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ՆԱԽԱԳԾԻ ՆՊԱՏԱԿ 

Ուսումնասիրել  կանանց  ներգրավվման 

մակարդակը  ՀՀ-ում  տեղական 

ինքնակառավարման մեջ   

 սահմանել  տեղական ինքնակառավարման  

համակարգում կանանց  մասնակցությունը  

մեծացնելու  և գենդերային  անհավասարությունը 

հարթելու  համար  բարենպաստ  և 

անբարենպաստ  գործոնները 



2005թ.-ի սկզբից անցկացված տեղական 
ինքնակառավարման բոլոր ընտրությունների (ընդամենը 
3430)  տվյալների պահոց, որը իր մեջ ներառում է. 

 ընդհանուր տեղեկատվություն ընտրությունների մասին,  

 տեղեկատվություն ընտրությունների արդյունքների մասին,  

 տեղեկատվություն հաղթողի մասին,  

 տեղեկատվություն բնակավայրի մասին: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 



ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 90 անհատական հարցազրույց և  

 10 ֆոկուս-խումբ: 

 Ընտրություններին հաղթած և համայնքներում 

ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող կանայք և 

տղամարդիկ: 

 Կանայք և տղամարդիկ, ովքեր նախկինում 
ղեկավարել են համայնքները կամ առաջադրել են 
իրենց  թեկնածությունը ընտրություններին 

 գյուղի բնակիչներ. գյուղերից յուրաքանչյուրում 

անցկացվել է 3-5 այդպիսի հարցազրույց: 



ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Համայնքներ 



ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԴԵՐԵՐ 

Կնոջ  դերը 

 Արտահայտչականություն 

 Մեղմություն 

 Կողմնորոշվածություն 
դեպի ներս: Աշխատանք 
տնային տնտեսությունում 

 

Կնոջ  հատկությունները: 

 Հոգատարություն 

 Հուզականություն 

 Ուրիշների հոգսերի 
հանդեպ զգայունություն 

Տղամարդու  դերը 

 Պրագմատիզմ 

 Գործիքայնություն 

 Կողմնորոշվածություն 
դեպի դուրս: Աշխատանք 
տնից դուրս 

 

Տղամարդու  
հատկությունները: 

 Ակտիվություն 

 Գործարարություն 

 Պատվախնդրություն 



ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԴԵՐԵՐ 

 Ո՞վ պետք է լինի (%) Ո՞վ է (%) 

 տղամարդ կին հավասար տղամարդ կին հավասար 

Ադրբեջան 84 0 16 75 6 17 

Հայաստան 85 1 14 65 17 17 

Վրաստան 83 2 14 36 39 20 

 

Ո՞վ պետք է լինի ընտանիքի կերակրող: 

Ո՞վ է երկրի ընտանիքների մեծամասնության կերակրող: 

 
CRRC-ի հարցում, 2010     



ԿԱՆԱՅՔ  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 

Հայաստան ԱՄՆ 

Մասնագետներ և 

տեխնիկական 

աշխատակիցներ 

65 55

Վերին օղակի 

պաշտոնյաներ և թոփ-

մենեջերներ 

24 43
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ԿԱՆԱՅՔ և ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 2010 Թ. 



ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 Տարածքային կառավարման նախարարություն 

 Մարզպետներ  

 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ. 

 Գյուղապետարան 

 Ավագանու խարհուրդ 

Հայաստանի վարչական կառուցվածքը: 

 49 գաղաք 

 866 գյուղ 



ԳՅՈՒՂԱՊԵՏ VS  
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

Համայնքային (ավագանու) խորհուրդը նախատեսված է.  

 Զսպումների և հակակշիռների համակարգի դերը 
կատարելու համար:  

 Բյուջետային հարցերի և զարգացման գերակայությունների 
քննարկման և լուծման համար:  

 

Սակայն. 

 Հաճախ ավագանու խորհուրդը չունի իրական իշխանություն 
կամ չի օգտագործում այն համայնքային հարցերի լուծման 
նպատակով:  

 Ավագանու ընտրություններին ակտիվությունը և նրանց 
գործունեության վերաբերյալ տեղեկացվածությունը 
հիմնականում ցածր է, ի տարբերություն ղեկավարի դեպքում: 

 

Ի տարբերություն գյուղապետի աշխատակազմի, համայնքային խորհուրդի աշխատակիցները չեն 
վարձատրվում: 



ԿԱՆԱՅՔ  և  ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ  

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԵՐՈՒՄ 



ԿԱՆԱՅՔ և ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵՋ 



ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

ԿՅԱՆՔՈՒՄ  

ԿԱՆԱՆՑ ՑԱԾՐ  

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 



ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 
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ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԴԵՐԵՐ: 
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ 

 

“… [Ա]ռաջին կինը դպրոցում ուսուցչուհի էր, ու, ասենք, 

կարողա ես մի պահ ցանկանայի, որ ինքը, հնարավորություն 

ուներ, որ կարար աշխատեր որպես տնօրեն թեկուզ, բայց ես 

չէի ուզի: …Մենք վստահում ենք մեր կանանց, եթե 

երեխաներին հետևող լինի, թող աշխատեն:” 

Տղամարդ, 45տ.  Յաղդան համայնքի բնակիչ, Լոռի 

 

 

“…Մի տարի ես ուզում էի առաջադրել իմ թեկնածությունը 

գյուղապետի պաշտոնին, բայց հետո մտափոխվեցի, 

ընտանիքը թույլ չտվեց” 

Կին, փախստական, Սայաթ-Նովա համայնքի 

ավագանու խորհրդի անդամ, Արարատ 



ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐ 

  Հանգիստ Անհանգիստ 

  Լիովին Մասնակի Մասնակի Լիովին 

Հայաստան 54 22 9 11 

Ադրբեջան 39 19 15 11 

Վրաստան 28 32 13 9 

 

 

Ինչքանո՞վ Դուք ձեզ հանգիստ կզգաք, եթե Ձեր 

անմիջական ղեկավարը կին լինի  
(%, CRRC, 2010) 



 

“…Տղամարդիկ այսօր ավելի լավ են լուծում գյուղի 

խնդիրները. ես կին չէի ընտրի, թող նրանք ավելի լավ է 

զբաղվեն տնային գործերով:” 

Տղամարդ, 45 տարեկան. Քարաձոր համայնքի բնակիչ, Լոռի:  

 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐ 

 

“…Ինչ է Մ.Տետչերը և Ի.Գանդին ղեկավարներ չէ՞ին: 

Կանայք կան` տղամարդկանցից հարյուր գլուխ լավ են 

ղեկավարում: Ես կին կընտրեմ, տղամարդիկ կարող են 

խմել,այստեղ և այնտեղ թրև գալ, իսկ կինը նստում է ու 

աշխատում:” 

Տղամարդ, 35 տ. Վերին Դվին համայնքի բնակիչ, Արարատ.  

 



ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՄԵՋ ԿԱՆԱՆՑ 

ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՎՐԱ 

ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 



ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԻ՞ 



ԿԱՆԱՆՑ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ 



ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ 

 Համայնքի 

ղեկավարներ 

Գյուղական 

խորհուրդներ 

 կ տ % կ տ % 

Արագածոտն 0 111 0.0 11 583 1.9 

Արարատ 1 92 1.1 21 611 3.3 

Արմավիր 3 91 3.2 17 669 2.5 

Գեղարքունիք 2 85 2.3 47 523 8.3 

Լոռի 6 99 5.7 81 507 13.8 

Կոտայք 1 59 1.7 25 383 6.1 

Շիրակ 2 114 1.7 45 576 7.3 

Սյունիք 4 98 3.9 84 414 16.9 

Վայոց Ձոր 1 40 2.4 8 282 2.8 

Տավուշ 2 55 3.5 23 341 6.3 

Ընդհանուր 22 844 2.5 362 4889 6.9 

 



ԳՅՈՒՂԻ ՏԵՍԱԿԸ 

 Փոքր և մեծ գյուղեր 

 Հովտային և հողագործական գյուղեր 

 Լեռնային և անասնապահական գյուղեր 

 «Կիսաքաղաքային» համայնքներ 



ԷԹՆՈԳՐԱՖԻԿ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ 

 Հնաբնակ գյուղեր 

 Նոր գյուղեր (ստեղծված ХХ դարում) 

 Փոքրամասնություններով բնակեցված գյուղեր 

 Փախստականներով բնակեցված գյուղեր 



ԷԼԻՏԱՆԵՐԻ ԻՆԵՐՑԻԱ 

Համայնքներից շատերում թեկնածուի 

ընտրման հավանականությունը կախված է իր` 

այս կամ այն ցեղին պատկանելուց: Հաճախ 

ցեղը կարող է առաջադրել իր թեկնածուին:  

Խորհրդային ժամանակներում առանձնացան 

ընտանիքներ, որոնք ձևավորվում էին գյուղը 

ղեկավարող էլիտան (օրինակ, 

կոլտնտեսության ղեկավարներ, գյուղական 

ավագներ):  

Ժառանգականության կրող այս դեպքերում 

հանդիսանում է հիմնականում տղամարդը: 



ԿԱ՞Ն ԱՐԴՅՈՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ 

 

“… Չէ, ես չեի ասի, որ եթե ես կին եմ, ինչ-որ եթե հարց ունեմ 

դիմելու մարզպետարան, նման պրոբլեմներ ոչ մի անգամ էլ չի 

եղել, չէ: Ընդառաջում են, հլը ավելի շատ, որպես կին, 

աշխատում են ավելի օգնած լինել, ոչ թե ասենք թե հետ տալ:” 

Յաղդան համայնքի ղեկավար, Վալենտինա Կերխանաջևա 



ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈ՞Ղ 

Է ԱՄԵՆ ԻՆՉ 



ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈ՞Ղ 

Է ԱՄԵՆ ԻՆՉ 



ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ  

ԿՆՈՋ ԿԵՐՊԱՐԸ 



ՏԱՐԻՔԸ և ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ 

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

 Համայնքի ղեկավար կանայք մեծ են համայնքի 
ղեկավար տղամարդկանցից 10 տարով 

 Համայնքի կին ղեկավարների ընտանեկան 
կարգավիճակը զգալիորեն չի տարբերվում հասարակ 
կանանց ընտանեկան կարգավիճակից, հիմնականում 
նրանք ամուսնացած են, ունեն 2-3 երեխա 

 Երեխաները հիմնականում մեծ են և արդեն չեն 
ապրում ծնողների հետ 

 ՈՒնեն բարձրագույն Կրթություն 



ՆԱԽԿԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Գյուղապետարանի աշխատակիցներ– 

քարտուղարներ, համայնքի ղեկավարների 

տեղակալներ 

 Մարզի մակարդակով վարչական աշխատանքի 

մեջ ներգրավված կանայք 

 Դպրոցի ուսուցիչներ 



ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

 

“…Ես վերանորոգել եմ մշակույթի տունը, որտեղ 

անցկացվում են տարեկան իրադարձություններ, ընդգրկել եմ 

դպրոցը, մանկապարտեզը, ստեղծել եմ կոլտնտեսություն, 

վերանորոգել եմ փոստի շենքը, իմ վաստակն եմ համարում 

միջհամայնքային խաղաղությունը… 

Մնում է կառուցել գազամուղը (արդեն արվում է) և նորմալ 

ճանապարհ” 

Յաղդան համայնքի ղեկավար, Վալենտինա Կերխանաջևա 



ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

Կարճաժամկետ հեռանկարով 

 Կվոտաների միջոցով ավելացնել համայնքների 

ղեկավարների կին տեղակալների և օգնականների 

թիվը: 

 Արդյունավետ կլինի եթե Հկ-ները իրենք գտնեն 

առաջնորդի ներուժով կանանց և նրանց 

առաջարկեն օգնություն: 

 Ուշադրություն դարձնել 40-ից ոչ երիտասարդ, 

բարձր. կրթությամբ և համայնքում հարգված 

կանանց:  

 Պետք է հաշվի առնել համայնքների էթնոգրաֆիկ և 

տնտեսական առանձնահատկությունները: 



ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

Համայնքների խոշորացման դեպքում 

 Կանանց կողմից ղեկավարվող համայնքների 

խոշորացման դեպքում պետք է նրանց սատարել 
խոշորացված համայքի ընտրություններին 

առաջադրել իրենց թեկնածությունը:  

 Խոշորացման դեպքում շատ գյուղերում կփակվեն 

մանկապարտեզներ և դպրոցներ: Պետք է 

սատարել աշխատանքից ազատված կանանց 

մասնակցությունը տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրություններին:  



ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

Երկարաժամկետ հեռանկարով 

 Ավագանու խորհրդի դերի բարձրացումը 

համայնքներում:  

 Համայքնի ղեկավարների հեռացումը 

մարզպետից:  

 Տեղական մակարդակի վրա ստեղծել մրցակցային 

միջավայր:  

 Խթանել ակտիվ կանանց մասնակցությունը 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններում 

ՀԿ-ների փոխարեն: 


