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 Կա նայք աշ խա տան քի շու կայում
Հա յաս տա նում կա նանց  ամ սա կան մի ջին աշ խա
տա վար ձը տն տե սու թյան բո լոր հատ ված նե րում 
զի ջում է տղա մարդ կանց մի ջի նին: Այդ ճեղք ված քը 
կազ մում է 35.9(1) տո կոս: Վեր ջին տա րի նե րին  աշ-
խա տա վար ձի մի ջին ցու ցա նիշ նե րի ա ճին զու գա հեռ 
ճեղք ված քի պահ պան ման մի տու մը շա րու նակ վել է 
(տես Պատ կեր 1): Այս պա հին Հա յաս տա նում տեղ 
գտած ճեղք ված քը հա մե մա տե լի է մի այն Բահ րեյ նի, 
Չի նաս տա նի, Ղա զախս տա նի, Կո րե այի և Ճա պո-
նի այի(2) հետ: Եվ րո պայի և Կենտ րո նա կան Ա սի այի 
տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի շար քում Հա յաս տա նի 
ցու ցա նի շը Վրաս տա նից (51.1%) և Ղա զախս տա նից 
(38.1%) հե տո եր րորդն է: Հա մե մա տու թյան հա մար 
հարկ է նշել, որ ԵՄ ան դամ ե րկր նե րի հա մադր ված 
ճեղք ված քը 15.9(3) տո կոս է կազ մում, ի սկ աշ խար հի 
մա կար դա կով մի ջի նաց ված ցու ցա նի շը 22.9(4) տո-
կոս է:

 Կա նանց աշ խա տա վար ձի ճեղք ված քը տար բեր
վում է ը ստ տն տե սու թյան ո լորտ նե րի: Գյու ղատն-
տե սու թյու նում կա նանց մի ջին աշ խա տա վար ձը 
կազ մում է տղա մարդ կանց աշ խա տա վար ձի 83.8 
տո կո սը, կր թու թյու նում՝ 81.3, ա ռող ջա պա հու թյու-
նում և սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում՝ 
75.1, հան րային կա ռա վար ման հատ վա ծում՝ 67.9 և 
ֆի նան սա կան ու ա պա հո վագ րա կան հատ վա ծում՝ 
54.9 տո կո սը:

 Պատկեր 1. Տղամարդկանց և կանանց միջին 
աշխատավարձը

Աղբյուր՝ ԱՄԿ, 2013թ.

Կա նայք հիմ ա կա նում(5) զբաղ ված են ցածր վար
ձատր վող ո լորտ նե րում: Գյու ղատն տե սու թյու նում 
վեր ջին նե րը կազ մել են 58.7 տո կոս, ծա ռա յու թյուն-
նե րի ո լոր տում՝ 50 տո կոս, հան րային կա ռա վա րու-
մում՝ 60.5 տո կոս, կր թու թյու նում՝ 77.3 տո կոս, ա ռող-
ջա պա հու թյու նում՝ 84.2 և ար վես տում՝ 65.4 տո կոս: 

Հո րի զո նա կան խտ րա կա նու թյուն
 Կա նանց՝ աշ խա տան քի շու կա յում խտ րա կան 
պատ կե րը կա րող է փոխ կա պակց ված լի նել բու
հե րում մաս նա գի տա կան սահ մա նա փակ կողմ ո
րոշ ման հետ: Պե տա կան և ոչ պե տա կան բու հե րում 
28(6) մաս նա գի տու թյուն նե րի ցան կում մի այն 7 մաս-
նա գի տու թյուն նե րում են կա նայք կազ մել 50 տո կո-
սից ա վե լին: Այդ ցան կում են հու մա նի տար ու սո ցի-
ա լա կան գի տու թյուն նե րը, ման կա վար ժու թյունն ու 
ար վես տը, տն տե սա գի տու թյունն ու սպա սարկ ման 
ո լոր տի մաս նա գի տու թյուն նե րը:

Մյուս մաս նա գի տու թյուն նե րում կա նանց թի վը 
վեր ջին տա րի նե րին որ պես կա նոն նվա զել է: Մաս-
նա վո րա պես, աշ խա տան քի շու կա յում մր ցու նակ 
հա մար վող և ա ռա ջի կա տա րի նե րին աշ խա տու ժի 
պա հան ջարկ ու նե ցող տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գի ա նե րի ո լոր տը սպա սար կող կր թա կան ծրագ րե-
րում 2010թ.-ի հա մե մատ կա նանց թի վը նվա զել է: 
Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի մաս նա գի տա-
կան ծրագ րե րում սկզբ նա կան 45.4 տո կոս ներգ րավ-
վա ծու թյան փո խա րեն 2014 թվա կա նին այն կազ մել 
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1 ITUC, 2008. The Global Gender Pay Gap (Brussels).
2 ITUC, 2008. The Global Gender Pay Gap (Brussels). 
3 EU average from 2007 Pay Developments, European Foundation for the improvement of Living and working Conditions, 2008, 

(Dublin), www.eurofound.europa.eu
4 ILO, 2013
5 50 և ավելի տոկոս ներկայության դեպքում համարվել է, որ կանայք հիմականում զբաղված են տվյալ ոլորտում
6 Ըստ մասնագիտությունների ՀՀ ԱՎԾ դասակարգման
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է 31.4 տո կոս, ի սկ ին ֆոր մա տի կայի ու հաշ վո ղա կան 
տեխ նի կայի բա ժին նե րում 30-ից հա սել է 20.1 տո կո-
սի: Է լեկտ րո նի կայի և ռա դի ո տեխ նի կայի կր թա կան 
ծրագ րե րում վեր ջին 4 տա րի նե րի ըն թաց քում կա-
նանց ներգ րավ վա ծու թյու նը 19.2 տո կո սից նվա զել է 
11.5 տո կո սի: Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան կր թա կան 
ծրագ րե րում կա նանց ներգ րավ վա ծու թյու նը 39.1 
տո կո սից հա սել է 49.6 տո կո սի, ի սկ բնա գի տա կան 

հոս քե րում այն 56 տո կո սից դար ձել է 67.7 տո կոս: 
Այս եր կու ու ղ ղու թյուն նե րը նաև ման կա վար ժի ո րա-
կա վո րում են նե րա ռում, հետ ևա բար հա մե մա տե լի 
չեն մյուս զուտ տեխ նի կա կան մաս նա գի տու թյուն-
նե րի հետ: Բա ցի այդ, կա նանց դեպ քում մի ջի նից 
բարձր աշ խա տա վարձ ա պա հո վող 3 ու ղ ղու թյուն նե-
րից ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տի կր թա-
կան ծրագ րե րում էլ նվազ ման մի տում է նկատ վում: 

Ուղ ղա հա յաց խտ րա կա նու թյուն
Պատկեր 2. Հայաստանում կանանց զբաղվա- 
ծությունը ըստ աշխատանքի ստանդարտ 
դասիչների (ԱՄՍԴ-88)

2001 2011
Ընդամենը 44 44.4
Ընդամենը 44 44.4
Օրենսդիր, բարձրաստիճան 
պաշտոնյա և ղեկավար 23.9 31.6

Մասնագետներ 64.3 26.1
Տեխնիկներ և օգնական 
մասնագետներ 66.9 61.6

Ադմինիստրատիվ 72.8 68.1
Ծառայության ոլորտի,  
վաճառքի աշխատողներ 34.9 48.5

Գյուղ և ձկնաբուծական  
ոլորտի հմուտ աշխատողներ 49.4 50.4

Արհեստավորներ և առևտրի  
ոլորտի աշխատողներ 25.9 16.1

Գործարանի, հաստոցների  
վրա աշխատողներ 4.5 3.9

Տարրական աշխատանքներ 41.8 36.9
Զինուժ 3.2 8.8
Այլ դասիչներում չներառված 38.3 26.1

Աղբյուր՝ ԱՄԿ, 2015թ.

 Թեև կա նայք Հա յաս տա նում ի րենց կր թու թյամբ 
չեն զի ջում տղա մարդ կանց, այ նու ա մե նայ նիվ զբա
ղեց նում են պաշ տոն ներ ստո րին օ ղակ նե րում(7): 
Այդ մա կար դա կում ո րո շում ե րի կա յա ցում չի են-
թադր վում և փոր ձա գի տա կան, մե թո դա բա նա կան և 
այլ բարձ րա կարգ հմ տու թյուն ներ չեն պա հանջ վում: 
2001 թվա կա նից մինչ 2011 թվա կա նը մաս նա գի տա-
կան աշ խա տան քային հմ տու թյուն ներ պա հան ջող 
զբաղ վա ծու թյան մաս նա բա ժի նը կա նանց շր ջա նում 
կտ րուկ նվա զել է 64.3 տո կո սից հաս նե լով 26.1 տո-

կո սի (տես Պատ կեր 2):

 Հա յաս տա նում պե տա կան հատ վա ծում գե րակըշ
ռում են կա նայք` ա ռա վե լա պես ստո րին օ ղակ
նե րում: Նրանք զբաղեցնում են ո րո շում ե րի կա-
յաց ման հետ չառնչ վող ստո րին օ ղակ նե րի պաշ-
տոն նե րի 68.6 տո կո սը(8): Պե տա կան հատ վա ծում 
2011-2013թթ.-ին կա նայք ա վե լի մեծ թիվ են կազ մել 
(տես Պատ կեր 3): Ը նդ հա նուր զբաղ վա ծու թյան ցու-
ցա նի շի հա մե մատ 2011 թվա կա նին կա նանց թի վը 
պե տա կան հատ վա ծում կազ մել է 23 տո կոս, ի սկ 
2013թ-ի ն՝ 22 տո կոս:  

 Պատ կեր 3. Ը ստ սե ռի զբաղ վա ծու թյունն  
հա մադր ված ը նդ հա նու րի հա մե մատ
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Աղ բյուր ՝ Ա ՄԿ, 2013թ.

Տ ղա մար դիկ ը նդ հա նուր զբաղ վա ծու թյան հա մե մատ 
միև նույն կա ռույց նե րում 2011-13 թվա կան նե րին մշ-
տա պես կազ մել են 16 տո կոս:

Տ ղա մար դիկ թվով զի ջում են կա նանց,  բայց և 
այն պես զբա ղեց նում են բարձ րաս տի ճան և ղե
կա վար պաշ տոն ներ: Այս տեղ զբաղ ված նե րի 59 
տո կո սը կա նայք են: Միև նույն ժա մա նակ բարձ րա-
գույն պաշ տոն նե րի 90.2 և ղե կա վար պաշ տոն նե րի 

7 ILO, ISO-88, International Standard Classification of Occupations
8 Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013) 
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59.9 տո կո սը(9) զբա ղեց նում են տղա մար դիկ: Սա 
նաև բա ցատ րում է առ կա ճեղք ված քը: Պե տա կան 
կա ռույց նե րում կա նանց ամ սա կան աշ խա տա վար ձը 
կազ մում է տղա մարդ կանց 67.9 տո կո սը(10), այն աշ-

խա տա վար ձի ճեղք ված քի ա ռու մով հա յաս տա նյան 
մի ջին ցու ցա նի շին (35.9%) մոտ ար դյունք է ար ձա-
նագ րել՝ կազ մե լով 32.1 տո կոս:

 Գոր ծա րար կա նայք
Կա նանց գոր ծա րա րու թյան խթա նու մը տն տե սու
թյան զար գաց մա նը զու գա հեռ մե ծաց նում է կա
նանց շր ջա նում զբաղ ված նե րի թի վը: Ձեռ նար կու-
թյուն նե րի հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը փաս-
տում են, որ կա նանց զբաղ վա ծու թյու նը ձեռ նար կու-
թյուն նե րում, որ տեղ ղե կա վա րը կին է, բա վա կա նին 
մեծ թիվ է կազ մում: Այն կա րող է պայ մա նա վոր ված 
լի նել ձեռ նար կու թյան գոր ծու նե ու թյան ո լոր տով, մե-
ծու թյամբ, բայց նաև կա րող է մատ նան շել կին ղե-

կա վար ու նե նա լու ա ռանձ նա հատ կու թյու նը աշ խա-
տան քի ըն դու նե լիս: 

Կին ղե կա վար ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րում 
զբաղ ված կա նանց թի վը ա վե լի մեծ է (տես Պատ-
կեր 5): Այս պես, մշ տա պես զբաղ ված նե րի թվում 
2009 թվա կա նին կա նայք կազ մել են 56.8 տո կոս, 
մինչ դեռ միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում տղա-
մարդ ղե կա վար ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րում այդ 
թի վը կազ մել է 33.8 տո կոս (տես Պատ կեր 4):

Մարդ կային կա պի տալ
 Բու հե րում մաս նա գի տու թյուն նե րի ը նտ րու թյան 
վրա կա րող են ազ դել հան րակր թու թյան հաս տա
տու թյուն նե րում աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի ա ռա ջա
դի մու թյու նը և կողմ ո րոշ ման վրա ազ դող սո ցի ա
լա կան սպա սում ե րը: Այդ սպա սում ե րը մե ծա պես 
ձևա վոր վում են կարծ րա տի պե րի և լրատ վա կան 
մի ջոց նե րով` փո խանց վե լով ըն տա նիք և դպ րոց։ 

Աղ ջիկ նե րի մոտ հու մա նի տար-սո ցի ա լա կան ու ղ-
ղու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ը նտ րու թյու նը ստու գե-
լու հա մար կա րե լի է դի տար կել ա ռա ջա դի մու թյան 
պատ կե րը, մաս նա վո րա պես ֆի զի կա մա թե մա տի-
կա կան ա ռար կա նե րից: Այդ նպա տա կով կա րե լի 
է հա մե մա տել վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում  մա-
թե մա տի կայի և բնա գի տա կան ա ռար կա նե րի մի-

Պատկեր 4. Մշտական զբաղվածություն ունեցող 
կանանց մասնաբաժինը (%)

Աղբյուր՝ Ձեռնարկությունների հետազոտություն, 
ՀԲ, 2013թ

Պատկեր 5. Սեփականության մեջ կանանց 
մասնակցությամբ ձեռնարկությունների թիվը (%) 
ըստ ղեկավարի սեռի

Աղբյուր՝ Ձեռնարկությունների հետազոտություն, 
ՀԲ, 2013թ.
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9 Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013), Equal Remuneration Convention, 1951 
(No. 100) - Armenia (Ratification: 1994)

10 Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013), Equal Remuneration Convention, 1951 
(No. 100) - Armenia (Ratification: 1994)
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ջազ գային ու սում ա սի րու թյան մի տում ե րը (TIMSS) 
տար բեր ե րկր նե րում գնա հա տող ստու գա տե սի ար-
դյունք նե րը: Դրանք ստու գում են 4-րդ և 8-րդ դա սա-
րան ցի նե րի ա ռա ջա դի մու թյու նը մա թե մա տի կայից 
և բնա գի տու թյու նից: Հա յաս տա նը այս ու սում ա սի-
րու թյա նը մաս նակ ցել է 2007 և 2011 թվա կան նե րին:

Հա յաս տա նում աղ ջիկ նե րը թե՛ մա թե մա տի կայից, 
թե՛ բնա գի տու թյու նից ա վե լի բարձր ա ռա ջա դի մու
թյուն ու նեն (տես Պատ կեր 6): Ը ստ ստու գա տե սի 
ար դյունք նե րի` նրանք գե րա զան ցում են տղա նե-
րի ար ձա նագ րած ար դյունք նե րը բո լոր տա րի նե րին 
և տա րի քային խմ բե րում: Պար տա դիր կր թու թյան 
ա վար տին (մեկ տա րի ա ռաջ)՝ 8-րդ դա սա րա նում 
ար դյունք նե րը նո րից նույն պատ կերն են ար ձա նագ-
րում (տես Պատ կեր 6): 

Պատկեր 6. TIMSS միջազգային ստուգատես` 
բնագիտության արդյունքներ

Աղբյուր ՝ TIMSS, Համաշխարհային բանկ, 2015թ.

 Մի ջին դպ րո ցում աս տի ճա նա բար ձևա վոր վում 
են մաս նա գի տա կան կողմ ո րո շում ե րը և ե րե
խա ներն ու ծնող նե րը պատ րաստ վում են ա վագ 
դպ րո ցին: 9-րդ դա սա րանն ա վար տե լուց հե տո սո-
վո րող նե րը փո խադր վում են ա վագ դպ րոց, որ տեղ 
նաև մեկ նար կում է հոս քային ու սու ցու մը, ին չը ևս 
մեկ ան գամ փաս տում է մաս նա գի տա կան կողմ ո-
րոշ ման ա վար տի մա սին: 8-րդ դա սա րա նում մի ջազ-
գային ստու գա տե սի ար դյունք նե րը հս տակ ներ կա-
յաց նում են աղ ջիկ նե րի ա ռա ջա դի մու թյան բարձր 

աս տի ճա նը: Հետ ևա բար, հե տա գա յում բու հում հու-
մա նի տար, սո ցի ա լա կան ու ման կա վար ժա կան մաս-
նա գի տու թյուն նե րի ը նտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
չէ ցածր ա ռա ջա դի մու թյամբ: 

 Մաս նա գի տու թյուն նե րի ը նտ րու թյամբ պայ մա
նա վոր ված զբաղ վա ծու թյան խտ րա կան պատ
կե րը բա ցատր վում է ան ձնա կան ը նտ րու թյամբ, 
հա մա կար գային խտ րա կա նու թյամբ, մարդ կային 
կա պի տա լի տար բե րու թյամբ, ե րե խայի խնամ քի 
հա սա նե լի ու թյամբ(11) և ըն տա նի քի ը նտ րու թյամբ(12): 
Պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով խտ րա կա-
նու թյան վե րաց մա նը միտ ված ի րա կա նաց վող մի-
ջամ տու թյուն նե րը որ պես կա նոն թի րա խա վո րում են 
կր թու թյան ո լոր տը մարդ կային կա պի տա լի հա վա-
սա րե ցում ա պա հո վե լու նպա տա կով, ի սկ հա մա-
կար գային խտ րա կա նու թյան դեպ քում կի րառ վում են 
դրա կան խտ րա կա նու թյան մի ջամ տու թյուն ներ(13):

 Հա յաս տա նի դեպ քում հա մա կար գային խտ րա
կա նու թյան և մարդ կային կա պի տա լի տար բե
րու թյան հիմ քով մաս նա գի տու թյուն նե րի ը նտ րու
թյան խտ րա կան պատ կե րը բա ցառ վում է: Կա նայք 
առ կա բարձր ա ռա ջա դի մու թյամբ շատ մր ցու նակ 
են: Բու հա կան կր թա կան ծրագ րե րում նաև բա ցառ-
վում է հա մա կար գային խտ րա կա նու թյան առ կա յու-
թյու նը, քա նի որ օ րենսդ րու թյամբ և պրակ տի կայով 
աղ ջիկ ներն ա զատ են ը նտ րել ցան կա ցած մաս նա-
գի տա կան կր թա կան ծրա գիր:

 Կա րե լի է վս տա հո րեն են թադ րել, որ մաս նա գի
տու թյան ը նտ րու թյան և զբաղ վա ծու թյան հո րի
զո նա կան խտ րակա նու թյան ար մա տա կան պատ
ճառ նե րը թաքն ված են սո ցի ա լա կան նոր մե րում: 
Ան հա տի մաս նա գի տու թյան` հետ ևա բար և հե տա-
գա զբաղ վա ծու թյան ո լոր տի ը նտ րու թյու նը կեն սա-
բա նո րեն նա խա սահ ման ված չէ, այլ ձևա վոր վում է 
տվյալ հան րու թյան ըն դու նե լի նոր մե րի ար դյուն քում: 
Աշ խա տա վար ձի ճեղք ված քի առ կա յու թյու նը, ո րը 
տար բեր ե րկր նե րում և այդ թվում նաև Հա յաս տա-
նում բա ցատր վում է զբաղ վա ծու թյան ո լորտ նե րում 
խտ րա կա նու թյան առ կա յու թյամբ սո ցի ա լա կան նոր-
մա վոր ման ար դյունք է: Մաս նա վո րա պես, կար ևոր-
վում են վաղ ման կու թյու նից հա սա րա կու թյան մեջ 
ե րե խա նե րի սո ցի ա լի զաց ման 
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11 Մասնավորապես խնամքի հաստատությունների մատչելիության, ֆինանսական մատչելիության ու հասանելիության 
աստիճանը ազդում է կնոջ զբաղվածության վրա

12 Olfert, R. and Dianne Moebis. (2006) “The Spatial Economy of Gender-Based Occupational Segregation” The Review of 
Regional Studies, Vol. 36, No. 1, pp. 44–62

13 Olfert, R. and Dianne Moebis. (2006) “The Spatial Economy of Gender-Based Occupational Segregation” The Review of 
Regional Studies, Vol. 36, No. 1, pp. 44–62
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ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը(14): 

Սո ցի ա լա կան նոր մեր
 Սո ցի ա լա կան ի նս տի տուտ նե րի և գեն դե րային 
հա մաթ վի (ՍԻ ԳԻ) 2014(15) թվա կա նի հա մադր
ված զե կույ ցի հա մա ձայն՝ կա նանց և աղ ջիկ նե րի 
նկատ մամբ խտ րա կան դրս ևո րում ե րի առ կա
յու թյու նը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում 
զար գաց ման վրա: Այս զե կույ ցում դի տարկ վել են 
սո ցի ա լա կան ի նս տի տուտ նե րը՝ սո ցի ա լա կան նոր-
մե րը, պրակ տի կա ներն ու օ րենք նե րը գեն դե րային 
խտ րա կա նու թյան բա ցա հայտ ման նպա տա կով: 

Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման 
կազ մա կեր պու թյան (ՏՀԶԿ) գեն դե րային հա մա թի-

վը 108 ե րկր նե րին գնա հա տել է ը ստ սո ցի ա լա կան 
նոր մե րի, պրակ տի կա նե րի և օ րենք նե րի փաս տա ցի 
խտ րա կան մա կար դա կի, որ տեղ 15 տո կո սի դեպ-
քում խտ րա կա նու թյու նը գնա հատ վել է « շատ ցածր», 
ի սկ 16-ի դեպ քում՝ « շատ բարձր»: Հա յաս տա նը 
գնա հատ ված ե րկր նե րից 19 տո կո սի դեպ քում ևս 
գնա հատ վել է « բարձր»(16) խտ րա կան դրս ևո րում ե-
րով սո ցի ա լա կան ի նս տի տուտ ներ գոր ծադ րող նե րի 
շար քում (տես Ա ղյու սակ 1):

Աղյուսակ 1. Սոցիալական ինստիտուտները և գենդերային համաթվերի համեմատականը

Երկիր

Սոցիալական ինստիտուտներ 
և գենդերային համաթիվ

Գենդերային ճեղք 
վածքի համաշխար
հային համաթիվը

Գենդերային 
անհավասարության 

համաթիվը

Գենդերային 
զարգացման 
համաթիվը

Համաթվի 
արժեքը

Դասակարգում 
ըստ խտրականութ 

յան մակարդակի

Համաթվի 
արժեքը Դասիչը Համաթվի 

արժեքը Դասիչը Համաթվի 
արժեքը Դասիչը

Հայաստան 0.2428 Բարձր 0.6622 103 0.325 60 0.994 8
Վրաստան 0.2035 Միջին 0.6855 85 ... ... 0.941 84
Տաջիկստան 0.1393 Միջին 0.6654 102 0.383 75 0.952 77
Ուզբեկստան 0.1475 Միջին ... ... 0.945 82
Ղրղզստան 0.1598 Միջին 0.6974 67 0.348 64 0.976 39
Բուլղարիա 0.0449 Ցածր 0.7444 22 0.207 38 0.994 8
Ղազախստան 0.1196 Ցածր 0.7210 43 0.323 59 1.015 25
Լատվիա 0.0511 Ցածր 0.7691 15 0.222 42 1.033 52
Լիտվա 0.0424 Ցածր 0.7208 44 0.116 21 1.036 58
Մոլդովա 0.0664 Ցածր 0.7405 25 0.302 51 0.99 14
Ռումինիա 0.0686 Ցածր 0.6936 72 0.320 54 0.973 43
Թուրքիա 0 Ցածր 0.6183 125 0.360 69 0.884 118
Ուկրաինա 0.0750 Ցածր 0.7056 56 0.326 61 1.012 21
Բելառուս 0.0336 Շատ ցածր 0.7300 32 0.152 28 1.021 32

Աղբյուր՝ ՏՀԶԿ 2014 թվականի զեկույց, Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2014 թվականի զեկույց, 
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի 2014թ.-ի զեկույց

14 Kalantari, B. (2012) “The Influence of Social Values and Childhood Socialization on Occupational Gender Segregation and 
Wage Disparity” Public Personnel Management Volume 41 No. 2

15 OECD. (2014) Social Institutions and Gender Index Synthesis Report
16 ՍԻ ԳԻ զե կույ ցում բարձր խտ րա կան դր սևո րում եր ար ձա նագ րած ե րկ րնե րի հաշ վարկ ված գոր ծակ ցի մի ա վո րը տա-

տան վել է 0.22-0.35 մի ջա կայ քում: Այս ե րկր նե րին բնո րոշ է  խտ րա կա նու թյան առ կա յու թյու նը սո ցի ա լա կան նորմե-
րում, կի րա ռու թյան մեջ և նաև օ րենսդ րու թյան մա կար դա կում: Ա վան դույթ ներն ու/ կամ օ րենսդ րու թյու նը խտ րա կան 
նոր մա վո րում ե ր ու նի ժա ռան գու թյան, ծնող նե րի ազ դե ցու թյան, ա մուս նու թյան օ րեն քով սահ ման ված տա րի քի տե-
սան կյու նից: Կա նանց ֆի զի կա կան ան վտան գու թյու նը սահ մա նա փակ է բռ նու թյու նը չնոր մա վո րող օ րենսդ րու թյան ու 
ի նս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան կամ թույլ լի նե լու ար դյուն քում: Առ կա են ըն տա նե կան բռ նու-
թյան նկատ մամբ հան դուր ժո ղա կան ըն կա լում եր: Այս ե րկր նե րը որ պես կա նոն ու նեն տղա ե րե խա նե րի  նա խընտ-
րու թյան բարձր մա կար դակ, և սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը ծնուն դի պա հին բնա կա նից շեղ ված է: Վեր ջա պես, այս 
ե րկր նե րում կա նանց հա մար ա զատ տե ղա շար ժի ու այլ ռե սուրս նե րի սահ մա նա փա կու թյուն կա: Այս պի սի ե րկր նե-
րում որ պես կա նոն մի ջի նում կա նանց 32 տո կո սը կյան քի ըն թաց քում գո նե մեկ ան գամ ըն տա նե կան բռ նու թյան է 
են թարկ վել, ի սկ կա նանց 49 տո կոս և ա վե լին ո րոշ դեպ քե րում նոր մալ է հա մա րում բռ նու թյան կի րա ռու մը:
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 Եվ րո պայի և Կենտ րո նա կան Ա սի այի տա րա  
ծաշր ջա նի ե րկր նե րի շար քում Հա յաս տա նում առ
կա սո ցի ա լա կան ի նս տի տուտ նե րի գնա հատ ման 
ար դյուն քում ար ձա նագր վել է խտ րա կա նու թյան 
բարձր մա կար դակ: Այն տար բեր վում է տա րա-
ծաշր ջա նի մյուս ե րկր նե րի ցու ցա նի շից: Տա րա - 
ծաշր ջա նում նման (0.22-0.35 մի ա վոր) գոր ծա կից 

ար ձա նագ րել են Ալ բա նի ան և Ա դր բե ջա նը, մյուս 
18-ը աֆ րի կյան մայր ցա մա քի և մեր ձա վոր ու հե ռա-
վոր ար ևե լյան ե րկր ներ են: Հա յաս տա նի դեպ քում 
լուրջ խն դիր են հան դի սա նում սե ռով պայ մա նա վոր-
ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում երն ու 
ըն տա նե կան բռ նու թյան մա սին օ րեն քի բա ցա կա յու-
թյու նը:

 Կի նն ըն տա նի քում
 Հա յաս տա նն աշ խար հում ա ռանձ նա նում է ըն
տա նի քում տղա ե րե խա նե րի նկատ մամբ ու նե
ցած նա խընտ րու թյամբ:  Սե ռով պայ մա նա վոր ված 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում ե րի մա սին 
հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ար ձա նագ րում են 
մտա հո գիչ 114.5 ցու ցա նիշ, ի սկ ո րոշ մար զե րում 
(մա սան վո րա պես Գե ղար քու նի քում և Շի րա կում) 
այդ հա րա բե րակ ցու թյու նը զգա լի ո րեն գե րա զան-
ցում է ը նդ հա նուր մի ջի նը(17): Այս ցու ցա նիշ նե րով 
Հա յաս տա նը հա մե մա տե լի է Չի նաս տա նի (118) և 
Ա դր բե ջա նի (116.5) հետ(18): 

 Սո ցի ա լա կան նոր մա վո րում ե րի տե սան կյու նից 
հե տաքր քիր է հաս կա նալ խոր քային դր դա պատ
ճառ նե րը, ո րոնց վրա ազ դում են կարծ րա տի պե
րը: Ե րե խայի սե ռով պայ մա նա վոր ված կնոջ դե րի 
բարձ րա ցու մը տնային տն տե սու թյու նում և մաս-
նակ ցու թյու նը ո րո շում եր կա յաց նե լուն մատ նա ցույց 
է ա նում, որ ե կա մու տից ու աշ խա տա վար ձից զատ 
կնոջ դե րի բարձ րաց ման վրա ազ դում են այլ գոր-
ծոն ներ(19): Հա յաս տա նում կա նայք հիմ ա կա նում 
զբաղ ված են այն ո լորտ նե րում կամ էլ պաշ տոն նե-
րում, որ տեղ վարձ ատ րու թյու նը ցածր է և հա ճախ 
մոտ է ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձին: Աշ խա տա-
վար ձի ճեղք ված քը մտա հո գիչ է և տնային տն տե սու-
թյու նում կնոջ կար գա վի ճա կի փո փո խու թյան ու ո րո-
շում ե րի կա յաց մա նը մաս նակ ցե լու վրա ու նե նում է 
ո րո շա կի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն: 

 Հա յաս տա նում ժո ղովր դագ րա կան հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ ան գամ 
ան ձնա կան ե կա մու տի դեպ քում կա նանց մոտ մեկ 
եր րորդն է ի նք նու րույն ո րո շում կա յաց նում (տես 

Ա ղյու սակ 2): Սա կա րող է ա ռա վե լա պես հա մընկ նել 
այն տնային տն տե սու թյուն նե րի հետ, որ տեղ տար-
բեր պատ ճառ նե րով գլ խա վո րը կին է (31 տո կոս), 
ին չը կմատ նան շի, որ կա նայք, որ պես կա նոն, ո րո-
շում ե րին չեն մաս նակ ցում:

 Ա ղյու սակ 2. Կա նանց մաս նակ ցու թյու նը ո րո շում-
նե րի կա յաց մա նը

 2000 2005 2010

Կա նայք են ո րո շում  
սե փա կան ե կա մու տը 
տնօ րի նե լու ձևե րը 

36.4 22.7 26.9

Աղ բյուր ՝ Ժո ղովր դագ րա կան և ա ռող ջա պա հա կան 
հե տա զո տու թյուն (DHS), 2010թ. 

2012 թվա կա նին այդ թիվն ար դեն ա վե լի փոքր էր 
և կազ մում էր 20.5 տո կոս(20): Հարց մա նը մաս նակ-
ցած կա նանց 83 տո կո սը ա մուս նա ցած են ե ղել, 
ո րոն ցից 18.8 և 18.6 տո կո սը ե կա մուտ է ստա ցել 
գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում և պե տա կան հատ-
վա ծում զբաղ վա ծու թյան ար դյուն քում, ի սկ ա մե նա-
մեծ՝ 43.4 տո կո սը այլ աղ բյու րից(21): Կա նանց 36.6 
տո կո սի դեպ քում աշ խա տան քի շու կա յում աշ խա-
տա վար ձի չա փը են թադ րում է, որ նվա զա գույ նին 
մոտ ե կա մու տի դեպ քում մաս նակ ցու թյու նը տնային 
տն տե սու թյու նում ո րո շում ե րի կա յաց մա նը կա րող է 
սահ մա նա փակ վել: Հա յաս տա նում հարց մա նը մաս-
նակ ցած կա նանց 78.8 տո կո սի ամ սա կան ե կա-
մու տը 0-50000 դրամ էր կազ մում, ո րոն ցից 53.9-
ը ե կա մու տի աղ բյուր ը նդ հա ն րա պես չու նե ին(22):  

17 UNFPA (2012) Report: prevalence of and Reasons for sex-selective abortions in Armenia. Yerevan: Armenia
18 UNFPA (2012) Report: prevalence of and Reasons for sex-selective abortions in Armenia. Yerevan: Armenia
19 Li, L., Wu, X. (2010). Gender of Children, bargaining Power, and Intrahousehold resource Allocation in China. The Journal 

of Human resources, University of Wisconsin
20 ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմադրամի  2012թ.-ի հարցում
21 UNFPA (2012) Report: prevalence of and Reasons for sex-selective abortions in Armenia. Yerevan: Armenia
22 UNFPA (2012) Report: prevalence of and Reasons for sex-selective abortions in Armenia. Yerevan: Armenia
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Հետ ևա բար, այս պայ ման նե րում դեռևս կնոջ հա-
մար ըն տա նի քում ազ դե ցու թյան մե ծաց ման ու ղի նե-
րը ֆի նան սա կան լի նել չեն կա րող:

Ե րե խայի սե ռը կնո ջը թույլ է տա լիս տնային տն տե 
 սու թյու նում ձեռք բե րել ա վե լի բարձր կար գա վի
ճակ և մաս նակ ցել ո րո շում ե րի կա յաց մա նը(23): 
Սա նաև կա րող է բա ցատ րել Հա յաս տա նի դեպ քում 
ո րոշ մար զե րում հա րա բե րակ ցու թյան ռե կոր դային 
ցու ցա նի շը: Հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց մոտ 
տղա ե րե խա նա խընտ րող նե րի թի վը 2.7 ան գամ գե-
րա զան ցում է աղ ջիկ ցան կա ցող նե րի թվին(24): Կա-
նանց շր ջա նում տղա նե րի նա խընտ րու թյու նը տա-
տան վել է 41.4-52.2 տո կո սի մի ջա կայ քում(25):

Հ նա րա վոր խտ րա կա նու թյան պատ ճառ կա րող 
են  հան դի սա նալ նաև ծնող նե րի պատ կե րա ցում
նե րը ա պա գայի ե կա մուտ նե րի վե րա բե րյալ: Տղա-
նե րի դեպ քում ծնող նե րը հա ճախ են թադ րում են, որ 
վեր ջինս ա վե լի ար դյու նա վետ կլի նի աշ խա տան քի 
շու կա յում և կու նե նա ա վե լի մեծ ե կա մուտ: Հա յաս-
տա նում հարց մա նը մաս նակ ցած կա նանց մոտ 29 
տո կո սը ըն տա նի քում տղայի նա խընտ րու թյու նը 
պայ մա նա վո րվում է ֆի նան սա կան ա պա հո վու թյան 
և ա ջակ ցու թյան առ կա յու թյամբ(26): Ե թե այս ցու ցա-
նի շին ա վե լաց վի այն 31 տո կո սը, ո րը հա մա րում է 
տղային որ պես սե փա կա նու թյան ժա ռան գորդ(27), 
ա պա ստաց վում է 60 տո կո սի հա մար տղան կա-
րող է հան դի սա նալ ի րենց ան ձնա կան, ի նչ պես նաև 
ա պա գա սերն դի ֆի նան սա կան ան վտան գու թյան 
ե րաշ խիք:

Պատկեր  7. Ամսվա ընթացքում փաստացի 
գումարային եկամուտը ըստ սեռի

Աղբյուր՝ Տնային տնտեսությունների կենսամա- 
կարդակի ամբողջացված հետազոտության 2013թ

 Ա պա գայի կան խա տե սում ե րում ըն տա նիք նե րում 
ան հատ նե րի դի տար կում ե րը հիմ վում են ի րա
կա նու թյան ու կարծ րա տի պե րի վրա: Հա յաս տա նի 
դեպ քում փաս տա ցի պատ կե րը ցույց է տա լիս, որ 
կա նանց դեպ քում ֆի նան սա կան ա պա հո վու թյունն 
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Կանանց գլխավորությամբ տնային տնտեսութ- 
յունների ընդհանուր 31 տոկոսի մեջ մեծ տեղ են 
զբաղեցնում 60-ից բարձր տարիք ունեցող մեկ 
անձից բաղկացածները: 

Ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների 60 տարեկանից ի վեր 
կտրուկ աճում է միայնակ կանանց թիվը, որը 
ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված 
է տղամարդկանց և կանանց կյանքի միջին 
տևողության տարբերությամբ: Հաշվի առնելով 
նաև այն փաստը, որ տնային տնտեսություններում 
ըստ տնտեսության գլխի սեռի միջինում եկամտի 
ճեղքվածքը կազմում է 30000 դրամ ամսեկան 
կտրվածքով, կարելի է ենթադրել, որ կանայք 
ավելի խոցելի են:
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(տես Պատ կեր 7) ա վե լի քիչ հա վա նա կան է, հաշ վի 
առ նե լով նաև ժա ռան գու թյան մա սին ըն կա լում ե րը, 
չնա յած այն փաս տին, որ օ րենսդ րու թյամբ ամ րագր-
ված են հա վա սար ի րա վունք ներ ան կախ սե ռից: 
Սա կայն են թադր վում է, որ ի րա կա նու թյան մեջ ժա-
ռան գոր դը հիմ ա կա նում տղա մար դիկ են: Ան գամ 
ե թե են թադ րենք, որ ան հատ նե րը տե ղե կաց ված չեն 
աշ խա տան քի շու կայի փաս տա ցի վի ճա կից և ի րենց 
ո րո շում ե րը կա յաց րել են ա ռանց այդ տվյալ նե րին 
ու տե ղե կատ վու թյա նը հա սու լի նե լու, Հա յաս տա նում 
ար ված հե տա զո տու թյուն նե րը ա ռա ջար կում են առ-
կա տե ղե կատ վու թյան այլ աղ բյուր, ո րը գո յա նում է 
կարծ րա տի պե րի մի ջո ցով: 

 Պե տա կան հատ վա ծում զբաղ ված նե րի շր ջա նում 
ի րա կանց ված հե տա զո տու թյու նը բա ցա հայ տել է 
ո րո շա կի կարծ րա տի պե րի առ կա յու թյուն(28): Հա-

յաս տա նում կր թու թյան ի մաս տով կա նանց և տղա-
մարդ կանց ներգ րավ վա ծու թյունն ու ա ռա ջա դի մու-
թյու նը հա վա սար կամ կա նանց ա ռա վե լու թյամբ 
ար դյունք ներ է ար ձա նագ րում, բայց և այն պես տղա-
մարդ քաղ ծա ռայող նե րը կար ծում են, որ կա նայք 
ա վե լի քիչ են կրթ ված և ա վե լի քիչ փորձ ու նեն(29): 
Սա նաև հաս տատ վում է մե ծա պես կա նան ցով 
զբաղ ված պե տա կան հատ վա ծում հիմ ա կա նում 
բարձ րաս տի ճան տղա մարդ պաշ տո նյա նե րի  առ-
կա յու թյամբ: Այս կարծ րա տի պե րը ոչ մի այն գոր ծած-
վում են աշ խա տան քի վայ րում կա նանց ա ռաջ խա-
ղաց մա նը խո չըն դո տե լու գոր ծում, այլև ա ռա ջար կում 
ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ժա մա նակ տղա նե րի 
նա խընտ րու թյան առ կա յու թյու նը: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
այս փոխ կա պակց ված դիտ րա կում ե րը լրա ցու ցիչ 
հե տա զո տու թյան կա րիք ու նեն: 

Ըն տա նե կան բռ նություն
 Ըն տա նե կան բռ նու թյու նը տնային տն տե սու թյու
նում ո րո շում ե րի կա յաց մա նը մաս նակ ցու թյան 
մերժ ման հս տակ դրս ևո րում է(30): Բռ նու թյու նը հա-
կա դարձ հա մե մա տա կան է ա զա տու թյա նը և որ պես 
ու ժի և(կամ) իշ խա նու թյան գոր ծադր ման ծայ րա հեղ 
ձև այն չե ղար կում է ձայ նի ի րա վունքն ու մաս նակ-
ցու թյու նը(31): Տնային տն տե սությու նում այդ ձայ նի 
ի րա վուն քի մե ծաց ման հիմ քում հիմ ա կա նում ըն-
կած է եր կու գոր ծոն՝ ե կա մուտն ու տնային տն տե սու-
թյան ան շարժ ու շար ժա կան գույ քի տնօ րի նու մը(32): 
Հա յաս տա նում ե ղած տվյալ նե րի հի ման վրա կա րե լի 
է են թադ րել, որ ցածր աշ խա տա վար ձի և տղա նե րի` 
որ պես սե փա կա նու թյան ա ռաջ նային ժա ռան գոր դի, 
սո ցի ա լա կան նոր մա վո րում ե րը մե ծաց նում են կա-
նանց ռիս կերն ըն տա նե կան բռ նու թյան են թարկ վե-
լու հա վա նա կա նու թյան ա ռու մով:

 Կա նանց մա սին սո ցի ա լա կան նոր մավո րում ե րը 
փո խանց վում են սերն դից սե րունդ և չնա յած նոր-
մե րի յու րա ցու մը հա ճախ տե ղի է ու նե նում տնային 

տն տե սու թյուն նե րում, այդ ըն կա լում ե րը ամ րա- 
պնդ վում են շու կա յա կան ազ դակ նե րի և տար-
բեր հաս տա տու թյուն նե րի մի ջո ցով(33): Ըն տա նե-
կան բռ նու թյան դեպ քում ու սում ա սի րու թյուն նե-
րը վե րա հաս տատում են ան հա տա կան, տնային  
տն տե սու թյան և հա մայն քի մա կար դա կում սո ցի ա լա-
կան ըն կա լում ե րի դերն ու պե տա կան ի նս տի տուտ-
նե րի թե րա ցում ե րի փոխ կապակց վա ծու թյու նը(34): 

Մար դու ի րա վուն քի հիմ ա րար խախ տում լի նե լուց 
զատ, կա նանց դեմ բռ նու թյու նը նաև տն տե սա կան 
բեռ է գո յաց նում: Ֆի զի կա կան բռ նու թյան ար դյուն-
քում ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րին ու տն տե սու-
թյան տար բեր ո լորտ նե րում ներգ րավ ված կա նայք 
ա վե լի ցածր ար տադ րո ղա կա նու թյամբ են մաս նակ-
ցում: Դա հան գեց նում է հա մա խառն ար դյուն քի ա վե-
լի քիչ ձևա վոր մա նը: Ֆի զի կա կան և այլ հո գե բա նա-
կան ու սո ցի ա լա կան բռ նու թյան (այդ թվում՝ սո ցի ա-
լա կան սահ մա նա փա կող նոր մեր) եր կա րա ժամ կետ 
բեռն ա վե լի մեծ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նի` 

28 Sargsyan, V. (2007) Gender Imbalances in Public Administration in Armenia: The Role of Stereotypes, Yerevan: American 
University of Armenia

29 Sargsyan, V. (2007) Gender Imbalances in Public Administration in Armenia: The Role of Stereotypes, Yerevan: American 
University of Armenia

30 World Development Report 2012: Gender Equality and Development. (2011). Washington DC: The International Bank for 
Reconstruction and Development/The World Bank

31 ibid
32 ibid
33 ibid
34 ibid
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հաշ վի առ նե լով նաև դրա ազ դե ցու թյու նը կա նանց 
և սե րունդ նե րի սո ցի ալ-հո գե բա նա կան ա ռող ջու-
թյան, վար քագ ծի ու բռ նու թյան վե րար տադր ման 
գոր ծոն նե րի վրա: Ներ կա յումս տար բեր մե թո դա բա-
նու թյուն նե րի մի ջո ցով փորձ է ար վում գնա հա տել 
բռ նու թյան տն տե սա կան գի նը(35): Այս պես օ րի նակ՝ 
Ա վստ րա լի ա յում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան 
ար դյուն քում ըն տա նե կան բռ նու թյան դրա մա կան 
ար ժե քը մեկ տար վա կտր ված քով գնա հատ վել է 314 
մլն ա վստ րա լիա կան դո լար: Հաշ վարկ նե րի հա մա-
ձայն ըն տա նե կան բռ նու թյան ար դյուն քում ը նկ ճախ-
տից գո յա ցած ծախ սը կազ մել էր 111 մլն ա վստ րա-
լիա կան դո լար, ի սկ ֆի զի կա կան վնաս վածք նե րից 
գո յա ցա ծը՝ 51 մլն դո լար: Ը նկ ճախ տից գո յա ցած 
ծախ սե րը ը նդ հա նուր գու մա րի եր կու եր րորդն են 
կազ մել: Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում բժշ կա կան ծա-
ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու ար դյուն քում, այդ թվում 
նաև հո գե կան ա ռող ջու թյան վե րա կանգն ման նպա-
տա կով ծախ սե րի ը նդ հա նուր գու մա րը կազ մել էր 4.1 
մլրդ դո լար, Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում՝ 3.856 
մլրդ ֆունտ ստեր լինգ:

Տն տե սու թյան վրա ըն տա նե կան բռ նու թյան գո
յաց րած բե ռի գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյուն
նե րը տար բեր են(36): Մաս նա վո րա պես կի րառ վում 
են ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րի դրա մա կան կամ 
ոչ դրա մա կան գնա հատ ման մե թոդ ներ: Կի րառ վում 
են նաև մարդ կային նե րու ժի գնա հատ ման մե թոդ-
ներ, ո րոնք փոխ կա պակց վում են աշ խա տու նա կու-
թյան և աշ խա տան քից չբա ցա կայե լու ցու ցա նիշ նե րի 
հետ: Այս դեպ քում դիտ արկ վում են աշ խա տա վար ձի 
չափն ու բռ նու թյան հետ ևան քով հնա րա վոր բա ցա-
կա յու թյան հետ կապ ված ան հա տի դրա մա կան կո-
րուստ ներն ու գոր ծա տու ի դրա մա կան կո րուստ նե րը` 
կապ ված չար տադր ված ապ րանք նե րի ու չմա տուց-
ված ծա ռա յու թյուն նե րի հետ(37): Այս պես օ րի նակ՝ 
Չի լի ում բա ցա կա յու թյան ար դյուն քում մեկ տա րում 
կա նանց դեմ բռ նու թյան հետ ևան քով տն տե սու թյու-
նը կորց րել է 283.3 մլն դո լար գու մար: Ե թե դրա հետ 

մի ա սին գնա հատ վեն նաև չշր ջա նառ ված մի ջոց նե-
րի ար դյուն քում տն տե սու թյան այլ կո րուստ նե րը, 
ա պա գու մա րը կա րող է ա վե լի մեծ լի նել: 
Ա ռող ջա պա հու թյան մի ջազ գային կազ մա կեր պու
թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ եվ րո պա կան տա
րա ծաշր ջա նի մի ջի նից ցածր ե կա մուտ ու նե ցող 
ե րկր նե րում ե րբ ևէ ա մուս նա ցած կամ զու գըն կե րոջ 
հետ ապ րող կա նանց շր ջա նում 20.9-30 տո կոս ֆի-
զի կա կան ու սե ռա կան բռ նու թյան ցու ցա նիշ են ար-
ձա նագ րել: Հա յաս տա նում` ը ստ տար բեր տա րի նե րի 
հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց րած գնա հա տում-
նե րի, կա նանց շր ջա նում բռ նու թյու նը 8.9(38) տո կո-
սից մինչև 30(39) տո կո սի ցու ցա նիշ է ար ձա նագ րել: 
Նախ նա կան հաշ վարկ նե րով կա րե լի է գնա հա տել 
բռ նու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած կո րուստ նե-
րի դրա մա կան ար ժե քը: Կա րե լի է կա նանց աշ խա-
տա վար ձի չա փի հի ման վրա են թադ րել, որ բո լոր 
ո լորտ նե րում չա մուս նա ցած կա նանց թի վը հա վա-
սա րա պես է բաշխ ված: Բա ցի այդ կա րե լի է են թադ-
րել, որ 30 տո կո սի կող մից նշ ված բռ նու թյան մա սին 
հի շո ղու թյան տևո ղու թյու նը մի ջի նում 3 տա րի է ե ղել 
և են թադ րել, որ այն ե ղել է տա րե կան կտր ված քով 
հա վա սա րա պես բաշխ ված: Ի նչ պես նաև կա րե լի է 
հաշ վար կից հա նել այն կա նանց թի վը, ով քեր տղա-
մարդ կան ցից բարձր կամ հա վա սար աշ խա տա վարձ 
են ստա նում: Այդ ցու ցա նի շը ա մուս նա ցած նե րի շր-
ջա նում կազ մում է 13.9 տո կոս, քա նի որ, ը ստ ո րոշ 
հե տա զո տու թյուն նե րի, աշ խա տա վար ձի բարձ րաց-
մա նը զու գա հեռ բռ նու թյան հա վա նա կա նու թյու նը 
փոք րա նում է(40): Այդ պի սով` հիմ վե լով այն են թադ-
րու թյան վրա, որ ֆի զի կա կան բռ նու թյան ար դյուն-
քում կի նը տար վա ըն թաց քում եր կու օր աշ խա տան-
քի չի հա ճա խել, կա րե լի է հաշ վար կել տն տե սու թյան 
ո լորտ նե րի չվ ճար ված գու մա րի չափն ու ը նդ հա նուր 
դրա մա կան ար ժե քը: Հիմք ըն դու նե լով կա նանց աշ-
խա տա վար ձի չա փը` ը ստ տն տե սա կան ո լորտ նե րի, 
և հա մադ րե լով են թադ րու թյուն նե րը կա րե լի է նախ-
նա կան հաշ վարկ նե րով են թադ րել, որ Հա յաս տա-
նում ըն տա նե կան բռ նու թյան ար դյուն քում 453,967.4 

35 Duvvury, N., Aoife Callan, Patrick Carney and Srinivas Raghavendra (2013) Gender Equality and Development: Women’s 
Voice, Agency and Particiation Research Series, No. 3 (82532), Washington, DC: The World Bank Group

36 Morrison, A. and M. B. Orlando (2004). “The costs and impacts of gender-based violence in developing countries: 
Methodological considerations and new evidence.” 

37 Duvvury, N., Aoife Callan, Patrick Carney and Srinivas Raghavendra (2013) Gender Equality and Development: Women’s 
Voice, Agency and Particiation Research Series, No. 3 (82532), Washington, DC: The World Bank Group

38 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, and ՄԱԲՀ «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային 
Կովկասում» ծրագիր. «Համապետական հարցում Հայաստանում կանանց նկատմամբ ընտանեկան  
բռնության վերաբերյալ 2008-2009» ամփոփագիր. ԵՐԵՎԱՆ: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմադրամ, 2010

39 Dallakyan, A., Narine Hakobyan (2007) Report on Nationwide Survey Findings: Domestic Violence and abuse of Women in 
Armenia, Turpanjian Center for Policy Analysis, American University of Armenia 

40 Պնդումերը միանշանակ չեն, որոշ հետազոտությունների արդյունքներ ցույց են տվել, որ կնոջ եկամուտի աճը 
կարող է մեծացնել բռնության ռիսկը:
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Ա ՄՆ դո լար չի վճար վում, ո րն ար տադ րո ղի տե սան-
կյու նից նաև հան գեց նում է չար տադր ված ապ րանք-
նե րից ու չմա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րից բխող այլ 
տն տե սա կան հետ ևանք նե րի: Ե թե 2011 թվա կա նի 
ՄԱԿ-ի բնակ չու թյան հիմ ադ րա մի 8.9 տո կոս ցու-
ցա նի շով հաշ վարկ վի դրա մա կան կո րուս տը, ա պա 
այն կկազ մի 404,031 Ա ՄՆ դո լար, ի սկ Ա ռող ջա պա-
հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան մի-
ջի նաց ված ցու ցա նի շի դեպ քում այդ թի վը կկազ մի 
1,153,077.00 Ա ՄՆ դո լար: Այս տեղ չեն դիտարկ վում 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
ու ա ռող ջու թյան վե րա կանգն ման հա մար ան հրա-
ժեշտ կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ ծախ սե-
րը, ի նչ պես նաև ըն տա նի քի այլ ան դամ ե րի վրա 
բռ նու թյան ար դյուն քում բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան 
վե րաց ման հա մար պա հանջ վող ծախ սերն ու ար-
տադ րո ղի կրած վնաս նե րը: Ի րա կա նում այս թվերն 
ա վե լի մեծ դրա մա կան ար ժեք ու նեն և լրա ցու ցիչ 
գնա հատ ման ան հրա ժեշ տու թյուն են գո յա ցնում: 

Հա յաս տա նում տն տե սու թյան վրա բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն է ու նե նում նաև կարծ րա տի պե րով 
պայ մա նա վոր ված կա նանց ը նտ րու թյան սահ մա
նա փա կում ե րը: Բա ցի ֆի զի կա կան բռ նու թյու նից 
կա նայք են թարկ վում են տն տե սա կան բռ նու թյան: 
ՄԱԿ-ի բնակ չու թյան հիմ ադ րա մի հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը նշել են, որ Հա յաս տա նում հարց մա-
նը մաս նակ ցած կա նանց 7.4(41) տո կո սը դա դա րել 
է աշ խա տել կամ հրա ժար վել է աշ խա տե լուց, քա նի 
որ զու գըն կեր նե րը չեն ցան կա ցել, որ նրանք աշ խա-
տեն: Նմա նա տիպ են թադ րու թյուն նե րի ար դյուն քում 
կա րե լի է մո տա վո րա պես հաշ վար կել, թե որ քան 
ա վե լի գու մար կգո յա նար, ե թե կա նանց չար գել վեր 
աշ խա տե լը: Կա նանց մաս նակ ցու թյու նը տն տե սու-
թյան բո լոր ո լորտ նե րում հա վա սա րա պես կա րե լի է 
գնա հա տել մո տա վո րա պես 7.4 տո կոս և հաշ վար կել 

այն գու մա րը, ո րը չի գո յա նում տն տե սա կան բռ նու-
թյան ար դյուն քում: Հա յաս տա նի դեպ քում, հաշ վի 
առ նե լով ՄԱԿ-ի ու սում ա սի րու թյան ցու ցա նի շը, 
դրա մա կան ար ժե քը կազ մել է 6,453,505 Ա ՄՆ դո-
լար: 

Վեր ջա պես, կա նանց նկատ մամբ կի րառ վող աշ խա-
տան քի սահ մա նա փա կու մը նախ նա կան հաշ վարկ-
նե րով տա րե կան ՀՆԱ-ի հա մե մատ 0.53-0.63 տո-
կոս բեռ է գո յաց նում: ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմ ադ-
րա մի կող մից 7.6 տո կոս կա նանց նկատ մամբ աշ-
խա տե լու սահ մա նա փա կու մը հա մե մատ վել է ը ստ 
ո լորտ նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան (42): Այդ նպա-
տա կով դիտարկ վել են ՀՀ Ա ՎԾ ազ գային հա շիվն ե-
րը: Տվյալ ո լոր տի մի ջին աշ խա տա վար ձի և տն տե-
սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած 
ա վե լաց րած ար ժե քի հա մե մա տու թյան հի ման վրա 
էլ հաշ վարկ վել է այն կո րուս տը, ո րը հետ ևել է տվյալ 
ո լոր տում ներգ րավ վե լու հնա րա վո րու թյու նից ոչ սե-
փա կան կամ քով զրկ ված կա նանց թվի ու չգո յա ցած 
հա վե լյալ ար ժե քի հաշ վար կով: Աշ խա տան քի և սո-
ցի ա լա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ազ գային ի նս տի-
տու տի 2015 թվա կա նի հե տա զո տու թյան նախ նա-
կան ար դյունք նե րը ա ռա ջար կում են, որ զու գըն կեր-
նե րի ցան կու թյամբ չաշ խա տող կա նանց թի վը դար-
ձել է 9 տո կոս: Այս ցու ցա նի շով հաշ վար կի դեպ քում 
կո րուս տը կազ մում է ՀՆԱ-ի 0.63 տո կո սը: Այս թվե-
րը նախ նա կան են, այս տեղ բա ցա կա յում են մի շարք 
են թադ րու թյուն ներ: Չեն տար բե րակ վել կա նանց աշ-
խա տա վար ձերն ու կենտ րո նա ցու մը ո րո շա կի ո լորտ-
նե րում: Բա ցի այդ, հաշ վարկ նե րում աշ խա տա վար-
ձի և գո յաց րած ար ժե քի մե կից ցածր հա րա բե րակ-
ցու թյան դեպ քում հա վե լյալ են թադ րու թյուն ներ չեն 
ար վել: Են թադր վում է, որ այդ փո փո խա կան նե րի 
հաշ վառ մամբ ՀՆԱ-ի հա մե մատ գո յա ցած բեռն 
ա վե լի մեծ կլի նի:

 

Կանանց քաղաքական մասնակցության 
խրախուսում

Եվրոպական կուսակցություններից շատերում 
կանանց քաղաքական մասնակցության նպա- 
տակով կիրառվում են կամավոր քվոտաներ 
կուսակցության կանոնագրերում և կանոնա- 
կարգերում: Այս մոտեցումերը առաջինը որ- 
դեգրել են սոցիալ-դեմոկրատական և կանաչների 
կուսակցությունները 70-80-ականներին:

Քվոտաները տարբերվում են թե՛ ամրագրված 
տոկոսով՝ 25-ից 50-ի միջակայքում, թե՛ իրենց 
ձևակերպմամբ (որոշ դեպքերում գենդերային 
տեսանկյունից չեզոք են, մյուսներում որոշակիորեն 
մատնանշում են սեռը):

Կուսակցություններում քվոտաների կիրառութ- 
յունը Նորվեգիայում, Շվեդիայում և Գերմանիա- 
յում արդեն ավանդույթ են դարձել: Շվեդիայում 
սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության քվոտա- 
ները պահանջում են յուրաքանչյուր հաջորդող 
թեկնածուի կին լինելը, իսկ կանաչների դեպ- 
քում այն պարտադրում է գենդերային հավասա- 
րակշռություն (մեկ անձի շեղման հնարավո- 
րությամբ այս կամ այն սեռի օգտին): 

Աղբյուր՝ Schulze, E. (2013) Electoral Gender Quota 
System and their Implementation in Europe Update 
201341 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, and ՄԱԲՀ «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային 

Կովկասում» ծրագիր. «Համապետական հարցում Հայաստանում կանանց նկատմամբ ընտանեկան  
բռնության վերաբերյալ 2008-2009» ամփոփագիր. ԵՐԵՎԱՆ: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմադրամ, 2010

42 Հարկ է նշել, որ ՀՀ ԱՎԾ ազգային հաշիվներում ըստ տնտեսության ոլորտների ավելացած արժեքի ու վճարված 
աշխատավարձի հարաբերակցության դեպքում 1 փոքր ցուցանիշ գրանցած տարբերակները առանձին խորքային 
վերլուծության չեն ենթարկվել: Օրինակ՝ հանքարդյունաբերության դեպքում այն կազմել է 0.25, ինչը լրացուցիչ 
դիտարկման կարիք ունի: Հարկավոր է ենթադրել, թե հանքարդյունաբերության դեպքում կորզված հումքը ինչ 
վերջնական արտադրանքներում է արտացոլվում և ինչ վերջնական ապրանքի տեսքով է հանվում շուկա, ապա 
հաշվարկել գինն ու համեմատել աշխատավարձի հետ՝ գործակիցը հաշվարկելու նպատակով: 
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Կա նայք հա սա րա կությու նում
 Սո ցի ա լա կան խտ րա կան նոր մա վո րում ե րը և տն
տե սա կան կյան քում առ կա սահ մա նա փա կում ե րը 
կա նանց հա մար ստեղ ծում են քա ղա քա կան գոր
ծըն թաց նե րում մաս նակ ցու թյան ան բա րեն պաստ 
մի ջա վայր: Չնա յած այն փաս տին, որ Ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի 108-րդ հոդ վա ծը հա մա մաս նա կան 90 
տե ղե րի հա մար նա խա տես ված ը նտ րա կան ցու ցա-
կում ե րկ րորդ տե ղից սկ սած յու րա քան չյուր հին գե-
րորդ տե ղում սե ռե րից մե կի հա մար (օ րենսգր քում 
չի նշ վում, բայց են թադր վում է կա նանց հա մար) 
ամ րագ րում է պար տա դիր ներ կա յաց վա ծու թյան 

դրույ թը, ի նչ պես նաև 80 տո կո սը չգե րա զան ցե լու 
պար տա դիր պայ մա նը, փաս տա ցի ի րա վի ճակն այլ 
է: Ան գամ հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ներ-
կա յաց ված 20 տո կո սի շե մը Հա յաս տա նում հաղ-
թա հար ված չէ և փաս տա ցի այդ տե ղե րից 14.4(43) 
տո կոսն են զբա ղեց նում կա նայք: Հարկ է հաս կա-
նալ այն պատ ճառ նե րը, ո րոնք հան գեց նում են նման 
պատ կե րի առ կա յու թյա նը: Խորհր դա րա նում մե ծա-
մաս նա կան և հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով 131 
տե ղե րի հա մար հայտ ներ կա յաց րած և պատ գա մա-
վոր դար ձած ան ձանց թվում կա նայք կազ մում են 
9.92 տո կոս:

Հա յաս տա նը քա ղա քա ցի ա կան ա զա տու թյան(44) 
մի ջին՝ 0.3539 ցու ցա նիշ գրան ցած եր կիր է, բայց 
խորհր դա րա նում կա նանց ներգ րավ վա ծու թյան 
ի մաս տով ա վե լի հա մեստ ցու ցա նիշ է ար ձա նագ-
րել (տես Ա ղյու սակ 3): Չնա յած օ րեն քով ամ րագր-
ված քվո տա վոր մա նը՝ դեռևս չկան այն բա վա րար 
պայ ման նե րը, ո րոնք կամ րագ րեն կա նանց 20 տո-
կոս ներ կա յու թյու նը հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար-
գով: Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա կար դա կում 
նման քվո տա վոր ման բա ցա կա յու թյու նը այլ խտ րա-
կան դր ևո րում ե րի ու կարծ րա տի պե րի բա ցա սա-
կան ազ դե ցու թյա նը զու գըն թաց կա րող է հնա րա վոր 
պատ ճառ նե րից մե կը լի նել, ե րբ տե ղա կան մար մին-
նե րում կա նայք չեն մաս նակ ցում հան րային ո րո շում-
նե րի կա յաց մա նը և չեն ձևա վո րում այն հան րային 
հե ղի նա կու թյու նը, ո րը կա րող է հե տա գա յում ազ-
գային մա կար դա կում քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե-
րում ներգ րավ ված լի նե լու նա խա պայ ման հան դի սա-
նալ: 

Ընտր ված կա նանց ներ կա յու թյու նը խորհր դա
րա նում օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված ու ե րաշ խա
վոր ված չէ: Հետ ևա բար, հնա րա վոր է նաև ըն տրու-
թյու նից հե տո տար բեր պատ ճառ նե րով (պաշ տո նի 
նշա նա կու մից բա ցի) կա նանց թվի նվա զում, ո րը 
լրա ցու ցիչ ու սում ա սի րու թյան կա րիք ու նի՝ հաս կա-
նա լու հա մար նաև ներ կու սակ ցա կան ներ կա յացուց-
չա կա նու թյան մե խա նիզմ ե րը և դրան ցում կա նանց 
մաս նակ ցու թյան պատ կե րը: Եվ րո պայի և Կենտ-

այն գու մա րը, ո րը չի գո յա նում տն տե սա կան բռ նու-
թյան ար դյուն քում: Հա յաս տա նի դեպ քում, հաշ վի 
առ նե լով ՄԱԿ-ի ու սում ա սի րու թյան ցու ցա նի շը, 
դրա մա կան ար ժե քը կազ մել է 6,453,505 Ա ՄՆ դո-
լար: 

Վեր ջա պես, կա նանց նկատ մամբ կի րառ վող աշ խա-
տան քի սահ մա նա փա կու մը նախ նա կան հաշ վարկ-
նե րով տա րե կան ՀՆԱ-ի հա մե մատ 0.53-0.63 տո-
կոս բեռ է գո յաց նում: ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմ ադ-
րա մի կող մից 7.6 տո կոս կա նանց նկատ մամբ աշ-
խա տե լու սահ մա նա փա կու մը հա մե մատ վել է ը ստ 
ո լորտ նե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան (42): Այդ նպա-
տա կով դիտարկ վել են ՀՀ Ա ՎԾ ազ գային հա շիվն ե-
րը: Տվյալ ո լոր տի մի ջին աշ խա տա վար ձի և տն տե-
սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած 
ա վե լաց րած ար ժե քի հա մե մա տու թյան հի ման վրա 
էլ հաշ վարկ վել է այն կո րուս տը, ո րը հետ ևել է տվյալ 
ո լոր տում ներգ րավ վե լու հնա րա վո րու թյու նից ոչ սե-
փա կան կամ քով զրկ ված կա նանց թվի ու չգո յա ցած 
հա վե լյալ ար ժե քի հաշ վար կով: Աշ խա տան քի և սո-
ցի ա լա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ազ գային ի նս տի-
տու տի 2015 թվա կա նի հե տա զո տու թյան նախ նա-
կան ար դյունք նե րը ա ռա ջար կում են, որ զու գըն կեր-
նե րի ցան կու թյամբ չաշ խա տող կա նանց թի վը դար-
ձել է 9 տո կոս: Այս ցու ցա նի շով հաշ վար կի դեպ քում 
կո րուս տը կազ մում է ՀՆԱ-ի 0.63 տո կո սը: Այս թվե-
րը նախ նա կան են, այս տեղ բա ցա կա յում են մի շարք 
են թադ րու թյուն ներ: Չեն տար բե րակ վել կա նանց աշ-
խա տա վար ձերն ու կենտ րո նա ցու մը ո րո շա կի ո լորտ-
նե րում: Բա ցի այդ, հաշ վարկ նե րում աշ խա տա վար-
ձի և գո յաց րած ար ժե քի մե կից ցածր հա րա բե րակ-
ցու թյան դեպ քում հա վե լյալ են թադ րու թյուն ներ չեն 
ար վել: Են թադր վում է, որ այդ փո փո խա կան նե րի 
հաշ վառ մամբ ՀՆԱ-ի հա մե մատ գո յա ցած բեռն 
ա վե լի մեծ կլի նի:

Կանանց քաղաքական մասնակցության 
խրախուսում

Եվրոպական կուսակցություններից շատերում 
կանանց քաղաքական մասնակցության նպա- 
տակով կիրառվում են կամավոր քվոտաներ 
կուսակցության կանոնագրերում և կանոնա- 
կարգերում: Այս մոտեցումերը առաջինը որ- 
դեգրել են սոցիալ-դեմոկրատական և կանաչների 
կուսակցությունները 70-80-ականներին:

Քվոտաները տարբերվում են թե՛ ամրագրված 
տոկոսով՝ 25-ից 50-ի միջակայքում, թե՛ իրենց 
ձևակերպմամբ (որոշ դեպքերում գենդերային 
տեսանկյունից չեզոք են, մյուսներում որոշակիորեն 
մատնանշում են սեռը):

Կուսակցություններում քվոտաների կիրառութ- 
յունը Նորվեգիայում, Շվեդիայում և Գերմանիա- 
յում արդեն ավանդույթ են դարձել: Շվեդիայում 
սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության քվոտա- 
ները պահանջում են յուրաքանչյուր հաջորդող 
թեկնածուի կին լինելը, իսկ կանաչների դեպ- 
քում այն պարտադրում է գենդերային հավասա- 
րակշռություն (մեկ անձի շեղման հնարավո- 
րությամբ այս կամ այն սեռի օգտին): 

Աղբյուր՝ Schulze, E. (2013) Electoral Gender Quota 
System and their Implementation in Europe Update 
2013

43 Թիվը հաշվարկված է համամասնական ընտրակարգով առկա տեղերի ընդհանուր թվի համեմատ:
44 Քաղաքացիական ազատությունների համաթվի հաշվարկը հիմվում է ազատ տեղաշարժի և 

քաղաքական մասնակցության օրենսդրության ու փաստացի վիճակի գնահատման վրա: Հայաստանի 
դեպքում քաղաքական մասնակցության իմաստով երկիրը գործածում է քվոտավորում միայն ազգային 
մակարդակում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում այդ պրակտիկան չկա և գործակիցը կազմել  
է 0.5, իսկ փաստացի տոկոսային մասնակցությունը խորհրդարանում 10 տոկոս է կազմել: Ազատ տեղաշարժի 
իմաստով օրենսդրական սահմանափակումեր չկան և Հայաստանը ստացել է 0 (լավագույն) գործակիցը: 
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րո նա կան Ա սի այի ե րկր նե րից մի այն  Բալ կա նյան 
3 (Սեր բի ա, Սլո վե նի ա, Մա կե դո նի ա) ե րկր ներն են 
հաղ թա հա րել խորհր դա րա նում սե ռե րից մե կի՝ այս 
դեպ քում կա նանց 30 տո կոս ներ կա յաց վա ծու թյան 
նշա ձո ղը: Ե րեք ե րկր ներն էլ ը նտ րա կան օ րենսգր-
քում ամ րագ րել են քվո տա ներ: Սեր բի ան, ի լրում 
օ րենսգր քի պա հան ջի, այն ամ րագ րել է նաև սահ-
մա նադ րու թյամբ, ի սկ Սլո վե նի ան նաև ու նի կա մա-
վոր կի րառ վող քվո տա ներ քա ղա քա կան կու սակ ցու-
թյուն նե րում: Հատ կան շա կան է, որ ե րե քից եր կու սը 
քիչ խտ րա կան դրս ևո րում եր ու նե ցող ե րկր նե րի 
շար քում են և ե րեքն էլ քա ղա քա ցի ա կան ա զա տու-
թյուն նե րի են թա հա մաթ վով չն չին խտ րա կան դրս ևո-
րում եր ու նեն (տես Ա ղյու սակ 3): 

Հա րավ կով կա սյան ե րկր նե րում կա նանց ներ
կա յաց վա ծու թյու նը կա յուն ցածր ցու ցա նիշ ու
նի: Հատ կան շա կան է, որ այս ե րկր նե րում քա ղա-
քա ցի ա կան ա զա տու թյուն նե րի են թա հա մա թի վը 
(restricted civil liberties) մի ջին և բարձր խտ րա կան 
ար դյունք է ար ձա նագ րել: Հա յաս տա նի դեպ քում 
այդ հա մա թի վը կազ մում է 0.3539(45): Հա յաս տա-
նում քա ղա քա ցի ա կան ա զա տու թյուն նե րի հա մա- 
թ վի մի ջին խտ րա կան ար դյուն քը փոխ կա պակց ված 
է քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս-
նակ ցու թյան մե ծաց մա նը նպաս տող տե ղա կան ի նք-
նա-կա ռա վար ման մար մին նե րում քվո տա նե րի բա-
ցա կա յու թյան հետ: 

Աղյուսակ 3. Կանանց % ներկայացվածությունը խորհրդարանում քաղաքացիական  
ազատությունների համեմատ

Քաղաքացիական ազատությունների 
գործակից  (restricted civil liberties) 0 0.1951 0.3539 0.4505 0.5399 0.6093

Հայաստան   9.92
Ադրբեջան      16
Բելառուս  29.5
Բոսնիա-Հերցեգովինա  19.3
Խորվաթիա  23.8
Չեխիայի Հանրապետություն  20.6
Էստոնիա   20.8
Վրաստան     12
Հունգարիա     8.8
Ղրղզստան    23.3
Լատվիա   23
Լեհաստան  21.8
Ռումինիա     11.6
Ռուսաստանի Դաշնություն    12.1
Սերբիա 33.2
Սլովակիա   18.7
Տաջիկստան   17.5
Թուրքմենստան      16.8
Ուկրաինա     9.4
Ուզբեկստան    19.2

Աղբյուր՝ ՍԻԳԻ 2012 և Միջխորհրդարանական միություն (IPU)

45 Ըստ ՍԻԳԻ 2014 մեթոդաբանության քաղաքացիական ազատությունների համաթվում հանրային տարածքների 
մատչելիությունն ու քաղաքական մասնակցությունը ունեն հավասար՝ 0.7071 կշիռ: Ըստ հանրային տարածքների 
մատչելիության՝ Հայաստանում օրենքով ամրագրված են նորմեր, որոնք երաշխավորում են անհատների ազատ 
տեղաշարժը անկախ սեռից: Բացի այդ, երկրում չկան այնպիսի ավանդույթներ, որոնք սահմանափակում են 
կանանց տեղաշարժման իրավունքը: Հետևաբար, երկիրը այս հատվածով խտրականություն չի արձանագրել: 
Միջին խտրական 0.35 միավորը ձևավորվել է քվոտաների կիրառման արդյունքում, քանի որ դրանք առկա են միայն 
ազգային մակարդակում, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում նման օրենսդրական պահանջ չկա:
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Եզ րա հան գում եր
 Գեն դե րային խտ րա կա նու թյան վե րաց ման ու ղ ղու
թյամբ ու ղ ղորդ ված պե տա կան քա ղա քա կա նու
թյու նը կա րող է դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
ե րկ րի տն տե սու թյան զար գաց ման վրա: Հա յաս-
տա նը ը ստ է ու թյան օ րենսդ րո րեն ե րաշ խա վո րել է 
կա նանց և տղա մարդ կանց հա մար հա վա սար ի րա-
վա կան պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը և հա մե մա տե-
լի է գեն դե րային հա վա սա րու թյուն ու նե ցող ա ռա ջա-
տար ե րկր նե րի հետ: 

Օ րենսդ րու թյան կի րառ ման և առ կա ի րա վի ճա
կի տե սան կյու նից եր կի րը դեռևս շո շա փե լի ար
դյունք ներ չի ար ձա նագ րել: Մաս նա վո րա պես հա-
մար ժեք վար ձատ րու թյան դրույթ նե րը կա րիք ու նեն 
գոր ծադր վե լու աշ խա տան քային գնա հատ ման մե-
խա նիզմ ե րի ներդր ման, շա հե կից նե րի հետ շա րու-
նա կա կան աշ խա տան քի ի րա կա նաց ման, տես չա-
վոր ման հզո րաց ման հաշ վին: Խտ րա կա նու թյու նը 
և օ րենսդ րու թյան խախ տում ե րը ի հայտ են գա լիս 
աշ խա տան քի ըն դուն վե լու պա հից: Ը ստ ա մե նայ-
նի` չեն գոր ծում այն մե խա նիզմ ե րը, ո րոնք թույլ 
կտային պաշտ պա նել աշ խա տան քային ի րա վուն քը 
և ա պա հո վել հա վա սար պայ ման նե րի առ կա յու թյու-
նը աշ խա տան քի շու կա յում: 

Աշ խա տան քի շու կա յում խտ րա կա նու թյան հիմ
քում կր թու թյան հա մա կար գային և ան ձի ա ռա
ջա դի մու թյան խն դիր ներ չկան: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման պա հին պե տա-
կան վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն նկա տե լի է դառ-
նում կա նանց ներգ րավ վա ծու թյան սահ մա նա փա-
կու թյու նը` ը ստ առ կա մաս նա գի տու թյուն նե րի: Կա-
րե լի է են թադ րել, որ ե րկ րում առ կա են խտ րա կան 
սո ցի ալ-մ շա կու թային նոր մա վո րում եր, ո րոնք սահ-
մա նա փա կում են ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյու նը:

 Ֆի նան սա կան հա սա նե լի ու թյան տե սան կյու նից 
Հա յաս տա նում սա հ ման ափակ են գոր ծա րար 
կա նանց հա մար մա տուց վող տե ղե կատ վա կան, 
ա ջակ ցու թյան և վե րա պատ րաստ ման ծա ռա յու
թյուն նե րը, ի նչ պես նաև հա տուկ պայ ման նե րով 
տրա մադր վող վար կային ծա ռա յու թյուն նե րը: Կա-
նանց շր ջա նում ձեռ նե րե ցու թյան խթա նու մը կա րող 
է խթա նել կա նանց շր ջա նում մաս նա վոր սե փա-
կա նու թյան մե ծա ցու մը, կա նանց զբաղ վա ծու թյան 
ա ճը, ո րը Հա յաս տա նի պայ ման նե րում ար դի ա կան  
խն դիր է: 

Աշ խա տան քի շու կա յում առ կա խտ րա կան պատ
կե րը և գոր ծա րար կա նանց փոքր թի վը բարձ րա
կարգ կր թու թյան առ կա յու թյան պայ ման նե րում 
մատ նա ցույց է ա նում սո ցի ա լա կան խտ րա կան 
նոր մա վո րում ե րի հնա րա վո րու թյու նը: Հա յաս տա-
նում  մի ջազ գային գնա հա տում ե րի սո ցի ա լա կան 
ի նս տի տուտ նե րի ու նոր մե րի տե սան կյու նից առ կա է 
բարձր խտ րա կան մո տե ցում: Այն մե ծա պես հետ ևում 
է սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես տա կան վի ժե ցում-
նե րից և ըն տա նե կան բռ նու թյան հաղ թա հար մանն 
ու ղղ ված օ րենսդ րու թյան, հետ ևա բար և պե տա կան 
ի նս տի տուտ նե րի հա մար ժեք ար ձա գանք ման մե խա-
նիզմ ե րի բա ցա կա յու թյու նից: Հե տա զո տու թյուն նե-
րը նաև հու շում են խոր քային կարծ րա տի պային սո-
ցի ա լա կան նոր մա վո րում ե րի առ կա յու թյան մա սին: 

Ըն տա նե կան բռ նու թյու նը` որ պես ա զա տու թյան 
սահ մա նա փակ ման ծայ րա հեղ մի ջոց, կնո ջը  
զր կում է ո րո շում ե րի կա յաց մա նը մաս նակ ցե լու 
հա վա սար հնա րա վո րու թյու նից և չե ղար կում ձայ
նի ի րա վուն քը: Մո տա վոր հաշ վարկ նե րով պարզ է 
դառ նում, որ թե՛ ան հատ նե րը, թե՛ գոր ծա տու նե րը 
ըն տա նե կան բռ նու թյան ար դյուն քում բա վա կա նին 
գու մար են կորց նում: 

Ֆի զի կա կան բռ նու թյու նից բա ցի կա նայք Հա յաս
տա նում են թարկ վում են տն տե սա կան բռ նու թյան, 
ո րը մատ նան շում է կարծ րա տի պե րի առ կա յու թյու
նը: Հար կա վոր են տն տե սա կան մո դե լա վոր ման կի-
րառ մամբ հի մ ավոր ված հաշ վարկ ներ այդ եր ևույ թի 
ամ բող ջա կան բե ռը գնա հա տե լու հա մար: Սա կայն, 
նախ նա կան հաշ վարկ նե րով պարզ  է դառ նում, որ 
այն կազ մում է ՀՆԱ-ի 0.53-0.63 տո կո սը:

 Վեր ջա պես, հան րային և քա ղա քա կան մաս նակ
ցու թյան ու քա ղա քա ցի ա կան ա զա տու թյուն նե րի 
տե սան կյու նից օ րենսդ րո րեն Հա յաս տա նը բա վա
կա նին ա ռա ջա տար դիր քեր է զբա ղեց նում: Քա-
ղա քա ցի ա կան ա զա տու թյուն նե րի տե սան կյու նից 
եր կի րը գեն դե րային ՍԻ ԳԻ հա մաթ վով ար ձա նագ-
րել է մի ջին ցու ցա նիշ՝ ի հա շիվ տե ղա շար ժի ա զա-
տու թյու նը ե րաշ խա վո րող օ րենսդ րու թյան: Քա ղա-
քա կան հա մա կար գում քվո տա վոր ման առ կա յու թյու-
նը քա ղա քա կան ի նս տի տուտ նե րի մի այն ազ գային 
մա կար դա կում ազ դել է հա մաթ վի ար ժե քի վրա: 
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Չ նա յած օ րենսդ րա կան չե զոք ու հա վա սա րու
թյու նը ե րաշ խա վո րող նոր մե րի` կնոջ նկատ մամբ 
խտ րա կան դր ևո րում ե րի կարծ րա տի պային հեն
քը բա վա կա նին սահ մա նա փա կող է: Տն տե սա կան 
ու ֆի զի կա կան բռ նու թյու նից, կնոջ սահ մա նա փակ 
ե կա մու տի ու սե փա կա նու թյան պատ կե րից, բարձր 
ա ռա ջա դի մու թյան պայ ման նե րում սահ մա նա փակ 
մաս նա գի տա կան կողմ ո րո շու մից, աշ խա տան քի 
շու կա յում ցածր վար ձատր վող աշ խա տանք ներ ի րա-
կա նաց նե լուց և ցածր պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լուց 
կա րե լի է են թադ րել հա սա րա կու թյու նում շր ջա նառ-

վող և կնոջ վար քա գի ծը սահ մա նա փա կող կարծ-
րա տի պե րի առ կա յու թյան մա սին, ո րը մե ծա պես 
սահ մա նա փա կում է վեր ջի նիս հան րային ու քա-
ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում ներգ րավ ված լի նե լու  
ա կն կա լիք նե րը: Հետ ևա բար, քվո տա վոր մա նը զու-
գա հեռ հար կա վոր է ու սում ա սի րել կարծ րա տի պե րի 
գո յաց ման ու շր ջա նա ռու թյան դի նա մի կան, ի նչ պես 
նաև ա ռան ձին ու սում ա սի րել հա րա բե րություն նե րի 
մշա կույթն ու վար քագ ծային ա կն կա լիք նե րը քա ղա-
քա կան կու սակ ցու թյուն նե րում: 

Ա ռա ջար կություն ներ
Հա յաս տա նը դեռևս հա մար ժեք աշ խա տան քի 
ի մաս տի ու դրան հա մա պա տաս խա նող հա վա սար 
վար ձատ րու թյան գոր ծուն մե խանիզմ ե րի պա
կաս ու նի: Քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման նպա տա-
կով ա ռա ջարկ վում է կա նանց և տղա մարդ կանց հա-
վա սար վար ձատր մանն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե-
րը ի րա կա նաց նել ե րեք՝ կար ճա ժամ կետ, միջ նա-
ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ փու լով: 

Կար ճա ժամ կետ գոր ծո ղություն ներ
Հա վա սար վար ձատ րու թյու նը նե րա ռել Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան 20142025 հե ռան կա
րային զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րում և 
ար տա ցո լել այն մշակ վե լիք գեն դե րային քա ղա
քա կա նու թյան ռազ մավա րա կան ծրագ րում: Սա 
նաև թույլ կտա գոր ծար կել մե խա նիզմ եր աշ խա-
տա վար ձի ճեղք ված քի պար բե րա կան դի տարկ ման 
ու վեր լու ծու թյան հա մար: 

Ա ռա ջին քայ լե րից մե կը կա րող է լի նել ծրագ րա վո-
րում ու վեր լու ծա կան հզո րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը:

 Կար ևոր է հա մար ժեք աշ խա տան քի և հա վա սար 
վար ձատ րու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյան լայն 

հեն քի ա պա հո վու մը, քա նի որ այն տար բեր շա հե-
կից նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցով 
խթա նում է գոր ծադր ման բա րե լա վու մը: Պե տա կան 
հա մա կար գում առ կա է, թե՛ ու ղ ղա հա յաց, թե՛ հո րի-
զո նա կան խտ րա կա նու թյուն: Հետ ևա բար, կա րե լի է 
այդ գոր ծըն թաց նե րը մեկ նար կել պե տա կան համա-
կար գից, այդ պի սով` նաև ո րո շա կի նշա ձող հաս տա-
տե լով և օ րի նակ ծա ռայե լով մյուս գոր ծա տու նե րին: 
Հետ ևա բար, ի րա զեկ ման շր ջա նա կում ա ռաջ նային 
դե րա կա տար ներ կհան դի սա նան պե տա կան կա-
ռույց նե րի մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 
բաժ նի կամ գոր ծա ռույթ ներն ու նե ցող ան ձինք, 
ա րհ մի ու թյան ղե կա վար նե րը, դա տա կան հա մա-
կար գի աշ խա տող նե րը և տես չա վոր ման գոր ծա-
ռույթ ու նե ցող մարմ ի ան ձնա կազ մը: Վեր ջա պես, 
կար ևոր է նե րա ռել ի րա զեկ ման շր ջա նա կում բո լոր 
աշ խա տա կից նե րին և սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր նե-
րին, այդ թվում նաև կա նանց հար ցե րով զբաղ վող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին: Հա յաս տա նը կա րող է 
մեկ նար կել պար բե րա կան հե տազո տու թյուն նե րի 
գոր ծըն թա ցը, ստեղ ծել դրա շա րու նա կա կա նու թյան 

Ֆինլանդիայում պատկան պետական մարմինը 
թողարկում է համարժեք աշխատանքն ու հավա- 
սար վարձատրությունը բացատրող գրքույկներ: 

Շվեդիայում հավասարության հարցերով զբաղ- 
վող օմբուցմենի գրասենյակը վարձատրության 
մասին պարբերական հետազոտությունների 
արդյունքում թողարկվող գրքույկներ է բաժանում՝ 
առաջարկելով այն քայլերը, որոնք կարող են 
շտկել իրավիճակը:

Լիտվայում «Կանանց և տղամարդկանց հավա- 
սար հնարավորությունների 2010-2014» երրորդ 
ազգային ծրագրում որպես նպատակ ամրագրված 
է աշխատավարձի ճեղքվածքի կրճատումը՝ շեշ- 
տադրելով այդ ճեղքվածքի առաջացման հիմքերի 
վերլուծությունն ու վերացումը:
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մե խա նիզ մը՝ այն տեղ ներգ րա վե լով սո ցի ա լա կան 
գոր ծըն կեր նե րին և տա րին մեկ ան գամ թո ղար-
կել նմա նա տիպ գր քույկ ներ: Սրանք կա րող են զու-
գակց վել հա վա սար վար ձատ րու թյա նը նվիր ված 
տա րե կան մի ջո ցա ռում ե րին, ո րոնք կլու սա բա նեն 
ե րկ րում առ կա ի րա վի ճա կը և ծրագ րա վոր ված աշ-
խա տանք նե րը: Կա րե լի է օ րի նակ աշ խա տա վո րի օր-
վան ըն դա ռաջ (օ րի նակ՝ ապ րի լի 30-ը) հայ տա րա րել 
հա վա սար վար ձատ րու թյա նը նվիր ված օր: Այդ պի սի 
պրակ տի կա կա մի շարք ե րկր նե րում:

Հար կա վոր է խթա նել այս ու ղ ղու թյամբ տար բեր 
հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: Տա րե կան 
վեր լու ծու թյա նը զու գա հեռ կա րե լի է ստեղ ծել և խրա-
խու սել այդ պի սի հե տա զո տա կան կա րո ղու թյուն ներ 
ո լոր տային ա կա դե մի ա կան ծրագ րեր ու նե ցող բու-
հա կան հաս տա տու թյուն նե րում և ան կախ վեր լու ծա-
կան կենտ րոն նե րում՝ ա ռա ջար կե լով տա րե կան վեր-
լու ծու թյան հա մար հիմ քային վեր լու ծու թյուն նե րի 
շար քի ի րա կա նաց ման հա մա ֆի նան սա վոր ման մե-
խա նիզմ եր: Բա վա րար չէ մի այն ի րա վի ճա կի վեր-
լու ծու թյան հա մար գոր ծած վող վի ճա կագ րու թյու նը, 
շատ կար ևոր է խթա նել տե սա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի զար գա ցու մը, ո րոնք մո դե լա վո րում ե րի 

հի ման վրա կա րող են բա ցատ րել աշ խա տա վար ձի 
ճեղք ված քի խոր քային պատ ճառ նե րը: Դրանք հա-
ճախ մի ջո լոր տային ու մշա կու թային հենք ու նեն և 
պա հան ջում են վար քագ ծային տն տե սա գի տու թյան 
վրա հիմ ված լրա ցու ցիչ ա ռար կա յա կան հիմ ա վո-
րում եր: Բա ցի այդ, պե տա կան հա մա կար գում գոր-
ծող կա ռույց նե րի հա մար տա րե կան աշ խա տա վար-
ձի վե րա բե րյալ հա վա սա րու թյան բա ցա հայտ մանն 
ու ղղ ված վեր լու ծու թյուն նե րը կա րող են լավ օ րի նակ 
հան դի սա նալ մյուս նե րի հա մար: Կա րե լի է այդ 
պրակ տի կան դարձ նել պար տա դիր և տա րե կան 
հաշ վետ վու թյուն նե րում նե րա ռել որ պես ար դյու նա-
վե տու թյան գնա հատ ման գոր ծիք: Սա նաև թույլ 
կտա ազ գային վի ճա կագ րու թյա նը այս խն դիր նե րի 
վեր հան մա նը ու ղղ ված ագ րե գաց ման մե թո դա բա-
նու թյուն կի րա ռել և հրա պա րա կել դրանք:

 Միջ նա ժամ կետ գոր ծո ղություն ներ
 Կա ռա վա րու թյու նը կա րող է միջ նա ժամ կետ գոր
ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում նե րա ռել պե տա կան 
հա մա կար գի կա ռույց նե րում գեն դե րային խտ րա
կա նու թյան բա ցա ռու մը որ պես նպա տակ: Այն թույլ 
կտա մեկ նար կել ե րկ րում աշ խա տան քի շու կա յում 
առ կա խտ րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ու նոր մե րի 
աս տի ճա նա կան փո խա կեր պում ու կհան գեց նի աշ-
խա տա վար ձի ճեղք ված քի կր ճատ մա նը: Այս նպա-
տա կով պե տա կան կա ռույց նե րում նպա տա կա հար-
մար է գնա հա տել պաշ տո նի նկա րագ րե րը և վեր-
հա նել խտ րա կան ձևա կեր պում ե րը, ո րոնք վե րա-
բե րում են « հա մար ժե քու թյան» գնա հատ ման մե թո-
դա բա նու թյա նը: Այս նպա տա կով Ա ՄԿ-ի ա ջակ ցու-
թյամբ կա րե լի է մշա կել խտ րա կա նու թյու նից զերծ 
աշ խա տան քի նկա րագ րե րի գնա հատ ման մե թո դա-
բա նա կան գոր ծիք, ի նչ պես դա ար վել է Բել գի ա յում, 
Շվեյ ցա րի ա յում, Նոր Զե լան դի ա յում: Չա փա զանց 
կար ևոր է, որ այս գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում 
ներգ րավ ված լի նեն բո լոր շա հե կից նե րը և մաս նա-
վո րա պես կա նայք: Բա ցի այդ, նպա տա կա հար մար 
է պար բե րա բար ա պա հո վել տե ղե կատ վու թյան տա-
րա ծու մը գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ` այն զու գակ ցե-

լով տար բեր բար դու թյան վե րա պատ րաստ ման դա ս- 
ըն թաց նե րով:

 Պե տա կան հա մա կար գի ամ բող ջա կան ի նք նագ-
նա հատ ման մեկ փու լից հե տո են թադր վում է, որ 
հա մա կար գը պատ րաստ կլի նի ար տա քին գնա հա-
տ մա նը, ո րը կա րող է ի րա կա նաց նել տես չա վո րող 
գոր ծա ռույթ ու նե ցող մար մի նը, ար դեն ի սկ ու նե նա-
լով դրա հա մար բո լոր ան հրա ժեշտ գոր ծիք ներն ու 
վե րա պատ րաս տում ե րը: Սա նաև են թադ րում է, որ 
ա ռա ջին փու լի ար դյուն քում ե րկ րում ձևա վոր վել է 
վի ճա կագ րու թյան հա վա քագր ման ա ռա վել հար մա-
րեց ված հա մա կարգ և տես չա վոր ման գոր ծա ռույթ 
ու նե ցող մար մինն էլ տնօ րի նում է տե ղե կատ վու թյան 
հեն քի վրա գոր ծող կա ռա վար ման վի ճա կագ րա կան 
հա մա կարգ:

Միջ նա ժամ կետ հե ռան կա րում ար դեն կար ևոր է 
աս տի ճա նա բար ներգ րա վել սո ցի ա լա կան գոր ծ 
ըն կեր նե րին` տրա մադ րե լով աշ խա տավար ձի ճեղք-
ված քի վե րա բե րյալ օգ տա կար վի ճա կագ րու թյունն 
ու ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, քա ղա քա կան 

Հոլանդիայում իրականացվել է համապարփակ 
գնահատում, որը փորձել է վերլուծել աշխատանքի 
գնահատման համակարգը` գործածելով խտրա- 
կանությունից զերծ աշխատանքի գնահատման 
մշակված մեթոդաբանություն:
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կա ռույց նե րի, ո լոր տային քա ղա քա կա նու թյան վրա 
նե րազ դող փոր ձա գետ նե րի, աշ խա տան քային ի րա-
վուն քի հետ ա ռնչ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին ու լայն հան րու թյա նը: Սա թույլ 

կտա նաև հիմ ա կան շա հե կից նե րի շր ջա նում ձևա-
վոր վել ո րո շա կի ըն կա լում եր փաս տա ցի խտ րա կա-
նու թյան առ կա յու թյան և դրա լուծ ման մե թոդ նե րի ու 
գոր ծիք նե րի առ կա յու թյան մա սին: 

Պե տա կան մար մի նե րը կա րող են աս տի ճա նա
բար խթա նել փաս տա ցի խտ րա կա նու թյան գնա
հատ ման ու վե րաց ման պրակ տի կան մաս նա վոր 
հատ վա ծի կազ մա կեր պու թյու նե րում՝ մաս նա վո-
րա պես տես չու թյան մի ջո ցով ստեղծ ված վի ճա կագ-
րա կան հզո րու թյուն նե րի հի ման վրա: Ո րոշ ե րկր ներ 
այդ գոր ծըն թա ցը ամ րագ րում են օ րենսդ րու թյամբ 
կամ ազ գային ծրագ րով, ո րոշ ներն էլ այն ի րա կանց-
նում են դրա հա մար ստեղծ ված հա տուկ մարմ ի 
կամ խորհր դի մի ջո ցով: 

Պե տա կան մար մին նե րը կա րող են աս տի ճա նա
բար խրա խու սել մաս նա վոր հատ վա ծի մաս նակ
ցու թյու նը՝ տես չա կան մարմ ի մա կար դա կում հզո-
րու թյուն նե րը ձևա վոր ված լի նե լու պայ ման նե րում: 
Հա յաս տա նի դեպ քում պե տու թյու նը կա րող է նա խօ-
րոք (մի քա նի տա րի ա ռաջ) հայ տա րա րել նման կար-
գա վոր ման ան ցնե լու նպա տա կադ րում ու ա ջակ ցել 
տն տես վա րող նե րին աս տի ճա նա բար ան ցնել այդ 
հա մա կար գին: Տր ված մի ջան կյալ հատ վա ծում հայ-
տա րա րել, որ գնում ե րի ըն թաց քում նա խընտ րու-
թյու նը կտր վի այն գոր ծա տու նե րին, ո րոնք ար դեն 
կա մա վոր նա խա ձեռ նել են ի նք նա վեր լու ծու թյունն ու 
պատ րաստ վում են գնա հատ մա նը: 

Եր կա րա ժամ կետ գոր ծո ղություն ներ
 Պե տա կան մար մին նե րը օգ տա գոր ծե լով պե
տա կան գնում ե րի մե խա նիզ մը այս փու լում կա
րող են սահ մա նա փա կել այն տն տես վա րող նե րի 
ներգ րավ վա ծու թյու նը, ո րոնք չեն ի րա կա նաց
նում պար բե րա կան գնա հա տում եր: Գնում ե րի 
սանդ ղա կում կա րե լի է նաև սահ մա նա փա կում եր  
մտց նել` ը ստ հայ տա րար վող մր ցույ թի գն ման տե սա-
կի, որ պես զի ե րկ րում մեծ ար տադ րա կան հզո րու-

թյուն ներ ու նե ցող և/ կամ մե ծա թիվ աշ խա տան քային 
կո լեկ տիվ ու նե ցող տն տես վա րող նե րը պար բե րա-
բար ի րա կա նաց նեն ի նք նա վեր լու ծու թյուն ու աշ խա-
տան քի տես չու թյան օգ նու թյամբ նաև ամ փո փեն ար-
տա քին գնա հատ ման աշ խա տանք նե րը` ներ կա յաց-
նե լով բա րե լավ ման հա մա պա տաս խան ծրագ րե րը:

Ս տեղ ծել ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար
ցե րի նա խա րա րու թյա նը կից հա մա կար գող խոր
հուրդ՝ նե րա ռե լով բո լոր գոր ծըն կեր նե րին: Ազ գային 
մա կար դա կում հա մա պա տաս խան լի ա զոր մար մի նը 
սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա տեղ կա րող 
է քն նար կել նա խոր դիվ ի րա կանց ված գնա հա տում-
նե րի ու ազ գային մա կար դա կում առ կա ի րա վի ճա կի 
վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը, հե տա գա զար գաց-
ման ծրագ րի հիմ քե րի նա խագծ ման նպա տա կով:

Հոնդուրասում, Հարավ Կորեական Հանրապե- 
տությունում և Լիտվայում հավասար վարձա- 
տրության իրականացման ընթացքը նկարագըր- 
ված է ծրագրում կամ էլ դրա իրականացման 
պահանջը ամրագրված է օրենսդրությամբ: 

Նորվեգիայում այդ նպատակով ստեղծված 
հանձնաժողովը հրապարակում է պարբերական 
վերլուծականներ` զուգահեռաբար առաջարկելով 
լուծման մեթոդներ ու գործիքներ:

Ֆինլանդիայի պատկան լիազոր մարմինը տեղե-
կատվական համառոտ գրականության միջոցով 
լայն հանրության շրջանում տարածել է համարժեք 
աշխատանքի դիմաց հավասար վարձատրության 
իմաստն ու գնահատման մեթոդները: 

Շվեդիայում այդ տեղեկատվական գրքույկներում 
նաև ներառված է վարձատրության գնահատման 
համար անհրաժեշտ քայլեր նախաձեռնելու հեր- 
թականությունը, որը հեշտացնում է գործատուի 
համար գնահատման նախապատրաստումը, 
ինչպես նաև իրազեկում դրա անհրաժեշտության 
մասին:

Շվեյցարիայում պետական գնումների մասին 
իրավական կարգավորումների համաձայն, 
պետական գնումներին կարող են մասնակցել 
միայն այն տնտեսվարողները, որոնք ապահովում 
են հավասար վարձատրություն համարժեք 
աշխատանքի համար:
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Ս տեղ ծել տար բեր մար մին նե րի կող մից բազ մա
կի կամ մի ա կի հա վա քագր վող վի ճա կագ րա կան 
պոր տալ: Այս փու լում ար դեն վի ճա կագ րու թյան 
հա վա քագր ման ու ՀՀ Ա ՎԾ կա նանց և տղա մարդ-
կանց վի ճա կագ րու թյան տրա մադր ման մե թո դա բա-
նու թյան վե րա բե րյալ նա խա րա րու թյու նը կա րող է 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել, ո րոնց ար դյուն քում 
հան րու թյա նը կտ րա մադր վի այլ հա տույ թով հա-
մադր վող վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ: Դրանք թույլ 
կտան զար գաց նել ան կախ հե տա զո տու թյուն նե րի 
հնա րա վո րու թյուն նե րը:

Մեկ նար կել խոր քային ու սում ասի րու թյուն նե րը՝ 
վե րաց նե լու հա մար ան հա մար ժե քու թյան մա ցոր
դային դրս ևո րումե րը: Հա մար ժեք աշ խա տան քի 
դի մաց հա վա սար վար ձատ րու թյան հնա րա վո րու-
թյու նը շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է և այս փու լում 
ազ գային մա կար դա կում ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյան 
ար դյունք նե րը կա րող են նշ մա րել ա ռա վել խնդ րա-
հա րույց հատ ված ներ, ո րոնք նա խա րա րու թյան նա-
խա ձեռ նու թյամբ ու սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցա բար կա րե լի է լրա ցու ցիչ ու-
սում ա սի րել՝ հաս կա նա լու հա մար առ կա խտ րա կա-
նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և դրանց խոր-
քային պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րը:

Չ նա յած Հա յաս տա նում աշ խա տան քային օ րենս- 
դ րու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է մի ջազ գա յնա- 
գ րի պայ ման նե րին, սա կայն դրանց ի րա կանաց ման 
հա մար պե տու թյու նը կա րող է ո րո շում կա յա նցել 
լրա ցու ցիչ օ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ակ տե րի մշակ-
ման ու գոր ծադր ման մե խա նիզմ ե րի վե րա բե րյալ: 
Ազ գային գնա հատ ման ար դյունք նե րի ու ա ռան ձին 
ո լորտ նե րի գնա հա տում ե րի առ կա յու թյան պայ-
ման նե րում նպա տա կա հար մար է նաև մտա ծել են-
թաօ րենսդ րա կան ակ տե րի մշակ ման մա սին: 

Այլ ա ռա ջար կություն ներ
 Կա նանց շր ջա նում խթա նել ձեռ նե րե ցու թյու նը՝ 
ա ջակ ցու թյան տար բե րակ ված ծա ռա յություն նե րի 
մա տուց ման մի ջո ցով: Ձեռ նե րե ցու թյամբ զբաղ վող 
կա նայք` ը ստ առ կա տվյալ նե րի, նե րա ռում են ա վե լի 
մեծ թվով կա նանց և սա ա նուղ ղա կի ո րեն ազ դում է 
նաև կա նանց զբաղ վա ծու թյան բարձ րաց ման վրա: 
Հետ ևա բար, կար ևոր է թի րա խա վո րել ձեռ նե րե ցու-
թյամբ զբաղ վող կա նանց, և ի րենց կա րիք նե րի գնա-
հատ ման հեն քի վրա տար բեր տե ղե կատ վա կան ու 
ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տար բե րակ ված և 
ճկուն փա թեթ ա ռա ջար կել՝ նոր ան ձանց ներգ րա վե-
լու հե ռան կա րով:

 Կի րա ռել գեն դե րային և տա րա բա ժան ված ցու
ցիչ նե րի հի ման վրա վի ճա կագ րա կան տվյալ նե
րի պար բե րա կան հա վա քագ րու մը: Այդ ցու ցիչ նե րը 
թույլ կտան գնա հա տել պե տա կան քա ղա քա կա նու-
թյան ար դյու նա վե տու թյունն ու կա յու նու թյու նը և կա-
րող են դառ նալ մշակ վող ռազ մա վա րա կան ծրագ րե-
րի մշ տա դի տարկ ման և գնա հատ ման հա մա կար գի 
բա զան: Ա վե լին, այդ վի ճա կագ րու թյան առ կա յու-
թյան պայ ման նե րում կա րե լի է նաև խթա նել ան կախ 
հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը տար բեր 
հաս տա տու թյուն նե րում:

Միացյալ Թագավորության դեպքում կառավա- 
րության գործունեության ծրագրի գնահատման 
փուլում աշխատավարձի ճեղքվածքի պատճառ- 
ների վերլուծությունները բացահայտել են 
դրանց վրա կարծրատիպերի ազդեցության 
առկայության պատճառահետևանքային կապը: 
Արդյունքում, պետական քաղաքականության 
մակարդակում որոշվել է վերանայել կրթա- 
կան քաղաքականության ու ընտանիքի քաղաքա- 
կանության համարժեք մոտեցումները:

Խորվատիայում կանանց և տղամարդկանց իրա- 
վահավասարության մասին ազգային օրենս- 
դրությունը պարտադրում է, որ աշխատավայրում 
գենդերային խտրականության վերաբերյալ պար- 
բերաբար հավաքագրվի` ըստ սեռի առանձնաց- 
ված վիճակագրության: 

Գերմանիան` որպես խորհրդարանական պետա- 
կան համակարգ ունեցող երկիր, գենդերային 
հավասարության մասին համադրված (որոշակի 
ժամանակաշրջան դիտարկող) զեկույցը 2011 
թվականին ներկայացրել է խորհրդարանի 
քննարկմանը: 
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 Ներ մու ծել կր թու թյան բո վան դա կու թյան և ման
կա վար ժա կան մե թո դա բա նու թյան գեն դե րային 
չե զո քու թյան պար բե րա կան գնա հատ ման մե
խա նիզ մը: Աղ ջիկ նե րի գեր կենտ րո նա ցու մը ո րո շա-
կի մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րե րում հան- 
 րակր թա կան դպ րո ցում չի հիմ ա վոր վում վեր ջին-
նե րիս կող մից գի տա տեխ նո լո գի ա կան ո լորտ նե րի 
հա մար պա հանջ վող գի տե լիք նե րի հա մե մա տա կան 
նվազ ի մա ցու թյամբ: Ա վե լին, մի ջազ գային ստու-

գա տես նե րում աղ ջիկ նե րը ի րենց ար ձա նագ րած 
ար դյունք նե րով գե րա զան ցում են տղա նե րին: Դրա 
փո խա րեն, ար դեն ի սկ ի րա կանց ված ու սում ա սի-
րու թյուն նե րը մատ նա ցույց են ա նում կր թու թյան բո-
վան դա կու թյան և ման կա վար ժա կան մե թոդ նե րի 
խտ րա կան դրս ևո րում ե րը: Դրանք նաև առ կա են 
կր թու թյան բո վան դա կու թյու նում առ կա մաս նա գի-
տա կան դե րե րում, ո րոնք, ը ստ սե ռի, խիստ կարծ-
րա տի պայ նաց ված են: 

Հե տա զո տություն ներ
 Հար կա վոր է լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն նե րի մի
ջո ցով ճշ տել և տա րան ջա տել այն խմ բե րը, ո րոնց 
հա մար աշ խա տան քի շու կա յում խա ղի կա նոն նե րը 
ա ռա ջաց նում են խտ րա կան՝ մաս նա վո րա պես ու ղ-
ղա հա յաց խտ րա կան դրս ևո րում եր և այն հա սա րա-
կա կան ու մշա կու թային նոր մա վո րում ե րը, ո րոնք 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ ա ռա ջաց նում են հո-
րի զո նա կան խտ րա կան դրս ևո րում եր և կա նանց 
հա մար սահ մա նում աշ խա տան քի ա ռու մով ե րկ րոր-
դային ա կն կա լիք ներ:

 Ձեռ նար կու թյուն նե րի հե տա զո տու թյան ար դյունք
նե րը փաս տում են, որ կա նանց զբաղ վա ծու թյու նը 
ձեռ նար կու թյուն նե րում, որ տեղ ղե կա վա րը կին է, 
բա վա կա նին մեծ թիվ է կազ մում: Դա կա րող է պայ-
մա նա վոր ված լի նել ձեռ նար կու թյան գոր ծու նե ու-
թյան ո լոր տով, դրա մե ծու թյամբ, բայց նաև կա րող 

է մատ նան շել կին ղե կա վար ու նե նա լու ա ռանձ նա-
հատ կու թյու նը աշ խա տան քի ըն դու նե լիս: Վեր ջին 
են թադ րու թյու նը ստու գե լու հա մար հար կա վոր է 
ի րա կա նաց նել լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն, ո րը 
թույլ կտա ա նել հիմ ա վոր եզ րա հան գում եր:

 Կին ղե կա վար ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րում 
2009ից 2013 թվա կան նե րի ըն թաց քում ար
տադ րա կան հատ վա ծում ներգ րավ ված կա նանց 
մաս նա բա ժի նը նվա զել է, փո խա րե նը` միև նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ար ձա նագ րե լով աճ ոչ ար-
տադ րա կան հատ վա ծում: Հար կա վոր են լրա ցու ցիչ 
հե տա զո տու թյուն ներ հաս կա նա լու հա մար այն, թե 
ին չով է պայ մա նա վոր ված ար տադ րա կան մա սում 
(որ տեղ, որ պես կա նոն, աշ խա տա վար ձի չափն ա վե-
լի մեծ է) կա նանց թվի նվա զու մը:
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