական ոտնձգությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում կրթական
հաստատություններում կամ հանրային տրանսպորտի մեջ: Ամեն դեպքում կանայք նշում են, որ իրենք
ենթարկվում են սեռական ոտնձգությունների փողոցում, հատկապես երեկոյան, աշխատանքային
ժամերից հետո:203
198
199
200
201
202
203

Սանդերս Ս. ,2011թ. Ակտիվների ձևավորման ծրագիր ընտանեկան բռնությունից տուժածների համար, Վաշինգտոն, Կոլումբիայի շրջան. 		
Ընտանեկան բռնության հարցերով ազգային կենտրոն. http://www.vawnet.org/grants-funding/printdocument.php?doc_id=2972&find_type=web_desc_
AR:
Նույն տեղում։
Ամնեսթի Ինթերնեշնլ, 2008թ., Չկա հպարտություն լռության մեջ, Հակազդելով ընտանեկան բռնությանը Հայաստանում, Լոնդոն, էջ 12.
Հայաստանի աշխատաշուկայի գենդերային ասպեկտները, էջ 8:
Նույն տեղում, էջ 9, և Սարգսյան Ի., 2007թ., Սեռական ոտնձգությունները աշխատավայրում, մագիստրոսական թեզ, Երևան. Հայաստանի 		
Ամերիկյան Համալսարան, էջ 6-7:
Հայաստանի աշխատաշուկայի գենդերային ասպեկտները, էջ 8: Հարկ է նշել, որ Երևանի պետական համալսարանի Գենդերի և առաջնորդության
կենտրոնն աջակցում է աշխատավայրում սեռական ոտնձգությունների մասին հետազոտությանը, որը պետք է ավարտվի մինչև 2015թ.:
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Տրամախաչվող գենդերային խնդիրներ

143. Չի կարելի անտեսել հասարակության վերաբերմունքը, քանի որ այն ազդում է ընտանեկան
բռնությունից տուժածների՝ օգնություն հայցելու կարողության վրա։ Ուսումնասիրությունները
հաստատում են այն փաստը, որ գոյություն ունի երկակի կարծիք այն մասին, թե ընդունելի է արդյոք
տղամարդկանց կողմից բռնության կիրառում հարաբերություններում: Հետազոտությանը մասնակցած
կանանց մեծ մասը (56%) և տղամարդկանց ավելի քան մեկ երրորդը (35.8%) համաձայն չեն այն մտքի հետ,
որ կանայք իրենք են դրդում իրենց ամուսիններին ձեռք բարձրացնել իրենց վրա: Պատասխանողների
մի մեծ զանգված էլ համարում է, որ երբեմն հենց այդպես էլ պատահում է (39.4% տղամարդիկ և 34%
կանայք): Պատասխանողների մի այլ խումբ համարում է, որ միշտ էլ այդպես է լինում (տղամարդկանց
17.2%-ը և կանանց 9.7%):204 Երկրորդ ուսումնասիրության ժամանակ պատասխանողների 24%-ը
(կանայք և տղամարդիկ) կարծում էր, որ ընտանեկան բռնությունը կարող է արդարացվել, սակայն
միևնույն ժամանակ 36.8%-ը կարծում էր, որ դա հանցագործություն է: Միանշանակ է, որ տղամարդիկ
ավելի համաձայն են այն մտքի հետ, որ «կանանց բռնության ենթարկելը լավ է առաջին հերթին հենց
կանանց համար» (65%-ը համաձայնել է):205
144. Ընտանեկան բռնության խնդիրները, սովորաբար, համարվում են անձնական խնդիրներ,
ինչպես նաև ամոթալի երևույթ, և այդ պատճառով բռնությունից տուժածները այդ մասին չեն
բարձրաձայնում իրենց ընտանիքներից դուրս և ոչ պաշտոնական շփումներում:206 Նույնիսկ
սեռական բռնության ենթարկվող շատ զոհեր վախենում են մեղադրվել հասարակության կողմից նման
իրավիճակում հայտնվելու համար, և հետևաբար նրանք չեն հայտնում ոստիկանությանն այդ մասին:207
Կանանց խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունները հատկապես ակտիվ են եղել իրազեկության
բարձրացման ուղղությամբ՝ նվազեցնելու գենդերային բռնությունների հետ կապված ամոթի զգացումը
և խթանելու իրենց ծառայությունները: Այդ ՀԿ-ները նշել են, որ նման քարոզարշավներից հետո ավելի
շատ կանայք են իրենց դիմում: Այս աշխատանքները չափազանց կարևոր են, սակայն կանանց
հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ները միայնակ չեն կարող տրամադրել անհրաժեշտ աջակցություն
պատշաճ կերպով՝ հասարակության վերաբերմունքը փոխելու համար: Բացի այդ, լրատվական
միջոցները ներկայացնում են գենդերային բռնությունները որպես սովորական և արդարացվող
երևույթ: Օրինակ՝ ՀԿ-ներից մեկն իրականացրել է մի հայտնի հեռուստասերիալի վերլուծություն, որի
արդյունքում պարզվել է, որ այն 550 րոպեների ընթացքում, երբ սերիալում պատկերվել են կանայք,
կինը հիմնականում պատկերվել է ենթարկվողի, լացողի կամ ընկճվածի կերպարով: Տասը գլխավոր
հերոսուհիներից գրեթե բոլորը ենթարկվում էին բռնության տարբեր դրսևորումների, և միայն մեկն էր
աշխատում:208
145. Բռնություն
գործոններից են
204
205
206
207
208

պարունակող հարաբերությունները շարունակելու պատճառ հանդիսացող
պաշտպանական միջոցառումների և տուժածի համար ծառայությունների

Ինձ հեռու պահեք ձեր կարծրատիպերից. Սոցիոլոգիական հետազոտության վերլուծություն, էջ 23:
Հայաստանում գենդերային վերաբերմունքի և կարծրատիպերի մասին սոցիալական հետազոտություն, էջ 73-74:
Համաձայն հետազոտություններից մեկի, ընտանեկան բռնության ենթարկված և օգնություն հայցող կանանց 76.5% վերադարձել են իրենց ընտանիք,
27.2%-ը վստահել են իրենց ընկերներին: Միայն 17.3%-ն է դիմել ոստիկանություն, իսկ 3.7%-ը դիմել դատարան: Ընտանեկան բռնությունը և կանանց
շահագործումը Հայաստանում. Համազգային հետազոտության զեկույց, էջ 87:
Գևորգյան Ս., 2011թ., Սեռական ոտնձգություն. Վախը և ամոթը ստիպում են հայ կանանց լռել. Արմենիա նաու, հունիսի 10, http://arme			
nianow.com/social/human_rights/30318/ armenia_domestic_violence_sexual_abuse
Ուսումնասիրելով կանանց իրավունքները և ֆեմինիստական շարժման ձևավորումը Հայաստանում. Անցյալի դասեր և ռազմավարության 		
մշակում ապագայի համար, էջ 24:
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բացակայությունը և հանցագործությունների անպատժելիությունը: Թեև առկա է լավ ձևակերպված
քաղաքականության շրջանակ գենդերային բռնության խնդիրներին արձագանքելու կոնկրետ
համակարգ մշակելու համար, կառավարությունը չի իրականացրել պատշաճ գործողություններ այդ
ուղղությամբ: 2013թ. հունվարին ՀՀ խորհրդարանը չի հաստատել «Ընտանեկան բռնության մասին»
ՀՀ օրենքի նախագիծը, որի համար կանանց հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ները տարիներ շարունակ
լոբինգ են իրականացրել: Օրենքի նախագիծը ուսումնասիրվել է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
և Արդարադատության նախարարությունների կողմից:209 Ըստ կառավարության հաշվետվության
«իրավական և արդարադատության ոլորտում ներգրավված բոլոր պետական մարմինները…
արտահայտել են բացասական կարծիք օրենքի նախագծի մասին»:210
Օրենքը չհաստատելու
պաշտոնական պատճառաբանությունն այն էր, որ ներկայումս ընթանում են օրենսդրական
դաշտի լայնածավալ բարեփոխումներ, և Վարչապետը կոչ է արել վերանայման գործընթացում
համապատասխան փոփոխություններ կատարել ընտանեկան բռնության մասին դրույթներ պարունակող
իրավական ակտերում (Քրեական դատավարության օրենսգիրք և Վարչական օրենսգիրք):211 Սույն
գնահատման նպատակով հարցված փորձագետները նշել են, որ օրենքի նախագիծը պարունակում է
իրավական պաշտպանության նոր հնարավորություններ (ինչպես օրինակ պաշտպանության կարգեր),
որոնք ներառված չեն գործող օրենսգրքերում: Նրանք նաև նշել են, որ օրենքը ենթադրում է ընտանեկան
բռնության կանխարգելման միջոցներ: Օրենքը մերժելու իրական պատճառը համարվում է քաղաքական
կամքի բացակայությունը, ինչպես նաև այն փաստը, որ ընտանեկան բռնությունը Հայաստանում խնդիր
չի համարվում: Իրական պատճառներից է նաև այն, որ կառավարությունը չի ցանկանում պետական
միջոցներ հատկացնել տուժածներին մատուցվող ծառայությունների զարգացման համար: ՀԿ-ները
նաև իրականացրել են լոբինգ Քրեական օրենսդրության դրույթները փոփոխելու համար՝ սեռական
բռնությունների և բռնաբարության մասին դրույթների մասում, որպեսզի բարելավվի Աշխատանքային
օրենսգրքով աշխատավայրում գենդերային խտրականության և ֆիզիկական բռնության հարցերի
կարգավորումը:
146. Ընտանեկան բռնությունից տուժածներին օժանդակությունը բացառապես տրամադրվում
է ՀԿ-ների կողմից, որոնք առաջարկում են նաև թեժ գծերով խորհրդատվություն, հոգեբանական և
իրավաբանական խորհրդատվություն, իսկ երբեմն էլ նաև ժամանակավոր կացարանների տրամադրում:
Սակայն հարկ է նշել, որ այս կազմակերպությունները չունեն համապատասխան հնարավորություններ՝
լիովին արձագանքելու կանանց կարիքներին: Հայաստանը չունի հատուկ իրավական պաշտպանության
մեխանիզմներ ընտանեկան բռնությունից տուժածների համար: Գործում է ընդամենը երկու կացարան
(դրանցից ոչ մեկին չի օժանդակում պետությունը): Չեն իրականացվում օժանդակության ծրագրեր՝
գտնելու բնակարան կամ աշխատանք այն կանանց համար, ովքեր չեն կարող վերադառնալ տուն:
147.
Բռնության ենթարկված կանանց համար երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ այլընտրանքային
բնակարանների բացակայությունը հատկապես համարվում է խնդիր, քանի որ գոյություն չունեն
հանցագործին տնից հեռացնելու իրավական մեխանիզմներ, իսկ կանանց 88%-ը, ովքեր թողել են
209
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Կանանց խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունները 2007թ.-ին սկսեցին մշակել «Ընտանեկան բռնության մասին» օրենքի նախագիծը, որը 		
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացվեց 2009թ.: 2011թ.-ին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 			
նախարարությունը ձևավորեց աշխատանքային խումբ՝ նախագիծն ուսումնասիրելու համար: Օրինագիծը դրվել է 				
հանրային քննարկման 2012թ.-ին:
Հայաստանի Հանրապետության՝ Պեկինի հռչակագրի և գործողությունների (1995թ.) ծրագրի իրականացման և Կանանց հիմնախնդիրների 		
մասին չորրորդ համաշխարհային համաժողովի քսաներորդ տարեդարձի համատեքստում Գլխավոր ասամբլեայի (2000թ.) հատուկ 			
քսաներեքերորդ նիստի արդյունքների ազգային վերանայում:
Նույն տեղում:
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իրենց տունը ընտանեկան բռնության հետևանքով, նշել են, որ ի վերջո վերադարձել են ընտանիք:212
Միջազգային լավագույն փորձն առաջարկում է ստեղծել մեկ ճգնաժամային կենտրոն բնակչության
յուրաքանչյուր 50,000-ի հաշվով, իսկ կացարանում առնվազն մեկ տեղ հատկացնել յուրաքանչյուր
10,000 -ի հաշվով:213 Ներկայումս Հայաստանը, որն ունի երեք միլիոն բնակչություն, իր առջև չի դրել այս
նպատակը:
148. Այս գնահատման ժամանակ հաստատվել է, որ ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները
չեն գնահատել իրենց ծառայությունների տնտեսական արժեքը: Այսպիսի հաշվարկները կարող են
օգտակար լինել պետության կողմից ընտանեկան բռնության մասին օրենքի իրագործման նպատակով
պետության հնարավոր ծախսերի գնահատման և բյուջեի պլանավորման համար:
149. Թեև Հայաստանում գենդերային բռնության տնտեսական ազդեցությունը համայնքի վրա
ընդհանուր առմամբ չի ուսումնասիրվել, միջազգայնորեն ընդունված է, որ գենդերային բռնությունը
լուրջ բացասական ազդեցություն է ունենում ազգային ռեսուրսների վրա (եթե չխոսենք անհատական
մակարդակում կանանց և նրանց ընտանիքների վրա ունեցած կործանարար հետևանքների մասին): Այլ
երկրներում կատարված գնահատումների արդյունքում պարզվել է, որ ԳԲ-ն «նվազեցնում է տուժածների
հնարավորությունները՝ արդյունավետ կերպով իրենց ներդրումն ունենալ ընտանիքում, տնտեսության
մեջ և հանրային կյանքում: Այն նաև ծախսում է սոցիալական ծառայությունների, արդարադատության
համակարգի, առողջապահական գործակալությունների և գործատուների ռեսուրսները: Թեև մինչ այժմ
իրականացված ամենամանրակրկիտ հետազոտությունները թերագնահատել են այս ծախսերը, այդ
բոլոր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կանանց դեմ բռնությունների խնդիրներին արձագանքելու
ձախողումն ունենում է լուրջ տնտեսական հետևանքներ:214
150. Հայաստանում ընտանեկան բռնությունը գնահատվել է որպես կանանց տնտեսական
արդյունավետությունը նվազեցնող գործոն, ինչը կարող է էական չափերի հասնել, եթե դիտարկեք
հանրագումարային արժեքը: Սեռական ոտնձգություններն աշխատավայրում կանանց համար
աշխատանքի ընտրությունը և աշխատանքային առաջխաղացումը սահմանափակող գործոններ են:
Թեև Հայաստանի վերաբերյալ տվյալներ չկան, այլ երկրներում բռնության ծախսերը գնահատելու
համար իրականացված վերլուծությունները ցույց են տվել, որ ուղղակի ծախսերի (կանանց համար
ծառայությունների ծախսերը, առողջապահության, օրենքի կիրարկման, իրավական ծախսերը և
գույքային վնասները), ինչպես նաև մասնավոր հատվածում անուղղակի ծախսերի (աշխատանքի
վայրում արտադրողականության կորուստ կամ նվազում) արդյունքում տնտեսական կորուստները
յուրաքանչյուր տարի հասնում են միլիարդավոր դոլարների: Եվրախորհրդարանն օրինակ հաշվարկել
է, որ կանանց նկատմամբ բռնության տարեկան տնտեսական ծախսերը Եվրոպական Միությունում
կազմել են 228 միլիարդ եվրո (285 ԱՄՆ դոլար) 2013թ.-ին (ԵՄ համախառն ներքին արդյունքի [ՀՆԱ]
1.8% 2011թ.-ին):215 Կանխման ծախսերը սովորաբար համարվում են տնտեսապես ավելի արդյունավետ,
քան արդեն իսկ տեղ գտած բռնության հետևանքների ուղղությամբ աշխատանքների ծախսերը:
212
213
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Ուսումնասիրելով կանանց իրավունքները և ֆեմինիստական շարժման ձևավորումը Հայաստանում. Անցյալի դասեր և ռազմավարության 		
մշակում ապագայի համար, էջ 88:
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար 2010թ.UNiTE վերջ տալ կանանց դեմ բռնությանը արշավ,էջ 2։
Միավորված ազգերի կազմակերպություն 2006, Վերջ կանանց դեմ բռնությանը. Խոսքերից դեպի գործողություններ, Գլխավոր քարտուղարի 		
ուսումնասիրություն, Նյու Յորք, 2006թ., էջ 2:
Կանանց իրավունքների և գենդերային հավասարության հանձնաժողով, Եվրախորհուրդ, 2013թ., Կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի 		
հանձնաժողովի առաջարկությունների զեկույցի նախագիծ,2013թ./2004, Ստրասբուրգ, էջ 15:
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151. Վերջին երեք տարիներին նորածինների՝ ըստ սեռի թվաքանակի խեղաթյուրված
հարաբերակցության խնդիրը Հայաստանում դարձել է խնդիր և՜ հանրային քննարկումների, և՜
հետազոտությունների առարկա: 1990-ականներից ի վեր նորածինների սեռային պատկանելության
գործակիցների տարամիտումը շարունակաբար աճել է: Տղա երեխաների թիվը եղել է սովորականից
ավելին, քան աղջիկ երեխաների թիվը: Նույն միտումները դիտարկվում են նաև Ադրբեջանում
և Վրաստանում: Հայաստանի անկախանալուց
անմիջապես հետո նորածինների սեռային
պատկանելության գործակցի տարամիտումն աճել է՝ համեմատած ընդունված կենսաբանական
գործակցի հետ (102-106 տղա 100 աղջկա հաշվով)՝ հասնելով իր գագաթնակետին՝ մինչև 120 տղա
ցուցանիշի յուրաքանչյուր 100 աղջկա հարաբերակցությամբ (սա աշխարհում գրանցված ամենաբարձր
ցուցանիշն է): Հարևան երկրներում նույն ցուցանիշը գրանցվել է 115-118 տղա յուրաքանչյուր 100
աղջկա հաշվով ծննդյան պահին):216 Այդ ժամանակից ի վեր, նորածինների սեռային պատկանելության
ցուցանիշների հարաբերակցությունը տատանվել է 114-ի և 116-ի միջակայքում, իսկ 2012թ. այն
կայունացել է 114 տղա յուրաքանչյուր 100 աղջկա հարաբերակցությամբ:217 Նորածինների սեռային
պատկանելության ցուցանիշների հարաբերակցությունը Հայաստանում երբեմն էապես տարբերվում է
ըստ շրջանների՝ տատանվելով Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերում գրանցված ամենաբարձր
գործակցից (122-124 տղա յուրաքանչյուր 100 աղջկա հարաբերակցությամբ) մինչև ամենացածր
գործակիցը, որը գրանցվել է Երևանում և Սյունիքի մարզում՝ կազմելով 110-113 տղա յուրաքանչյուր 100
աղջկա հարաբերակցությամբ:218
152. 2013թ.-ին անցկացված ուսումնասիրությունները, որոնց օժանդակել է ՄԱԿ-ի բնակչության
հիմնադրամը, հաստատել են գոյություն ունեցող կասկածները՝ նորածինների սեռային պատկանելության
ցուցանիշների խեղաթյուրվածության պատճառների վերաբերյալ: Այսպիսի ցուցանիշները արդյունքն են
այնպիսի տեխնոլոգիաների օգտագործման, որոնցով հնարավոր է որոշել երեխայի սեռը նախածննդյան
շրջանում, ինչպես նաև արհեստականորեն ընդհատել հղիությունը պտղի՝ իգական սեռի լինելու
դեպքում:219 Ընտանիքները Հայաստանում դիմում են նախածննդյան շրջանում պտղի ընտրությանը
որպես միջոց՝ կանխելու աղջիկ երեխաների ծնունդը և տղա երեխա ունենալու ակնկալիքով:220
153. Նախածննդյան շրջանում երեխայի սեռի ընտրության համար գոյություն ունի երեք նախապայման.
երեքն էլ առկա են Հայաստանում՝ (i) այնպիսի միջոցների հասանելիություն և մատչելիություն, որոնց
օգնությամբ հնարավոր է դառնում որոշել սեռը ներարգանդային փուլում և ընդհատել հղիությունը, (ii)
տղա երեխաների նախընտրելի լինելու փաստն՝ այն գաղափարի հիման վրա, որ ավելի շահավետ է
ունենալ տղա երեխա, (iii) պտղաբերության նվազում և ծնելիության ցածր մակարդակ, ինչը ստիպում
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Գիլմոտո Ս., Նորածինների սեռային պատկանելության ցուցանիշների անհավասարակշռությունը Հայաստանում. Ժողովրդագրական ապացույցներ և
վերլուծություն, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, Երևան, 2013թ., էջ 40:
Նույն տեղում, էջ 6:
Նույն տեղում, էջ 54-55:
Կա կարծիք, որ սեռային պատկանելության ցուցանիշների անհավասարակշռվածության առաջնային պատճառներից է սեռի հատկանիշով 		
հղիության արհեստական ընդհատումը, և ոչ թե օրինակ նախածննդյան շրջանում ծննդօգնության կլինիկաներում սեռի որոշումը: 			
Նույն տեղում, էջ 61:
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, «Նորածինների սեռային պատկանելիության ցուցանիշների անհավասարակշռվածությունը Հայաստանում. 		
Ժողովրդագրական ապացույցներ և վերլուծություն» զեկույցի տեղեկատվական թերթիկ,մայիսի 02, 2013թ., Երևան ,էջ 1:
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է ծնողներին ընտրություն կատարել հղիության շրջանում:221 Ավելի մանրամասն ուսումնասիրությամբ
պարզ է դառնում, որ Հայաստանում 1990-ականներից ի վեր լայն կիրառություն գտած ուլտրաձայային
տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև խորհրդային շրջանից ժառանգած հղիության արհեստական ընդհատման
կիրառումը՝ որպես ընտանիքի պլանավորման միջոց մեծապես նպաստում են ներկայիս պատկերի
ստացմանը:
154. Ծնելիության նվազող գործակիցը, հավանաբար տնտեսական անկայունության հետ միասին ևս
նշանակում են, որ ընտանիքների անդամների քանակն էապես նվազել է: Ծնելիության մակարդակը ցածր
է փոխարինման գործակցից Հայաստանում՝ մեկ կին 1.5 երեխա ծնելիության միջին ցուցանիշով 2011թ.ին:222 Ընտանիքների անդամների քանակի նվազման կարևորության մասին վկայում է այն փաստը, որ
պտղի սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների ցուցանիշը մեծապես աճում է հատկապես
երրորդ կամ չորրորդ հղիությունների դեպքում։ Երրորդ երեխաների դեպքում սեռային պատկանելության
հարաբերակցությունը կազմել է 170 տղա և 100 աղջիկ 2001-2010թթ.-ին: 223 Այս եզրահանգումները նաև
հաստատվել են ֆոկուս խմբերի քննարկումների ժամանակ, երբ մասնակիցները նշել են, որ առաջին
հղիության ժամանակ նրանք հույս ունեն, որ կծնվի առողջ երեխա, իսկ արդեն հետո երբ չի ծնվում տղա
երեխա, ընտանիքները կենտրոնանում են այն փաստի վրա, որ հարկավոր է ունենալ տղա երեխա:
155. Երրորդ նախապայմանը, այսինքն՝ տղա երեխայի նախընտրելիությունը, կարծես ամենադժվարն
է չափելիության իմաստով: Կարևոր է նաև միշտ հիշել, որ տղա երեխային նախապատվություն
տալու փաստը ինքնին ավելի խորը գենդերային խտրականության դրսևորում է: Թեև տղա երեխայի
նախապատվության վերաբերյալ իրականացվել են սահմանափակ թվով ուսումնասիրություններ
Հայաստանում, հետազոտություններն, այնուամենայնիվ, հստակ վկայում են այն մասին, որ ծնողները
այնքան էլ անտարբեր չեն իրենց ընտանիքի գենդերային կազմի նկատմամբ, և նախընտրում են
ավելի շատ տղա երեխաներ ունենալ, քան աղջիկ երեխաներ:224 Հետազոտություններից մեկը ցույց է
տվել, որ այն ընտանիքների թիվը, որոնք նախընտրում են տղա երեխա, վեց անգամ ավելի մեծ է, քան
աղջիկ երեխա ցանկացող ընտանիքներինը: Գյուղական համայնքներում այս ցուցանիշը ավելի մեծ է՝
հասնելով 10-ի: Քաղաքային համայնքներում տղա երեխային տրվող նախապատվությունը պակաս
ակնհայտ է, այսինքն տղա երեխա ցանկացողների թիվը չորսը անգամ ավելի մեծ է, քան աղջիկ երեխա
ցանկացող ընտանիքներինը:225 Նման տարբերությունները կարող են արտացոլել ավելի ավանդական
մոտեցումները գյուղական համայնքներում տղամարդկանց դերի մասին, կամ կարող են վկայել այն մասին,
որ քաղաքի բնակիչները հստակ հասկանում են, որ իրենց աղջիկ երեխաները կարող են ունենալ ավելի
լավ հնարավորություններ: Տղա երեխայի նախընտրությունը (նորածինների սեռային պատկանելության
ցուցանիշների ամենախեղաթյուրված հարաբերակցությունը) հստակ արտահայտված է այն մարզերում,
որտեղ մեծ է տղամարդկանց միգրացիայի մակարդակը:
156. Անհավասարության և գենդերային տարբերությունների տեսակները, որոնք քննարկվել են սույն
գնահատման փաստաթղթի շրջանակներում, բխում են Հայաստանի հայրիշխանական մշակույթից,
որը հիմնված է «հայրական բարեկամական կապերի համակարգի վրա… [որտեղ] ընտանիքներում
221
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Նորածինների սեռային պատկանելիության ցուցանիշների անհավասարակշռվածությունը Հայաստանում. Ժողովրդագրական ապացույցներ և 		
վերլուծություն, էջ 17-18:
Նույն տեղում, էջ 8:
Նույն տեղում, էջ 9:
Նույն տեղում, էջ 32:
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, Պտղի սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատման դեպքերի գերակշռությունը և պատճառները 		
Հայաստանում, Երևան, 2012թ., էջ 41:
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ամեն բան պտտվում է տղաների շուրջը, ընտանիքները ղեկավարվում են ընտանիքի ավագ
անդամի կողմից, և շարունակականությունն ապահովվում է տղա երեխաների ամուսնությամբ»:226
Պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման վերաբերյալ քանակական
հետազոտությունների մասնակիցները, հաստատել են այն կարծիքը, որ տղա երեխաներն են
ընտանեկան ավանդույթների կրողները: Այն հարցին, թե ինչու են հայկական ընտանիքներում
նախապատվությունը տալիս տղա երեխաներին, ամենատարածված պատասխանը եղել է «տղաները
շարունակում են ընտանիքի գիծը» (39.2%), «տղաներն ունեցվածքի ժառանգներն են», (30.9%): Հաջորդ
տարածված պատասխանն էր` «տղաները նյութական բարեկեցության երաշխիք են», «տղաները
հայրենիքի պաշտպաններն են» և «տղաները կարող են ցուցաբերել ֆինանսական օժանդակություն»:227 Ավելի քիչ տարածված պատասխաններից է եղել այն, որ աղջիկ երեխաները ունենում են
շատ սահմանափակումներ, ինչպես օրինակ` «ամուսնությունից հետո աղջիկ երեխան այլևս քոնը չէ»,
«աղջիկներն ունեն ավելի քիչ հնարավորություններ» և «աղջիկ զավակները չեն կարող ֆինանսապես
օժանդակել ծնողներին ծերության ժամանակ»:228 Թեև ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կողմից
ֆինանսավորված, կանանց հետ ֆոկուս խմբի քննարկումները բացահայտել են, որ հասարակությունը
հստակ իրազեկված է կանանց գույքը ժառանգելու հավասար իրավունքների մասին, գիտե, որ կանայք
դե ֆակտո կատարում են ապրուստի միջոցներ վաստակողի գործառույթ շատ ընտանիքներում, և որ
նրանք ունենում են հնարավորություններ՝ մտնելու ոչ ավանդական ոլորտներ, տղաների ավելի մեծ
սոցիալական շարժունությունը և հասարակական արժեքի մասին պատկերացումները դեռևս խիստ
արմատավորված են:
157. Հասարակության հետ երկխոսությունը պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական
ընդհատման մասին, մասնավորապես կանանց հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ների և միջազգային
կազմակերպությունների շրջանում, մեծապես աճել է, սակայն հարցվողները նշել են, որ չկան
հստակ վիճակագրական տվյալներ, ինչպես նաև ակնհայտ պատրաստակամություն՝ քննարկելու
այս խնդիրները, հատկապես քաղաքականության մակարդակում: Բացի այդ, դիմադրություն կա
նորածինների սեռային պատկանելության ցուցանիշների խեղաթյուրված հարաբերակցության
ավելի խորը հետևանքների ուսումնասիրման դեմ: Այս և այլ ուսումնասիրությունների նպատակով
իրականացված խմբային քննարկումների մասնակիցների մեծ մասը համաձայնել է, որ աղջիկ
երեխաների ծնելիության դեֆիցիտը սովորական երևույթ չէ:229 Սակայն մարդիկ նաև հակված էին
կենտրոնանալ պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման արդյունքում
ժողովրդագրական հետևանքների վրա, օրինակ՝ նշելով, որ դրանք կարող են առաջացնել այնպիսի
հետագա խնդիրներ, ինչպես օրինակ այն, որ շուտով տղամարդիկ չեն ունենա կին ընտրելու
հնարավորություն, ինչպես նաև հասարակության մեջ կառաջանա ավելի շատ ագրեսիա և բռնություն:
Պատասխանողները պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումը
չեն ընկալում որպես գենդերային խտրականություն և ոչ էլ կապում են այն անհավասարության
այլ դրսևորումների հետ, որոնց աղջիկները հանդիպում են կյանքի հետագա փուլերում:
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Նորածինների սեռային պատկանելության ցուցանիշների անհավասարակշռվածությունը Հայաստանում. Ժողովրդագրական ապացույցներ և 		
վերլուծություն, էջ 29:
Պղտի սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատման դեպքերի գերակշռությունը և պատճառները Հայաստանում, էջ 33:
Նույն տեղում:
Հետաքրքրական է այն փաստը, որ Բերդում ֆոկուս խմբերի քննարկումների ժամանակ հնչած կարծիքը, որ պատերազմական 			
իրավիճակից հետո ծնված տղաների թիվը անսպասելիորեն աճում է, տարածված է, սակայն ճշմարիտ չէ: Նորածինների սեռային պատկանելության
ցուցանիշների անհավասարակշռվածությունը Հայաստանում. Ժողովրդագրական ապացույցներ և վերլուծություն էջ 29:
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III. Գենդերային մեյնսթրիմինգը
գործողություններում

ծրագրի

158. Այս բաժնում ուսումնասիրվում են գենդերային հարցերն այն ոլորտում, որտեղ Ասիական
զարգացման բանկը (ԱԶԲ) նախատեսում է կենտրոնացնել իր գործողությունները 2014-2018թթ.
Երկրի գործընկերության ռազմավարության շրջանակներում: Թեև այս գլխում ընդգրկված որոշ
թեմաները նախկինում համարվել են գենդերային իմաստով չեզոք, տղամարդկանց և կանանց
դերերի և պարտականությունների տարբերությունները, նրանց համար ռեսուրսների անհավասար
մատչելիությունը և
«չեզոք» քաղաքականությունների պոտենցիալ կերպով տարբերվող
ազդեցությունները ցույց են տալիս, որ գենդերային խնդիրներին հարկ է ուշադրություն դարձնել նույնիսկ
այս ոլորտում։
159. Գենդերի և զարգացման ԱԶԲ քաղաքականությունը (GAD, 1998) մեյնսթրիմինգն ընդունում
է որպես գենդերային հավասարության և կանանց հզորացման առանցքային ռազմավարություն:230
ԱԶԲ-ի մոտեցումը գենդերին և զարգացմանը, և մասնավորապես գենդերային հավասարության
խթանմանը, ներառում է հետևյալ գործողությունները՝ (i) համարել գենդերը որպես հարակից խնդիր
բոլոր տնտեսական և սոցիալական գործընթացներում, և (ii) սահմանել թիրախավորված միջոցառումներ՝
անդրադառնալու բացարձակ գենդերային անհավասարություններին: ԱԶԲ ուղեցույցը սահմանում
է չորս կարգեր՝ գենդերը տարբեր ծրագրերում ինտեգրելու համար, ծրագրեր, որոնք ներառում են
գենդերային հավասարությունը և/կամ կանանց հզորացումը որպես առաջնային արդյունք և այնպիսիք,
որոնք ուղղակի ներառում են գենդերային տարրեր: Այդ կարգերն են՝ (i) գենդերային հավասարության
խնդիր, (ii) արդյունավետ գենդերային մեյնսթրիմինգ, (iii) որոշ գենդերային տարրեր և (iv) առանց որևէ
գենդերային տարրի:231
160. Սույն գնահատման ընթացքում Հայաստանում իրականացվող ԱԶԲ ծրագրերից չորսը ինչ-որ
չափով լուծում են գենդերային խնդիրներ: Յուրաքանչյուր ծրագրի գենդերային գործողությունների
ծրագրի հետագա մանրամասները ներկայացված են ստորև՝ համապատասխան բաժնում:
161. 2012-2013թթ.
ԱԶԲ-ն
Հայաստանի
երեք
հասարակական
կազմակերպությունների
տրամադրել
է
դրամաշնորհներ՝
իրականացնելու
փորձնական
ծրագրեր
գենդերային
թեմաներով: Յուրաքանչյուր ծրագիր ունի հատուկ նպատակներ և անդրադառնում է
Հայաստանում գենդերային հավասարության տարբեր խնդիրների: Այդ թվում տեղական
I. Կարողությունների զարգացում՝ ուղղված գենդերային մեյնսթրիմինգի
պլանավորման և
բյուջետային գործընթացներում, II. Համայնքներում կանանց տնտեսական հզորացում փոքր
բիզնեսի խթանման միջոցով և III. Հայաստանի կանանց ձեռներեցության ուսումնասիրություն:232
230
231

232

Ասիական զարգացման բանկ (ԱԶԲ), 2003թ. Գենդեր և զարգացում, Մանիլա, էջ viii:
2012թ. Որոշ գենդերային տարրեր պարունակող դասակարգումը փոխարինել է նախկին «ՈԳԱ. Որոշ գենդերային առավելություններ» 		
դասակարգմանը: Ամբողջական սահմանումների համար տե՛ս ԱԶԲ ծրագրերի գենդերային մեյնսթրիմինգի կատեգորիաների 			
ուղեցույցը: Հարկ է նշել, որ այն ծրագրերը, որոնք դասակարգվում են «որպես գենդերային հավասարությանը հարող 				
թեմա կամ արդյունավետ գենդերային մեյնսթրիմինգ» պետք է ներառեն զգալի ծավալի գենդերային մեյնսթրիմինգ: 				
Արդյունքների շրջանակը ձևավորվել է ԱԶԲ-ի 2020 ռազմավարության լույսի ներքո և սահմանել է 						
կորպորատիվ թիրախներ, ըստ որոնց ԱԶԲ-ի բոլոր գործողությունների 40%-ը և Ասիական զարգացման հիմնադրամի կողմից 			
ֆինանսավորվող գործողությունների 50%-ը պետք է ներառի գենդերային մեյնսթրիմինգին ուղղված լուրջ միջոցառումներ:
Փորձնական ծրագրերն իրականացվել են Կովկասի ինստիտուտի, Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի և Ալֆա Պլյուս 			
Կոնսալտինգի կողմից:

63

Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում-Հայաստան

Առաջին ծրագիրն իրականացվել է Տարածքային կառավարման նախարարության հետ
սերտ
համագործակցությամբ.
ծրագրում
ներառվել
են
կարողությունների
զարգացման
դասընթացներ մարզպետարանների աշխատակազմերի համար՝ գենդերային մեյնսթրիմինգի

Աղյուսակ 7:

Գենդերային մեյնսթրիմինգը ԱԶԲ ծրագրերում

Ծրագիր

Գենդերային
մեյնսթրիմինինգի
կատեգորիա

Կանանց ձեռներեցության
օժանդակության զարգացման ծրագիր

Գենդերային
հավասարության թեմա

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման
ոլորտի ծրագիր

Արդյունավետ
գենդերային
մեյնսթրիմինգ

Քաղաքային կայուն զարգացման
ներդրումային ծրագիր

Որոշ գենդերային
տարրեր

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի
ներդրումային ծրագիր

Որոշ գենդերային
տարրերը առկայությամբ

Գենդերային
գործողությունների
ծրագիր

(վերանայման փուլում է)

Աղբյուր՝ ԱԶԲ. Գենդեր և զարգացում, http://www.adb.org/themes/gender/projects/gender-mainstreaming-categories

աշխատակարգերի վերաբերյալ, ինչպես նաև մշակվել է ձեռնարկ տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կողմից պլանավորման գործընթացում գենդերային հարցերի հաշվառման համար:
Երկրորդ ծրագիրն իրականացվել է Աշտարակում, Արարատում և Երևանում, ինչպես նաև դրանց
հարակից համայնքներում, և ունեցել է երեք հիմնական արդյունք՝ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
(ՓՄՁ) կառավարման մասին կանանց շրջանում գիտելիքների և հմտությունների զարգացում,
համայնքների գործարար կանանց ցանցի ձևավորում, և կանանց եկամուտ վաստակելու
հնարավորությունների բարելավում (այսինքն՝ բիզնես դասընթացների, գյուղատնտեսական
արտադրության ոլորտի փորձագետների հետ խորհրդատվության և ցանցային ծանոթությունների
և կապերի ստեղծման գործողությունների միջոցով): Վերջին փորձնական ծրագրի արդյունքում
իրականացվել է ուսումնասիրություն, որը գնահատել է կանանց՝ բիզնես հիմնելու շարժառիթները և
սահմանափակումները՝: Բոլոր ծրագրերի արդյունքների համադրությունը պետք է կիրառվի՝ բարելավելու
գենդերային մեյնսթրիմինգի գործընթացն ԱԶԲ այլ գործողություններում:

Ա. Ձեռներեցության և միկրո-, փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացմանն
առնչվող գենդերային խնդիրները
162. Հայաստանում մասնավոր ձեռնարկատիրությունը կարևոր տնտեսական շարժիչ ուժ է: 2012թ.ին Հայաստանի ՀՆԱ-ում ՓՄՁ-ների տեսակարար կշիռը կազմել է 43%:233 2010 թվականին աշխատող
բնակչության մեկ երրորդն ընդգրկված է եղել մասնավոր ոլորտում, մոտավորապես երկու երրորդը`

233

«2012 թ.-ին Հայաստանի ՀՆԱ-ում ՓՄՁ-ի տեսակարար կշիռը կազմել է 43%: էկոնոմիկայի նախարարություն», ԱՌԿԱ լրատվական 			
գործակալություն, 01 մարտի 2013, http://arka.am/en/news/business/sme_in_armenia_accounted_for_43_of_gdp_in_2012_ 				
economy_ministry/:
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Գենդերային մեյնսթրիմինգը ծրագրի գործողություններում

խոշոր ձեռնարկություններում և մեկ երրորդը` ՓՄՁ-ներում:234 ՓՄՁ-ներում աշխատողների 10.4%-ն
ընդգրկված է միկրո, 14.0%-ը` փոքր և 9.1%-ը` միջին չափի ձեռնարկություններում:235 2000 թվականից
Հայաստանի կառավարությունն ամեն տարի մշակում է ՓՄՁ-ների աջակցության ծրագիր. վերջին
քաղաքականությունը (ՓՄՁ-ների պետական աջակցության ռազմավարություն 2011-2015թթ.) ուղղված է
ՓՄՁ-ների համար մրցակցային միջավայրի ստեղծմանը:
163. Ձեռներեցության ոլորտում կանանց դերի աճը և հատկապես գյուղաբնակ կանանց տնտեսական
գործունեության զարգացումը Հայաստանի գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի առանցքային
առաջնահերթություններից են:236 Իրականում սկսնակ կին ձեռներեցների աջակցությունը Գենդերային
քաղաքականության 2011-2015 թթ.-ի ռազմավարական գործողությունների ծրագրի նպատակներից
մեկն է:237 Քաղաքականությունների այս երկու փաստաթղթերի նպատակներն արտացոլված են
ՓՄՁ-ներին ուղղված պետական աջակցության ռազմավարության մեջ, որը կանանց ձեռներեցության
խթանմանը նվիրված հատուկ բաժին ունի: Կանանց նկատմամբ հատուկ ուշադրության պատճառը
«կանանց և տղամարդկանց համար հավասար հնարավորություններ ապահովելու նպատակով
ձեռներեցների շրջանում գործարար կանանց հարաբերակցության, ինչպես նաև ձեռներեցության
ոլորտում նրանց դերի մեծացումն է, ինչը կնպաստի երկրում լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծմանը
և հետևաբար տնտեսական աճին»:238 ՓՄՁ-ների ռազմավարության առանձին բաժնում նկարագրվում
է կանանց ձեռներեցության խթանման գործողությունների պլանը` ժամանակացույցով, բյուջեով և
պատասխանատու գործակալությունների ցանկով (առաջին հերթին Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
զարգացման ազգային կենտրոնը` (ՓՄՁ ԶԱԿ) հիմնադրամ, որը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության կողմից
2002թ.-ին): Կանանց ձեռներեցության պետական ծրագրից բացի, բազմաթիվ դրամաշնորհատուներ,
միջազգային կազմակերպություններ և ՀԿ-ներ ևս ունեն կանանց ձեռներեցության զարգացման ու
գործարարության վերաբերյալ դասընթացների ծրագրեր: Իրականում Հայաստանում այսօր կանանց
ուղղված ծրագրերի մեծամասնությունը նվիրված է «կանայք և ձեռներեցությունը» թեմային:
164. ԱԶԲ-ն իրականացնում է Կանանց ձեռներեցության աջակցման ոլորտի զարգացման 5-ամյա
ծրագիր, որն ուղղված է բարելավելու կին ձեռներեցների և միկրո ձեռնարկությունների և ՓՄՁ-ների դերը
Հայաստանի տնտեսության զարգացման մեջ և նվազեցնելու կանանց մասնակցության խոչընդոտները:
Ծրագիրը ներառում է երկու վարկային ռեսուրս և տեխնիկական աջակցության ծրագիր: Առաջին
վարկը հիմնված է քաղաքականության վրա և հզորացնում է բիզնես միջավայրը, ինչպես նաև փոքր
և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնը: Երկրորդ վարկը հնարավորություն է
տալիս մասնակից ֆինանսական հաստատություններին տրամադրել տեղական արժույթով վարկեր
միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկություններին, որից առնվազն 50%-ը կանանց պատկանող միկրո, փոքր
և միջին ձեռնարկություններ են: Տեխնիկական աջակցությունը կտրամադրվի զարգացնելու անհատ
կանանց ձեռներեցության կարողությունները, ինչպես նաև նրանց աջակցող առանցքային կառույցների
կարողությունները: 239
234
235
236
237
238
239

Փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման ազգային ռազմավարություն: «ՓՄՁ-ները Հայաստանում: Վիճակագրական ակնարկ», 18 			
(http://www.smednc.am/?laid=1&laid=1&com=module&module=static&id=173):
Նույն տեղում:
Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ, էջ 12:
Գենդերային քաղաքականության ռազմավարական գործողությունների ծրագիր 2011-2015թթ., էջ 3:
Փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման ազգային ռազմավարություն:ՓՄՁ-ները Հայաստանում, վիճակագրական ակնարկ, 			
«Կանանց ձեռներեցության խթանում» էջ 3: http://www.smednc.am/?laid=1&laid=1&com=module&module = static&id=173
ԱԶԲ, 2012թ., Նախագահի հաշվետվությունը և առաջարկությունները Տնօրենների խորհրդին, Քաղաքականության վրա 				
հիմնված առաջարկվող վարկ, վարկ և տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ Հայաստանին. Կանանց ձեռներեցության զարգացման 		
աջակցության ծրագիր, Մանիալա:
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165. Ծրագրի շրջանակներում գենդերային գործողությունների ծրագիրը սահմանում է մի շարք
նպատակներ՝ ուղղված կոնկրետ կին ձեռներեցներին, ինչպես նաև ՓՄՁ-ներին ընդհանրապես.
ինստիտուցիոնալ շրջանակի բարելավում, որը հնարավորություն կտա զարգացնել մասնավոր
ընկերությունները, զարգացնել կին ձեռներեցների, ինչպես նաև միկրո և ՓՄ ձեռնարկությունների
կարողությունները, մեծացնել ֆինանսավորման հասանելիությունը: Յուրաքանչյուր նպատակ ուղղված
է մեծացնելու կանանց մասնակցությունը նշված առանցքային ռեսուրսների հասանելիությանը:
Օրինակ, Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի Հոգաբարձուների
խորհրդի անդամների կեսը կլինեն կանայք, վերապատրաստման ծրագրերը և բիզնեսի զարգացման
ծառայությունները որպես թիրախ կունենան 40%-50% կին մասնակիցներ, ինչպես նաև վարկերի
կոնկրետ տեսակների առնվազն 50%-ը կտրամադրվի կին ձեռներեցներին:240
ՓՄՁ
զարգացման ոլորտում գենդերային վերլուծությունը դժվարանում է գործարար աշխարհում կանանց
և տղամարդկանց վերաբերյալ թերի վիճակագրական տվյալների պատճառով: Շատ պաշտոնական
տվյալներ, ինչպիսիք են` գրանցված բիզնեսի տեսակները և թիվը, դասակարգված չեն ըստ սեռի: Բացի
այդ, առկա տվյալները հետևողական չեն և միայն մասնակի պատկերացում են տալիս մասնավոր
ձեռնարկություններում կանանց դերի մասին: Միկրո, փոքր և միջին չափի ձեռնարկություններում
կանանց մասնակցության վերաբերյալ հակասական տվյալներն, ամենայն հավանականությամբ,
պայմանավորված են տարբեր սահմանումների և մեթոդաբանության օգտագործմամբ:
167. Ուսումնասիրությունները և գնահատումներն, ուղղված տվյալ տարվա ընթացքում նորաբաց
ձեռնարկություններում ներգրավված կանանց թվի ուսումնասիրությանը, ի հայտ են բերել անհավասար
քանակությամբ տեղեկատվություն: Ըստ իրականացված գնահատումներից մեկի, 2010 թվականին
գրանցված ձեռնարկությունների հիմնադիրների ու կառավարիչների 97%-ը տղամարդիկ են, և նոր
հիմնված բիզնեսներից միայն 3%-ի սեփականատերերն են կանայք:241 Ամենաթարմ ուսումնասիրությունն,
այնուամենայնիվ, ենթադրում է, որ տղամարդ ձեռներեցների թիվը կարող է գերագնահատված լինել:242
Ըստ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի ներկայացուցչի (հարցազրույցն անցկացվել է այս գնահատման շրջանակներում,
առանց որևէ հատուկ խրախուսանքի կամ նախաձեռնության), նոր հիմնված բիզնեսների 30%-ի
նախաձեռնությունը պատկանում է կանանց, և կանանց ձեռներեցության քաղաքականության նպատակն
այս թիվը մինչև 50% հասցնելն է:
168. Կանանց պատկանող գործող բիզնեսների թիվը (որում կարող են ներառվել նաև անհատ
ձեռներեցները), ինչպես նաև նորաստեղծ ձեռնարկությունների ցուցանիշը հաշվելը հավասարապես
դժվար է։ Գնահատականներն էապես տարբերվում են, նվազագույն 3%-ից մինչև 35%՝ կախված
ձեռնարկության չափերից, ինչպես նաև հետազոտության իրականացման ժամանակից: Ըստ 2013թ.ի վերջին Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության տրամադրած տեղեկատվության,
կանայք կազմում են ակտիվ ձեռնարկությունների սեփականատերերի 20.7%-ը (78,000-ից 16,200
ընկերություն):243 Անհատ ձեռներեցների և միկրո ընկերությունների սեփականատերերի շրջանում
240
241
242
243

Գենդերային գործողությունների ծրագիրը հասանելի է http://www.adb.org/projects/documents/womens-entrepreneurship-support-sector- develop		
ment-program-gap հասցեում:
Փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման ազգային ռազմավարություն: ՓՄՁ-ները Հայաստանում, ընդհանուր վիճակագրական ակնարկ, 		
«Կանանց ձեռներեցության խթանում», էջ 4: http://www.smednc.am/?laid=1&laid=1&com = module&module=static&id=173:
ԱԶԲ, 2013թ. Հայաստանում կանանց ՓՄՁ-ների ուսումնասիրություն, խորհրդատուի զեկույց, հրապարակված չէ, էջ 12:
Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն, 2014թ., Անձնական նամակագրություն,դեկտեմբեր:
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կանանց թիվը հասնում է մինչև 30% (50,000-ի 15,000 ընկերություն): Հավելված 1-ում ներկայացված
է վերջին ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքների ամփոփ պատկերը, որը
ներառում է մասնավոր հատվածում կանանց ներգրավվածության հաշվարկներ:
169. Օգտագործվել են նաև մոտավոր տվյալներ կանանց մասնակցությունը բիզնեսի նախաձեռնության
մեջ գնահատելու համար: Օրինակ Վարկային ծրագրերի (որոնց վարկառուներն առաջին հերթին
անհատ ձեռներեցներն են) վերլուծությունը ցույց է տվել, որ կանայք կազմում են վարկառուների 8%10%-ը:244 Ըստ 2009թ.-ի տվյալների, կանայք կազմում են պաշտոնապես գրանցված ընկերություններում
աշխատողների 8.8%-ը:245 Ոչ պաշտոնական հատվածում չկան կին գործատուներ։ Հայաստանի
գործարար տեղեկատուի դեղին էջերի տվյալների բազայի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ կանայք
կազմում են երկրի մասնավոր ընկերությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների 3-4%-ը:246
170. Համաշխարհային բանկի գնահատականները զգալիորեն բարձր են: Հայկական ընկերությունների
13.5%-ի գլխավոր կառավարիչները կանայք են. նրանցից շատերն աշխատում են մանրածախ առևտրի
ոլորտի փոքր ընկերություններում:247 Տվյալների միջև եղած տարբերությունների հիմքում ընկած
են մի քանի տեսություններ: Նախ՝ հարցվողները բացատրել են, որ Համաշխարհային բանկի թվերն
արհեստականորեն ուռճացված են, քանի որ տղամարդկանց համար (հատկապես կառավարությունում)
ընդունված է բիզնեսը գրանցել ընտանիքի կին անդամի (սովորաբար կնոջ) անունով: Իրականում այս
կին «սեփականատերերը» տեղյակ չեն այդ գործունեության մասին, ինչպես հաստատել են վարկային
մասնագետները, ովքեր նշել են, որ վարկային գծերը բացվում և տրվում են կանանց, սակայն դրանցից
օգտվում են տղամարդիկ:248 Այս պրակտիկան կարող է բացատրել բիզնեսի «սեփականատեր»
համարվող և նոր բիզնեսներ հիմնող կանանց ցուցանիշների միջև առկա հակասությունները:
171. Ֆոկուս խմբի մասնակիցները բարձրացրել են այն խնդիրը, որ շատ կին ձեռներեցներ,
մասնավորապես նրանք, ովքեր գործում են միկրո մակարդակում կամ որպես անհատ ձեռներեց,
չեն գրանցում իրենց բիզնեսը, երբ տեսնում են, թե որքան անբարենպաստ են պայմանները
բարդ կանոնակարգերի և կոռուպցիայի համատեքստում: Պատճառը կարող է լինել այն, որ որոշ
ուսումնասիրություններ հիմնվում են միայն գրանցված բիզնեսների վերաբերյալ տվյալների վրա, որի
արդյունքում բիզնեսում ներգրավված կանանց փաստացի թիվը կարող է թերագնահատվել, մինչդեռ
այլ հետազոտությունների ժամանակ հաշվի են առնվում գործող ընկերությունները, անկախ դրանց
գրանցված լինելու փաստից:
Ի լրումն կանանց կողմից
ղեկավարվող կամ նրանց սեփականությունը համարվող բիզնեսի մարտահրավերներին, «կնոջը
պատկանող բիզնես» սահմանումը հայկական համատեքստում հստակ չէ: ՀՀ օրենսդրության համաձայն
ձեռնարկությունները իրավաբանական առևտրային միավորներ են, որոնք դասակարգվում են ըստ
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Հայաստանում կանանց ՓՄՁ-ների ուսումնասիրություն, էջ 12:
Ոչ պաշտոնական հատվածը և ոչ պաշտոնական զբաղվածությունը Հայաստանում, Մանիլա, էջ 23: 2009թ. հետազոտությունների տվյալներ:
Հայաստանում կանանց ՓՄՁ-ների ուսումնասիրություն, էջ 12:
Համաշխարհային բանկ և Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա, 2011թ., Ձեռնարկատիրության մասին երկրի իրավիճակի 			
ուսումնասիրությունների շարք. Հայաստան, Վաշինգտոն, Կոլումբիայի շրջան, էջ 3:
Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն, 2014թ., Հայաստանում կանանց ձեռներեցության զարգացման գնահատում, Երևան էջ 30։
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վճարվող աշխատողների թվի և ոլորտի:249 Միկրո ընկերություններն ունեն մինչև 5 աշխատող՝ կախված
ոլորտից: Հայաստանի միկրո և ՓՄՁ դասակարգման համակարգի մասին տես Հավելված 1-ը:
173. «Կանանց պատկանող ձեռնարկություն» եզրի իրավական սահմանում գոյություն չունի, բայց
գործնականում այս եզրը կիրառվում է մի քանի իմաստներով: ՓՄՁ-ների պետական աջակցության
ռազմավարությունը «կանանց պատկանող բիզնեսը» սահմանում է որպես «կնոջ կողմից ղեկավարվող
կամ կապիտալում կնոջ կողմից առնվազն 30% ներդրում ունեցող ձեռնարկություն»:250 Կանանց
ձեռներեցության աջակցության նպատակով ՓՄՁ ԶԱԿ-ին տրված ԱԶԲ տեխնիկական աջակցության
դրամաշնորհի շրջանակներում կանանց ՄՓՄՁ-ներ են համարվում այն ձեռնարկությունները, որոնք
համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներից որևէ մեկին. (i) ձեռնարկության առնվազն 50%ի վերահսկողը կին է; (ii) ղեկավար պաշտոնների առնվազն 60%-ը զբաղեցնում են կանայք; կամ (iii)
ձեռնարկության գրանցված աշխատակիցների առնվազն 50%-ը կանայք են:251
174.
Գնահատման ընթացքում առաջարկվեցին ձեռներեցության մեջ կանանց ներգրավման մի շարք
տարբեր մոդելներ, որոնցից ոչ բոլորն էին համապատասխանում ՓՄՁ-ի ընդունված սահմանմանը:
Հարցվողներից մեկը (կանանց համար գործարար հմտությունների դասընթացներ իրականացնող
կազմակերպության ներկայացուցիչ) նշեց, որ շատ կանայք ներգրավված են միկրո մակարդակի` նրա
բնութագրմամբ` «չափազանց փոքր» բիզնեսում: Մեկ այլ հարցվող` կանանց ձեռագործ աշխատանքների
արտադրության նախաձեռնության ներկայացուցիչ, բացատրեց, որ կանայք, ովքեր զբաղվում են
արհեստագործական արտադրությամբ, գրանցած են որպես արհեստավորներ, անհատ ձեռներեցներ:
Բերդի Ֆոկուս խմբերի հարցազրույցի մասնակից կանայք ևս նկարագրել են անհատական և հաճախ ոչ
ֆորմալ գործարարության մեջ կանանց ներգրավվածության տարածված ձևերը (Վրաստանից բերում են
ապրանքներ Հայաստանում վաճառելու համար կամ հավաքում են բույսեր տեղում վաճառելու համար):
Գործունեության այս տեսակներն, ըստ էության, խոսում են այն մասին, որ հայ կանանցից շատերն
զբաղվում են գործարարությամբ, բայց նրանք դուրս են մնում ՄՓՄՁ ընդհանուր հայեցակարգից:
175. Ֆոկուս խմբերի քննարկումների այն մասնակիցները, որոնք գործարարությամբ զբաղվելու
փորձ ունեին, շատ հաճախ նկարագրել են ընտանեկան բիզնեսի սցենարը, որտեղ նրանք աշխատում
են ամուսնու և երեխաների հետ համատեղ: Նույնիսկ, երբ բիզնեսի գաղափարը պատկանում է կնոջը,
հարցվողները նշում էին, որ բիզնեսի առօրյա գործունեությունն ապահովելու համար նրանք ապավինում են
ընտանիքի մյուս անդամներին: Կանանց գործարարությանն ուղղված ծրագրերը կարևոր նշանակություն
ունեն: Մյուս կողմից, «կնոջը պատկանող բիզնեսի»՝ ձեռնարկատիրության մնացած տեսակներից ֆորմալ
տարբերակման չափից դուրս շեշտադրումը կարող է արհեստական լինել և չարտացոլել իրականությունը
շատ հայ կանանց դեպքում:
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ՀՀ կառավարություն, 2000թ., Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին օրենք, Երևան, ընդունվել է 			
դեկտեմբերի 5-ին։
Փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման ազգային ռազմավարություն, «Կանանց ձեռնարկատիրության խթանում», էջ 3, http://www. smednc.		
am/?laid=1&laid=1&com = module&module=static&id=173
Նախագահի հաշվետվությունը և առաջարկությունները Տնօրենների խորհրդին, Քաղաքականության վրա հիմնված առաջարկվող վարկ, 		
վարկ և տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ Հայաստան. Կանանց ձեռներեցության զարգացման աջակցության ծրագիր 			
Մանիլա, 2012, էջ 1
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176. ՓՄՁ պետական աջակցության ռազմավարության փաստաթղթում ներառված, կանանց
ձեռներեցության խրախուսման չափորոշիչները հիմնված են կանանց և տղամարդկանց կողմից
հիմնադրված ձեռնարկությունների հարաբերակցության վրա` ակնկալելով 3%-ից աճ (կանանց կողմից
հիմնադրված նորաստեղծ ձեռնարկություններ) հետևյալ սխեմայով. 4% (2012թ.), 9% (2013թ.), 16% (2014թ.)
և 20% (2015թ.): Ակնկալվում է, որ մինչև 2015 թվականը տարեկան 200-300 նոր ձեռնարկություններ
կստեղծվեն, որոնք հիմնադրված կլինեն և կղեկավարվեն կանանց կողմից:252 Մյուս կողմից, չնայած այս
նպատակներն ու թիրախները չափազանց կարևոր են, անհրաժեշտ է նաև բարելավել բիզնեսում կանանց
փորձառության մոնիթորինգն ու գնահատումը` այնպիսի դրական զարգացումներ գրանցելու համար,
ինչպիսիք են անհատ ձեռներեց և միկրո բիզնեսից անցումը փոքր բիզնեսին և ընտանեկան բիզնեսում
ղեկավար դերի ստանձնումը (նույնիսկ, եթե նրանք օրինական գրանցված սեփականատերը չեն):
177. Բիզնեսի զարգացման ուղղությամբ «բացառապես կանայք» մոտեցումը որդեգրելու հետ կապված
դժվարությունների երկու օրինակ է բերվել: Մի դեպքում, նախկին ծրագրի (որը ներկայումս ավարտվել
է) շրջանակներում կանանց տրվել էր վարկերի դիմելու առանձնահատուկ հնարավորություն, ինչն,
ըստ երևույթին, հանգեցրել էր նրան, որ տղամարդիկ վերագրանցել էին իրենց բիզնեսը ընտանիքի կին
անդամի անունով` այդ հնարավորությունից օգտվելու համար: «Որոշ վարկառուներ մասնակցում են միայն
վարկավորմանը` օգտագործելով իրենց կին լինելու առավելությունը, մինչդեռ դրամական միջոցները
և դրանց վերահսկողությունը փոխանցվում է տղամարդկանց»:253 Նույնիսկ թեև որոշ կանայք օգտվել
են վարկավորման բարելավված հասանելիությունից, ընդհանուր առմամբ, կին ձեռներեցների թիվն այս
ոլորտում (գյուղատնտեսություն) չի աճել: Այսպիսով, վտանգ կա, որ կանանց ուղղված ձեռներեցության
ծրագրի նպատակները կարող են շրջանցվել, ուստի և ծրագիրը կանանց առանձնահատուկ օգուտ չի
բերի: Երկրորդ օրինակում, հարցվողներից մեկը, որը կանանց և տղամարդկանց բարձր գործազրկության
մակարդակ ունեցող մարզերից մեկում աշխատելու փորձ ունեցող կազմակերպության ներկայացուցիչ
էր, ասաց, որ տղամարդիկ դժվարությամբ են հասկանում, թե ինչու միայն կանայք պետք է վարկավորման
համար առավելություն ունենան: ՀԿ-ն հասկացել է, որ այս դեպքում կանանց ուղղված մոտեցումը կարող
է կոնֆլիկտների պատճառ հանդիսանալ, ուստի վարկը հասանելի են դարձրել նաև տղամարդկանց
համար:
: Կանանց բիզնեսների մեծամասնությունը ոչ միայն հիմնականում անհատական կամ միկրո մակարդակի ձեռնարկություններ են,
այլ դրանք նաև զբաղեցնում են որոշակի ոլորտներ` կենտրոնանալով առևտրի, ծառայությունների և
փոքրածավալ արտադրության` հաճախ տնային պայմաններում ստեղծված արտադրանքի վրա:254
ՄՓՄՁ-ների գործունեության ոլորտների վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկությունները դասակարգված
չեն ըստ սեռի, սակայն միկրո ձեռնարկություններից շատերը գործում են առևտրի, ինչպես նաև
ծառայությունների ոլորտում: Ֆոկուս խմբի մասնակիցները, նշել են, որ կանանցից շատերն ունեն
ծառայությունների մատուցման բիզնեսներ հիմնականում այն ոլորտներում, որոնց ծանոթ են կամ որոնք
սպասարկում են այլ կանանց, օրինակ` կարուձև, գեղեցկության սրահներ, ժամանց, հյուրասիրություն և
252
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Նույն տեղում:
Հովհաննիսյան Լ., 2007 հազարամյակի մարտահրավերներ հաշիվ – Հայաստան ծրագրի՝ ջրից դեպի շուկա բաղադրիչ: Գենդերային 			
իրավիճակի վերլուծություն, ACDI VOCA, Երևան, 2007, էջ 20:
Հայաստանում կանանց ձեռներեցության զարգացման գնահատում, էջ 15:
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զբոսաշրջություն (հյուրատների կառավարում), կրթություն (մանկապարտեզներ կամ ուսուցում), մշակույթ
(պարի կամ երաժշտության դասեր) և խորհրդատվություն: Գյուղական վայրերում կանայք ներգրավված են
սննդի արտադրությունում (օրինակ` պանրագործություն, կաթնամթերքի մշակում, բույսերի աճեցում, չրի և
խմորեղենի պատրաստում), բայց ոչ մեծ ծավալի արտադրություն: Կանայք նաև զբաղվում են առևտրով`
ներառյալ արտասահմանից ապրանքի ներկրմամբ` Հայաստանում վերավաճառելու նպատակով:
179. Ի հակադրություն այս ամենի, նշվում է, որ տղամարդկանց մեծ մասը ձեռներեց գործունեություն
սկսում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացող ոլորտում, սակայն գրեթե ոչ մի կին այդ
ոլորտում նման գործունեություն չի ծավալում: Հարցվողներից մի քանիսը ուշադրություն հրավիրեցին
հյուրասիրության և հատկապես զբոսաշրջության վրա՝ որպես բնագավառներ, որտեղ կանանց կողմից
ձեռներեցության ստեղծման և ընդլայնման ներուժ կա: Իրականում ֆոկուս խմբերի քննարկումների
մասնակիցներից շատերն արձագանքել են այս գաղափարին և հետաքրքրություն հայտնել օգտագործելու
իրենց հնարավորություններն այս ոլորտում: (Ներդիր 2)

Հարցվողներից շատերը նշել են, որ բիզնես միջավայրը Հայաստանում ունի բազմաթիվ
մարտահրավերներ սկսնակների համար, սակայն գենդերային խտրականությունը դերակատարում չունի
այս իմաստով: Գենդերային խտրականության իրենց անձնական փորձ մասին հարցին ի պատասխան
գրեթե բոլոր ձեռներեց կանայք (95%) նշել են, որ իրենք չեն ենթարկվել ակնհայտ անհավասար
վերաբերմունքի:255 Կին և տղամարդ ձեռներեցների համար կան շատ ընդհանուր խնդիրներ, ինչպիսիք են
հարկերի դրույքաչափերը և բյուրոկրատական պահանջները, սակայն գերակշռող գենդերային նորմերն,
այնուամենայնիվ, նույնպես որոշակի դեր են խաղում՝ խոչընդոտելով կանանց կողմից բիզնեսների
հիմնումն ու նրանց բիզնես գործունեությունը:
181. Ամենահաճախ նշված սահմանափակումներից մեկը Հայաստանում բիզնես սկսելու համար
չափազանց շատ օրենսդրական
կարգավորումն
է, այդ թվում՝ հարկային համակարգը, որն
անբարենպաստ է փոքր ձեռնարկությունների համար, և որը կարող է հանգեցնել նաև լրացուցիչ վճարների
պահանջների: Վերը նշված ուսումնասիրության ժամանակ, որին մասնակցել է 120 կին ձեռներեցներ,
որպես բիզնես սկսելու ամենատարածված խոչընդոտ նշվել են հարկային խնդիրները (այդ թվում նաև՝
բարդ կանոնակարգերը, օրենսդրության հաճախակի փոփոխությունը և հարկերի բարձրդրույքաչափերը,
դրանց մասին նշել է պատասխանողների մոտ 76%-ը), ինչպես նաև ֆինանսական խնդիրները (այդ
թվում՝ միջոցների բացակայությունը, վարկերի բարձր տոկոսադրույքները և անկայուն եկամուտը,
պատասխանողների 61%-ը):256 Երբ մասնակիցներին հարցրել են իրենց բիզնեսի վրա ազդող հիմնական
գործոնների մասին, օրենսդրության փոփոխություններից հետո (50%) ամենահաճախակի հնչող
պատասխաններն են եղել «ոչ արդարացի ստուգումները» և «կոռուպցիան» (ընդհանուրի 25%):257
182. Թե ինչպես են հատվում գենդերը և կոռուպցիան Հայաստանում, հստակ պարզ չէ: Տեղական
կարգավորումները և բարձր հարկերը, կոռուպցիայի հետ միասին, որոշիչ դեր են ունենում փոքր
բիզնեսների համար, և քանի որ կանայք ներկայացված են միկրո և փոքր բիզնեսում, նրանք հատկապես
255
256
257

Նույն տեղում, էջ 31:
Նույն տեղում, էջ 24:
Նույն տեղում, էջ 30:
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Ներդիր 2.Կանանց ձեռներեցության հնարավորությունները զբոսաշրջության ոլորտում

Հարցմանը մասնակցող զարգացման գործընկերների ներկայացուցիչները նշեցին, որ հյուրընկալությունը հայ գործարար
կանանց համար խոստումնալից բնագավառ է մի քանի պատճառով: Նախ՝ ըստ ԱՄՆ միջազգային զարգացման
գործակալության կողմից իրականացված գնահատման` կանայք Հայաստանում շարունակում են գերակշռել միայն մեկ
արժեշղթայում` հյուրընկալության ոլորտում: 2011թ.-ին հյուրատների և սննդի ծառայությունների մատուցման ոլորտում
կանայք են աշխատողների 53.9%, ինչն ընդունված ցուցանիշ է զբոսաշրջության արդյունաբերության մեջ զբաղվածության
համար:ա Համարվում է, որ այս բնագավառում ցանցային և մարկետինգային հնարավորությունները կանանց համար
ավելի հասանելի են, ճկուն աշխատանքային գրաֆիկը հաճախ նորմա է, և խոշոր ձեռնարկությունները դեռևս գերակշռող
չեն: Գյուղական վայրերում, մասնավորապես, զբոսաշրջության բիզնեսը հաճախ կարող է ծավալվել տանը (օրինակ՝
գիշերակացի և նախաճաշի տրամադրում կամ հուշանվերների պատրաստում զբոսաշրջիկներին վաճառելու նպատակով)`
հնարավորություն տալով կանանց բաշխել իրենց ժամանակը աշխատանքի և ընտանեկան պարտականությունների միջև:
Ֆոկուս խմբերի քննարկման մասնակիցները (հատկապես Աշտարակում, Բերդում և Գորիսում) ներկայացրել են այդ
ոլորտում գործարարության վերաբերյալ իրենց կոնկրետ գաղափարները: Միևնույն ժամանակ բոլորը նշել են, որ նման
բիզնեսները հնարավոր չի լինի իրականացնել առանց լուրջ ենթակառուցվածքային խնդիրները լուծելու (ինչպիսիք են
վատ ճանապարհները, ճամփեզրի կանգառների և նշանների բացակայությունը, մաքուր ջրի շուրջօրյա մատակարարման
բացակայությունը և հասարակական վայրերում ոչ բավարար սանիտարական հարմարությունները), որոնք վանում են
զբոսաշրջիկներին:
Ֆոկուս խմբերի քննարկումներին մասնակցող կանայք նշել են, որ հետաքրքրված են իրենց համայնքներում պատասխանատու
զբոսաշրջություն զարգացնել և ընդլայնել տեղական էկոլոգիայի վրա հիմնված այնպիսի էկոլոգիապես մաքուր ապրանքների
արտադրությունը, որոնք կարելի է վաճառել զբոսաշրջիկներին և այպիսով զարգացնել տվյալ շրջանը: Շատերը
հետաքրքրություն են ցուցաբերել էկոզբոսաշրջության նկատմամբ` շեշտելով, որ զարգացման որոշ գործողություններ կարող
են փչացնել շրջակա միջավայրի գեղեցկությունը:
Չնայած Հայաստանն ունի զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարություն, կանանցից մի քանիսը նշեցին, որ նրանք
տեղյակ չեն կառավարության կողմից իրականացվող նման քաղաքականության մասին: Ռազմավարությունը ներառում
է էկոզբոսաշրջության զարգացման նպատակ, սակայն չի նկարագրում կանանց առանձնահատուկ դերը զբոսաշրջության
զարգացման գործումբ: Իրականում «գենդերը» նշված է միայն մարկետինգի համատեքստում:
ա
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2012թ., Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ,
2012թ., Երևան, էջ 118-119:

Էկոնոմիկայի նախարարություն, 2008թ. Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգային փաստաթուղթ, Երևան, 2008թ.
փետրվարի 13, էջ 21, http://www.mineconomy.am/eng/39/gortsaruyt.html
բ

կարող են խոցելի լինել: Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության
(ԵԱՀԿ) ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ֆոկուս խմբերի մասնակից կանայք տղամարդկանց
դիտարկում են որպես ավելի շատ միջոցներ և կապեր ունեցող, ինչի արդյունքում նրանք
կարողանում են խուսափել կոռուպցիայից և օգտվել օրենքի թույլ կիրարկումից: Բացի գիտելիքներ
և կապ ապահովելուց, տղամարդկանց կապերը նաև ծառայում են որպես «գործիք՝ խուսափելու
իշխանություններից և տղամարդկանց պատկանող բիզնեսում իշխանությունների միջամտությունից»:
Բիզնեսում ներգրավված կանայք սովորաբար համարում են, որ տղամարդիկ չեն հետևում օրենքի
պահանջներին և ունեն օրենքով չսահմանված հատուկ առավելություններ, որոնք կիրառելի չեն իրենց
դեպքում»:258
258

Վիշտրանդ Բ., 2007թ., Կանանց հզորացումը և համագործակցությունը Հայաստանում՝ Սյունիքի մարզի օրինակի հիման վրա, Երևան, ԵԱՀԿ, էջ 		
14:
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183. Մյուս կողմից, գերակշռող գենդերային նորմերը կարող են դժվարեցնել տղամարդ պաշտոնյաների
կողմից կին ձեռներեցներից հավելյալ վճարներ պահանջելը, և արդյունքում սա կարող է զերծ պահել
կանանց կոռուպցիայից: Համարվում է, որ տղամարդ գործարարների կողմից կոռուպցիայի դեպքերի
մասին հաղորդելու հավանականությունն ավելի ցածր է (այսինքն՝ նրանք ավելի շուտ կփորձեն լուծել
նման հարցերն ինքնուրույն), մինչդեռ կանայք կարող են դիմել կողմնակի օգնություն:259 Համաշխարհային
բանկի տվյալները, որոնք կարծես թե հաստատում են այս տեսությունը, ցույց են տվել, որ այն
ընկերությունները, որոնց ղեկավար պաշտոններում տղամարդիկ են և սեփականության կապիտալի
մեջ կանայք մասնակցություն չունեն, ավելի հաճախ են կաշառքներ տալիս բիզնեսը վարելու համար:
Տղամարդ կառավարիչները «գրեթե երկու անգամ ավելի հաճախ են այցելում կամ հանդիպումներ ունենում
հարկային տեսուչների հետ, քան ձեռնարկությունների կին ղեկավարները, ինչպես նաև տղամարդ
ղեկավար ունեցող ընկերությունների ավելի մեծ տոկոսն է հակված պետական պաշտոնյաներին ոչ
պաշտոնական վճարումներ անել, քան կին ղեկավար ունեցող ընկերությունները»:260 Այս տվյալների
մեկնաբանություններից մեկն այն է, որ կին ղեկավարները հանդիպում են կոռուպցիայի ավելի փոքրաթիվ
դեպքերի զուտ այն պատճառով, որ նրանց հաղորդակցումը պետական պաշտոնյաների հետ ավելի
սահմանափակ է. սա կարող է ճշմարիտ լինել նաև կին սեփականատերերի վերաբերմամբ:

Կանանց համար միկրոֆինանսավորման շատ տարբերակներ կան, և վարկավորման պահանջները
գենդերային սահմանափակումներ չեն դնում: Հարցվողներից մի քանիսը նշել են, որ կանայք որևէ
առանձնահատուկ արգելքի չեն հանդիպում վարկ ստանալիս, քանի դեռ նրանք աշխատում են և
համապատասխանում են վարկավորման պահանջներին: Այնուամենայնիվ, բանախոսների մի մեծ
խումբ բացատրեց նաև, որ դե ֆակտո վարկերը կանանց համար հասանելի չեն գրավի բացակայության,
ձեռներեցության փորձի պակասի, բարձր տոկոսադրույքների, ռիսկի դիմելու ցանկության պակասի
պատճառով:
185. Ինչպես արդեն նշվել է, փոքրաթիվ կանայք ունեն անկախ սեփականություն, նրանք նաև անկախ
չեն իրենց գույքի օգտագործման համար որոշումներ կայացնելու գործում (օրինակ՝ վարկի համար
գույքը գրավադրելու հարցում): Երբ կանայք ունենում են համատեղ սեփականություն, կամ նույնիսկ
ամբողջությամբ սեփականատեր լինելու դեպքում, սովորաբար «ընտանիքի հայրը, եղբայրը կամ
ամուսինն են հոգ տանում գույքի մասին, որը օրինականորեն պատկանում է կնոջը կամ ընտանիքի
մորը»:261 Իրականում, շատ կանայք չեն կարողանում դիմել վարկի համար կամ նույնիսկ սկսել բիզնես
առանց իրենց հայրերի կամ ամուսինների թույլտվության:
186. Աշտարակում մասնակիցները բացատրեցին, որ բանկերի վարկերը հիմնականում հասանելի չեն
սկսնակների համար և, որ վարկառուն պետք է վեց ամսվա գործունեության ապացույցներ ներկայացնի: Մի
քանի շրջաններում ֆոկուս խմբերի քննարկման մասնակիցները նշել են, որ վարկերի տոկոսադրույքները
շատ բարձր են` մոտ 24%, և դա «սպանում է ձեռներեցությունը»: Ի լրումն բարձր տոկոսադրույքների,
259
260
261

Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում. ԱՄՆ ՄԶԳ/Հայաստան, էջ 38:
Երկրում առկա ձեռնարկությունների մասին ուսումնասիրությունների շարք, Հայաստան, էջ 5:
Հայաստանում կանանց ՓՄՁ-ների ուսումնասիրություն, էջ 8:
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վարկի մարման ժամանակահատվածը շատ կարճ է և հաճախ անհամատեղելի այնպիսի բիզնեսների
հետ, որոնք հիմնվում են կանանց կողմից (գյուղատնտեսական ոլորտի ձեռներեցություն): Որոշ
դեպքերում, արտագնա աշխատանքի մեկնող տղամարդիկ վարկ են վերցնում, որը գրանցվում է նրանց
կանանց անունով` վերջիններիս վրա թողնելով վարկի մարման պատասխանատվությունը:
187. Ոմանք նշել են հարակից խնդրի մասին, որ կանանց մեծ մասը վարկ է վերցնում ոչ թե
ձեռներեցության, այլ պարզապես առօրյա ծախսերը հոգալու համար: Կանայք հեշտությամբ հայտնվում
են պարտքերի շրջապտույտում. նրանք նորից վարկ են վերցնում` նախորդը մարելու համար: Գորիսի
մասնակիցներից մեկը նշեց, որ «քաղաքում չկա մի կին, որը երկուսից պակաս վարկ ունենա»:
Նախ, այս երևույթը դժվարեցնում է ձեռներեցության համար կանանց վարկ ստանալու հավասար
հնարավորությունների գնահատման գործընթացը, քանի որ կանայք վարկը կարող են վերցնել մեկ
նպատակով, բայց իրականում օգտագործել այլ նպատակով: Երկրորդ, քանի որ շատ կանայք մեկը
մյուսի հետևից վարկ վերցնելու փորձ ունեն, նրանք վախենում են ձեռներեցության համար դիմել
միկրոֆինանսավորման կամ վարկի: Այս վախը հաղթահարելու համար կանայք պետք է իրազեկ լինեն
պայմանագրի դրույթներին և, նախքան որոշում կայացնելն, ամբողջությամբ հասկանան ռիսկերը:
Ֆոկուս խմբերի քննարկման մասնակիցների կարծիքով փոխառության վերաբերյալ տեխնիկական
աջակցությունը հատկապես օգտակար կլինի կանանց համար:
188. Անդրադառնալով գործարար կանանց համար հատուկ փոխառությունների կամ վարկային
գծերի տրամադրման արդյունավետությանը, որոշ հարցվողներ առաջարկեցին, որ կին և
տղամարդ փոխառուների նկատմամբ կարելի է կիրառել տարբեր տոկոսադրույքներ: Վարկերին
և միկրոփոխառություններին այլընտրանքներ ևս առաջարկվեցին. դրամաշնորհներ կամ գումար
սերմացուի ձեռքբերման համար` պարտադիր վերապատրաստման դասընթացների ծրագրով: Նշվեց,
որ որոշ կանայք այնպիսի խոցելի վիճակում են (չունեն կապիտալ կամ ձեռներեցության վերաբերյալ
գիտելիքներ և գործունեություն են ծավալում այնպիսի ռիսկային ոլորտներում, որոնցից է գյուղմթերքի
արտադրությունը), որ վարկ վերցնելն ընդհանրապես խորհուրդ չի տրվում: Մեծ է նման կանանց`
գումարը կորցնելու և աստիճանաբար աղքատանալու ռիսկը:
Կանայք
նաև կարևոր մարդկային և սոցիալական ռեսուրսների (մասնագիտական գիտելիք/հմտություններ և
գործարար կապեր) նկատմամբ հասանելիության պակաս ունեն: Իրականացվել է կին ձեռներեցների
մասին հետազոտություն, ըստ որի` 56%-ը նշել է, որ կարիք ունի «գովազդի, մարկետինգի և
հասարակայնության հետ կապերի թեմայով» խորհրդատվության և ծառայությունների, իսկ 44%-ը նշել
է վերապատրաստման անհրաժեշտության մասին (69%-ը հիշատակել են կոնկրետ մասնագիտական
հմտությունների, բիզնեսի զարգացման, օրինակ՝ կառավարման, մարկետինգի, հաշվապահության
և օրենսդրության վերաբերյալ դասընթացների անհրաժեշտությունը):262 Թեև վերապատրաստում
իրականացնող կազմակերպությունների որոշ հարցվողներ համարում են, որ անհրաժեշտ է ուսուցանել
բիզնես սկսելու հմտություններ, ֆոկուս խմբի բոլոր մասնակիցները համաձայնել են հետազոտության վերը
նկարագրված արդյունքների հետ, որ կանանց անհրաժեշտ է ավելի խորը և թիրախավորված ուսուցում:
Նրանք մասնավորապես նշել են մարկետինգի և բիզնես սկսելուց առաջ շուկայի հետազոտություններ
իրականացնելու հմտությունների մասին: Իրականում, Գյումրիում կանայք շեշտել են, որ բիզնես
262

Հայաստանում կանանց ձեռներեցության զարգացման գնահատում, էջ 29:
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հմտությունների բոլոր դասընթացների սկզբնակետը պետք է լինի շուկայի գնահատումը, և ոչ թե բիզնես
վարելու հմտությունները:
190. Մարկետինգի հարցը բավական կարևոր է գործարար կանանց համար, քանի որ տեղական
շուկան բավականին փոքր է, հատկապես կանանց կողմից արտադրված ապրանքների և նրանց կողմից
մատուցվող ծառայությունների համար: Հատկապես միկրոմակարդակում և մեծ քաղաքներից դուրս
ձեռներեցությամբ զբաղվող կանայք առևտուր են անում միմյանց հետ, քանի որ նրանք մեկուսացված
են մեծ շուկաներից նույնիսկ Հայաստանում: Բերդում և Գորիսում կանայք, որոնք տան պայմաններում
բանջարեղենի և մրգի արտադրության փորձ ունեին, բացատրել են, որ աճեցրած արտադրանքը
վաճառելը շատ ժամանակատար է, և քանի որ մեծ շուկաները նրանց համար հասանելի չեն, ավելի
դյուրին են համարում իրենց արտադրանքը ավելի ցածր գնով միջնորդներին վաճառել: Գորիսում
կանանցից մեկը պատմեց, որ սկսել էր ջեմի պահածոյացման արտադրություն, բայց քանի որ նա շուկայում
իրացման դժվարությունների մասին շատ քիչ գիտելիքներ ուներ, գտել էր, որ լիցենզավորումը և հարկերը
մեծ խոչընդոտ են այդ արտադրությունը շարունակելու համար: Որոշ խանութներում մենաշնորհները
նույնպես դեր են խաղում կանանց արտադրանքի վաճառքի կազմակերպման հնարավորությունները
սահմանափակելու իմաստով։263 Երկրի ներսում և նրանից դուրս տրանսպորտային ճանապարհների
պակասը և սահմանափակ հասարակական տրանսպորտը (կամ նույնիսկ այն տրանսպորտի
պակասը, որից կանայք կարող են օգտվել երկրի ներսում) սահմանափակում են արտահանման
հնարավորությունները: Ավելին, միկրոձեռներեցությամբ զբաղվող կանայք հաճախ չեն կարողանում
արտահանման համար անհրաժեշտ արտոնագիր ձեռք բերել: Նրանք, ովքեր արտահանում են իրենց
արտադրանքը, սովորաբար, ունենում են միջազգային և դրամաշնորհատու կազմակերպությունների
աջակցությունը:
191. Գերակա գենդերային նորմերը սահմանափակում են կանանց գործարար կապերի
հնարավորությունները և անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծում գործարար կանանց համար: Երբեմն,
տղամարդկանց միջև գործարար բանակցությունները տեղի են ունենում այնպիսի պայմաններում, որոնք
կանանց համար հասանելի չեն, օրինակ ուտելիս` սեղանի շուրջ (որոշ վայրերում սոցիալական նորմերը
թույլ չեն տալիս կանանց նստել մեկ սեղանի շուրջ տղամարդկանց հետ): Գործարար կանանցից շատերը
դժվարանում են բաց խոսել տղամարդկանց հետ իրենց բիզնեսի մասին, եթե այդ տղամարդիկ իրենց
ազգականները չեն: Որոշ շրջաններում կին գործարարը «կամաչի հրավիրել տղամարդ գործընկերոջը
սրճարան կամ ռեստորան» բիզնեսին վերաբերող հարցերը քննարկելու համար. ավելի հավանական
է, որ նա կգնա ամուսնու կամ որդիների հետ:264 Ամուսնացած կնոջ (կամ 35 տարեկանից բարձր կնոջ)
համար ընդունելի չէ բանակցել տղամարդու հետ (այդ թվում՝ ոչ պաշտոնական հանդիպումներ ունենալ,
ինչպես օրինակ՝ բիզնես գաղափարների քննարկման նպատակով ռեստորանում կամ այլ հանրային
վայրերում) միայնակ:265
192. Շահագրգիռ կողմերից մի քանիսը նշում էին, որ ձեռներեցության ոլորտ մուտք գործած
կանայք հանդիպում են տղամարդկանց կոշտ մրցակցությանը, ինչը խոչընդոտում է նրանց
ձեռներեցության ընդարձակումը և՜ չափի, և՜ ոլորտի առումով: Գյումրիում ֆոկուս խմբի
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Հայաստանում կանանց ՓՄՁ-ների ուսումնասիրություն, էջ 19:
Նույն տեղում:
Հայաստանում կանանց ձեռներեցության զարգացման գնահատում, էջ 13:
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Գենդերային մեյնսթրիմինգը ծրագրի գործողություններում

մասնակիցներից մեկը նշեց, որ կանայք ձեռներեցության ոլորտում հնարավորություն չունեն
տղամարդկանց հետ բաց մրցակցելու և որ դա փակ դաշտ է: Աշտարակում կանայք նշեցին, որ
բիզնեսի հետաքրքրությունները սերտորեն կապված են տեղական հեղինակությունների հետ, և կանանց
համար այնտեղ «տեղ չկա»: Մշակութային առանձնահատկություններից ելնելով` կանանց հիմնականում
«թույլատրվում է» ղեկավարել միկրո և փոքր չափի ձեռնարկություններ. նրանք կարող են հասնել նաև
միջին մակարդակի բիզնես ունենալու, սակայն խոշոր ձեռնարկությունների կին սեփականատերերի
մասին ասվում է, որ դրանք «ղեկավարվում են այն կանանց կողմից, ովքեր ունեն շատ ազդեցիկ
հովանավոր կառավարությունում»:266

Գենդերային դերերը, ինչպես նաև կանանց բիզնեսի վերաբերյալ կարծրատիպերը բավականին
ազդեցիկ են: Մի կողմից, հարցումներն այն մասին, թե «բիզնեսը» կամ «առևտուրը» տղամարդկանց, թե՞
կանանց բնորոշ զբաղմունքներ են, ցույց են տալիս, որ հարցվողների մեծամասնության կարծիքով այդ
աշխատանքները կարող են բնորոշ լինել ցանկացած սեռի (51.2% բիզնեսի և 30% առևտրի դեպքում):
Այնուամենայնիվ, այդ աշխատատեղերն ավելի շատ ասոցացվում են տղամարդկանց, քան կանանց
հետ:267 Մյուս կողմից, կանանց` որպես ղեկավարների կարողությունների վերաբերյալ հարցերը ստացել
են հստակ պատասխաններ. տղամարդիկ այս դերում ավելի նախընտրելի են: Որոշ հարցվողներ
հայտարարել են, որ հաջողակ գործարար կնոջ դերային մոդելներ գոյություն չունեն, և հետազոտությունը
ցույց է տվել, որ ըստ ընդհանուր կարծիքի, առաջ գնալու համար գործարար կինը պետք է լինի «երկաթյա
լեդի»:268 Աշտարակի ֆոկուս խմբերի մասնակիցներից մեկն ասել է, որ եթե կինը չափազանց ակտիվ է
բիզնեսում, մարդիկ հարցնում են. «բա նրա ընտանիքում տղամարդ չկա՞»:
194. Չնայած որոշ բացասական ասոցիացիաներ կան կանանց և ձեռներեցության միջև, սակայն
դրանք անհաղթահարելի չեն համարվում: Ընտանիքում, կանայք, ովքեր նախկինում իրենց գործարար
կին չէին համարում, շահույթ ստանալուց և իրենց հաջողությունը տեսնելուց հետո արագ փոխակերպվում
են: Ընտանիքի անդամները, նույնպես, տեսնելով տնային տնտեսության լրացուցիչ եկամուտի օգուտը,
ընդունում և աջակցում են կանանց: Այնուամենայնիվ, նշվում էր, որ ԶԼՄ-ների միջոցով կանանց հաջողակ
պատմությունների մասին լայն հրապարակայնությունը կարող է նպաստել գործարար կանանց մասին
հասարակական կարծիքի փոփոխությանը:
195. Կանայք, ովքեր ցանկանում են զբաղվել գործարարությամբ, ժամանակի սղության պատճառով
ավելի շատ բարդությունների են հանդիպում, քան տղամարդիկ: Դա պայմանավորված է այն
հանգամանքով, որ նրանք պետք է համատեղեն գործարար պատասխանատվությունը ընտանեկան
պարտականությունների հետ: Ինչպես արտահայտվեց հարցվողներից մեկը` «ոչ ոք կնոջը չի ազատում
տնային գործերից, նույնիսկ եթե նա գործարար է»: Մեկ ուրիշը նշեց, որ կանանցից շատերը մեղավոր
են զգում իրենց, եթե նրանք շատ ժամանակ են տրամադրում գործարարությանը, հատկապես
եթե այդ ժամանակը ընտանիքի հաշվին է ծախսվում: Մյուս կողմից, տղամարդիկ ազատ են նման
պարտականություններից և կարող են, ու նույնիսկ նրանցից ակնկալվում է,որ կենտրոնանան բիզնես
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Հայաստանում կանանց ՓՄՁ-ների ուսումնասիրություն, էջ 29:
Ինձ հեռու պահիր քո կարծրատիպերից: Սոցիոլոգիական հարցման վերլուծություն, էջ 40, Վերապատրաստումների Եվրոպական հիմնադրամ 		
և Կովկասյան հետազոտությունների ռեսուրս-կենտրոններ, 2011թ., Գենդերային հարաբերությունների խճանկարներ. Գենդերային 			
սոցիալականացման, գենդերային հանդուրժողականության, գենդերային ինքնության ուսումնասիրություններ, Երևան, 				
Երևանի պետական համալսարան, էջ 28-29:
Հայաստանում կանանց ՓՄՁ-ների ուսումնասիրություն, էջ 28:
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Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում-Հայաստան

սկսելու կամ զարգացնելու վրա: Ժամանակային սահմանափակումների մեկ այլ դրսևորում է այն տարիքը,
որում կանայք սովորաբար սկսում են զբաղվել գործարարությամբ: Կանայք հակված են բիզնես սկսել
միջին տարիքում (40 անց), երեխաներին մեծացնելուց հետո, երբ նրանք ավելի շատ ազատ ժամանակ
ունեն: Սկսնակների շարքում քիչ երիտասարդ կանայք կան, որոնց հետաքրքրում են «կանանց բիզնեսի»
զարգացման հնարավորության հարցերը:
Հայաստանում
դրամաշնորհատուների և միջազգային կազմակերպությունների մի մեծ խումբ աջակցում են կանանց
մասնակցությունը ձեռներեցության ոլորտում խթանելուն ուղղված ծրագրերին: Նման ծրագրերը
տարատեսակ են տարբեր մարզերում` արհեստագործական նախաձեռնություններից (օրինակ`
Homeland Development Initiative Foundation-ի (Հայրենիքի զարգացման նախաձեռնություն հիմնադրամ)
նախաձեռնությունը) մինչև գործարար խորհրդատվության հմտությունների զարգացում` ավելի
զարգացած ձեռներեցության համար (оրինակ` ՎԶԵԲ): Հարցվողներից ոմանք նշել են, որ օգտակար
կլինի իմանալ, թե ինչ են անում մյուս դրամաշնորհատուներն այս դաշտում, և բացահայտել իրար կրկնող
ծրագրերը:269
197. Ինչպես նշվել է, ձեռներեցությանն ուղղված ծրագրերը կենտրոնանում են բիզնես հմտությունների
ուղղությամբ վերապատրաստման վրա: Ֆոկուս խմբերի մի շարք մասնակիցներ նշեցին, որ
դասընթացների ժամանակ նրանք կցանկանային ավելի շատ պրակտիկ փորձ ձեռք բերել, քան տեսական
գիտելիքներ, և ավելի օգուտ կստանան բիզնեսի փորձ ունեցող մարդկանց ուղղորդումից: Որոշ
կազմակերպություններ ձեռներեցության ոլորտում սկսնակների համար առաջարկում են ուղղորդման
ծառայություններ այն կանանց կողմից, որոնք հաջողություն են ունեցել բիզնեսում, և նշում են, որ այս
մեթոդի արդյունավետությունն, այնուամենայնիվ, պահանջում է նաև զգալի նվիրվածություն ուղղորդողի
կողմից: Պատասխանողները նաև նշեցին, որ անհրաժեշտ է ապահովել նշված դասընթացների
հասանելիությունը: Աշտարակի ֆոկուս խմբերի մասնակիցները նշեցին, որ կցանկանային տեղում
ունենալ բիզնես դպրոցներ կամ վերապատրաստման կենտրոններ:
198. Սկսնակ կին ձեռներեցների համար դասընթացների ընդհանուր մոդելը, ինչպիսին օրինակ
կիրառվել է ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից, կարող է լինել ավելի արդյունավետ, եթե հաշվի առնվեն կանանց
ժամանակային սահմանափակումները: Օրինակ` 20-օրյա դասընթացը, որը սկսվում էր առավոտյան
9:00-ին և ավարտվում երեկոյան 6:00-ին, գյուղաբնակ կանանց` հատկապես գյուղատնտեսական
աշխատանքներով զբաղվողների համար հարմար չէ: Գերադասելի է մոդիֆիկացված և ավելի
երկարատև ծրագիրը (օրական երեք ժամ և ավելի պակաս ակտիվ սեզոնի ըմթացքում): Իդեալական
կլինի, եթե դասընթացներին զուգահեռ առաջարկվեն նաև երեխաների խնամքի ծառայություններ:
199.
Պատասխանողները բացատրեցին, որ ինքնազբաղվածությունը միակ տարբերակն է շատ
շրջանների կանանց համար, քանի որ գործարանները փակ են, և իրենց ծանր տնային գործերի
բեռի ներքո կանայք կարող են լրացուցիչ եկամուտ վաստակել միայն այնպիսի աշխատանքով,
որը կարելի է համատեղել տնային գործերի հետ։ Այդ պատճառով արտաքին ֆինանսավորում
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Կանանց և բիզնեսին ուղղված ծրագրեր իրականացնող այլ կազմակերպությունների թվում են՝ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը-		
Հայաստանի կանանց միջազգային ասոցիացիան, Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան, Բաց հասարակության ինստիտուտը-		
Մերձավոր Արևելքի հիմնադրամը, ԵԱՀԿ-ը, Միավորված ազգերի կազմակերպության արդյունաբերության զարգացման կազմակերպությունը 		
և ԱՄՆ ՄԶԳ-ն:
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Ներդիր 3. Տարվա լավագույն կին-ձեռներեց մրցանակաբաշխություն

2012 թվականին Էկոնոմիկայի նախարարությունը սահմանեց փորձնական մրցանակ կինձեռներեցների և ՄՓՄՁ-ների համար: Շնորհվեց տասնմեկ մրցանակ, և ծրագիրը հաստատվեց
որպես ամենամյա միջոցառում:
Հաջորդ տարի վարչապետը Տարվա լավագույն կին-ձեռներեց մրցանակաբաշխությունը
հայտարարեց որպես տնտեսության զարգացմանը նպաստելուն ուղղված կին-ձեռներեցների
խրախուսման միջոց` գնահատելով նրանց նվաճումները և հրապարակավ աջակցելով հայ
գործարար կանանց:ա Կանայք առաջադրվել էին վեց կարգերում` (1) լավագույն կին գործատու,
(2) լավագույն կին նորարար, (3) լավագույն բարերար, (4) լավագույն ապրանքանիշ ստեղծող
կին ձեռներեց, (5) լավագույն երիտասարդ կին ձեռներեց և (6) լավագույն սկսնակ ձեռներեց:
Ստացվել էր ավելի քան 150 հայտ: Հաղթողները ներկայացնում էին այնպիսի տարբեր
առևտրային ընկերություններ, ինչպիսիք են` բնական կոսմետիկայի արտադրությունը,
խմորեղենի արտադրությունը և նորաձևությունը: ՓՄՁ ԶԱԿ-ը մի շարք հաջողակ գործարար
կանանց տվյալները տեղադրել է իր կայքում և հրապարակել մամուլում։
ՓՄՁ ԶԱԿ. 2013թ., Լավագույն կին ձեռներեցը— ՀՀ վարչապետի մրցանակ, մարտի 13,
http://www.smednc.am/en/news/articles/best-woman-entrepreneur-2014-ra-prime- minister’saward.html:
ա

ունեցող ծրագրերը միտում ունեն կենտրոնանալու գյուղատնտեսական և արհեստագործական
աշխատանքների վրա, բայց այստեղ էլ հարց է առաջանում. արդյո՞ք նման ծրագրերը իրականում
աջակցում են կանանց ձեռներեցությանը, թե՞ ապահովում են նրանց եկամուտի ստացման միջոցներով,
որոնք կարող են ձեռներեցության վերածվելու ներուժ չունենալ: Օրինակ` արհեստագործական
ծրագրերից մեկը մի շարք կանանց ապահովել է աշխատանքով (և օժանդակել է շրջաններում կանանց
խնդիրներով զբաղվող մի քանի կազմակերպությունների ստեղծմանը), բայց այդ աշխատանքը հիմնված
է պատվերների կատարման վրա: Պարզ չէ, թե ինչ չափով են կանայք հմտություններ ձեռք բերել այնպիսի
ոլորտներում, ինչպիսիք են մարկետինգը, հումքի աղբյուրների բացահայտումը, գնորդների որոնումը,
գնագոյացումը և այլն:
200. Կին ձեռներեց առաջնորդների ցանցի ղեկավարը, որը վերապատրաստման դասընթաց էր
իրականացնում ձեռներեցությամբ հետաքրքրված կանանց համար, նշել է, որ պետք չէ խրախուսել
բոլոր գործարար նախաձեռնությունները, քանի որ դրանցից որոշները պարզապես կենսունակ չեն: Նրա
փորձը ցույց է տվել, որ բիզնես գաղափարներ ունեցող մարդկանց միայն շատ փոքր խումբը կկարողանա
բավարարել այն պահանջներին, որոնք անհրաժեշտ են վարկ ստանալու նպատակով համակողմանի
բիզնես ծրագիր կազմելու համար: Նրանց կողմից կանանց համար իրականացված դասընթացների
ավարտին մասնակից կանանցից ոմանք գիտակցում էին, որ պատրաստ չեն նախապես մտադրված
բիզնեսը հիմնել և դիտարկում էին այլ տարբերակներ:
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201. Հարցազրույցների ընթացքում ձեռնարկատիրական հնարավորությունների միջոցով կանանց
տնտեսական մասնակցությունը բարելավելու ջանքերի մասին բարձրացված մյուս թեման էլ այլ
ճանապարհներով կանանց հզորացման կարևորությունն էր: Օրինակ` որոշ ծրագրեր միտված են
կանանց մոտ զարգացնելու եկամուտի ստացման կամ բիզնես հիմնելու հմտություններ` որպես
նրանց կարգավիճակը բարելավելու և այլ բնագավառներում (օրինակ՝ համայնքային զարգացում,
քաղաքականություն կամ խաղաղարար ծրագրերի իրականացում) նրանց ձայնը լսելի դարձնելու միջոց:
Բանախոսներից մի քանիսն արտահայտեցին այն տեսակետը, որ տնտեսական ծրագրերը, որոնք
ուշադրություն չեն դարձնում սոցիալական խնդիրների վրա, կենսունակ չեն: Կանանց տնտեսական
հզորացման ծրագրերն արդյունավետ են, երբ իրականացվում են խոշոր նախաձեռնության
շրջանակներում, որը միտված է կանանց անձի զարգացմանը և նպատակ ունի բարելավել նրանց
կարգավիճակը ընտանիքում և հասարակության մեջ:
202. Ե՜վ ինքնազբաղվածությունը, և՜ ձեռներեցությունն առաջարկվել են որպես կարևոր միջոց՝ օգնելու
հաշմանդամություն ունեցող կանանց դառնալ տնտեսապես անկախ: Դժբախտաբար, բուն գենդերով
պայմանավորված հնարավորությունների և հաշմանդամություն ունեցող կանանց բիզնես սկսելու
կամ վարելու սահմանափակումների մասին տեղեկատվությունը շատ քիչ է: Ուսումնասիրությունները
ցույց են տալիս, սակայն, որ կանանց և տղամարդկանց համար գոյություն ունեցող խոչընդոտները
կրկնապատկվում են հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար: Մարզային հետազոտությունները
ցույց են տվել, որ Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող տղամարդիկ ավելի հեշտ կարող են սկսել
իրենց սեփական բիզնեսը, քան հաշմանդամություն ունեցող կանայք, սակայն հաշմանդամություն ունեցող
կանայք ավելի հեշտ ներգրավվում են ոչ ստվերային տնտեսության ոլորտում ձեռներեցության, վաճառքի
համար ձեռագործ ապրանքներ պատրաստելու կամ այլ անձանց ապրանք վաճառելու գործունեության
մեջ:270 Հաշմանդամություն ունեցողների շրջանում հետազոտության ժամանակ ավելի մեծ թվով տղամարդ
պատասխանողներ են արտահայտել իրենց պատրաստակամությունը սկսել սեփական բիզնես (26
տղամարդկանցից՝ 15-ն արտահայտել են նման հետաքրքրություն, մինչդեռ 23 կանանցից 9-ն են հակված
հիմնել իրենց բիզնեսը):271 Երբ պատասխանողներին հարցրել են այն դերի մասին, որ գենդերը կարող է
խաղալ բիզնես հիմնելիս, պատասխանները չեն պարունակել համոզիչ փաստարկներ, նրանց մեծ մասը
նկարագրել են ընդհանուր բնույթի խոչընդոտներ, ինչպես օրինակ՝ բարձր հարկերը, տոկոսադրույքները
և կոռուպցիան: Հարկ է նշել, որ ըստ մի տղամարդու կարծիքի հաշմանդամություն ունեցող տղամարդ
գործարարներն ավելի մեծ խոչընդոտներ են ունենում այլ տղամարդկանց հետ մրցակցության
պատճառով, «քանի որ տղամարդ գործարարներն ավելի շատ են և ավելի ակտիվ, քան կանայք»: Այս
տեսակետն իրականում հաստատում է այն տեսությունը, որ հաշմանդամություն ունեցող կանայք ունենում
են ավելի մեծ արգելքներ բիզնես հիմնելիս և գրեթե ներկայացված չեն այս դաշտում: Հարցվողներից
մի կին ընդգծեց հաշմանդամություն ունեցող կանանց նկատմամբ լրացուցիչ խտրականությունը.
«լինելով կին՝ նրանք առանձնապես վստահություն չեն ներշնչում որպես բիզնես գործընկերներ»:272
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Ֆիլիպս Ս., 2012թ., Հաշմանդամություն ունեցող կանայք Եվրոպայում և Եվրասիայի տարածաշրջանում, Վաշինգտոն, Կոլումբիայի շրջան, ԱՄՆ 		
ՄԶԳ, էջ 18:
Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունը. Կարիքներ և խոչընդոտներ, Որակական 				
ուսումնասիրության եզրակացությունների զեկույց, Երևան, ԱՄՆ ՄԶԳ և Սեյվ դը Չիլդրեն, էջ 86:
Նույն տեղում, էջ 93:
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Բ.
Գենդերային
խնդիրները
ծառայությունների ոլորտում

ջրամատակարարման

և

համայնքային

203. Հայաստանն ունի առատ ջրային ռեսուրսներ, որոնք բավարարում են խմելու, ոռոգման
և արդյունաբերական կարիքները: Խմելու ջուրը մատակարարվում է աղբյուրներից կամ
ստորգետնյա ջրերից, ունի շատ բարձր որակ, և հարկ է այն միայն քլորացնել կամ վարակազերծել:
Աղյուսակ 8:

Հայաստանում խմելու ջրի աղբյուրների օգտագործման գնահատում, 2011թ.
(բնակչության %-ը)
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ

Չբարելավված

Մակերևութային
ջրեր

Ամբողջովին
բարելավված

Խողովակաշարերով
մատակարարում
շենքերում

Այլ կերպ
բարելավված

Չբարելավված

Մակերևութային
ջրեր

Չբարելավված

Այլ կերպ
բարելավված

Բարելավված

Խողովակաշարերով
մատակարարում
շենքերում

Չբարելավված

Ամբողջովին
բարելավված

Բարելավված

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ

100

98

2

0

0

98

91

7

2

0

Աղբյուր՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (ԱՀԿ) և Միացյալ ազգերի կազմակերպության
մանկական հիմնադրամ (ՅՈՒՆԻՍԵՖ), 2013թ., Ջրահեռացման և խմելու ջրի մատակարարման ոլորտում
առաջընթաց, վերանայված տարբերակ, 2013թ., Ժնև, էջ 15

204. Մաքուր ջրային ռեսուրսների օգտագործման գնահատումները ներկայացնում են
բնակչությանը հասանելի ջրամատակարարման պատկերը միայն մասնակիորեն (Աղյուսակ 8):
Չնայած ջրի առատությանը, «բնակչության ջրամատակարարման կարիքները բավարարված չեն,
քանի որ բնակչության մեծ մասը հնարավորություն ունի օգտվել ջրային ծառայություններից օրվա
ընթացքում մի քանի ժամ միայն»:273 «Որոշ գյուղերում ջրամատակարարումն իրականացվում է
3-4 օրը մեկ անգամ՝ առանց վարակազերծման»:274 Հեռավոր շրջաններում ջրի մատակարարումը
կատարվում է ամիսը երկու անգամ։ Երևանում և 10 մարզերում տնային տնտեսությունների շրջանում
ուսումնասիրությունները 2009թ.-ին օգնել են պատկերացում կազմել ջրամատակարարման մասին:
Ուսումնասիրվել են գրեթե 3000 տնային տնտեսություններ քաղաքային և գյուղական համայնքներում,
որոնցից 94.3%-ն ունի կենտրոնացված ջրամատակարարում, իսկ 54.0%-ի դեպքում տանը չկան տաք
ջրի խողովակներ:275 Ըստ երկրորդ ուսումնասիրության, ընտանիքների միայն 2.8%-ն ունի տաք և
սառը ջրի անընդմեջ ջրամատակարարում: Տնային տնտեսությունների կեսն ունի միայն սառը ջրի
շուրջօրյա մատակարարում, մյուսների սառը ջրի մատակարարումն իրականացվում է ընդհատումներով
273
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Ղարաբեգյան Ա., Ջրային խնդիրները Հայաստանում, Հայրենիք շաբաթաթերթ, 10 մայիսի 2013թ. , http://www.armenianweekly.com/2013/05/10/ 		
gharabegian-water-issues-in-armenia:
ԱԶԲ, 2011թ. Հայաստանում ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը. Մարտահրավերներ, ձեռքբերումներ և ապագա 				
ուղղություններ, Մանիլա, ԱԶԲ, էջ 20:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ, Ազգային
վիճակագրական ծառայություն, 2009 Հայաստանի բնակչության վերարտադրողական նախապատվությունների ընտրանքային հետազոտության 		
արդյունքների վերլուծություն, Երևան, 2009թ., ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, էջ 40:
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(օրինակ՝ օրական 2-10 ժամ) կամ ջուրը չի մատակարարվում խողովակներով:276 Երբ տներում չկան
ջրամատակարարման խողովակներ, ջուրը վերցվում է ընդհանուր օգտագործման պոմպերից:
205. Հայաստանի ջրամատակարարման խնդիրների պատճառն այն է, որ համակարգը և ցանցը
կառուցվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում: Խնդիրը միայն այն չէ, որ ջրամատակարարման
ենթակառուցվածքը ավելի քան 50 տարի առաջ է կառուցվել, այլ նաև այն, որ ցանցի կառուցման
ժամանակ օգտագործվել են ցածր որակի նյութեր:277 Ներկայումս համակարգը արդիականացման
կարիք ունի, քանի որ ենթակառուցվածքի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ և որևէ
տեսակի վերանորոգում չի իրականացվել տասնյակ տարիների ընթացքում:278 Ջրի կորուստների
մակարդակը շատ բարձր է: Որոշ ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ Հայաստանում ջրային
ռեսուրսների կորստի մակարդակը ամենաբարձրն է աշխարհում: Ջրի կորստի հիմնական պատճառը
խողովակների վատ վիճակն է, սակայն ջրի կորուստները պայմանավորված են նաև մարդկային
գործոններով, ինչպես օրինակ՝ ջրաչափը փչացնելը մագնիսի օգնությամբ, ջրի հոսքը չկանգնեցնելը,
ինչպես նաև ջրաչափ չունեցող երկրորդ կամ երրորդ խողովակներ օգտագործելը:279 Իրականում
չվճարվող ջրի կորստի ամենաբարձր մակարդակը, որը կազմում է 65%, արձանագրվում է
բազմաբնակարանային շենքերում և սեփական տներում:280 «Հայաստանում ջրի խնայողության
մշակույթի բացակայությունը նույնպես վերագրվում է այն փաստին, որ Հայաստանում չի եղել ջրի
պակաս, և ջուրը դիտարկվում է որպես «պարգև» և ոչ թե որպես «ապրանք, որը գումար արժե», և
հետևաբար պետք է խնայողաբար օգտագործվի:281 Երկրի համար հիմնական գերակայություններից
է ջրամատակարարումից առնվազն 12 ժամ օգտվելու հնարավորություն ունեցող բնակչության
թիվը մեծացնելը, ջրաչափեր տեղադրելը և համայնքների հետ ջրօգտագործման և կառավարման
ուղղությամբ աշխատելը:
206. Ինչպես խմելու ջրի դեպքում, գյուղական տարածքներում ջրահեռացման ծառայություններից
օգտվելու հնարավորությունները սահմանափակ են (Աղյուսակ 9): Գյուղական բնակչության 81%ի հետ համեմատությամբ քաղաքի բնակչության մեծամասնությունը (96%) ունի բարելավված
ջրահեռացման հարմարություններ: Բարելավված ջրահեռացման հնարավորությունները ներառում
են ջրահեռացման համակարգերը (օրինակ՝ կոյուղու համակարգ կամ սեպտիկ ցիստեռններ),
հասարակական զուգարաններ և արտաքնոցներ կամ բիոզուգարաններ: Գյուղական համայնքների
շատ փոքր մասն է (5%) միացված կոյուղու կենտրոնական համակարգին: Մնացած մասն «ինքնուրույն
է հոգում իր ջրահեռացման խնդիրները, օրինակ՝ արտաքնոցների և սեպտիկ ցիստեռների միջոցով:
Ինստիտուցիոնալ, գործառական և տեխնիկական կարգավորումների որակը և եղանակները խիստ
տարբեր են»:282
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Առողջապահության նախարարություն, ՀՀ կառավարություն, ՀՀ ազգային վիճակագրության ծառայություն և Պերինատոլոգիայի՜ մանկաբարձության
և գինեկոլոգիայի ինստիտուտ, 2009թ., Կլինիկական և համաճարակային հետազոտություն անպտուղ ամուսնությունների էթիոլոգիայի և 		
գերակշռության մասին, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, էջ 33:
Մենդեզ Ինգլընդ և գործընկերներ, Մաքուր է ներգիայի և ջրի ծրագիր. Կարիքների և հնարավորությունների գնահատման զեկույց օրինակելի 		
ծրագրերի ընտրության համար, (ԱՄՆ ՄԶԳ, 2012), էջ 9:
Հայաստանում ջրամատակարարում և ջրահեռացում. Մարտահրավերներ, ձեռքբերումներ և ապագա ուղղություններ, էջ 20:
Նույն տեղում։
Նույն տեղում։
Մաքուր էներգիայի և ջրի ծրագիր. Կարիքների և հնարավորությունների գնահատման զեկույց օրինակելի ծրագրերի ընտրության համար, ԱՄՆ 		
ՄԶԳ, էջ 9:
Հայաստանում ջրամատակարարում և ջրահեռացում. Մարտահրավերներ, ձեռքբերումներ և ապագա ուղղություններ, էջ 20:
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207. Ըստ տնային տնտեսությունների վերը նկարագրված հետազոտության, ընտանիքների 25.0%ը բնակարաններում չունի ջրով աշխատող զուգարանակոնք, իսկ 15.1%-ը չունի լոգարան, ինչը
հավանաբար կապված է այն փաստ հետ, որ տնային տնտեսությունների 22.6%-ը (հիմնականում
գյուղական համայնքներում) միացած չէ կոյուղու կենտրոնացված համակարգին:283 Մայրաքաղաքից
դուրս, հանրային նշանակության շենքերը (մանկապարտեզները, դպրոցները և կլինիկաները, այդ թվում՝
ծննդատները) հաճախ նույնպես միացված չեն կոյուղու համակարգին:
208. Հայաստանը չունի կոշտ թափոնների կառավարման համակողմանի համակարգ, և թափոններից
ազատվելու գործընթացը տարբեր է տարբեր տարածքներում: Ֆոկուս խմբի մասնակիցները
ներկայացրել են մի քանի սցենար: Կան քաղաքներ, որտեղ աղբահանություն չի իրականացվում
ընդհանրապես, ինչպես նաև վայրեր, որտեղ ներդրվել է պլաստիկ աղբի վերամշակման համակարգ:
ԱԶԲ-ն և միջազգային ֆինանսական այլ կառույցներ ծրագրեր են նախաձեռնում աղբավայրեր կառուցելու
համար և աջակցում են կոշտ թափոնների կառավարման համակարգ ներդրմանը: Ծրագրերը նաև
կարող են ընդգրկել բաղադրիչներ, որոնք կնպաստեն աղբահանման և վերամշակման գործընթացներին:
Աղյուսակ 9:

Հայաստանում ջրահեռացման միջոցների օգտագործման գնահատումը, 2011 թ.
(բնակչության %-ը)
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ

Բարելավված

Չբարելավված

Բարելավված

Չբարելավված

96

4

81
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Աղբյուր՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (ԱՀԿ) և Միացյալ ազգերի կազմակերպության
մանկական հիմնադրամ (ՅՈՒՆԻՍԵՖ), 2013թ., Ջրահեռացման և խմելու ջրի մատակարարման ոլորտում առաջընթաց,
թարմացված տարբերակ, 2013թ., Ժնև, էջ 14

209. ԱԶԲ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի գենդերային գործողությունների
ծրագիրը նկարագրում է, թե ինչպես կապահովվի գենդերային մեյնսթրիմինգը ծրագրի յուրաքանչյուր
արդյունքի համար: Նպատակները ներառում են գենդերային տեսանկյունից հավասարակշռված
աշխատանքների խթանումը շինարարական ընկերություններում և կոմունալ ծառայություններ
մատուցող կազմակերպություններում, այն տնային տնտեսությունների համար անվտանգ, հուսալի
ջրամատակարարման հասանելիության ապահովումը, որոնք գլխավորում են կանայք, ինչպես
նաև Հայաստանի «Հայջրմուղկոյուղի» ընկերության հզորացմանն ուղղված այլ գործողություններ:
«Հայջրմուղկոյուղի» ընկերության հետ աշխատանքները ենթադրում են գենդերային մեյնսթրիմինգ
իրականացնելու կարողությունների զարգացում, ընկերությունում կին աշխատակիցների կարիերայի
խթանում, ինչպես նաև կին հաճախորդների իրազեկման գործընթացի բարելավում: Հատուկ թիրախները
ներառում են կանանց համար աշխատատեղեր (աշխատատեղերի 10%-40%, կախված ընկերությունից),
ըստ սեռի դասակարգված տվյալներով իրականացվող հետազոտություններ, մարդկային ռեսուրսների
կառավարման՝ գենդերային իմաստով զգայուն քաղաքականության մշակում ընկերությունում, գենդերային
տեսանկյունից զգայուն տեղեկատվական նյութերի մշակում հաճախորդների արդյունավետ իրազեկման
համար, ինչպես նաև հաճախորդների՝ ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասին կարծիքի
գենդերային վերլուծություն:
283

2009թ, Հայաստանի բնակչության շրջանում վերարտադրողական նախապատվությունների ընտրանքային հետազոտության արդյունքների 		
վերլուծություն, էջ 9:
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Ջրի հիմնական օգտագործողները Հայաստանում կանայք են (կերակուր պատրաստելու, լվացք
անելու, երեխաներին լողացնելու, այգիների և կենդանիների մասին հոգ տանելու և այլ տնային
պարտականությունների կատարման նպատակով): Հիմնականում կանայք են պատասխանատու
ընտանիքի համար ջուր հավաքելու և գնելու, ինչպես նաև պահեստավորման և պահպանման
համար: Այսպիսով ջրամատակարարման սահմանափակումները առաջին հերթին անդրադառնում
են կանանց վրա: Այն վայրերում, որտեղ ջրամատակարարումն օրվա ընթացքում մի քանի ժամ է,
կամ շաբաթվա ընթացքում որոշ օրերի, ընտանիքները ջուրը հավաքում են տարաներում, մինչև
պաշարների սպառումը: Երբ ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգ չի գործում,
«հիմնականում կանայք, աղջիկները կամ երեխաներն են զբաղվում տան շրջակայքից ջուր կրելու և
մեծ տարաների մեջ այն պահեստավորելու հարցերով»:284 Քանի որ կանանց ժամանակի զգալի մասը
ծախսվում է ջուր հայթայթելու և տանն այդ ջուրը սպառելու վրա, ԱԶԲ-ի ծրագրերն, ուղղված ջրի
անվտանգ սպառման հնարավորությունների ստեղծմանը, կարող են նպաստել կանանց ժամանակի
խնայողության ապահովմանը: Կանանց ծանրաբեռնվածության փոփոխությունների գնահատման
համար ելակետային տվյալների սահմանումը կարևոր է՝ որոշելու, թե ինչպես են կանայք օգտվել
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում ծրագրերի իրականացումից:
211. Հարցազրույցի մասնակիցներից մեկը հայտնել է այն մասին, որ բնակիչները գնում են
խմելու ջուր, երբ մատակարարվող ջրի որակը վատն է լինում: Նա նշել է, որ այսպիսի ծախսերը
հատուկ ազդեցություն ունեն այն ընտանիքների վրա, որտեղից տղամարդիկ արտագաղթել են, և
ընտանիքները ղեկավարում են կանայք: Այս ընտանիքներն արդեն աղքատացման վտանգի առաջ
են: Հավանաբար չեն իրականացվել գնահատումներ այն մասին, թե ընտանեկան բյուջեի ո՞ր մասն
է ծախսվում ջրի այլընտրանքային աղբյուրների վրա, սակայն այս տեղեկություններն օգտակար
կլինեն՝ գնահատելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի գենդերային ասպեկտների
ազդեցությունը:

Կանայք և տղամարդիկ ունեն ջրամատակարարման և ջրահեռացման տարբեր
կարիքներ` հատկապես հասարակական վայրերում: Կանայք, հիմնականում, աշխատում են
հասարակական կառույցներում, օրինակ՝ դպրոցներում և հիվանդանոցներում, որոնք ունեն
անբավարար ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր: Գավառում և Գյումրիում
կազմակերպված ֆոկուս խմբերի մասնակից կանայք նշել են, որ դպրոցներում ջրահեռացման
հնարավորությունները վատն են, և ուսանողները խուսափում են զուգարաններից օգտվել: Արարատի
մարզում գյուղական դպրոցի ջրահեռացման համակարգի բարելավմանն ուղղված ծրագիրը
առաջարկում է դեպքի հետևյալ ուսումնասիրությունը. «Խորհրդային ժամանակաշրջանում դպրոցն
ուներ մաքուր զուգարաններ ուսուցիչների և աշակերտների համար, կոյուղու խողովակները միացված
էին դրենաժային համակարգին, և կար ջրամատակարարման խողովակների համակարգ: Այժմ
համակարգը չի գործում, աշակերտները և ուսուցիչները ստիպված են օգտվել կեղտոտ և գարշահոտ
արտաքնոցներից, որոնք գտնվում են դպրոցից դուրս, դրենաժային ջրանցքի մոտ: Դպրոցն ուներ մեկ
հորանցքային արտաքնոց մոտ 200 աշակերտի / արական սեռի ուսուցիչների համար և մեկ հատ` 200
284

Մանվելյան Ե. և այլոք, «Դեպքի ուսումնասիրություն Հայաստանում ջրամատակարարման և ջրահեռացման իրավունքի 				
վերաբերյալ». Հայաստանի կանայք հանուն առողջության և առողջ միջավայրի, Երևան, 2006թ., էջ 20։
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աղջիկ աշակերտուհիների/ իգական սեռի ուսուցիչների համար նախատեսված: Զուգարանից չօգտվելու
համար աշակերտներից և ուսուցիչներից շատերը խուսափում են ջուր խմել դասերի ընթացքում»:285
213. Համաձայն ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի (ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ) կողմից Հայաստանում անցկացված
հարցման, աշակերտուհիների 60%-ը և աշակերտների 70%-ը «երբեք չեն օգտվում կամ խիստ
հազվադեպ են օգտվում դպրոցի զուգարաններից»:286 Շատ աշակերտներ չեն օգտվում դպրոցի
զուգարաններից, քանի որ կարծում են, որ դրանք մաքուր չեն (41%), բայց մեծ մասը «մտահոգվում
է զուգարանից օգտվելու սոցիալական հետևանքներ, նշել են, որ ամաչում են օգտվել դպրոցի
զուգարաններից»:287 «Սանիտարական վատ հարմարությունները և ջրի ու օճառի բացակայությունը
դպրոցի զուգարանում նշանակում է, որ ուսանողները չեն կարող լվալ իրենց ձեռքերը օճառով, երբ դա
անհրաժեշտ է: Այդ դեպքերից են զուգարանից օգտվելուց հետո և ուտելուց առաջ ձեռքերը լվանալու
անհրաժեշտությունը»:288
214. Երեխաները և դպրոցի անձնակազմը կարող են առողջական խնդիրներ ունենալ ցածր որակ
ունեցող ջրի, վատ սանիտարական և հիգիենիկ պայմանների պատճառով: Ուսուցչուհիները (որոնք
կազմում են դպրոցի անձնակազմի մեծամասնությունը) և աշակերտուհիները հատուկ կարիքներ ունեն
դաշտանի պատճառով: Բացի այդ, հարկ է նշել, որ հիմնականում կանայք են տանում երեխաներին կամ
ընտանիքի այլ անդամներին խնամելու բեռը, եթե վերջիններս հիվանդանում են՝ վարակվելով վատորակ
ջրից:
Հայ կանայք մտահոգված
են ջրամատակարարման հետ կապված հարցերով, սակայն նրանք որոշում ընդունելու պաշտոնական
գործընթացներում ներգրավված չեն: Ֆոկուս խմբի մասնակիցները բավականին զայրացած էին
ջրամատակարարման խնդիրների հետ կապված մի շարք կրիտիկական հարցերի շուրջ, որոնք, նրանց
կարծիքով, պատշաճ ուշադրության չեն արժանացել տեղական ինքնակառավարման մարմինների
կողմից, որոնց աշխատակիցները արական սեռի ներկայացուցիչներ են: Բերդում հիշատակվել է անցյալ
տարի տեղական մանկապարտեզում վատորակ ջրի պատճառով առաջացած հիվանդությունների
բռնկման երկու լուրջ դեպք, երբ վարակվել էին այնքան շատ երեխաներ, որ հիվանդանոցում տեղ չկար
նրանց տեղավորելու համար: Կանայք նշել են, որ նրանք կարող էին ընդամենը հրապարակայնություն
ապահովել այդ խնդրի վերաբերյալ, քանի որ կանանց չի թույլատրվում իրենց ձեռքը վերցնել իրավիճակը,
երբ խաղաթղթին են դրված կարևոր ռեսուրսներ (օրինակ՝ ջուրը): Գյումրիում մի պատասխանող մտաբերել
էր, որ տեղական ծննդատունն ունի մեկ, անմխիթար վիճակում գտնվող զուգարան, և ասել էր, որ քանի
որ տղամարդիկ չեն օգտվում այդ զուգարանից, վերանորոգումը գերակայություն չէ: Վերջին օրինակ էլ
այն մասին էր, որ կանայք խնդրանքով դիմել են գյուղապետին գյուղի ցուցատախտակի մոտ զուգարան
կառուցելու առաջարկով, քանի որ այդտեղ նրանք զբոսաշրջիկներին գրավելու հնարավորություն էին
տեսնում: Ըստ նրանց, գյուղապետը պատասխանել էր, որ վճարովի զուգարան տեղադրելը գումար
վաստակելու ամոթալի ձև է, և գյուղի համար հասարակական զուգարան կառուցելը գերակայություն չէ:
285
286
287
288

Դիգեներ Ս., Սամուել Մ., Անախասյան Ե., 2009թ. Զուգարանները գյուղական դպրոցներում, Հայանիստ, Հայաստան, Ջրահեռացման հարցերի 		
վերաբերյալ կայուն ծրագրերի դեպքի ուսումնասիրություն, Սանիտարական հարցերով կայուն դաշինք, http://www.susana.org/docs_ccbk/su		
sana_download/2-54-en-susana-cs- armenia-hayanist-school.pdf
Լվացվելը դպրոցներում, Հայաստան: Դպրոցներում լվացվելու հնարավորություններ տվող քաղաքականություն և միջավայր; http://www.		
washinschoolsmapping.com/projects/Armenia.html
Նույն տեղում:
Վորլդ Վիժն Հայաստան, «Ձեռքերը լվանալու համաշխարհային օրը կոչված է աջակցել օճառով լվացվելու մշակույթին» http://www.wvarmenia.am/		
en/news/show/99.
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216. Անկախ գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ «ջրային համակարգի տեխնիկական
սպասարկման մակարդակը և ջրամատակարարման ծառայությունների որակը հաճախ կախված
են գյուղապետի անձնական հատկանիշներից` նրա կրթվածության մակարդակից, փորձից,
առաջնորդության որակներից և կառավարման կարողություններից:289
«Ինչպես նշվել է այս
գնահատման մեջ, կանայք խիստ թերագնահատվում են տեղական ինքնակառավարման մարմիններում
(համայնքապետերի միայն 2%
են կանայք, բոլորը՝ գյուղական համայնքներում), և կանանց
գերակայությունները միշտ չէ, որ հաշվի են առնվում տեղական ինքնակառավարման մակարդակում
որոշումներ կայացնելիս:

Կանանց՝ կարողությունը ազդել ջրամատակարարման ծրագրերի մասին որոշումների վրա կախված է
այն փաստից, թե արդյոք կանայք ի վիճակի են պաշտպանել իրենց իրավունքները որպես սպառողներ
և ջրային օպերատորների հաճախորդներ: Կանայք ընդունել են, որ, սովորաբար, տղամարդիկ են
զբաղվում շինարարական աշխատանքներով, եթե տանը խնդիր է առաջանում ջրամատակարարման
կամ ջրահեռացման հարցերում, թեև նրանք նաև նշել են, որ տղամարդկանց բացակայությամբ,
կանայք կարող են լուծել այսպիսի խնդիրներ ևս: Գավառում և Աշտարակում կանայք պարզաբանել
են, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ջրամատակարարման ծառայությունների
հետ կապված խնդիրների մասին տեղեկացնելը և բողոք ներկայացնելը տևում է մի քանի օր, և
շատ կանայք «հոգեբանորեն» չեն կարող դա անել: Այսպես, երբ ջուրը վտանգավոր է լինում խմելու
համար, նրանք պարզապես թույլ չեն տալիս երեխաներին խմել այդ ջուրը, սակայն չեն ներկայացնում
բողոք այդ կապակցությամբ: Կա կարծիք, որ ջրային օպերատորների կողմից սպառողների համար
կազմակերպված թեժ գիծը ավելի արագ է արձագանքում, քան տեղական ինքնակառավարման
մարմինները, և կանայք սովորաբար գոհ են այդ ծառայությունից:
218. Սպառողների կողմից ջրօգտագործումը կառավարող և վերահսկող գործընթացները
մշակելիս հարկ է համոզվել, որ կանանց տրվում է իրենց իրավունքները պաշտպանելու
հնարավորություն, հատկապես այն տնտեսություններում, որտեղից տղամարդիկ արտագաղթել
են:
Ջրամատակարարման
համատեքստում սպառողի իրավունքների մասին
իրազեկության
նպատակային բարձրացումը կանանց շրջանում, ինչպես նաև կանանց մասնակցությամբ
կազմակերպվող ֆոկուս խմբերը և ըստ սեռի դասակարգված թեժ գծերի զանգերի վերահսկողությունը
կարող են հատկապես արդյունավետ լինել:
Շինարարության
ոլորտում աշխատող կանանց թիվը փոքր է, և անհավանական է, որ կանայք մեծապես կօգտվեն
ջրային համակարգի վերանորոգման կամ ջրաչափերի տեղադրման աշխատատեղերից, մինչև
չիրականացվեն քայլեր նրանց վերապատրաստելու և կադրերը համալրելու ուղղությամբ: Մյուս կողմից,
շինարարության և տրանսպորտի ոլորտների համեմատությամբ, կանայք ավելի լավ են ներկայացված
Հայաստանի աշխատանքային շուկայում` ջրամատակարարման, կոյուղու և կոշտ թափոնների
կառավարման ոլորտներում: 2011թ. կանայք կազմել են այս ոլորտի բոլոր աշխատակիցների
24.7%-ը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այս ոլորտը չի եղել կանանց համար հիմնական գործատու:
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Մաքուր էներգիայի և ջրի ծրագիր. Կարիքների և հնարավորությունների գնահատման զեկույց օրինակելի ծրագրերի ընտրության համար, ԱՄՆ 		
ՄԶԳ, էջ 9:
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Գենդերային մեյնսթրիմինգը ծրագրի գործողություններում

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ում աշխատողների 30%-ը կանայք են, սակայն նրանց մեծ մասը զբաղեցնում
է վարչական պաշտոններ: Տնօրենների վեց տեղակալներից միայն մեկն է կին: Դեպքի օգտակար
ուսումնասիրություն կարող է լինել ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ենթակառուցվածքների՝ ջրի և գազի ոլորտում
իրականացվող փոքրամասշտաբ ծրագիրը: Ծրագրի կարճաժամկետ ընթացքում ստեղծվել է 920
աշխատատեղ, սակայն աշխատանքի է ընդունվել միայն 3 կին, ինչը հիմնավորվում է այն փաստով, որ
աշխատատեղերը շինարարների համար էին:290
220. Մյուս կողմից, շինարարության և տրանսպորտի ոլորտների համեմատությամբ, կանայք ավելի
լավ են ներկայացված Հայաստանի աշխատանքային շուկայում` ջրամատակարարման, կոյուղու
և կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտներում: 2011թ. կանայք կազմել են այս ոլորտի բոլոր
աշխատակիցների 24.7%-ը, անգամ, երբ այս ոլորտը չի հանդիսացել կանանց համար հիմնական
գործատու:291 Հայաստանում «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ում աշխատողների 30%-ը կանայք են, սակայն
մեծ մասը զբաղեցնում է վարչական պաշտոններ:292 Տնօրենների վեց տեղակալներից մեկն է միայն կին:
221. Ջրային ռեսուրսների և կոյուղու համակարգի կառավարման քաղաքականության մշակման
ոլորտում պաշտոններ զբաղեցնող կանանց մասին տեղեկությունները բացակայում են, սակայն հայտնի
է, որ մոդելը նման է «Հայջրմուղկոյուղու» մոդելին: Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեում
կանայք չեն զբաղեցնում կառավարչի կամ խորհրդատուի պաշտոն, սակայն նրանք գլխավորում են
ֆինանսական և տնտեսական վարչությունը և արտաքին հարաբերությունների բաժինը:293
Ֆոկուս խմբի մասնակիցները պարբերաբար բարձրացրել են բնապահպանական
խնդիրներ ջրամատակարարման և ջրահեռացման համատեքստում: Կանայք լավ են ներկայացված
բնապահպանական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններում և պատասխանատու
են եղել այնպիսի ծրագրերի համար, ինչպիսիք են դպրոցներում բիոզուգարանների տեղադրման և
հիվանդանոցներում թափոնների նվազեցման նախագծերը: Կանանց հետաքրքրությունը շրջակա
միջավայրի հարցերով բխում է մաքուր ջրի, երեխաների առողջության և կլիմայի փոփոխության հետ
կապված իրենց մտահոգություններից: Մյուս կողմից, համարվում է, որ տղամարդկանց մոտիվացիան
հիմնականում բխում է ֆինանսական նկատառումներից, և հետևաբար նրանք հետաքրքրված չեն
լինում բնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունքում երկարաժամկետ ազդեցության խնդիրներով:
Իսկապես, Գավառի ֆոկուս խմբի մասնակիցներից մեկի կարծիքով, քաղաքապետարանի կողմից
կազմակերպված աղբահանությունը արդյունավետ է, սակայն բեռնատար մեքենաների վարորդները
ուղղակի թափում են աղբը քաղաքից դուրս, այնտեղ, որտեղ ազատ տեղ են գտնում և չեն մտահոգվում
իրենց առաջ բերած աղտոտմամբ:
223. Բնապահպանական ծրագրերում կանայք համարվում են աղբահանման հետ կապված վարքի
փոփոխության գործակալներ: Կանայք ոչ միայն հաճախ պատրաստակամ են բնապահպանական
աշխատանքներում ներգրավվելու իմաստով, այլ նրանք նաև կարևոր դեր ունեն բնապահպանության
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Հեբոյան Վ., Վանոյան Մ., 2012թ., Հայաստանի ենթակառուցվածքների փոքրամասշտաբ ծրագրի վերջնական գնահատում, Վիենա, Բիզնեսի և 		
տեխնիկական հարցերով միջազգային խորհրդատուներ, էջ 7:
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012թ., էջ118:
ԱԶԲ 2012թ., Հայաստանում աղքատության նվազեցման և ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի սոցիալակն ռազմավարության 		
ամփոփում, Մանիլա էջ 2:
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, http://www.scws.am/index.php?menu1=37 (հունիս 2013թ):
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հարցերի շուրջ
երեխաներին կրթելու գործում և՜ տանը, և՜ համայնքում: Օրինակ, «Գրին
Լեյն» հայկական հասարակական կազմակերպությունը Տավուշի մարզում իրականացնում է
բնապահպանական և թափոնների կառավարման ծրագիր, որտեղ ուսուցիչները ստանում
են թափոնների հավաքման, վերաօգտագործման և վերամշակման մասին գիտելիքներ և
փոխանցում են դրանք իրենց աշակերտներին: Գյումրիում և Բերդում կանայք նախաձեռնել են և
պատրաստում են բազմակի օգտագործման պայուսակներ և գովազդում են դրանք քաղաքացիների
և գործարարների հետ համագործակցությամբ:294 Գյումրիում ֆոկուս խմբի մասնակիցները նշել են,
որ իրենք փորձում են զարգացնել կրկնակի օգտագործման և թափոնների վերամշակման մշակույթը,
սակայն, ձեռնարկատերերը դեռ չեն ուզում դադարեցնել պլաստիկ տոպրակների օգտագործումը:

Գ.Տրանսպորտին առնչվող գենդերային հարցեր
224. Հայաստանը լեռնային երկիր է, որի բնակչության երկու երրորդը ապրում է քաղաքներում,
իսկ մեկ երրորդը` գյուղերում: Հայաստանը խորհրդային ժամանակաշրջանից է ժառանգել իր
տրանսպորտային և ճանապարհային ենթակառուցվածքը, և այն կարիք ունի վերականգնման:
Քաղաքացիները դժվարանում են ոչ բարվոք վիճակում գտնվող ճանապարհներով քաղաքից քաղաք
տեղաշարժվել, հատկապես ձմռանը: Երկրի չորս սահմաններից երկու ամենաերկար սահմանների
(Թուրքիա և Ադրբեջան) փակված լինելը խոչընդոտում է միջսահմանային երթևեկությունը և
առևտուրը: Չլուծված սահմանային վեճերը ընդգծում են հյուսիս-հարավ տրանսպորտային
երթուղիների վճռորոշ նշանակությունը Հայաստանի համար:
225. ԱԶԲ-ի՝ տրանսպորտի ոլորտում իրականացվող ծրագրերը նախապատվություն են տալիս
Հայաստանի ներքին և արտաքին տրանսպորտային կապերի վերականգնմանը, և ներդրումներ
են կատարում ճանապարհային ցանցում՝ քաղաքների միջև կապ ստեղծելու, ինչպես նաև դրանք
հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքին միացնելու ուղղությամբ (Վրաստանի սահմանն
Իրանի սահմանին միացնող և այդ ճանապարհը Երևանին միացնող ճանապարհներ): Բացի այդ,
ԱԶԲ-ի՝ Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիրը, որը զբաղվում է մայրաքաղաքի
մայրուղիների և տրանսպորտի հարցերով, ներառում է գենդերային գործողությունների ծրագիր, որի
նպատակն է ապահովել կանանց կարիքների բավարարումը, և գերակայությունների հաշվառումը
քաղաքային տրանսպորտի վերակազմակերպման սխեմայի և հողերի օտարման շրջանակում:
Կիրականացվեն կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ՝ Երևանի հասարակական
տրանսպորտի ոլորտում տարբեր շահագրգիռ կողմեր միջև գենդերային և զարգացման հարցերի
համակարգման մակարդակը բարձրացնելու համար: Կարևոր է բարելավել քաղաքային
տրանսպորտի, մասնավորապես Երևանի հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքը՝
բարձրացնելու դպրոցների, առողջապահական հաստատությունների, աշխատավայրերի և
շուկաների հասանելիության մակարդակը կանանց և աղջիկների համար, ինչպես նաև ստեղծելու
կենսապահովման այլ հնարավորություններ: ԱԶԲ-ի ծրագրերից ակնկալվող այլ արդյունքներից
են նաև բարելավված ճանապարհային անվտանգությունը, բեռնափոխադրումների ծավալների և
ուղևորների թվի աճը:
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Հայաստանում ճանապարհների օգտագործման և երթևեկության գենդերային մոդելների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը սահմանափակ է: Մասնավորապես,
չկան տվյալներ ճանապարհների կին
և տղամարդ օգտատերերի քանակի, ըստ սեռային տարբերակման հանրային տրանսպորտից
օգտվողների կամ ճանապարհածախսի չափի և երթուղիների ժամային հարմար դասավորության
շնորհիվ կանանց և տղամարդկանց համար տրանսպորտի մատչելիության մակարդակի մասին,
նաև այնպիսիս խմբերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են միայնակ ծնողները, ծերերը, հաշմանդամները և
գյուղացիները: Բացի այդ, ըստ սեռի դասակարգված տվյալները տրանսպորտի ոլորտում աշխատող
մարդկանց թվի վերաբերյալ օգտակար կլինեն նաև ծրագրի պլանավորման համար: Առևտրով
զբաղվող արական և իգական սեռի ներկայացուցիչների վրա տրանսպորտային ենթակառուցվածքի
անարդյունավետության ազդեցության մասին որակական տվյալները (ճանապարհների վատ վիճակին
և տրանսպորտի լոգիստիկայի վերաբերյալ) նույնպես կարող են առնչություն ունենալ այլ ոլորտներում
իրականացվող ԱԶԲ-ի ծրագրերի հետ:
Թեև ճանաչվել են
առնչությունները գենդերի և տրանսպորտի/շարժունության միջև, գենդերային հավասարության
նպատակները, սովորաբար, չեն արտացոլվում ծրագրի նախագծման փուլում: Առաջընթացը չափվում
է ուղղակի ֆիզիկական արդյունքներով (շինարարություն և վերականգնողական աշխատանքներ),
տղամարդկանց և կանանց շարժունության պարզեցված հնարավորություններով կամ հիմնական
ծառայությունների և ապրանքների հասանելիության մակարդակի բարելավմամբ:
228. Գենդերային տարբեր
դերերի պատճառով տղամարդիկ և կանայք ունեն տարբեր
տրանսպորտային կարիքներ: Օրինակ, միջքաղաքային մայրուղիների վերակառուցումը, ինչը, անշուշտ,
բնակչության համար կարևոր բարեփոխում է, Կառավարության և ԱԶԲ-ի գերակայություններից է: Ֆոկուս
խմբերի քննարկումներին մասնակցող կանայք նշել են ճանապարհների վերանորոգման և շինարարական
ծրագրերի հետ կապված իրենց առաջնային նախապատվությունների և մտահոգությունների մասին:
Մասնավորապես, կանայք կարծիք են հայտնել, որ երկրում ֆինանսական միջոցները հատկացվում
են մեծ մայրուղիների շինարարության համար, իսկ փոքր տեղական նշանակության ճանապարհները
«սարսափելի վիճակում են»: Որոշում է կայացվել, որ յուրաքանչյուր տարի համայնքապետարանները
մասնակիորեն կվերանորոգեն փոքր, տեղական նշանակության ճանապարհները, սակայն կանայք
նշել են, որ այդ աշխատանքը միշտ չէ, որ իրականացվում է պատշաճ որակով, և որ շատ հաճախ նոր
վերանորոգում է պահանջվում: Կանայք առաջնային են համարում մարզային և տեղական ճանապարհների
վերանորոգումը, որոնցից նրանք ավելի հաճախ են օգտվում: Ըստ նրանց, դա հատկապես կմեծացնի
շուկաների հասանելիությունը, որտեղ նրանք վաճառում են իրենց սեփական արտադրանքը: Գորիսում
կանայք նշել են, որ բարձրաձայնել են տեղական նշանակության ճանապարհների նկատմամբ
ուշադրության բացակայության մասին այլընտրանքային հարթակներում, ինչպես օրինակ մամուլում,
սակայն իշխանությունները դեռևս չեն արձագանքել:
229. Ճանապարհների վերականգնմանն ուղղված ծրագրերի երկրորդ հիմնական գերակայությունը,
կանանց կարծիքով, անվտանգության ապահովումն է, հատկապես երեխաների համար: Բերդում կանայք
քննադատել են ադրբեջանական սահմանին կից միջքաղաքային մայրուղի կառուցելու որոշումը (նշելով,
որ սահմանի այդ հատվածում անընդհատ կրակոցներ են հնչում): Հինգ ֆոկուս խմբերում կանայք ընդգծել
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են, որ մի շարք դպրոցներ գտնվում են ծանրաբեռնված երթևեկություն ունեցող փողոցների վրա, ինչը
վտանգավոր է երեխաների համար: Մասնակիցները նշել են նաև, թե անվտանգության որ հատկանիշներն
է պետք հաշվի առնել ճանապարհների վերականգնման և շինարարության ծրագրերում: Հատկապես
նշվել է վարորդներին դպրոցների տեղադրության վայրերի և արագության սահմանափակումների
մասին նախազգուշացնող նշանների, լուսակիրների, երթևեկության արագությունը սահմանափակող
արհեստական անհարթությունների և դպրոցների կողքին գտնվող հատուկ և ստորգետնյա անցումների
անհրաժեշտության մասին, որտեղ երեխաները կարող են անվտանգ անցնել ծանրաբեռնված
երթևեկությամբ ճանապարհները:

Գենդերային դերերը ենթադրում են, որ կանայք հաճախ երթևեկում են երեխաների հետ կամ իրենց
առօրյա կենցաղային գործերը կատարելու համար: Հետևաբար, նրանք ավելի մտահոգված են հիմնական
ճանապարհների վերակառուցմանն առնչվող այնպիսի հարցերով, ինչպիսիք են վնասված մայթերը կամ
մայթեզրերի՝ փողոցների հետ թեքահարթակներով միացումների բացակայությունը, ինչը դժվարեցնում
է մանկասայլակների, անվասայլակների և ձեռնասայլակների օգտագործումը: Ֆոկուս խմբերին
մասնակցող կանայք հատուկ ուշադրություն են դարձնում իրենց համայնքների փողոցներին կից մայթերի
կառուցմանը: Գորիսում մայթերի բացակայության արդյունքում բնակիչները հաճախ քայլում են փողոցով:
Գյումրիում կանայք նշել են, որ գերադասում են ընդհանրապես չքայլել, քանի որ անվտանգ մայթեր չկան,
և դա հատկապես խնդիր է դառնում մանկասայլակում նստած երեխաների հետ քայլող կանանց համար:
Մի քանի կին նշել է նաև, որ իրենց քաղաքներում խաղահրապարակների բացակայությունը նշանակում
է, որ երեխաները խաղում են փողոցներում: Ճանապարհների շինարարության համար հատկացվող
գումարների մի մասը կարող էր օգտագործվել մանկական խաղահրապարակների կառուցման համար՝
այդպիսով երեխաների հեռու պահելով քաղաքային ճանապարհներից:
231. Տրանսպորտի ոլորտի ծրագրերի համատեքստում կանայք խոսել են ևս մեկ գերակայության՝
մայրուղիներին կից ապահով և մաքուր սանիտարական հարմարություններ ունենալու մասին: Մի
քանի անգամ շեշտվել է, որ ճանապարհներին բացակայում են հասարակական զուգարանները,
և դա մտահոգության տեղիք է տալիս հատկապես երեխաների հետ ճանապարհորդող/երթևեկող
կանանց: Սակայն կարծիքները, թե ինչպես է պետք զարգացնել ճանապարհային սանիտարական
հարմարությունները, տարբեր են եղել: Ոմանք կարծում են, որ այդպիսի հարմարությունները պետք է
վճարովի լինեն, այլապես հնարավոր չի լինի ապահովել դրանց պահպանությունը և սպասարկումը:
Ոմանք էլ առաջարկեցին, որ գոյություն ունեցող ճանապարհային բենզալցակայաններին հարկ է
խրախուսել զուգարաններ կառուցել հասարակության համար` որպես իրենց բիզնեսների մաս:

Բացի նրանից, որ կբարձրանա ծառայությունների և աշխատանքային հնարավորությունների
մատչելիությունը, բարելավված ճանապարհները, և մասնավորապես ճամփեզրերի ենթակառուցվածքի
զարգացումը կանանց համար կստեղծի կոնկրետ աշխատանքի և եկամուտ ստանալու
հնարավորություններ: Բոլոր ֆոկուս խմբերում մասնակցող կանայք նշել են այն ոլորտների մասին, որտեղ
ճամփեզրերի ենթակառուցվածքը կարող է շահավետ լինել: Նրանք շեշտել են տնային պայմաններում
աճեցրած սննդամթերքի կամ պատրաստված հուշանվերների վաճառքի, ճանապարհորդներին
զովացուցիչ ըմպելիքներ կամ կացարան առաջարկելու, գլխավոր մայրուղիների մոտ հացատուն
կամ հյուրանոց բացելու հնարավորությունները: Բիզնեսի այսպիսի գաղափարները հիմնականում
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կապված են զբոսաշրջության ոլորտը զարգացնելու ցանկության հետ: Քանի որ կանայք բավականին
լավ են ներկայացված ծառայությունների ոլորտում, նրանք կարող են ավելի շատ օգտվել այն
տրանսպորտային ծրագրերից, որոնք նախագծվել են Հայաստանում զբոսաշրջությունը զարգացնելու
համար: Հարցվողները հայտնել են իրենց նախընտրությունները զբոսաշրջության՝ կոնկրետ ուղղության
զարգացման վերաբերյալ: Նրանք մտահոգված են, որ ճամփեզրերի ենթակառուցվածքը կարող է
նպաստել այն բիզնեսների զարգացմանը, որոնք նրանք անցանկալի են համարում: Այդպիսի բիզնեսներից
են, օրինակ, արագ սննդի կետերը և մարմնավաճառությունը: Շատ կարևոր է տրանսպորտի ոլորտի
ծրագրերը, որոնք ճամփեզրերի ենթակառուցվածքի բաղադրիչ են նախատեսում, մասնավորապես
հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիրը, սերտորեն կապակցել կանանց և
բիզնեսին ուղղված ծրագրերի հետ:
Չնայած
հարցումների մի շարք մասնակիցներ նշել են, որ այժմ ավելի շատ կանայք են վարում անձնական
մեքենաներ, քան նախկինում, կին ուղևորները դեռևս կազմում են հասարակական տրանսպորտից
օգտվողների մեծամասնությունը: Սովորաբար, կանանց և տղամարդկանց տրանսպորտային կարիքները
կախված են տրանսպորտից օգտվելու օրինաչափություններից: Տղամարդիկ սովորաբար օգտվում
են տրանսպորտից աշխատանքի գնալիս և վերադառնալիս, իսկ կանայք հաճախ երթևեկում են կարճ
տարածություններ բազմաթիվ կանգառներով: Օրինակ` գնում են գնումների, տանում են երեխաներին
դպրոց, և/կամ այցելում են հիվանդանոցներ կամ ընտանիքի անդամներին: Ե’վ մայրաքաղաքում, և’ փոքր
քաղաքներում այս գնահատմանը մասնակցող կանայք բազում հարցեր են բարձրացրել Հայաստանում
տրանսպորտի ներկայիս վիճակի մասին:
234. Երևանում, ինչպես նաև այլ վայրերում, նշել են, որ կանայք ավելի հաճախ են օգտվում
միկրոավտոբուսներից (երթուղային տաքսիներից) և տաքսիներից, քան հասարակական տրանսպորտից:
Իրականում, այդ երթուղային տաքսիներից օգտվում է Երևան քաղաքի ուղևորների 85%-ը:295
Կանայք նշել են, որ այդպիսի միկրոավտոբուսները հաճախ գերծանրաբեռնված են և անապահով:
Բացի այդ, այս ծառայությունները կանոնակարգված չեն, երթուղային տաքսիների օպերատորները
չեն ընդունում «սոցիալական և արտոնյալ վարձավճարների» համակարգը: Չի կիրառվում նաև մեկ
ուղեվարձի համակարգը, ինչը նշանակում է որ յուրաքանչյուր ուղևորության համար պետք է վճարել
առանձին գումար, ինչը սահմանափակում է շարժունությունը:296 Երևանից դուրս ապրող կանայք
կարծիք չեն հայտնել երթուղային տաքսիների ուղեվարձի չափի վերաբերյալ, սակայն պարզաբանել
են, որ սովորաբար միկրոավտոբուսների և նույնիսկ տաքսիների վարձավճարն իրենց համար մատչելի
է: Երբ կինը չի կարող վճարել, նա նախընտրում է ոտքով տեղաշարժվել, քանի որ հասարակական
տրանսպորտը հուսալի չէ:
235. Այն հարցին, թե ինչու Երևանից դուրս ապրող կանայք չեն օգտվում հասարակական
տրանսպորտից, կանայք պատասխանել են, որ ներկայիս համակարգը չի բավարարում իրենց
պահանջներին: Փոքր համայնքների միջև երթուղիների քանակը սահմանափակ է, իսկ ավտոբուսները
չեն երթևեկում այն վայրերով, որոնք անհրաժեշտ են կանանց: Գավառում կանայք նշել են, որ շատ
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բարդ է ուղևորվել դեպի Երևան: Աշտարակում կանայք ասել են, որ գործում է հեռագնաց միջքաղաքային
ավտոբուս (Ապարանից Երևան), որն անցնում է մի քանի տեղական գյուղերով, բայց միշտ չէ, որ իր
ճանապարհին կանգ է առնում փոքրիկ համայնքների մոտ: Իսկ կանգառի դեպքում ուղևորները պետք
է վճարեն ամբողջ վարձավճարը, նույնիսկ, եթե երթևեկում են ճանապարհի մի մասը: Երկու տեղական
ֆոկուս խմբի մասնակիցներ նշել են, որ գյուղերում ավտոբուսների աշխատանքային ժամերը շուտ են
ավարտվում՝ շաբաթվա աշխատանքային օրերին երեկոյան 17:00-ին կամ 18:00-ին, իսկ կիրակի օրերին
ավելի վաղ: Մանկասայլակներով ուղևորները սովորաբար չեն կարող օգտվել ավտոբուսներից: Կանայք
նաև դժգոհություն են հայտնել կանգառների վիճակից: Դրանցից շատերը գտնվում են անմխիթար
վիճակում: Դրանք չեն պաշտպանում վատ եղանակային պայմաններից կարող են վտանգավոր լինել
կանանց համար երեկոյան ուշ ժամերին (եթե լուսավորված չեն կամ գտնվում են մեկուսացված վայրում):
236. Հանրային տրանսպորտը և հանրային նշանակության շենքերը մեծ մասամբ հասանելի չեն
հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, մայթերին և շենքերում թեքահարթակների բացակայության
կամ անմատչելի հետիոտային անցումների պատճառով, մասնավորապես մայրաքաղաքից դուրս: Երկրում
հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող մասնագիտացված ծառայություններից շատերը,
ինչպես օրինակ՝ ներառական դպրոցները, մասնագիտական վերապատրաստման և վերականգնողական
ծրագրերն իրականացվում են Երևանում: «Հասանելի տրանսպորտը հավասար հնարավորությունների,
անկախ ապրելու, համայնքի սոցիալական և մշակութային կյանքին ակտիվ մասնակցելու, ինչպես
նաև աշխատանքով ապահովելու նախապայմաններից մեկն է»:297 Չի իրականացվել մանրամասն
գնահատում, թե արդյոք հաշմանդամություն ունեցող կանանց և տղամարդկանց կարիքները տարբեր են
տրանսպորտի հասանելիության իմաստով, թե ոչ: Ամեն դեպքում, հաշվի առնելով այն փաստը, որ կանայք
են հաշմանդամների մասին հիմնական հոգ տանողները, նրանք ևս կարող են օգտվել տրանսպորտից և
ճանապարհային ենթակառուցվածքից, որոնք հասանելի են սայլակներից օգտվողների և սահմանափակ
շարժունակությամբ մարդկանց համար:
Հայաստանում մի քանի անգամ բարձրացվել
է կանանց շարժունության/երթևեկության սահմանափակումների խնդիրը, սակայն սոցիալական
համատեքստում, և ոչ թե ճանապարհային կամ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների իմաստով:
Կանանց անվտանգության և նրանց համար գործող տրանսպորտային առկա տարբերակների մասին
հասկացությունների միջև կապը սակայն արժանի է ավելի մեծ ուշադրության: Գավառում հարցվողները
պարզաբանել են, որ մեկ տասնամյակ առաջ անպարկեշտ կհամարվեր, եթե կինը միայնակ տաքսիով
երթևեկեր: Նրան պետք է ուղեկցեր որևէ տղամարդ, այլապես այդ կինը կենթարկվեր քննադատությունների:
Այսօր այդ ընկալումները փոխվել են, սակայն պարզ չէ, թե արդյոք այդ փոփոխությունը կապված է
հասարակության դիրքորոշման հետ, թե պարզապես կարիքներից դրդված: Որոշ պատասխանողներ
նշել են, որ կանայք չեն զբաղեցնում որոշակի նստատեղեր հասարակական տրանսպորտում (կամ
միկրոավտոբուսներում): Նրանք, սովորաբար, զբաղեցնում են այնպիսի տեղեր, որոնք հեռու են վարորդից
(տղամարդ) կամ այլ տղամարդկանցից: Մարզերի երիտասարդների հետ ակտիվորեն աշխատող, Երևանում
տեղակայված մի ՀԿ նշել է, որ շրջաններում ապրող երիտասարդ կանանց բարդ է հրավիրել մասնակցելու
մայրաքաղաքում անցկացվող սեմինարներին: Հաճախ ընտանիքները թույլ չեն տալիս գնալ քաղաք, եթե
նրանց ազգական որևէ տղամարդ չի ուղեկցում: Պարզ չէ, թե որքանով են այս սահմանափակումները
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կապված տրանսպորտի խնդիրների հետ, սակայն անվտանգության բարելավումները, ինչպես օրինակ՝
կանանց համար առաջնահերթորեն նախատեսված նստատեղերը (հատկապես երեխաների հետ
կանանց համար), հեռագնաց ուղևորությունների համար կին-վարորդների, տոմսավաճառների և այլ
անձնակազմի աշխատանքի ընդունելը, կանանց համար անվտանգ կանգառների և սպասասրահների
առկայությունը կարող են մեղմացնել ճանապարհորդելու հետ կապված նման սահմանափակումները:
Հայաստանում
տրանսպորտի և շինարարության ոլորտներում քանակապես գերակշռում են տղամարդիկ. հավանական
է, որ ԱԶԲ-ի ծրագրերի իրականացման արդյունքում ճանապարհների բարելավման և վերանորոգման
հետ կապված աշխատատեղեր ստեղծելիս՝ կանայք այնքան էլ շահեկան վիճակում չեն, որքան
տղամարդիկ՝ տրանսպորտի ոլորտում:
239. Տրանսպորտի և հաղորդակցության ոլորտում աշխատող կանանց թիվը փոքր է (համաձայն
ազգային վիճակագրական տվյալների): 2011թ.-ին կանայք կազմել են այս ոլորտում աշխատողների
14.7%-ը:298 2012թ.-ին կանայք կազմել են շինարարության ոլորտում աշխատողների 3%-ը:299 Ինչպես
նշվել է, նկատվում է այս ոլորտի մասնագիտություններում ուսանողուհիների թվի նվազում:
240. Ֆոկուս խմբերի մասնակիցները հաստատել են, որ ճանապարհաշինական աշխատանքները
կանանց համար իրատեսական և հեռանկարային չեն: Մտահոգություն կա նաև, որ նման
հնարավորություններից կօգտվեն միայն տղամարդիկ: Երկու համայնքներում բնակվող կանայք զգացել
են, որ մրցույթի արդյունքում շնորհվող ճանապարհաշինական աշխատանքի կապալները կոռուպցիայի
հետևանքով հաճախ շահում են այլ շրջանների կազմակերպությունները, և այդ կազմակերպությունները
կողմնակի աշխատողներ են ներգրավում: Կանայք նաև խիստ սահմանափակ հնարավորություններ
ունեն՝ աշխատել որպես տաքսու կամ ավտոբուսի վարորդ: Թեև մեծ քաղաքներում կանայք մեքենա են
վարում, դա նրանց մասնագիտությունը չէ: Հարցվողներ մտաբերում են մի քանի իգական սեռի տաքսու
և տրոլեյբուսի վարորդ մի կնոջ, որն աշխատում է Երևանում: Կարծրատիպերի ուսումնասիրության
արդյունքում հայտնաբերվել է, որ մարդկանց 61%-ը «վարորդ» մասնագիտությունը համարում է
բացառապես արական սեռի ներկայացուցիչների մասնագիտություն:300 Բացի այդ, տղամարդկանց
19%-ը նշել է, որ դժգոհ են կանանց վարելուց, իսկ 9% կարծում է, որ կանանց պետք է արգելել մեքենա
վարել:301
241. Մինչդեռ տրանսպորտային ծրագրերի միջոցով կարող են ստեղծվել հայ կանանց համար
ընդունելի աշխատանքներ, օրինակ՝ ծառայությունների ոլորտում: Կարևոր է նաև, որ տրանսպորտի
և շինարարության ոլորտում աշխատակիցների համար կազմակերպվեն կանանց աշխատանքային
կարծրատիպերի մասին իրազեկությունը բարձրացնող միջոցառումներ: Ուսանողուհիների
իրազեկության բարձրացումը և կանանց հավաքագրումը կնպաստի այս ոլորտի աշխատանքային
հնարավորությունները հավասարակշռելուն:
Ճանապարհային
անվտանգությունը մտահոգում է վարորդներին և քաղաքացիներին, ովքեր ապրում են հիմնական
298
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Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012թ., էջ 118:
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012թ., էջ 119:
Ինձ հեռու պահիր քո կարծրատիպերից: Սոցիոլոգիական հարցման վերլուծություն, էջ 40:
Նույն տեղում:
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ճանապարհների մոտակայքում և օգտվում հասարակական տրանսպորտից: Ինչպես նշվել է, կանայք
մասնավորապես անհանգստանում են երեխաների անվտանգության համար: Մայթերի, հետիոտների
անցումների, արագության սահմանափակումների պարզ ցուցանակների և ստորգետնյա անցումների
բացակայությունը վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում:
243. Համաձայն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) տվյալների՝ 2010թ.ին Հայաստանում ճանապարհային պատահարներից մահացած մարդկանց թիվը կազմել է 6.4 տոկոս
յուրաքանչյուր 100,000 բնակչի հաշվով:302 Սա ավելի ցածր է, քան եվրոպական տարածաշրջանի միջին
ցուցանիշը: 2008 թ.-ին Կառավարության կողմից կազմակերպված ճանապարհային անվտանգության
վերաբերյալ իրազեկության
բարձրացման ազգային քարոզարշավի շնորհիվ ճանապարհային
պատահարներից մահացածների թիվը էապես նվազել է: Գենդերային տեսանկյունից ճանապարհային
անվտանգության վերաբերյալ տեղեկությունները սահմանափակ են, սակայն 2007 թ.-ի տվյալները
ցույց են տալիս, որ ճանապարհային պատահարից տղամարդկանց մահանալու հավանականությունն
ավելի մեծ է, քան կանանցը (75% մահացածները տղամարդիկ են եղել):303 Մահացության ամենաբարձր
ցուցանիշը հետիոտներին է (44%), ապա վարորդներինը (33%):304 Ուսումնասիրությունները նաև
ցույց են տվել, որ գենդերային նորմեր են նկատվում նաև ամրագոտիները օգտագործելիս: Երևանում
ավտոմոբիլային երթևեկության մոնիթորինգի արդյունքում պարզվել է, որ կին վարորդների 29%ը (որոնք այդ ժամանակահատվածում կազմում էին քաղաքի բոլոր վարորդների 3.8%) կապում են
ամրագոտիները, ի տարբերություն տղամարդ վարորդների 1.1%-ի:305 Տղամարդիկ կարծում են,
որ ամրագոտի կապելը վկայում է վարորդի անփորձության, կարողությունների բացակայության,
վախկոտության և վարելու նկատմամաբ ունեցած վախի մասին:306 Թեև այս թվերը հստակ չեն
ներկայացնում ճանապարհային անվտանգության` գենդերային խնդիրներին առնչվող ողջ պատկերը,
այնուամենայնիվ, դրանք պահանջում են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել տղամարդկանց շրջանում
դժբախտ պատահարների և մահացության դեպքերի բարձր մակարդակի պատճառներին:

ԱԶԲ-ի
ենթակառուցվածքային ծրագրերի համար կարևոր է, որպեսզի ճանապարհային միջանցքների
բարեկարգումը չհեշտացնի անօրինական ապրանքների տեղաշարժը, վարակների տարածումը կամ
ապօրինի գործողությունների թվի աճը, ինչպիսիք են կոմերցիոն սեռական բնույթի ծառայությունները
կամ մարդկանց թրաֆիքինգը: Քանի որ այս լայն կատեգորիաներից յուրաքանչյուրն առնչվում է
շատ կարևոր գենդերային ասպեկտների, Հայաստանի վերաբերյալ տեղեկությունները բավարար
չեն, որպեսզի հստակ կապեր հաստատվեն ԱԶԲ-ի կողմից տրանսպորտի ոլորտում իրականացվող
ծրագրերի և մարդկային թրաֆիքինգի ու դրա դեմ պայքարի գործընթացի միջև:
245. Հայաստանը տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար երկրի ներսում և երկրից դուրս
աշխատանքային կամ սեռական շահագործման ծագման երկիր է: Թրաֆիքինգի հիմնական ուղիներն
302
303
304
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306

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, Առաջընթաց վնասվածքների կանխարգելման ուղղությամբ ԱՀԿ եվրոպական 		
տարածաշրջանում`Հայաստանում, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/98702/Armenia.pdf:
ԱՀԿ, 2009թ. Ճանապարհային անվտանգության համաշխարհային իրավիճակի վերաբերյալ զեկույց, Երկրի նկարագիր, Ժնև,, էջ 53:
ԱՀԿ, 2013թ. Ճանապարհային անվտանգության համաշխարհային իրավիճակի վերաբերյալ զեկույց, Երկրի նկարագիր, Ժնև,, էջ48:
Մաթոսյան Մ., Մարդասպան ամրագոտիներ, կին վարորդներ և մգեցված ապակիներ. Հայաստանում ամրագոտիների օրենքի իրականացման 		
ծուղակներ Կովկասյան հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոններ – Հայաստան, Երևան, 2009թ., էջ11-12:
Նույն տեղում:
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են` i) տարանցիկ փոխադրում Վրաստանով Թուրքիա և ii) ուղիղ (կամ Մոսկվայով) Միացյալ Արաբական
Էմիրություններ:307 Կանայք հաճախ ենթարկվում են սեռական շահագործման Հայաստանում, Միացյալ
Արաբական Էմիրություններում և Թուրքիայում: Ե’վ տղամարդիկ, և’ կանայք ենթարկվում են աշխատանքային
շահագործման Ռուսաստանում և Թուրքիայում:308 Տղամարդկանց թրաֆիքինգը սերտ կապված է
աշխատանքային միգրացիայի հետ, քանի որ տղամարդիկ կարող են պարտքեր կուտակել արտասահման
ուղևորվելիս և խոցելի են ժամանման երկրում շահագործվելու և զոհ դառնալու իմաստով: Իշխանությունների
կողմից հայտնաբերված թրաֆիքինգի զոհերի մեծամասնությունը Հայաստանի քաղաքացի իգական սեռի
ներկայացուցիչներ են (2011թ. հայտնաբերվել է 12 կին և 1 տղամարդ):309 Պաշտոնատար անձինք և ՀԿ-ի
ներկայացուցիչներն ընդունում են, որ մարդկանց թրաֆիքինգի փաստացի ծավալները կարող են ավելի
մեծ լինել թրաֆիքինգի փոփոխական բնույթի (օրինակ՝ ներքին թրաֆիքինգի ավելի մեծ ծավալ), զոհերի
ինքնությունը պարզելու ընթացակարգում որոշ թերությունների և տվյալների հավաքագրման հարցում
բարդությունների պատճառով:310 Չի իրականացվել Հայաստանից դուրս կամ դեպի Հայաստան, կամ էլ
Հայաստանի ներսում մարդկանց թրաֆիքինգի ռիսկի ենթակա բնակչության հստակ քարտեզագրում, այդ
թվում՝ գենդերի հատկանիշով ռիսկային գործոնների կամ թրաֆիքինգով զբաղվողների կողմից կիրառվող
մեթոդների հատկորոշում և փոխադրման ճանապարհների քարտեզագրում:
246. ՀՀ կառավարությունը և հասարակական կազմակերպությունները միջոցներ են ձեռնարկել
մարդկանց թրաֆիքինգի կանխարգելման ուղղությամբ: Մեծ ջանքեր են գործադրվում լայն հասարակության
անդամների, երիտասարդների կամ հատուկ երեխաների դեմ ուղղված թրաֆիքինգի ռիսկերի և
օժանդակության հնարավորությունների մասին իրազեկության բարձրացման ուղղությամբ: Հարկ է էլ
ավելի զարգացնել իրազեկության բարձրացման նպատակային գործողությունները՝ ուղղված մարդկանց
թրաֆիքինգի նկատմամբ խոցելի խմբերին:311 Պետք է իրականացնել կանխարգելման միջոցառումներ և
ընդգրկել սոցիալական և տնտեսական հզորացման հնարավորություններ արմատական պատճառներով
թրաֆիքինգի նկատմամբ խոցելի դարձած խմբերի համար: Այդ պատճառներից են ծանր տնտեսական և
սոցիալական պայմանները, աշխատանքային հնարավորությունների բացակայությունը, կրթության ցածր
մակարդակը:312
247. Տղամարդկանց և կանանց շրջանում ՄԻԱՎ-ի և այլ սեռավարակների տարածվածության
մասին համաճարակաբանական տվյալները հստակ չեն ներկայացնում, թե արդյոք այնպիսի կոնկրետ
խմբերը, ինչպես օրինակ՝ շինարարության և տրանսպորտի ոլորտում աշխատող տղամարդիկ, հեռու
տարածություններ երթևեկող պրոֆեսիոնալ վարորդները, մարմնավաճառները կամ թրաֆիքինգի
ենթարկված անձինք, գտնվում են ՄԻԱՎ-ի և սեռավարակների նկատմամբ առավել խոցելի, թե
սովորական ռիսկայնության խմբերում: ՄԻԱՎ-ի նոր դեպքերի մեծ մասն ախտորոշվել է տղամարդկանց
մոտ (բոլոր դեպքերի 62%-ը): Այն դեպքերում, երբ հայտնի է դարձել վարակի փոխանցման եղանակը,
հայտնաբերվել է, որ մարդիկ հիմնականում վարակվում են հետերոսեքսուալ կապերի միջոցով (72.8%),
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Սնայդրովա Հ., Հանչիլովա Բ. 2007թ., «Մարդկանց թրաֆիքինգը Հայաստանի Հանրապետությունում: Ներկայիս 				
արձագանքների գնահատում, ԵԱՀԿ-ի գրասենյակը Երևանում, 2007, էջ 11:
ԱՄՆ պետքարտուղարություն, 2013թ., Մարդկանց թրաֆիքինգի զեկույց, հունիս 2013թ., Վաշինգտոն, Կոլումբիայի շրջան, էջ 75:
Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ գործողության փորձագետների խումբ, 2012թ., Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ գործողության մասին Եվրոպայի 		
խորհրդի Կոնվենցիայի Հայաստանի կողմից իրականացման զեկույց (Եվրոպայի խորհուրդ, Ստրասբուրգ, 2012), էջ 25:
Նույն տեղում:
Նույն տեղում, էջ 25:
Նույն տեղում, էջ 26:
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թմրամիջոցներ օգտագործելիս (23.7%)
կամ տղամարդկանց միջև սեռական կապի միջոցով
313
(2.3%):
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով, Հայաստանում
մարմնավաճառների 3.1%-ը և տղամարդկանց հետ սեռական կապ ունեցած տղամարդկանց 1.5%-ը
վարակված են սիֆիլիսով,314 համեմատած ընդհանուր բնակչության ցուցանիշների հետ, որոնք 2011ին կազմել են 58.4%-ը 100.000 տղամարդկանց հաշվով և 41.6%-ը 100 000 կանանց հաշվով՝:315
248. Մինչ
հասարակական
կազմակերպությունները
մարմնավաճառությամբ
զբաղվող
կանանց հետ աշխատանքներ են անցկացնում սեռական ճանապարհով փոխանցվող
վարակների ռիսկը նվազեցնելու և ՄԻԱՎ-ի դեմ ուղղված միջոցառումներ մշակելու ուղղությամբ,
շատ քիչ ուշադրություն է հատկացվում թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց տրամադրվող
ծառայությունների պահանջարկը նվազեցնելու համար (կարող են ընդգրկել մարմնավաճառներին),
մասնավորապես Հայաստանի ներսում թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց ուղղությամբ:316
Իրազեկության բարձրացմանն ուղղված ընդհանուր ծրագրերն օգտակար են, սակայն այդքան
էլ արդյունավետ չեն խնդրի ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների վրա հիմնված
ռիսկային խմբերին կամ վարքագծի փոփոխությանն ուղղված քարոզարշավների հետ համեմատ:

Դ. Էներգամատակարարմանն առնչվող գենդերային հարցեր
249. Հայաստանի հանածո վառելիքի և քարածխի պաշարները սահմանափակ են, ինչը երկիրը
«լիարժեք կախվածության մեջ է դնում փոխադրամիջոցների, էներգիայի ստացման և ջեռուցման
համար ներկրվող վառելիքից»:317 Ըստ փորձագետների` էներգիայի ընդհանուր պահանջարկի միայն
35%-ն է արտադրվում երկրի ներքին ռեսուրսների հաշվին։318 Տեղական էներգետիկ ռեսուրսների
զարգացումը կկայունացնի գները և
կչեզոքացնի վառելիքի մատակարարման դադարեցման
ռիսկը, ուստի կնվազեցնի դրա չափազանց մեծ կարևորությունը: Հայաստանն ունի վերականգնվող
էներգիայի ստացման կարճաժամկետ (փոքր ՀԷԿ-եր և արևային ջրատաքացուցիչներ), միջնաժամկետ
(հողմաղացներ) և երկարաժամկետ հնարավորություններ: Երկարաժամկետ հնարավորությունները
պահանջում են զգալի ներդրումներ (երկրաջերմային էներգիա, կենսավառելիք):319
250. Տնային տնտեսությունների մեծ մասը ջեռուցման նպատակով օգտագործում է բնական
գազ, ավելի քիչ թիվ են կազմում էլեկտրաէներգիա և վառելափայտ
օգտագործող տնային
տնտեսությունները: Հայաստանում գրեթե 3000 տնային տնտեսությունների շրջանում կատարված
հետազոտությունները ցույց են տվել, որ
ընտանիքների 86.8%-ն ունի կենտրոնացված
գազամատակարարում իրենց բնակարաններում, սակայն 95.0%-ը չունի կենտրոնացված ջեռուցման
համակարգ տանը, իսկ ընտանիքների 58.8%-ը չունեն անհատական ջեռուցման համակարգ:320
313
314
315
316
317
318
319
320

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի տարածաշրջանային գրասենյակ, 2011թ., Հայաստանում ՄԻԱՎ-ի 		
համաճարակի մասին հիմնական փաստերը և 2011թ. առաջընթացը, Կոպենհագեն:
Տվյալները վերցվել են ԱՀԿ-ի Առողջության վիճակի համաշխարհային դիտարանի տվյալների շտեմարանից, http://apps.who.int/gho/data/node.		
main (հոկտեմբեր 2013թ):
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012թ., Երևան, էջ 28:
Նույն տեղում, էջ 25:
Բաբայան Թ., Ղարաբեկյան Ա., Համբարյան Ա., Սոնդերգարդ Մ., Տուրյան Կ. «Զեկույց Հայաստանի վերականգնող էներգետիկ ներուժը», 		
Հայրենիք շաբաթաթերթ, 03 դեկտեմբերի 2011թ., http://www.armenianweekly.com/2011/12/03/report-renewable-energy-potential-in-armenia/:
Նույն տեղում:
Նույն տեղում:
Հայաստանի բնակչության վերարտադրողական նախապատվությունների ընտրանքային հետազոտության արդյունքների վերլուծություն, էջ 40:
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Գենդերային մեյնսթրիմինգը ծրագրի գործողություններում

2010-2011թթ. ջեռուցման սեզոնի ընթացքում, կապված գազի սակագների բարձրացման հետ,
նկատվել է բնական գազի օգտագործման նվազում և այլ վառելիքի աղբյուրների օգտագործման
աճ:321 Ջեռուցման նպատակով վառելափայտի օգտագործումը ըստ շրջանների տարբերվում է. որոշ
մարզերում (Տավուշ, Սյունիք և Լոռի) տնային տնտեսությունների 10%-ից ավելին վառելափայտի հույսին
է։322 Անասնապահությամբ զբաղվող շրջաններում տնային տնտեսություններն օգտագործում են նաև
աթար: Լեռնային գյուղերը ջեռուցման նպատակով դեռևս ապավինում են թանկ (էլեկտրականություն) և
էկոլոգիապես ոչ մաքուր էներգետիկ ռեսուրսների։ Պատշաճ գազամատակարարման բացակայությունը
կամ դրա բարձր գինը նույնպես խոչընդոտ է բազմաթիվ ընտանիքների համար՝ տանը տաք ջուր ունենալու
նպատակով գազով աշխատող կաթսաներ գնելու հարցում։

Չկան ուսումնասիրություններ առ այն, թե ինչպես են գենդերային խնդիրները ներգրավվել էներգետիկ
ծրագրերում։ Ժամանակի ծախսման վերաբերյալ կատարված ազգային ուսումնասիրությունները չեն
մասնավորեցրել էներգետիկ ռեսուրսներով աղքատ տնային տնտեսություններում կանանց կողմից
արված տնային գործերը և չեն գնահատել ծախսվող լրացուցիչ ժամանակը: Ոլորտի գնահատումներն
ուղղված են տեխնիկական անբավարարության վերհանմանը և չափում են էներգիայի քանակական
արդյունքները, սակայն չեն ներառում գենդերային տեղեկություններ ծրագրի ազդեցության, մատչելիության
և էներգիայի մատակարարման որակից բավարարվածության կամ էներգետիկ բնագավառի զարգացման
առումով կանանց առաջնահերթությունների մասին:
:
Սակավ էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող տարածքներում կանայք ստիպված են ժամանակ և ջանքեր
ներդնել այլընտրանքային վառելիք ստանալու համար: Հայաստանի լեռնային և գյուղական շրջաններում
գազաֆիկացման ծրագրի դրական արդյունքներից մեկը կանանց ժամանակի խնայողությունն է. նրանք
այլևս ժամանակ չեն ծախսում փայտ կտրելու կամ աթար պատրաստելու վրա: Նշվում է, որ հիմա
«կանայք ավելի շատ ժամանակ ունեն իրենց երեխաների հետ անցկացնելու կամ արտադրական
գործունեություն ծավալելու համար»։323 Ենթադրվում է, որ էներգետիկ ծրագրերը կթեթևացնեն կանանց
ծանրաբեռնվածությունը տնտեսությունում, սակայն դրական փոփոխություն ցույց տալու համար կարևոր
է նաև սահմանել նախնական տվյալները` գնահատելու համար, թե որչափ օգուտ են քաղում կանայք
ստացված ազատ ժամանակից:
253. Կանայք, ովքեր մասնակցում էին այս գնահատման շրջանակներում անցկացված ֆոկուս խմբերի
քննարկումներին, նշել են, որ նրանք տանը ունեն ստանդարտ և իրենց ջանքերը խնայող էլեկտրական
սարքավորումներ (սառնարան, լվացքի մեքենա, արդուկ, օդափոխիչ, խոհանոցային սարքավորումներ,
ջրատաքացուցիչներ, հեռուստացույցներ, համակարգիչներ), սակայն հաճախ լարման տատանումների
321
322
323

Հայաստանի վերականգնվող ռեսուրսների և էներգաարդյունաբերության հիմնադրամ, 2011թ., Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում ջեռուցման
մատակարարման և տարբերակների գնահատում, Երևան, էջ 8:
Նույն տեղում:
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ (IFAD), Նորարարության սերմերը, լեռնային գյուղերի գազաֆիկացումը (Հռոմ, 		
2009), էջ 2:
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Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում-Հայաստան

և հոսանքի անջատումների պատճառով չեն կարողանում օգտագործել դրանք: Հետաքրքիր է, որ
հարցվողներից շատերն առանձնապես քննադատաբար չէին մոտենում արդի իրավիճակին, նշելով,
որ հիշում են 1990-ականների էներգետիկ ճգնաժամը և այդ ժամանակից ի վեր պատրաստ են
հաղթահարել ցանկացած դժվարություն:
Էներգաարդյունավետության ծրագրերի գնահատման ընթացքում բերվել են օրինակներ, որոնցից կանայք կարող են
զգալիորեն օգտվել: Ցավոք, կանանց և տղամարդկանց համար ստացված օգուտի առանձնահատուկ
գնահատում չի իրականացվել. ավելին, ենթադրվում է, որ բոլոր բնակիչներն օգտվելու են նույն չափով:
Օրինակ, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն աջակցել է փողոցների լուսավորության համակարգերի վերականգնմանն
ու տեղադրմանը՝ էներգաարդյունավետ LED տեխնոլոգիայով: Փողոցների լուսավորությունը շատ
գյուղերի և ՏԻՄ-երի համար առաջնային խնդիր է: Քաղաքապետերը/գյուղապետերը նշում են, որ
«փողոցային լուսավորման համար նախատեսված ընդհանուր տարեկան էլեկտրականության
գումարի շուրջ 25%-ը նրանք ծախսում են չաշխատող լամպերի փոխարինման վրա»:324 Ենթադրվում
է, որ փողոցային լուսավորության այս ծրագրերը նպաստում են կանանց անվտանգությանը և նաև
բարելավում նրանց շարժը (կամ տրանսպորտի հասանելիությունը) երեկոյան և գիշերը:
Գնահատմանը մասնակցած
հարցվողները նշում են, որ ակնկալվում է բնական գազի, ապա նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի
աճ: Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրվող բնական գազից Հայաստանի կախվածության և
աղքատության գծից ցած գտնվող բնակչության վրա գազի սակագնի աճի ազդեցության մասին
մտահոգությունը բարձրաձայնվել է հրապարակավ։325 Ենթադրվում է, որ գնի բարձրացումը ոչ միայն
կհանգեցնի սննդի և այլ ապրանքների գնաճին, այլ նաև կարող է «ավելացնել կառավարության
նկատմամբ անվստահությունը»։326 Այս հանգամանքներն ընդգծում են էներգետիկ ռեսուրսների
ներմուծումներից կախվածության նվազեցման և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների զարգացման
կարևորությունը:
256. Ֆոկուս խմբերի քննարկմանը մասնակցած կանանցից շատերը հետաքրքրված էին
արդյունավետ և վերականգնվող էներգիայի ծրագրերով ու փորձնական ծրագրերի օրինակներ էին
բերում, որոնք նրանց կարծիքով հաջողություն են ունեցել (օրինակ` Սևանի զբոսայգում արևային
էներգիայի կիրառմամբ լուսավորության ծրագիրը): Գյումրիում քննարկման մասնակիցները ևս
հետաքրքրված էին արևային էներգիայի օգտագործմամբ, սակայն նշում էին, որ տեղադրման
ծախսերը մեծ են, և արևային էներգիայի զարգացման հանդեպ քաղաքական շահագրգռություն
չկա: Փորձագետները հաստատում են, որ Հայաստանը «հարուստ է» արևային ռեսուրսներով,
սակայն արևային տեխնոլոգիաների կիրառությունը շատ սահմանափակ է:327 Արևային էներգիայի
տեխնոլոգիաների` հատկապես արևային տաքացուցիչների ներդրման հետ կապված խնդիրներից են`
շատ տնային տնտեսությունների համար տեղական շուկայում արևային ջրատաքացուցիչների բարձր
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Մաքուր էներգիայի և ջրի ծրագիր. Կարիքների և հնարավորությունների գնահատման զեկույց` օրինակելի ծրագրերի ընտրության համար, էջ 		
21:
Գրիգորյան Մ., 2012թ., Կարող էր գազի սակագնի թանկացումը ունենալ քաղաքական հետևանքներ, http://www.eurasianet.org/ node/67096:
Նույն տեղում:
Մաքուր էներգիայի և ջրի ծրագիր. Կարիքների և հնարավորությունների գնահատման զեկույց` օրինակելի ծրագրերի ընտրության համար, էջ 		
16:
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Գենդերային մեյնսթրիմինգը ծրագրի գործողություններում

գինը և ներդրումների հավանական ետգնողունակությունը, միայն 7-8 տարի հետո: Հասարակությունը
սահմանափակ տեղեկատվություն ունի առ այն, թե ինչպես են օգտագործվում արևային տաքացուցիչները.
արևային էներգետիկ համակարգերի լայն ներդրման համար պետական աջակցություն չկա. այն «լիովին
բացակայում է բոլոր մակարդակներում` իրավական, ֆինանսական և կազմակերպչական»:328
257. Խորհրդակցությունների ընթացքում կենսագազի մշակման հնարավորությունները ևս քննարկվել
են: Առնվազն մեկ փորձնական ծրագիր իրագործվել է մրգերի պահածոյացման գործարանի
արտադրության թափոններից կենսագազ ստանալու համար (ձեռնարկությունում հիմնականում
աշխատում են կանայք` մրգերի վերամշակման արդյունաբերությունում): Այս առանձնահատուկ դեպքի
ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ նման փոքր ձեռնարկությունները չունեն բավարար արտադրանք`
էներգետիկ պահանջները հոգալու համար: Կենսավառելիքի արտադրության համար ավելի հարմար են
սննդի խոշոր արտադրությունները, որոնց առաջարկվել է իրականացնել կենսագազի ստացման ծրագիր,
սակայն նրանք դեռևս հետաքրքրություն չեն ցուցաբերում այս տեխնոլոգիայի նկատմամբ:
258. Ամբողջ աշխարհում կանայք հակված են գնահատել նոր և արդյունավետ էներգետիկ
տեխնոլոգիաները, իսկ «կանայք այս ընդլայնվող էներգետիկ շուկայի կեսը կազմող արևային
լուսավորության համակարգերի հիմնական գնորդներն են»:329 Նաև ակնհայտ է, որ Հայաստանում կանայք
շահագրգռված են օգտագործել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ, սակայն ներկայումս նրանք
չունեն բավարար սոցիալական կամ ֆինանսական կապիտալ նման փոփոխություններ նախաձեռնելու
համար: Ավելի մեծ հնարավորություններ կարող են ի հայտ գալ էներգետիկ ծրագրերին կանանց
մասնակցությունը խրախուսելու միջոցով: Վերականգնող էներգիան «ավելի բաց դաշտ է կանանց
համար, քանի որ շատ զարգացող երկրներում գիտելիքի և տեխնոլոգիայի փոխանցումը համայնքին
դեռևս գտնվում է սկզբնական փուլում»:330
259. Փորձագետները պնդում են, որ վերականգնվող էներգիայի տեխնոլոգիաների կիրառումը նաև
կարող է «ստեղծել աշխատատեղեր` օգտագործելով տեղական ռեսուրսները որպես նոր, «կանաչ», բարձր
տեխնոլոգիաների արդյունաբերություն` արտահանման կարևոր ներուժով: Բանկերը և շինարարական
ընկերությունները ևս օգուտ կքաղեն վերականգնվող էներգիայի արդյունաբերության զարգացումից:
Կենսազանգվածից վառելիքի ստացումը, հավաքումը և տեղափոխումը, ինչպես նաև սարքավորումների
պահպանումը պահանջում են տեղական աշխատուժ, ինչի արդյունքում կենսավառելիքի գինը բարձր
է լինում: Այնուամենայնիվ, սա նշանակում է, որ աշխատատեղեր կստեղծվեն այն վայրերում, որտեղ
գյուղատնտեսությունը զարգացած չէ»:331
260. 2011թ. կանայք կազմել են «էլեկտրականության, գազի, ջեռուցման և օդորակման» ոլորտի
աշխատողների
17.3%-ը»:332
Ըստ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի գնահատումների, էներգամատարակարման
ընկերություններից ոչ մեկի գործադիր տնօրենը կին չէ, նման ընկերությունների բոլոր գլխավոր
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Նույն տեղում, էջ 17:
Համագործակցության զարգացման նորվեգական գործակալություն (Norad), Գենդերային հավասարություն՝ բոլորին մատակարարվող էներգիայի 		
ֆինանսավորման գործընթացներում, Օսլո, 2011, էջ 5:
ԱԶԲ գենդերային գործիքախումբ. Էներգետիկա, Ավելին, քան միայն հաշվիչ տեղադրելը, էջ 5:
Զեկույց: Վերականգնողական էներգետիկ ներուժը Հայաստանում։ http://www.armenianweekly.com/2011/12/03/report-renewable-energy-potential-inarmenia/:
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2012թ., էջ 118:

97

Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում-Հայաստան

պաշտոնյաները նույնպես տղամարդիկ են:333 Պետք է աջակցել ոչ միայն վերականգնվող էներգիայի
վերաբերյալ կանանց հետաքրքրությունների բավարարմանը, այլ նաև այդ նոր ոլորտում նրանց
պոտենցիալ աշխատանքի հնարավորությունների ապահովմանը: Եթե կանայք նոր տեխնոլոգիաների
առաջին ընդունողներն են, ապա նրանք պետք
է նաև օգտվեն նոր աշխատատեղերից:

333

Մելիքյան Լ., 2010թ., Էներգաարդյունավետության ծրագրի առևտրականացման գնահատում, ԱՄՆ ՄԶԳ/Հայաստան, Արլինգթոն, Վիրջինիա, 		
Սոցիալական ազդեցություն, էջ 19:
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261. Այս բաժնի առաջին մասը ներառում է առաջարկություններ տրամախաչվող գենդերային
հարցերի վերաբերյալ, որոնք կիրառելի են դերակատարների լայն խմբերի, այդ թվում՝
պետական մարմինների, զարգացման գործընկերների, միջազգային կազմակերպությունների,
դրամաշնորհատուների
և
հասարակական
կազմակերպությունների
(ՀԿ-ներ)
համար:
Երկրորդ մասում ներկայացված են գենդերային մեյնսթրիմինգի հնարավորությունները այն
ոլորտներում իրականացվելիք գործողությունների միջոցով, որոնցում ԱԶԲ-ն նախատեսում է
ծրագրեր
իրագործել 2014-2018թթ. Երկրի գործընկերության ռազմավարության շրջանակում:

Ա. Առաջարկություններ տրամախաչվող գենդերային խնդիրների վերաբերյալ
• Տրամադրել տեխնիկական աջակցություն պատկան պետական մարմիններին, որպեսզի նրանք
կարողանան իրականացնել գենդերային հավասարության մասին օրենքի և քաղաքականության
կիրարկման, այդ թվում՝ «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» օրենքի և գենդերային հավասարության ապահովման
հայեցակարգի մոնիթորինգ:
• Շարունակել մասնակցել դրամաշնորհատու կազմակերպությունների համակարգման հանդիպումներին և խթանել գենդերային հավասարության՝ մինչ այժմ իրականացվող նախաձեռնությունների
մանրամասն քարտեզագրումը, ինչպես նաև դրամաշնորհատուների գենդերային անհավասարությունները թիրախող,՝ միմյանց կրկնող գործողությունների և բացերի հատկորոշումը:

• Գենդերային հավասարությանն ուղղված ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների շրջանում
խթանել կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցությամբ և շահառությամբ ներառական
մոտեցման առավելությունների ընկալումը, ինչն էլ կօգնի այդ կազմակերպություններին ավելի լավ
գործել և ապահովել հասարակության համար ավելի լավ արդյունքներ (պարզապես «կանանց օգնելու»
փոխարեն):
• Իրականացնել հանրային քարոզարշավներ՝ խթանելու հասարակության շրջանում գենդերային
հավասարության մասին այնպիսի ընկալումները, որոնք համատեղելի են հայկական արժեքների հետ
և հիմնված են ազգային օրենսդրության և քաղաքականության վրա:
• Հաշվի առնել գենդերային կարծրատիպերը, լայնորեն տարածել հաջողության պատմությունները
տարբեր ոլորտներում, օրինակ քաղաքականության, բիզնեսի, կրթության, բժշկության, արվեստի
և մշակույթի ոլորտներում ներկայացված կանանց մասին, ինչպես նաև խթանել ոչ ավանդական
ոլորտներում կանանց դրական իմիջի ձևավորումն ու ընկալումը լրատվական միջոցներով ու
տեղեկատվության աղբյուրներով:
• Աջակցել ծրագրի իրականացման ոլորտներում ներկայացված կանանց հաջողության պատմությունների
մշակմանը և տարածմանը, օրինակ՝ ֆինանսավորելով պարգևների և մրցանակների շնորհումը և
խրախուսելով գործադիր մարմիններին որդեգրել նման աշխատակարգեր:
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• Կանանց կամ կանանց խմբերի հետ հանրային քննարկումների կազմակերպման ժամանակ
ապահովել տարբեր խմբեր ներկայացնող կանանց մասնակցությունը, ովքեր հանդես կգան որպես
տարբեր սոցիալ-տնտեսական խմբերի, այդ թվում նաև՝ հաշմանդամություն ունեցող կանանց խմբերի
ներկայացուցիչներ:

3. 	
• Օժանդակություն տրամադրել կանանց՝ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում քաղաքական
դաշտ մտնելու համար և տրամադրել շարունակական տեխնիկական աջակցություն, որպեսզի նրանք
կարողանան ստեղծել ցանցային համագործակցություն այլ կին քաղաքական գործիչների հետ և
ունենան համապատասխան հմտություններ այլ գործընկերների հետ քարոզարշավ իրականացնելու
և աշխատելու համար:
• Քանի որ կանայք հիմնականում որոշումներ կայացնողի դերակատարությամբ հանդես չեն գալիս
Կառավարության այն օղակներում, որոնք ունեն մանդատ ԱԶԲ գերակա հատվածներում, հարկ է
իրականացնել հատուկ միջոցառումներ՝ ապահովելու կանանց մասնակցությունը և ազդեցությունը
ազգային և տեղական ինքնակառավարման մակարդակում ԱԶԲ գործունեության և վերջինիս
ծրագրերի վերաբերյալ կայացվող որոշումների վրա:
• Գնահատել կանանց հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ների կարողությունները կին շահառուների և
շահագրգիռ կողմերի շահերը ներկայացնելու համար, մասնավորապես տեղական մակարդակում,
և անհրաժեշտության դեպքում զարգացնել այդ կարողությունները: Դրամաշնորհատու
կազմակերպությունները պետք է աջակցեն ՀԿ-ներին՝ ծրագրի պլանավորման և իրականացման
աշխատանքներում: Հարկ է մշակել համագործակցության այնպիսի մոդել, որտեղ քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպություններն աշխատում են պետական գերատեսչությունների և
զարգացման կազմակերպությունների հետ` գենդերային հավասարության ընդհանուր նպատակներին
հասնելու ուղղությամբ:
• Քաղաքացիական հասարակության զարգացման և օժանդակության ծրագրերում ներառել
գործողություններ, որոնք ուղղված կլինեն ՀԿ հատվածում ակտիվ կանանց և կառավարության
ներկայացուցիչների հետ համագործակցության հաստատմանը և ընտրովի պաշտոնների
ստանձմանը: Դրան զուգահեռ՝ զարգացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների
կարողությունները համայնքի՝ կանանց հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ների հետ համագործակցելու
ուղղությամբ:

• Ձեռնարկել միջոցառումներ երեխա ունեցող կանանց աշխատաշուկա մուտք գործելու կամ
վերադառնալու ուղղությամբ, ինչպես օրինակ՝ մասնագիտական վերապատրաստումները, ճկուն
աշխատանքային գրաֆիկը, երեխայի խնամքի մատչելի հնարավորությունները և տղամարդկանց
խրախուսելը՝ գնալ երեխայի խնամքի արձակուրդ: Միջոցառումները պետք է անդրադառնան տանը
և աշխատավայրում գենդերային դերերի և պատասխանատվությունների հավասարեցմանը, ինչը
կնպաստի մասնագիտական և անձնական կյանքի հավասարակշռության ապահովմանը:
• Հատկորոշել կանանց համար աշխատանքային շուկայի ոչ ավանդական ոլորտներ մուտք գործելու
խոչընդոտները, այդ թվում` գենդերային կարծրատիպերը և խտրականության խնդիրները: Մշակել
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վերապատրաստման հնարավորություններ՝ օգնելու կանանց մուտք գործել ոչ ավանդական
մասնագիտությունների դաշտ մասնավոր հատվածում և դրան զուգահեռ զարգացնել գործատուների
կին աշխատակիցներ աշխատանքի վերցնելու կարողությունները:
• Աշխատանքային շուկայի մասնատվածության պատճառով կանայք չեն կարողանում այնչափ օգուտ
քաղել վերը քննարկված առանցքային ոլորտներում առկա աշխատատեղերից, որչափ տղամարդիկ:
Դրամաշնորհատու կազմակերպությունները պետք է ձեռնարկեն միջոցներ, որոնք այդ ոլորտներում
աշխատատեղերը կդարձնեն ավելի հասանելի կանանց համար: Այդ միջոցառումները կարող են լինել
հետևյալը՝ մասնագիտական վերապատրաստում, աշխատանքային վայրերի և հարմարությունների
ապահովում, աշխատողների ակտիվացում, գերիշխող գենդերային կարծրատիպերի հասցեագրում
և այլն:
• Ֆինանսավորել կանանց և տղամարդկանց տնտեսական կարգավիճակի վրա աշխատանքային
միգրացիայի դրական և բացասական ազդեցությունների, ինչպես նաև արտագաղթող
տղամարդկանց և «տանը թողնված» կանանց հնարավորությունների մասին հետագա
ուսումնասիրությունները՝ նախագծելու համայնքային ծրագրեր, որոնք համապատասխանեցված
են և անդրադառնում են տղամարդկանց և կանանց, ինչպես նաև տեղական կարիքներին:

• Իրականացնել
միջոցառումներ՝
բարելավելու
երիտասարդ
կանանց
մրցունակությունն
աշխատաշուկայում պրոֆտեխնիկական և բարձրագույն կրթության հաստատություններում,
հատկապես կրթության որակի և այն ուսումնական ծրագրերի որակի բարելավման միջոցով, որոնք
պահանջարկված են տեղական աշխատաշուկայում:
• Զարգացնել գործադիր մարմինների կարողություններն այնպիսի հիմնական ոլորտներում, ինչպիսիք
են օրինակ` շինարարությունը, տրանսպորտը և քաղաքային ենթակառուցվածքները՝ խրախուսելու
կանանց համար ոչ ավանդական կրթական ոլորտները հատուկ նախաձեռնությունների, օրինակ՝
կրթաթոշակների տրամադրման, պրակտիկայի և ուղղորդող ծրագրերի իրականացման միջոցով:
• Խրախուսել բարձրագույն կրթական հաստատություններին՝ բարելավել իրենց կին շրջանավարտների
հետագծելիությունը և երիտասարդ կանանց տրամադրել խորհրդատվություն հետագա կարիերայի
և պրակտիկայի հնարավորությունների մասին:
• Խթանել պարտադիր կրթության համակարգի համակողմանի գնահատումը` վեր հանելու
ուսումնական ծրագրերում, դասավանդման նյութերում, ուսուցիչների վերաբերմունքի մեջ, ինչպես
նաև դասավանդման ոլորտում աշխատանք փնտրող տղամարդկանց կարիերայի համար խոչընդոտ
հանդիսացող գենդերային կարծրատիպերը:
• Բացահայտել տղամարդկանց՝ դասավանդման ոլորտում կարիերային խոչընդոտ գործոնները,
ինչպես նաև մշակել միջոցառումներ՝ խրախուսելու տղամարդկանց մուտք գործել և շարունակել իրենց
գործունեությունը կրթության ոլորտում, միևնույն ժամանակ չարտամղելով կանանց՝ ուսուցչական
գործունեությունից:
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• Ընդունել օրենսդրություն, որը սահմանում և պատժում է գենդերային բռնությունը, մասնավորապես
ընտանեկան բռնությունը և սեռական ոտնձգությունները, և ապահովում է իրավական հիմքեր գենդերային
բռնության համակողմանի
կանխարգելման և տուժածներին տրամադրվող պաշտպանության
ծառայությունների համար:
• Զարգացնել առանցքային պատկան մարմինների, օրինակ Ազգային վիճակագրական ծառայության,
իրավապահ մարմինների և առողջապահական կենտրոնների՝ գենդերային բռնության տարբեր ձևերի
մասին պարբերաբար տեղեկատվություն հավաքագրելու կարողությունները:
• ՀԿ-ներին միջոցներ տրամադրել պետական բյուջեից՝ յուրաքանչուր մարզում ճգնժամային կենտրոններ և
կացարաններ բացելու և դրանց գործունեությունն ապահովելու համար:
• Խրախուսել Կառավարությանը համայնքային ծառայությունների ծրագրերում ներառել ընտանեկան
բռնությունից տուժածներին տրամադրվող ծառայությունները, ինչպես օրինակ՝ կացարանների և
ճգնաժամային կենտրոնների ծառայությունների ֆինանսավորումը:
• Ֆինանսավորել կանանց՝ տնտեսական կարգավիճակի և գենդերային բռնությունների նկատմամբ
խոցելիության միջև կապի հետազոտություններ և վերլուծություններ:
• Գնահատել պետական բյուջեի հաշվին գենդերային բռնության տնտեսական ծախսերը: Վերլուծությունը
պետք է ներառի տեղեկատվություն կանխարգելիչ միջոցառումների և համակողմանի ծառայությունների
ծախսերի մասին բռնությունից տուժածների համար և պետք է կիրառվի տեղական և ազգային
մակարդակում բյուջեի պլանավորման համար:

• Տրամադրել դրամաշնորհներ ՀԿ-ներին կամ այլ կազմակերպությունների՝ իրականացնելու միջոցառումներ,
որոնք ուղղված կլինեն սեռի հատկանիշով հղիության արհեստական ընդհատման խնդիրների մասին
իրազեկմանը և տղա երեխաներին նախապատվություն տալու մտածելակերպի փոփոխությանը:
• Զարգացման այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ՝ նպաստել այս խնդրին ավելի
շատ ուշադրության հատկացմանը, որպես գենդերային հավասարությանն առնչվող խնդիր (ինչպես նաև
ժողովրդագրական խնդիր), որն առնչվում է կանանց և աղջիկների նկատմամբ խտրականության այլ
ձևերին:

Բ. Գենդերային մեյնսթրիմինգի հնարավորությունները առանձին ոլորտներում
1.
• Բոլոր ծրագրերում ապահովել տվյալների` ըստ սեռի դասակարգումը, ինչպես նաև այդ տվյալներում
գենդերային տեսանկյունից զգայուն տեղեկատվության ներառումը՝ ելակետային տվյալների
հավաքագրման, ծրագրի մոնիթորինգի և վերջնական տվյալների մշակման գործընթացներում ծրագրերի
գենդերային ազդեցությունը գնահատելու նպատակով:
• Խթանել կանանց նպատակային մասնակցությունը կառավարությունում ընթացող քննարկումներին,
ենթակառուցվածքների ծրագրերի նախագծման և իրականացման գործընթացին: Սա պետք է
ներառի ինչպես քննարկումների գործընթացը, այնպես և այն համակարգի ինստիտուցիոնալացման
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աշխատանքները, որի շրջանակներում կանայք կմասնակցեն համայնքային ծառայությունների
մասին քննարկումներին և դերակատարություն կունենան աշխատանքների իրականացման
վերահսկողության գործընթացում:
• Զարգացնել գործադիր և իրականացնող մարմինների և այլ շահագրգիռ կողմերի գենդերային
մեյնսթրիմինգ՝ իրականացնելու կարողությունները նախնական գնահատումների, ծրագրի
պլանավորման, ինչպես նաև մոնիթորինգի և գնահատման ընթացքում (ներառյալ տվյալների
հավաքագրումը և ըստ սեռի դասակարգված տվյալների վրա հիմնված պլանավորումը):

• Մշակել կանանց և տղամարդկանց պատկանող բիզնեսների՝ միասնական, նաև ըստ սեռի
տարբերակված դասակարգման և հաշվառման համակարգ, որը հաշվի կառնի վերը նկարագրված
բարդությունները և կկիրառի հետևողական չափանիշներ:
• Օժանդակել գործարար կանանց և տղամարդկանց փորձի մասին քանակական
ուսումնասիրությունների գործընթացին՝ ավելի լավ պատկերացում կազմելու հաջողությանը
նպաստող հիմնական գործոնների մասին: Բացի այդ, իրականացնել կանանց բիզնեսների
ուսումնասիրություններ երկարաժամկետ կտրվածքով՝ բացահայտելու հաջողության և
ձախողումների հարաբերակցությունը: Մասնավորապես, ուրվագծել այն բոլոր ճանապարհները,
որոնցով կանայք կարող են ներգրավվել գործարարության մեջ Հայաստանում, այդ թվում՝ որպես
անհատ ձեռներեցներ և որպես ընտանեկան բիզնեսի ներկայացուցիչներ:
• Գործարար կանանց համար ապահովել նոր ոլորտներ մուտք գործելու և իրենց միկրո և փոքր
ձեռնարկություններն ընդլայնելու հնարավորություններ: Հարկ է նաև նախանշել այն խոչընդոտները,
որոնք թույ չեն տալիս կանանց մուտք գործել կոնկրետ ոլորտներ (օրինակ՝ արտադրություն
և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ), որոնցից են մրցակցությունը, ցածր տեղաբաշխումն
արժեշղթայում, գիտելիքների պակասը՝ դրանց՝ հետագայում ավելի արդյունավետ կերպով
անդրադառնալու համար։
• Աշխատել բիզնես աստիճանակարգության բոլոր մակարդակներում ներկայացված կանանց հետ՝
սկսած անհատ ձեռներեցներից մինչև մեծ բիզնեսի սեփականատերեր և ղեկավար պաշտոններ
զբաղեցնող կանայք: Բացահայտել տարբեր ոլորտների հիմնական գործարար կանանց և աջակցել
նրանց, որպեսզի վերջիններս դառնան այլ գործարար կանանց ուղղորդող խորհրդատուներ,
օժանդակեն կանանց համար հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ ստեղծելու գործում:
• Վերլուծել հյուրընկալության և զբոսաշրջության արդյունաբերությունները և գտնել կանանց
սեփականություն հանդիսացող, ինչպես նաև նրանց կողմից կառավարվող բիզնեսների համար այս
ոլորտները ներթափանցելու հնարավորություններ։
• Քննել ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերում կանանց ձեռնարկատիրության խնդիրները՝
ստեղծելու այնպիսի պայմաններ, որոնք կօժանդակեն կանանց բիզնեսին:
• Մշակել բիզնեսի զարգացման թեմայով վերապատրաստման ծրագրեր, որոնք կլինեն
այլ դրամաշնորհատուների կողմից
իրականացվող ծրագրերի շարունակությունը և
կներդաշնակեցվեն դրանց հետ։ Բարելավել համագործակցությունն այլ դրամաշնորհատուների
հետ, ովքեր իրականացում կամ մշակում են կանանց ձեռներեցության բարելավմանն ուղղված
վերապատրաստման ծրագրեր:
• Վերապատրաստման ծրագրերը հարկ է համապատասխանեցնել կին ձեռներեցների կարիքներին,
որոնք բխում են նրանց բիզնեսների չափերից և տեսակից, ինչպես նաև վերաբերում են նրանց
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•

•

•

•
•

•

գործունեության բնագավառներին: Վերապատրաստումը պետք է ուղղված լինի այն կանանց, ովքեր
արդեն ունեն նախնական հմտություններ, և ում անհրաժեշտ է ձեռք բերել ավելի բարձր մակարդակի
հմտություններ (օրինակ՝ մարկետինգային, հաշվապահական կարողություններ և հարկային դաշտի
իմացություն)։ Հարկ է նաև առաջարկել ուղղորդող-խորհրդատվական ծառայություններ արդեն
կայացած բիզնեսների սեփականատերերին:
Վերապատրաստման և աջակցման ծրագրերը պետք է օգնեն կին գործարարներին մուտք գործել ոչ
ավանդական և զարգացած արդյունաբերական ոլորտներ, ձևավորել կամ մտնել արդեն գոյություն
ունեցող կոոպերատիվների կազմի մեջ՝ ձևավորելու բիզնես խմբավորումներ, և հասանելիություն
ունենալու համապատասխան արժեշղթայի ավելի բարձր մակարդակների:
Օժանդակել այնպիսի բիզնես խորհրդատվության ծառայությունների և վերապատրաստման
ծրագրերի իրականացմանը, որոնք ճկուն են և մատչելի կանանց համար (օրինակ՝
վերապատրաստման ծրագրերը, որոնք իրականացվում են տարածքային կենտրոններում և
ոչ թե մայրաքաղաքում, և համատեղելի են կանանց գրաֆիկի հետ կամ որոնք առաջարկում են
երեխաների խնամք): Ապահովել բիզնես ծառայությունների և վերապատրաստման դասընթացների
հասանելիությունը հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար:
Դիտարկել այլընտրանքային վարկավորման և միկրոֆինանսավորման հնարավորություններն
այն կանանց համար, ովքեր նոր են սկսում իրենց բիզնեսը, մասնավորապես գյուղական
համայնքներում, ինչպես օրինակ՝ սկզբնական գումարի կամ փոքր դրամաշնորհների տրամադրումը:
Բացի այդ, լրացնել կանանց գիտելիքները վարկավորման պահանջների, պայմանագրային
պարտավորությունների, ռիսկերի և տոկոսադրույքների մասին, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչպես
պետք է մշակել վարկերի մարման ծրագրերը, որպեսզի նվազեցվեն կանանց՝ փոխառությունների
հետ կապված մտահոգությունները:
Կապել կանանց ձեռնարկատիրության ծրագրերը գործող այն ծրագրերի հետ, որոնք ուղղված են
մի շարք մակարդակներում կանանց սոցիալական և քաղաքական դիրքի բարելավմանը:
Հաշվի առնել կանանց ձեռներեցության մասին գենդերային կարծրատիպերը, ընդլայնել
հաջողության պատմությունների մասին տեղեկատվության տարածումը՝ խթանելու կանանց՝ որպես
բիզնեսում հաջողություն ունեցած դերային մոդելների մասին առկա պատկերացումները:
Ընդհանուր բիզնես խորհրդատվության և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման
ծրագրերը պետք է օժանդակեն մարդկային ռեսուրսների քաղաքականությունների զարգացմանը՝
կապված աշխատանքի վայրում ոչ խտրական վերաբերմունքի հետ՜ աշխատանքի ընդունման,
առաջխաղացման, վարձատրության, աշխատանքային պայմանագրի դադարեցման ժամանակ և
սեռական ոտնձգությունների դեպքում:

3
• Իրականացնել ջրօգտագործման և կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտում գենդերային
դերերի հետազոտություններ տնային տնտեսությունների մակարդակում, այդ թվում՝ տնային
գործերի կատարման նպատակով ջրի հավաքման և ջրօգտագործման, ինչպես նաև թափոնների
կառավարման վրա ծախսված ժամանակի հետազոտություններ, որպեսզի հնարավոր լինի
գնահատել նաև ծրագրերի շրջանակներում ստացվող օգուտներն ըստ գենդերային հատկանիշի,
ինչպես նաև բացահայտել ծրագրերի իրականացման գործընթացում կանանց և տղամարդկանց
ներգրավման ճանապարհները:
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• Հանրային նշանակության շենքերի, մասնավորապես մանկապարտեզների, դպրոցների,
ծննդատների և հիվանդանոցների ջրամատակարարման և ջրահեռացման վերականգնման և
բարելավման աշխատանքները սահմանել որպես գերակայություն, ինչը կարող է խիստ օգտակար
լինել կանանց համար:
• Ենթակառուցվածքների բարելավման ծրագրերին զուգահեռ ապահովել կանանց իրազեկությունն
իրենց իրավունքների մասին որպես ջուր սպառողներ, ինչպես նաև նրանց փոխանցել անհրաժեշտ
գիտելիքներ և կարողություններ ծառայությունների ոչ պատշաճ մատուցման դեպքում բողոք
ներկայացնելու համար: Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնները պետք է հետևեն
բողոքներին և մոնիթորինգի ենթարկեն հաճախորդների բավարարվածության մակարդակը՝ ըստ
սեռի հատկանիշի հավաքագրվող տեղեկատվության միջոցով:
• Բացահայտել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում (օրինակ՝ շինարարություն
և ինժեներություն) կանանց ներգրավմանը խոչընդոտող հիմնական գործոնները, այդ թվում՝
գենդերային կարծրատիպերի և խտրականության ազդեցությունները: Մշակել վերապատրաստման
ծրագրեր կրթական, տեխնիկական, մասնագիտական վերապատրաստման հաստատությունների
և հիմնական գործատուների հետ՝ օգնելու կանանց մուտք գործել ոչ ավանդական մասնագիտական
ոլորտներ:
• Բացահայտել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում կանանց զբաղվածության
մոդելները, զարգացնել գործադիր մարմինների կարողությունները հարակից արդյունաբերության
ոլորտներում կանանց աշխատանքի ընդունելու ուղղությամբ և ապահովել նրանց աշխատանքային
առաջընթացը և ղեկավար պաշտոնների ստանձնումը: Մասնավորապես, դիտարկել կանանց
աշխատանքի հնարավորությունները ջրաչափերի ընթերցման, հաշիվների ներկայացման և
հավաքագրման, ինչպես նաև հաճախորդների սպասարկման ոլորտներում:
• Ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերում դիտարկել կանանց՝ որպես մասնավոր
հատվածում ծառայություններ մատուցողների համապատասխան հմտությունների զարգացման
հնարավորությունը ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում (օրինակ՝ սարքերի
սպասարկում, վերանորոգում և պահպանում):
• Համագործակցել կանանց և բնապահպանական հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների
հետ՝ մշակել ռազմավարություն թափոնների անվտանգ հեռացման, ջրի մաքրման և վերամշակման
ծրագրերի համար: Ուսումնասիրել նման ծրագրերը վերականգնվող էներգիային ուղղված
նախաձեռնությունների հետ կապակցելու հնարավորությունները (օրինակ՝ աղբավայրերից մեթանը
հավաքելու հնարավորությունը):
• Բնապահպանական ծրագրերում կանանց ներգրավելուց բացի, խթանել կանանց պաշտոնական
ներգրավվածությունն այն պետական մարմիններում, որոնք զբաղվում են կլիմայի փոփոխության
խնդիրներով և խթանում են գենդերային մեյնսթրիմինգը բնապահպանական քաղաքականության
մեջ:

• Աջակցել տեղական և երկրորդական ճանապարհների վերականգնման և կառուցման
աշխատանքներին ծրագրերի իրականացման տարածքներում:
• Ճանապարհաշինական և հիմնանորոգման ծրագրերի շրջանակում տրամադրել միջոցներ
տեղական համայնքներում անվտանգության տարրերի, ինչպես օրինակ՝ մայթերի, դպրոցների
մոտ
արագության
սահմանափակման
նշանների,
արագությունը
սահմանափակող
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•

•

•

•

•

•

արհեստական անհարթությունների, լուսակիրների, հետիոտնային անցումների, ստորգետնյա
անցումների, փողոցներից հեռու տեղակայված խաղահրապարակների, ավտոբուսների լավ
լուսավորված կանգառների և կանգառներում գտնվող տաղավարների կառուցման և առանձին
սանիտարահիգիենիկ հնարավորությունների ստեղծման համար:
Տրանսպորտի ոլորտում իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում հարկ է ստեղծել կանանց համար
եկամուտների ձևավորման և զբաղվածության հնարավորություններ, օրինակ ճանապարհամերձ
տարածքներում ապրանքների և ծառայությունների վաճառքը, ինչպես նաև հարկ է բարեկարգել
ճանապարհները, որոնք կտանեն դեպի կանանց կողմից մատուցվող ծառայությունների վայրերը
համայնքներում: Տրանսպորտի ոլորտի ծրագրերը պետք է ավելի լավ կապված լինեն կանանց
ձեռնարկատիրության ծրագրերի և զբոսաշրջության ռազմավարությունների հետ:
Ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերում դիտարկել մասնավոր հատվածում ծառայություն
մատուցողներ դառնալու համար կարողությունների զարգացման հնարավորություններն, օրինակ՝
տրանսպորտային ծառայությունների ոլորտում: Ճանապարհային ծրագրերում կարելի է նաև
դիտարկել կանանց համար առևտրի և արտահանման դյուրացման միջոցառումները:
Իրականացնել տրանսպորտի ոլորտում գենդերային ուսումնասիրություններ, որոնցում կքննարկվեն
այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են կանանց շարժունությունը, տրանսպորտային ծախսերը,
երթուղիները և ժամանակացույցերը: Այս ուսումնասիրությունների արդյունքներն օգտագործել՝
մշակելու տրանսպորտի տարբերակներ, որոնք հասանելի կլինեն կանանց համար, օրինակ՝
ավտոբուսներ, որոնցից հնարավոր կլինի օգտվել մանկասայլակներով, որոնք կունենան կանանց
համար նախատեսված նստատեղեր, ինչպես նաև մշակել տրանսպորտային համակարգեր,
որոնք թույլ կտան ճանապարհորդել բազմակի կանգառներով: Ապահովել տրանսպորտի և
ճանապարհամերձ ենթակառուցվածքների հասանելիությունը հաշմանդամություն ունեցող բոլոր
անձանց համար՝ հաշվի առնելով հաշմանդամություն ունեցող կանանց հատուկ կարիքները:
Բացահայտել տրանսպորտի ոլորտում կանանց աշխատանքի համար առկա խոչընդոտները,
այդ թվում՝ գենդերային կարծրատիպերի և խտրականության ազդեցությունները: Մշակել
վերապատրաստման ծրագրեր կրթական, տեխնիկական և մասնագիտական վերապատրաստման
հաստատությունների և հիմնական գործատուների հետ միասին տրանսպորտի ոլորտում՝ օգնելու
կանանց մուտք գործել ոչ ավանդական մասնագիտությունների դաշտ:
Զարգացնել
տրանսպորտի
ոլորտում
հիմնական
գործատուների
կարողությունները
աշխատանքային միջավայրում արդյունավետ գենդերային լուծումներ ապահովելու ուղղությամբ,
այդ թվում` աշխատանքի ընդունման աշխատակարգերում և առաջխաղացման ժամանակ: Բացի
այդ, անհրաժեշտ է խրախուսել գործատուներին համալրել կադրերը կին աշխատողներով, ինչպես
նաև աշխատել կրթական հաստատությունների հետ՝ տրանսպորտի ոլորտում աշխատանքի հետ
կապված գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարման ուղղությամբ:
Ճանապարհային ծրագրերում անդրադառնալ ոչ միայն ճանապարհային անվտանգության
տեխնիկական ասպեկտներին, ինչպես օրինակ՝ ճանապարհների նախագծմանը, այլ
նաև
իրականացնել միջոցառումներ, որոնք ուղղված կլինեն գենդերի գործոնի ազդեցությամբ վարքի
խնդիրներին, ինչպես օրինակ՝ մեքենան ռիսկային վարելուն, ալկոհոլ օգտագործելուն կամ
տղամարդկանց շրջանում անվտանգության ամրագոտիների և սաղավարտների օգտագործման
ցածր մակարդակին: Ֆինանսավորել ՀԿ-ներին՝ իրականացնելու կրթական և իրազեկության
բարձրացման ծրագրեր տղամարդ վարորդների շրջանում:
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• Իրականացնել կարիքների գնահատում՝ բացահայտելու Հայաստանում կանանց հատուկ
կարիքները էներգետիկայի ոլորտում:
• Իրականացնել տնային տնտեսություններում գենդերային դերերի հետազոտություններ՝
էներգետիկ տեսանկյունից սահմանափակ էներգամատակարարման պայմաններում տնային
գործերի վրա կանանց ծախսած ժամանակի գնահատման համար, որպեսզի հնարավոր լինի
որոշել, թե որքան են էներգամատակարարման խնդիրներն ազդում կանանց վրա, որքան
լրացուցիչ ժամանակ են կանայք ծախսում տնային գործերի վրա կամ որքանով է բարդանում տանը
կազմակերպված արտադրության գործընթացը (օրինակ՝ վաճառքի համար նախատեսված սննդի
կամ ձեռագործ աշխատանքների պատրաստումը): Նման ուսումնասիրության արդյունքները
պետք է օգտագործվեն՝ մշակելու ելակետային տվյալներ՝ օգուտները ըստ գենդերային
հատկանիշի գնահատելու համար:
• Ծրագրի իրականացման ժամանակ հավաքագրել որակական տեղեկատվություն կոնկրետ
գենդերային օգուտների մասին, որոնք կարող են վերագրվել էներգետիկ ծրագրերին,
օրինակ՝ փողոցային լուսավորության տեղադրման և հանրային նշանակության շենքերի՝
դպրոցների և առողջապահական կենտրոնների էներգաարդյունավետության բարելավման
իմաստով: Մասնավորապես՝ գնահատել կանանց շարժունության բարձրացումը, ինչպես նաև
հանցագործությունների և մանկական հիվանդացության կրճատումը:
• Օգնել կանանց հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ներին, որոնք ունեն վերականգնվող
էներգիայի աղբյուրների օգտագործումն ակտիվացնելու առաքելություն, զարգացնել իրենց
կարողությունները և խթանել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների,
միջազգային կազմակերպությունների և պետական մարմինների միջև այս թեմայի շուրջ
համագործակցությունը և քննարկումները:
• Աշխատել էներգետիկայի ոլորտի հիմնական գործատուների հետ՝ ապահովելու վերարտադրվող
էներգիայի տեխնոլոգիաների որդեգրման արդյունքում ստեղծված ցանկացած աշխատատեղի
հասանելիությունը կանանց համար աշխատանքային տոնավաճառների, կին թեկնածուներին
աշխատանքի վերցնելու և կանանց համար ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի
միջոցով:
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Լրացուցիչ տեղեկատվություն 			
Հայաստանում ձեռներեցության մասին

Աղյուսակ Ա1.1. Հայաստանում ձեռներեցության մեջ կանանց ներգրավվածության
մակարդակի գնահատման ամփոփ տեղեկատվություն
Եզրակացություններ
Ակտիվ ձեռնարկություններից 20.7%ի սեփականատերերը կանայք են (78,000
ձեռնարկություններից 16,200-ը):

Աղբյուր և տարեթիվ
Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն
(2014թ.)

Կանայք ներկայացնում են ձեռներեցների և
միկրո ձեռնարկությունների մոտ 30%-ը (50,000
ձեռնարկություններից 15,000-ը):
Կանանց միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունները
(ՓՄՁ-ներ) ներկայացնում են ակտիվ միկրո և ՓՄՁների 11%-ը:

ԱԶԲ. 2012թ. Նախագահի զեկույցը և առաջարկությունները
Տնօրենների խորհրդին. Քաղաքականության վրա հիմնված
առաջարկվող վարկ, վարկ և տեխնիկական աջակցության
դրամաշնորհ Հայաստանին Կանանց ձեռներեցության
աջակցման ոլորտի զարգացման ծրագիր, Մանիլա, էջ 2:
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման կենտրոնի
տվյալներ:

Անհատական բիզնեսում (այսինքն՝ բիզնեսի
սեփականատերերի) աշխատող բոլոր հարցվողների
23%-ը կանայք են: Ծանոթություն՝ հարցմանը
մասնակցող բոլոր անհատական բիզնեսները ոչ
պաշտոնական հատվածում են:

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական
ծառայություն և ԱԶԲ, 2011թ.: Ոչ պաշտոնական հատվածը և
ոչ պաշտոնական զբաղվածությունը Հայաստանում: Մանիլա,
էջ 32: 2009թ. հետազոտությունների տվյալներ:

Գրանցված ձեռնարկությունների հիմնադիրների և
կառավարիչների 97%-ը տղամարդիկ են, իսկ 3%-ը՝
կանայք:

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացան ազգային
ռազմավարություն, Կանանց ձեռներեցության խթանումը, էջ 4:

Կանայք կազմում են բիզնեսի սեփականատերերի
20%-25%-ը, ինքնազբաղվածների 36.2%-ը և
գործատուների 10.3%-ը:

ՀՀ կառավարութուն. 2010թ., Հայաստանի Հանրապետության
գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ, Երևան, էջ 11:

Կանայք մոտ 700 ձեռնարկության սեփականատերեր
են՝ 5,700 տղամարդ սեփականատերերի համեմատ
(կանայք կազմում են ձեռնարկությունների
սեփականատերի 11%-ը);
Կանայք կազմում են անհատ ձեռներեցների 26%-ը:

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման կենտրոն,
Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն,
և Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, 2009թ.:
Հայաստանում կանանց ձեռներեցության զարգացման
գնահատում, Երևան. ջջ 10, 31:

Ընկերությունների 31.8%-ի դեպքում կանայք
համասեփականատերեր են։

Համաշխարհային բանկ և միջազգային ֆինանսական
կորպորացիա, 2011թ.: Տարբեր երկրներում
ձեռնարկությունների ուսումնասիրությունների շարք.
Հայաստան: Վաշինգթոն, Կոլումբիայի շրջան, էջ 3:
Ներկայացված են 2009թ.-ի հարցման տվյալներ:

Տնային տնտեսությունների հետազոտություններին
մասնակցած բոլոր, ձեռներեցների 22.2%-ը կանայք
են:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,
Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների
ինստիտուտ և Ազգային վիճակագրական ծառայություն,
2009թ.: Հայաստանի բնակչության վերատադրողական
նախապատվությունների ընտրանքային հետազոտության
արդյունքների վերլուծություն, Երևան, էջ 23:

Կանայք ներկայացված են ձեռներեցների 15%-ից
պակաս ցուցանիշով:n.

Ս. Սաբարվալ և Կ. Տերրել, 2008թ., Արդյոք գենդերը ազդում
է ընկերության կատարողականի վրա: Արևելյան Եվրոպայի և
Կետրոնական Ասիայի օրինակներ, Վաշինգթոն, Կոլումբիայի
շրջան, Համաշխարհային բանկ, էջ 10:
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Աղյուսակ Ա 1.2. Հայաստանի ձեռնարկությունների դասակարգում
Ձեռնարկության չափը

Դասակարգում
Միկրո
(աշխատակիցների թիվը)

Փոքր
(աշխատակիցների թիվը)

Միջին
(աշխատակիցների թիվը)

Արդյունաբերություն և
արտադրության այլ ոլորտներ

Մինչև 5

Մինչև 50

Մինչև 100

Շինարարություն և էներգետիկ
ինժեներություն

Մինչև 5

Մինչև 25

Մինչև 50

Գիտություն և կրթություն

Մինչև 5

Մինչև 25

Մինչև 50

Տրանսպորտ, առևտուր և
ծառայությունների մատուցում

Մինչև 5

Մինչև 15

Մինչև 30

Ոլորտ

109

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Գենդերի և զարգացման
եզրույթների սահմանումները

Երկրի գենդերային իրավիճակի այս գնահատման մեջ օգտագործվել են գենդերին և զարգացմանը
վերաբերող մի շարք եզրույթներ: Զարգացման որոշ կազմակերպություններ և մի շարք միջազգային
ֆինանսական կառույցներ ունեն այս եզրույթների իրենց սեփական սահմանումները, սակայն Ասիական
զարգացան բանկը (ԱԶԲ) կիրառում է ընդհանուր առմամբ ընդունված հասկացությունները: Ըստ
հնարավորության, ստորև բերված ցանկը ներառում է հասկացությունների՝ ԱԶԲ քաղաքականությունը
բնորոշող փաստաթղթերում կիրառված սահմանումները: Քանի որ հասկացությունները փոփոխվում
են ժամանակի ընթացքում, տարբերվում են կազմակերպությունից կազմակերպություն և կախված են
համատեքստից, սահմանումներն ընդհանրական և ոչ վերջնական:
(կոչվում է նաև զուգընկերոջ կողմից կիրառվող բռնություն) վերաբերում է
անձնական հարաբերություններում դրսևորած վարքին, որի ժամանակ հասցվում է ֆիզիկական, սեռական
կամ հոգեբանական վնաս, ներառյալ՝ ֆիզիկական ագրեսիան, սեռական հարկադրանքը, հոգեբանական
ճնշումը և այլ անձի վերահսկումը։1
նկարագրում է մարդկանց՝ կանանց և տղամարդկանց կողմից իրենց կյանքի նկատմամբ
հսկողության ստանձնման գործընթացը և արդյունքը, այսինքն՝ նպատակների սահմանումը, հմտությունների
ձեռքբերումը (կամ իրենց սեփական հմտությունների և գիտելիքների վերակազմակերպումը),
ինքնավստահության բարձրացումը, խնդիրների լուծումը և սեփական անձի վրա հույս դնելու կարողության
ձեռքբերումը։ Հզորացումը ենթադրում է կանանց կարողությունների ընդլայնում՝ կյանքու ռազմավարական
ընտրություններ կատարելու համար մի համատեքստում, որտեղ նախկինում նրանք հնարավորություն
չեն ունեցել այդ կարողությանը դրսևորել։ Հիմնականում, կանանց հզորացումը պահանջում է վերափոխել
աշխատանքային հարաբերությունների և հասարակական դերերի գենդերային բաժանումները:2
վերաբերում է կանանց և տղամարդկանց սոցիալապես և մշակութային տեսանկյունից
տարբերակմանը: Այդ պատճառով գենդերը հաճախ ենթադրում է դերեր և հատկանիշներ, որոնք
ամբողջությամբ «բնական» եղանակով և կենսաբանորեն չէ, որ որոշված են: Փոխարենը դրանք
թելադրվում են նորմերով և ավանդույթներով: Քանի որ գենդերը կենսաբանորեն չի ձևավորվում, կանանց
1

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, Սեռական զուգընկերը և սեռական բռնությունը կանանց դեմ: Տեղեկատվական 		
թերթիկ No. 239. http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/fs239/en/index.html

2

Գենդերային ուսումնասիրությունների միջերկրածովյան ինստիտուտ, 2009թ. Գենդերին առնչվող եզրույթների բառարան, Նիկոզիա, էջ 6-7. 		
Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր, 2007թ. Գենդերային մեյնսթրիմինգը պրակտիկայում. Գործիքակազմ, երրորդ 		
հրատարակություն, Բրատիսլավա, էջ 125 http://www. medinstgenderstudies.org/publications/glossary-on-gender

110

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

և տղամարդկանց գենդերային հատկանիշները կարող են և փոփոխվում են ժամանակի ընթացքում, այդ
թվում՝ նաև մշակույթով պայմանավորված լինելով:3
ԱԶԲ-ի
գենդերային
մեյնսթրիմինգի
մոտեցման
հիմնական
ռազմավարությունն է, որը ենթադրում է ծրագրի՝ կանանց և տղամարդկանց, ինչպես նաև նրանց միջև
տնտեսական և սոցիալական հարաբերությունների վրա ազդեցության համակարգային գնահատումը:4
առաջին անգամ սահմանվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության՝
Կանանց նկատմամբ բռնության վերացման մասին հռչակագրում որպես կանանց դեմ բռնության
այլընտրանքային եզրույթ, որը վերաբերում է ֆիզիկական, սեռական կամ հոգեբանական վնաս հասցնող
կամ կանանց տառապանք հասցնող ցանկացած գործողության, ներառյալ նման գործողությունների
սպառնալիքները, հարկադրանքը կամ ազատությունից կամայական զրկելը, անկախ նրանից, թե դա
տեղի է ունենում հասարակական կամ անձնական կյանքում:5 Ժամանակի ընթացքում սահմանումը
փոփոխվել է և վերաբերում է անձի կամքին հակառակ նրան հասցված ցանկացած վնասին: Այն ունի
բացասական ազդեցություն անձի ֆիզիկական կամ հոգեբանական առողջության, նրա զարգացման
և ինքնության վրա: Այն արդյունք է գենդերով պայմանավորված անհավասար իշխանության, որը
դրսևորվում է կանանց և տղամարդկանց միջև տարբերակմամբ, ինչպես նաև տղամարդկանց և կանանց
շրջանում գոյություն ունեցող տարբերություններով: Թեև գենդերային բռնությունը չի վերաբերում
բացառապես կանանց և աղջիկներին, բոլոր մշակույթներում այն հիմնականում ազդում է հենց նրանց
վրա: Բռնությունը կարող է լինել ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական, տնտեսական և սոցիալմշակութային:6
մոտեցում է, որը կենտրոնանում է կանանց և տղամարդկանց միջև
անհավասար հարաբերությունների վրա «գործունեության անհավասար հնարավորությունների»
պատճառով: «Գենդեր» եզրույթը որպես վերլուծական գործիք ի հայտ է եկել ինստիտուցիոնալ
կառույցների պատճառով առաջ եկած անհավասարությունների մասին իրազեկության բարձրացման
անհրաժեշտությունից: Այն կենտրոնանում է ոչ միայն կանանց վրա որպես առանձին և համաասեռ խմբի,
այլ կանանց և տղամարդկանց դերերի և կարիքների վրա: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ կանայք
սովորաբար ավելի անապահով վիճակում են լինում՝, քան տղամարդիկ, գենդերային հավասարության
խթանումը ենթադրում է հստակ ուշադրություն կանանց կարիքներին, շահերին և հեռանկարներին:
Հետևաբար, նպատակն է ամրապնդել կանանց դիրքը հասարակության մեջ՝ միտված գենդերային
հավասարության ապահովման վերջնանպատակին:7 ԱԶԲ-ն նկարագրում է գենդերը և զարգացումը
որպես մոտեցում, որը գենդերը դիտարկում է որպես տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական
գործընթացներին վերաբերող և դրանց վրա ազդող տրամախաչվող խնդիր:8

3
4
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Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր, 2007թ. Գենդերային մեյնսթրիմինգը պրակտիկայում. 				
Գործիքակազմ, երրորդ հրատարակություն, Բրատիսլավա, էջ 125:
ԱԶԲ, 2003թ. Գենդեր և զարգացում, Մանիլա, էջ 39/:
Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր ասամբլեա, 1993թ. Կանանց նկատմամբ բռնության վերացման հռչակագիր, 			
Որոշում A/RES/48/104, Հոդված 1. Նյու Յորք, http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm /:
Եվրոպայի խորհուրդ, Գենդերային խնդիրներ. Գենդերային բռնության ազդեցությունը երիտասարների վրա. Ձեռնարկ, էջ 43, http://			
eycb.coe.int/ gendermatters/contents.html /:
Եվրոպական Հանձնաժողով, ԵվրոպԷյդ համագործակցության գրասենյակ, 2004թ. Գենդերային հավասարության մեյնսթրիմինգի 			
գործիքակազմը ԵՀ զարգացման համագործակցության գործընթացում, Բրյուսել, Բաժին 3, էջ 2:
Գենդեր և զարգացում, էջ 28:
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վերաբերում է հասարակությունում ամրագրված գենդերային դերերի
և նորմերի հիման վրա ցանկացած տարբերակման, բացառման կամ սահմանափակման, ինչի
արդյունքում անձը չի իրացնում իր բոլոր մարդու իրավունքները:9
գենդերային հավասարության ցանկալի արդյունքն է և
վերաբերում է կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորություններին և արդյունքներին:10
գենդերային հավասարության նպատակների և արդյունքների
ապահովան գործընթացն է: ԱԶԲ-ն ներառում է գենդերային հավասարությունը որպես փոփոխության
հինգ գործոններից մեկը իր երկարաժամկետ ռազմավարության շրջանակում, Ռազմավարություն
2020:11
Գենդերային
հեռանկարների համալիր մոտեցումը կանանց և տղամարդկանց ուղղված ցանկացած պլանավորված
գործողության, այդ թվում՝ օրենսդրության, քաղաքականությունների և ցանկացած ոլորտում, բոլոր
մակարդակներում ծրագրերի ազդեցության հետևանքների գնահատման գործընթացն է: Դա
ռազմավարություն է՝ ուղղված կանանց, ինչպես նաև տղամարդկանց մտահոգությունները և փորձը
քաղաքական, տնտեսական և հասարակական բոլոր ոլորտներում քաղաքականությունների, ծրագրերի
և նախագծերի մշակման, իրականացման, մոնիթորինգի և գնահատման գործընթացի մաս դարձնելուն,
որպեսզի կանայք և տղամարդիկ ունենան հավասար իրավունքներ և հնարավարություններ, և վերջ
դրվի անհավասարության կիրարկմանը:12
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Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն, 2006թ., Գենդերին առնչվող եզրույթների բառարան, 			
Փարիզ, էջ 2:
ԱԶԲ, 2010թ. Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում, Բանգլադեշ, Մանիլա, էջ vii:
Նույն տեղում:
Նույն տեղում:
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Հայաստանը հնագույն սովորույթների երկիր է, սակայն վերջին տարիներին այն կրել է տարբեր
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