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Ե րախ տի քի խոսք 
Այս զե կույ ցը պա րու նա կում է ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան և 
կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան խթան ման ո լոր տում աշ խա տող բազ-
մա թիվ ան հատ նե րի հե ղի նա կային գա ղա փար ներ, ա ռա ջար կու թյուն ներ, փոր-
ձա ռու թյուն և գի տե լիք ներ։
Այս հրա տա րա կու թյան մի տքն ի սկզ բա նե ա ռաջ է քա շել է Ջու լի Բա լինգ թո նը՝ 
ՄԱԶԾ Ը նտ րա կան շր ջա փու լի ա ջակ ցու թյան գլո բալ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում։ 
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դա լը, Հե լե նա Քա թը, Ա լե ի դա Ֆե րե ի րան, Ջու լի ա Քյոթ գե նը, Նիլլ Մաք քե նը, 
Սո նյա Պալ մի  ե րին, Մա նո ւե լա Պո պո վի ցին և Քեյթ Սա լի վա նը։
 Տեքս տում տեղ են գտել նաև հետ ևյալ ան ձնանց մե կ նա բա նու թյուն ներն ու 
ար ձան գանք նե րը. Խո սե Մա րի ա Ա րա նազ, Սու կի Բի վերս, Ան նա Քոլ լինս 
Ֆալք, Ա նդ րես դել Կաս տիլ լո, Ֆրան ցիս կո Կո բոս, Ռան դի Դեյ վիս, Ջոր ջի ա 
Դե պաո լի, Ռի քար դո դե Գի մա րաես Պին տո, Ի րե նա  Հա ժի աբ դիչ, Ա լիս Հար-
դինգ Շա քել ֆոլդ, Լե ոն Հեթ թեն բերգ, Սա րա Մա յա Նու գե րա, Ժո զե ֆին Օ դե-
րա, Նիլ սեն Պե րեզ, Դեյ վիդ Փոթ թի, Օլ գա Ռե բեյդ, Յո րամ Ռու կամ բե, Էլ մարս 
Սվե կիս, Լյու սի են Տու լու, ՄԱԿ-Կա նայք կա ռույ ցի պա կիս տա նյան գրա սե նյակ։ 
Ընտ րա կան մար մի ն նե րում գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման վե րա բե-
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վա րու թյան ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյա նը ՄԱԶԾ Ը նտ րա կան շր ջա փու լի 
ա ջակ ցու թյան գլո բալ ծրագ րին և Շվե դա կան մի  ջազ գային զար գաց ման և 
հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծա կա լու թյան ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյա նը ՄԱԿ-
Կա նայք կա ռույ ցի ռազ մա վա րա կան ծրագ րային շր ջա նա կին։
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Կա նանց լի ար ժեք և հա վա սար մաս նակ ցու թյու նը 
քա ղա քա կան և ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա-
րող է դի տարկ վել որ պես կա նանց հզո րաց ման և 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան ա պա հով ման գոր-
ծըն թա ցի « լակ մու սի թղ թով» փոր ձար կում: Մաս նակ-
ցե լով ը նտ րու թյուն նե րին որ պես ը նտ րող ներ կամ 
թեկ նա ծու ներ, ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում վար-
չա րա րա կան աշ խա տանք ներ կա տա րող ներ կամ 
կու սակ ցու թյան ա ջա կից ներ՝ կա նայք ներ կա յաց-
նում են ի րենց սե փա կան կա րիք նե րը և շա հե րը, և 
կա յաց ված ո րո շումն  երն ա վե լի լավ են ար տա ցո լում 
ը նտ րա զանգ վա ծի կա րիք նե րը: Քա ղա քա կան գոր-
ծըն թաց նե րը դառ նում են ա վե լի ը նդ գր կուն և ամ-
րապնդ վում է ժո ղովր դա վա րու թյու նը: 

Մինչ դեռ ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց 
քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյունն ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում է, ը նտ րու թյուն նե րի վար չա րա րու թյուն 
ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րը, ո րոնք հայտ նի են որ-
պես «ընտ րա կան մար մի ն ներ» (ԸՄ), ի նչ պես նաև 
կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խրա խու սե լու մա սով 
դրանց դե րա կա տա րու մը կար ծես բա վա րար ու շադ-
րու թյան չի ար ժա նա նում: Եվ աա տե ղի է ու նե նում 
ան կախ այն փաս տից, որ ը նտ րա կան մար մի ն ներն 
ու նեն կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խրա խու սե լու հա-
մար բազ մա թիվ նա խադ րյալ ներ ը նտ րա կաան շր ջա-
փու լի ո ղջ ըն թաց քում՝ սկ սած ը նտ րող նե րի գրան ցու-
մի ց և ը նտ րող նե րի կր թու թյու նից, մի նչև թեկ նա ծու-
նե րի գրան ցու մը և ը նտ րու թյուն նե րի օ րը տե ղա մա-
սային կենտ րոն ներ կա նանց մուտ քի ա պա հո վու մը: 

Ինչ պես ներ կա յաց վում է սույն ձեռ նար կում ը նտ րա-
կան մար մի ն նե րի լրա ցու ցիչ և ոչ պա կաս կար ևոր 
ներդ րում կա րող է լի նել ի րենց սե փա կան գոր ծըն-
թաց նե րի և գոր ծե լա կեր պե րի գեն դե րային զգա յու-
նու թյան ա պա հո վու մը: Սա ը նդ գր կում է գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան ա պա հով ման հս տակ հանձ նա ռու-
մը գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյան մի  ջո ցով կամ 

ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րում գեն դե րային զգա յուն 
տար րեր ը նդ գր կե լով, ա պա հո վե լով կա նանց ներ կա-
յաց վա ծու թյու նը հաս տա տու թյան բո լոր մա կար դակ-
նե րում, այդ թվում՝ ղե կա վար դե րե րում, ո ղջ ան ձնա-
կազ մի  հա մար ի րա կա նաց նե լով գեն դե րային զգա-
յուն վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ և ա պա-
հո վե լով ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցին ա ռնչ վող բո լոր 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ը ստ սե ռի տա րան ջա-
տում։ Որ դեգ րե լով այս գոր ծե լա կեր պե րը՝ ը նտ րա-
կան մար մի ն նե րը դառ նում են գեն դե րային զգա յուն 
դե րային մո դել հան դի սա ցող հաս տա տու թյուն ներ 
և ու ղի են հար թում մյուս նե րի հաս տա տու թյուն նե րի 
հա մար։  

ՄԱԶԾ-ի և ՄԱԿ֊ Կա նայք կա ռույ ցի հա մար գեն դե-
րային հա վա սա րու թյու նը և քա ղա քա կան և ը նտ-
րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց հզո րա ցու մը 
հան դի սա նում է գե րա կա ո ւղ ղու թյուն: Բո լոր տա րա-
ծաշր ջան նե րում շատ ե րկ րի գրա սե նյակ ներ ի րա կա-
նաց նում են այն պի սի ծրագ րեր, ո րոնք ո ւղղ ված են 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րի  կա րո ղու թյուն նե րի զար-
գաց մա նը՝ կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյու նը 
խթա նե լու նպա տա կով: Սույն ձեռ նար կը նկա րագ-
րում է ՄԱԿ-ի և ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կող մի ց 
ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը, ա ռա ջար կե լով 
կոնկ րետ քայ լե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք մի տ ված են վե-
րաց նե լու կա նանց ի նք նաար տա հայտ մա նը խո չըն-
դո տող գոր ծոն նե րը։ 

Սույն ձեռ նար կը ներ կա յաց նում է նո րա րար և ար-
դյու նա վետ ծրագ րային մի  ջամ տու թյուն ներ, ո րոնց 
մի  ջո ցով կազ մա կեր պու թյուն նե րը շա րու նա կե լու են 
ա ջակ ցել կա նանց քա ղա քա կան հզո րաց մա նը: Այն 
ար տա ցո լում է բարձր գոր ծըն կե րա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րը ՄԱԶԾ-ի և ՄԱԿ֊ Կա նայք կազ մա կեր-
պու թյան մի ջև կա նանց քա ղա քա կան և ը նտ րա կան 
մաս նակ ցու թյան հար ցե րի շուրջ և ներ կա յաց նում է 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի 

Նախաբան 
ՄԱԶԾ և ՄԱԿ֊կանայք կառույցի կողմից
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հզորացման կառույց

ամ րապնդ ման լա վա գույն փոր ձի օ րի նակ ներ: Նման 
ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րու թյան խթա նու մը շատ 
կար ևոր է կա նանց հա մար ո րա կյալ ար դյունք ներ 
ա պա հո վե լու ի մաս տով: 

Ցան կա նում ե նք շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել բո լոր 
նրանց, ով քեր մե  ծա հո գա բար տրա մադ րել են ի րենց 
ժա մա նա կը ո ղջ աշ խար հում ը նտ րա կան մար մի ն-
նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի վե-
րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ հա վա քագ րե լու հա մար 
և հույս ե նք հայտ նում, որ այս հրա տա րա կու թյու նը 

կծա ռայի որ պես օգ տա կար ռե սուրս նման մաս նա-
գետ նե րի և փոր ձա րար նե րի հա մար: 
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 Հա մընդգր կուն ը նտ րու թյուն նե րը, որ տեղ ը նտ րե լու և ը նտր վե լու ի րա վունք ու նե ցող բո լոր 
ան հատ ներն ու նեն քվե ար կե լու և ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ը նտ րե լու հնա րա վո րու թյուն, 
ժո ղովր դա վա րու թյան ա ռանց քային նա խա պայ ման ե ն։  Հա մընդգր կուն ը նտ րու թյուն ներ ան-
ցկաց նե լու հա մար կար ևոր է ա պա հո վել կա նանց և տղա մարդ կանց մաս նակ ցու թյունն ա ռանց 
ա նար դար խո չըն դոտ նե րի։  Սույն ձեռ նար կը ներ կա յաց նում է ը նտ րու թյուն նե րի վար չա րա րու-
թյամբ և կազ մա կերպ մամբ զբաղ վող ը նտ րա կան մար մին նե րի կող մից կա տար վող ար դյու նա-
վետ աշ խա տան քը, ո րն ո ւղղ ված է ա պա հո վե լու կա նանց ա ռանց քային դե րա կա տա րումն այս 
մար մին նե րում, ի նչ պես նաև ա ռա վել ը նդ գր կուն մաս նակ ցու թյունն ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց-
ման և բուն ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում։

Թեև սա լայ նո րեն ըն դուն ված տե սա կետ չէ, ը նտ րա կան 
և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս նակ-
ցու թյան խթան ման հար ցում ը նտ րա կան մար մի ն ներն 
ու նեն ա ռանց քային դե րա կա տա րում։ Ան կախ գո յու թյուն 
ու նե ցեղ տար բեր մո դել նե րից՝ ը նտ րա կան մար մի ն նե րը 
պա տաս խա նա տու են ի նչ պես բուն ը նտ րու թյուն նե րի 
ան ցկաց ման, այն պես էլ նա խընտ րա կան բո լոր փու լե րի 
կազ մա կերպ ման հա մար, այդ թվում՝ ը նտ րող նե րի և 
թեկ նա ծու նե րի գրան ցու մը, քվե ար կու թյան նա խա պատ-
րաս տու մը, ը նտ րող նե րի կր թու թյու նը և ի րա զե կու մը։ 
Այս մար մի ն նե րի աշ խա տա կից ներն ա ռաջ նորդ վում են 
այն պի սի ծա ռայո ղա կան սկզ բունք նե րով, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
ան կողմն  ա կա լու թյու նը, ան կա շա ռու թյու նը, հաշտ վո ղա-
կա նու թյու նը և է թի կայի բարձ րա գույն չա փա նիշ նե րը։ 
Ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի նկատ մամբ վս տա-
հու թյու նը մե  ծա պես կախ ված է ը նտ րա կան մարմն  ի 
մաս նա գի տա կան հմ տու թյու նից, թա փան ցի կու թյու նից, 
ա զն վու թյու նից և վս տա հե լի ու թյու նից, ի նչ պես նաև ը նտ-
րա կան վար չա րա րու թյան ձևից։

 Շատ ե րկր նե րում այս հաս տա տու թյուն նե րը կար ևոր դեր 
են կա տա րում ը նտ րա կան ըն թա ցա կար գե րի մշակ ման 
և/ կամ կի րարկ ման հար ցում։ Ը նտ րա կան օ րենսդ րու-
թյան ի րենց խոր քային ի մա ցու թյան շնոր հիվ ը նտ րա կան 
մար մի ն ներն ու նեն գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը և 
կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խթա նե լու բա ցա ռիկ հնա-
րա վո րու թյուն։ Ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կազ մա կեր-
պա կան կա ռուց ված քի, ըն թա ցա կար գե րի, կա նոն նե րի 
և նոր մե  րի ման րազն նին ու սումն  ա սի րու թյու նը թույլ 
կտա նա խան շել կա նանց մաս նակ ցու թյան խթան ման 

մի  ջոց նե րը և ճա նա պարհ նե րը։ Կա նանց մաս նակ ցու-
թյան պո տեն ցի ալ խո չըն դոտ նե րի վեր լու ծու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ է ու սումն  ա սի րել, թե ի նչ պես են կազ մա կեր-
պա կան կա ռուց ված քը, ըն թա ցա կար գե րը, կա նոն նե րը և 
նոր մե  րը նպաս տում դրանց հա րատև մա նը։

 Գեն դե րային հա վա սա րու թյան և կա նանց հզո րաց մանն 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն տվող ը նտ րա կան մար մի ն նե րին 
հա ջող վել է կան խազ դիչ կեր պով ստեղ ծել կա նանց մաս-
նակ ցու թյու նը խթա նող մի  ջա վայր։ Այ նո ւա մե  նայ նիվ, 
ան գամ այս պի սի բա րի կամ քի դրս ևոր ման պա րա գա-
յում շա տե րը չու նեն հա մա պա տաս խան գործ նա կան 
գի տե լիք ներ կամ մշա կած ռազ մա վա րու թյուն և ծրա գիր 
այդ կամ քը գործ նա կա նում կի րա ռե լու հա մար։ Նա խա-
դե պե րը, ո րոն ցով ը նտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են 
ա ռաջ նորդ վել  ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց 
հա վա սար և ար դյու նա վետ մաս նակ ցու թյունն ա պա հո-
վե լու հա մար, և ը նտ րա կան վար չա րա րու թյան ո լոր տում 
կա նանց հզո րաց մա նը մի տ ված նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, 
ցա վոք, չեն փաս տաթղ թա վոր վել։

 Գեն դե րային հա վա սա րու թյան հաս նե լու տար բեր ե ղա-
նակ ներ կան, այդ թվում՝  (ա) գեն դե րային բա ղադ րի չի 
նե րա ռու մը բո լոր պա տաս խա նա տու հաս տա տու թյուն-
նե րում և նրանց գոր ծու նե ու թյան բո լոր ո լորտ նե րում, 
հաշ վի առ նե լով ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի բո լոր 
հայե ցա կե տե րի դի ֆե րեն ցի ալ ազ դե ցու թյու նը կա նանց և 
տղա մարդ կանց վրա, և (բ) կոնկ րետ ո լորտ նե րում առ կա 
խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար գեն դե րային ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված կամ գեն դե րային թի րա-
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խա վոր մամբ մի  ջո ցա ռումն  ե րի, այդ թվում՝ դրա կան խտ-
րա կա նու թյան կի րա ռու մը։ Ար դյու նա վետ գեն դե րային 
քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է նե րա ռի վե րոն շյալ եր կու 
կե տե րի հա մադ րու թյու նը։

i. Ձեռ նար կի նպա տա կը և կա ռուց ված քը

 Ձեռ նար կի նպա տակն է ա ջակ ցել նրանց, ով քեր զբաղ-
վում են ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում և ը նտ րա կան 
վար չա րա րու թյան ո լոր տում կա նանց մաս նակ ցու թյան 
խթան ման հար ցե րով։ Բազ մա թիվ ե րկր նե րում կա նայք 
շա րու նա կում են լի նել ը նտ րա կան և քա ղա քա կան գոր-
ծըն թաց նե րից մար գի նա լաց ված ա մե  նա խո շոր խում բը, 
թեև կա նայք որ պես խումբ մի  ա տարր չեն (առ կա բազ-
մա թիվ տար բե րա կումն  ե րից են տա րի քային, դա սա-
կար գային, կաս տային, ռաս սա յա կան, հաշ ման դա մու-
թյան, էթ նիկ, տն տե սա կան  և սո ցի ա լա կան տար բե րու-
թյուն նե րը): Սույն ձեռ նար կում ան դրա դարձ է ար վում 
գո յու թյուն ու նե ցող պրակ տի կա նե րին և բա րե փո խում-
նե րին, ո րոնք կա րող են կի րառ վել ը նտ րա կան մար-
մի ն նե րի կող մի ց, ի նչ պես նաև այն կազ մա կեր պու թյուն-
նե րին, ո րոնք կա րող են ա ջակ ցել վեր ջին նե րիս ի րենց 
աշ խա տան քում, ի նչ պի սիք ե ն՝ ՄԱԶԾ, ՄԱԿ-Կա նայք 
կա ռույ ցը և ՄԱԿ-ի մյուս կա ռույց նե րը։

 Կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խթա նող ե լա կե տային մի -
ջո ցա ռումն  ե րի ա ռաջ նային կա տա րող ներն ը նտ րա կան 
մար մի ն ներն են, այդ ի սկ պատ ճա ռով նրանք հան-
դի սա նում են սույն ձեռ նար կի ա ռաջ նային լսա րա նը։ 
Բազ մա թիվ զար գա ցող և ան ցու մային ժո ղովր դա վա-
րու թյուն նե րում մի  ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներն 
ա ջակ ցում են ը նտ րա կան մար մի ն նե րին՝ վեր ջին նե րիս 
գոր ծու նե ու թյան ի նս տի տու ցի ո նա լաց ման և զար գաց-
ման հար ցում։ Սույն ձեռ նար կը նույն պես նպա տակ ունի 

ա ջակ ցել վե րոն շյալ դե րա կա տար նե րին գեն դե րային 
զգա յուն ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց մա նը մի տ ված մի  ջո-
ցա ռումն  ե րի մշակ ման և ի րա գործ ման հար ցում։

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րը հա ճախ հա մար վում են ը նտ րու-
թյուն նե րի ա նա չառ ի րա վա րար ներ։ Որ պես այդ պի սին, այս 
մար մի ն նե րը պա տաս խա նատ վու թյուն չեն կրում քա ղա քա-
կան թեկ նա ծու նե րի հա վա քագր ման, վե րա պատ րաստ ման 
կամ ֆի նան սա վոր ման հա մար՝ ան կախ վեր ջին նե րիս սե-
ռից։ Չնա յած կա նայք շա րու նա կում են թեր ներ կա յաց ված 
լի նել ը նտ րա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում, ի րա-
վի ճա կի շտկ մա նը մի տ ված մի  ջո ցա ռումն  ե րը, այդ թվում՝ 
շընտ րա կան բա րե փո խումն  ե րը (նե րա ռյալ ժա մա նա կա-
վոր հա տուկ մի  ջոց նե րը/ԺՀՄ) և քա րո զար շա վի ֆի նան-
սա վոր ման բա րե փո խումն  ե րը, ի նչ պես նաև կին թեկ նա-
ծու նե րի վե րա պատ րաս տու մը, ը նդ հա նուր առ մամբ դուրս 
են ը նտ րա կան մար մի ն նե րի գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նա կից 
և լայ նո րեն լու սա բան վում են այլ հրա պա րա կումն  ե րում։ 
Սույն ձեռ նար կում ան դրա դարձ է ար վում թե՛ ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի, թե՛ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված 
այլ մար մի ն նե րի աշ խա տան քին։

 Փո փո խու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար հար կա վոր է ու-
սումն  ա սի րել այ լոց կող մի ց ար դեն ի սկ ձեռ նարկ ված 
քայ լե րը։ Սույն ձեռ նար կում ներ կա յաց վում են տար բեր 
տա րա ծաշր ջան նե րի ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կող մի ց 
ձեռ նարկ ված քայ լե րը՝ ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում 
կա նանց մաս նակ ցու թյան խթան ման և հաս տա տու թյան 
գոր ծու նե ու թյան բո լոր ո լորտ նե րում գեն դե րային բա-
ղադ րի չի նե րառ ման ո ւղ ղու թյամբ։  Սույն ձեռ նար կը չի 
հան դի սա նում վե րոն շյալ քայ լե րի սպա ռիչ ցանկ, սա կայն 
այս տեղ մի  ա տեղ ված են ի րա կան փոր ձի օ րի նակ ներ՝ 
տե սա կան գա ղա փար նե րի և սկզ բունք նե րի գործ նա կան 
կի րա ռու մը ցույց տա լու հա մար։

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ խն դիր նե րը և 
լու ծումն  ե րը կա րող են տար բեր լի նել, զե կույ ցում փորձ 
չի ար վում սահ մա նել ո րո շա կի մո տե ցում։ Ո րո շա կի 
վայ րում կամ ժա մա նա կա հատ վա ծում ար դյու նա վետ 
կեր պով կի րառ ված մի  ջո ցա ռու մը կա րող է կի րա ռե լի 
չլի նել մյուս մե կ այլ ե րկ րի հա մա տեքս տում, սա կայն 
կա րող է հու շել այդ հա մա տեքս տե րում կի րա ռե լի 
քայ լե րի գա ղա փար ներ։  Նյու թը կա րող է հե տաքրք-
րա կան և օգ տա կար լի նել նաև այլ շա հա ռու նե րի 
հա մար, ո ւմ գոր ծու նե ու թյունն ա ռնչ վում է վս տա-
հե լի և հա մընդգր կուն ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
ա ջակ ցու թյա նը և ը նտ րա կան մար մի ն նե րի գոր ծու-
նե ու թյան բա րե լավ մա նը։ Այս պի սի շա հա ռու ներ են 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը (ՔՀԿ), կու սակ ցու թյուն նե րը և լրատ վա-
մի  ջոց նե րը։ Չնա յած այս ո լոր տի նա խա ձեռ նու թյուն-
նե րի պատ շաճ փաս տաթղ թա վո րում չի կա տար վել, 
սույն ձեռ նար կում ներ կա յաց ված են օ րի նակ ներ 
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ա վե լի քան 50 ե րկր նե րից։ Հու սով ե նք, որ այս ձեռ նար-
կը խթան կհան դի սա նա այս ո լոր տում նոր նա խա ձեռ-
նու թյուն նե րի և ա վե լի հետ ևո ղա կան աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար։

 Ձեռ նար կը բաղ կա ցած է եր կու մա սից։ Ա ռա ջին բա ժի նը 
վե րա բե րում է ը նտ րա կան մար մի ն նե րին և վեր ջին նե րիս 
ներ քին քա ղա քա կա նու թյան և գոր ծըն թաց նե րի գեն դե-
րային զգա յու նու թյան բարձ րաց մա նը մի տ ված հա մա լիր 
ռազ մա վա րա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րին։ Այս պի սի մի  ջո ցա-
ռումն  ե րի շար քին է պատ կա նում կա նանց ներգ րա վու մը 
հաս տա տու թյան բո լոր մա կար դակ նե րում, այդ թվում՝ 
ղե կա վար պաշ տոն նե րում։ Այ նո ւա մե  նայ նիվ, հաս տա տու-
թյան ներ սում գեն դե րային զգա յուն մի  ջա վայր ա պա հո վե-
լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու սումն  ա սի րել վեր ջի նիս ներ-
քին քա ղա քա կա նու թյուն նե րը և աշ խա տան քային մե  թոդ-
նե րը։ ՄԱՍ «Ա»-ո ւմ խոս վում է այն մա սին, թե ի նչ պի սին 
պետք է լի նեն ը նտ րա կան մարմն  ի ներ քին կա ռուց ված քը 
և կազ մա կեր պա կան ըն թա ցա կար գե րը, որ պես զի ը նտ-
րու թյուն նե րի ան ցկաց ման և ա ռօ րյա աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քում այն ու նե նա ան հրա ժեշտ կա րո ղու թյուն նե րը և 
ռե սուրս նե րը իր գոր ծու նե ու թյան բո լոր փու լե րում գեն դե-
րային բա ղադ րի չի նե րա ռումն  ա պա հո վե լու, ի նչ պես նաև 
իր գոր ծու նե ու թյամբ կա նանց հան դեպ ոչ մի  տումն  ա վոր 
խտ րա կա նու թյու նը բա ցա ռե լու հա մար։

«ՄՍՍ Բ-�  մ» ման րա մասն ան դրա դարձ է կա տար վում 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րի աշ խա տան քին և գոր ծու նե-
ու թյա նը և ը նտ րա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե-
րում կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խթա նող հնա րա վոր 
ե լա կե տային մի  ջո ցա ռումն  ե րին։ Շատ ա ռումն  ե րով 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րը հան դի սա նում են ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցը կա նո նա կար գող օ րենք նե րի և կար գա-
վո րումն  ե րի ա նա չառ կի րա ռող նե րը։ Լի նե լով սեր տո-
րեն ներգ րավ ված այս կա նոն նե րի կի րառ ման գոր ծում, 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րը նշա նա կա լի դեր են կա տա-
րում նաև դրանց մշակ ման և բա րե փոխ ման մե ջ։ « ՄԱՍ 
Բ»-ի սկզ բում խոս վում է ի րա վա կան շր ջա նա կի կի-
րառ ման գոր ծում ը նտ րա կան մար մի ն նե րի դե րի մա-
սին, ա պա ան ցում է կա տար վում ը նտ րա կան գոր ծըն-
թա ցի մի  շարք մե  խա նիզմն  ե րի՝ սկ սած ը նտ րող նե րի 
գրան ցու մի ց և թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադ րու մի ց, մի նչև 
քվե ար կու թյու նը և ը նտ րա կան շր ջա նում կա նանց ան-
վտան գու թյան ա պա հո վու մը։ Բա ժի նը եզ րա փակ վում է 
կա նանց ը նտ րե լու և ը նտր վե լու ի րա վուն քի վե րա բե րյալ 
ը նտ րա զանգ վա ծի ի րա զեկ մանն ո ւղղ ված ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի 
ու սումն  ա սի րու թյամբ։

Մե թո դա բա նու թյու նը
 Ձեռ նար կում տեղ գտած տե ղե կատ վու թյու նը ստաց վել 
է ՄԱԶԾ եր կու հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում։ 25 
հար ցե րից բաղ կա ցած ա ռա ջին հե տա զո տու թյան մի  ջո-

ցով փորձ է ար վել պար զել, թե գեն դե րային բա ղադ րի չի 
նե րառ ման ի նչ պրակ տի կա ներ են կի րա ռում աշ խար հի 
տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րի ը նտ րա կան մար մի ն նե րը։ 
Թվով 30 ե րկր նե րի ը նտ րա կան մար մի ն նե րը տրա մադ-
րել են տե ղե կատ վու թյուն ի րենց հա մա պա տաս խան 
գոր ծու նե ու թյան մա սին, ի սկ 5 այլ ե րկր նե րում հե տա-
զո տու թյան շր ջա նակ նե րոմ ի րա կա նաց ված հարց մա նը 
մաս նակ ցել են ՄԱԶԾ ե րկ րի գրա սե նյակ նե րը՝ ը նտ րա-
կան մար մի ն նե րի ա նու նից։ Այս պի սով, հար ցումն  ե րին 
մաս նակ ցել են ը նտ հա նուր թվով 35 ե րկր ներ:  «Ընտ րա-
կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան կաց ված հե տա զո տու-
թյան» շր ջա նակ նե րում կա տար վել են հար ցադ րումն  եր 
այն մա սին, թե ի նչ մի  ջո ցա ռումն  եր են ձեռ նարկ վում 
կա նանց գրան ցումն  ու քվե ար կու թյու նը խրա խու սե լու 
հա մար, ի նչ պես նաև հաս տա տու թյան ներ քին գոր ծե-
լա կեր պի և կադ րային քա ղա քա կա նու թյան մե ջ գեն դե-
րային բա ղադ րի չի նե րառ ման վե րա բե րյալ։ Հարց մա նը 
մաս նակ ցած 35 պե տու թյուն նե րի ցան կը ներ կա յաց ված 
է զե կույ ցի վեր ջում (տե՛ս Հա վել ված Ա):

 Երկ րորդ հե տա զո տու թյան նպա տակն է ե ղել տար բեր 
ե րկր նե րի գրա սե նյակ նե րի մի  ջո ցով ՄԱԶԾ ֊ի կող մի ց 
ի րա կա նաց վող ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ-
ցու թյան ծրագ րե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի հա վա-
քագ րու մը։ « ՄԱԶԾ հե տա զո տու թյան» շր ջա նակ նե րում 
հարց մա նը մաս նակ ցել են 51 ե րկ րի գրա սե նյակ ներ։ 
Հարց ման մի  ջո ցով ստաց վել է տե ղե կատ վու թյուն այն 
մա սին, թե  ա րդյոք  ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ-
ցու թյանն ո ւղղ ված մի  ջո ցա ռումն  ե րը թի րա խա վո րում են 
կա նանց հզո րա ցու մը, և ե թե այո, ա պա ի նչ պես։ ՄԱԾԶ և 
ՄԱԿ-Կա նայք կա ռույ ցի կող մի ց ի րա կա նաց ված մի  ջո ցա-
ռումն  ե րի մա սին հա վե լյալ տե ղե կատ վու թյու նը ստաց վել 
է ծրագ րե րի ար դյունք ներն ամ փո փող ստան դարտ տա-
րե կան զե կույց նե րից։ Հնա րա վոր է, որ մաս նա կից ե րկր-
նե րում հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի շր ջա նա ռու թյու-
նից հե տո ձեռ նարկ վել հե տա գա այլ մի  ջո ցա ռումն  եր։

Գ րա սե նյա կային պայ ման նե րում ու սումն  ա սիր վել են 
նաև այլ մի  ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մի ց 
ի րա կա նաց ված մի  ջո ցա ռումն  ե րը։  Բա ցի տե ղա կան 
և մի  ջազ գային ը նտ րա կան դի տորդ նե րի զե կույց նե-
րից, ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կայ քե րից և ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի հետ հա ղոր դակ ցու թյան մի  ջո ցով ստաց-
ված տե ղե կատ վու թյու նից, օգ տա գործ վել են նաև այն-
պի սի առ ցանց աղ բյուր ներ և ցան ցեր, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
Ը ՎԾ Ը նտ րա կան գի տե լիք նե րի ցան ցը (ACE Electoral 
Knowledge Network) և  iKNOWPolitics-ը։ Զե կույ ցում 
նե րառ ված չեն բո լոր ը նտ րու թյուն նե րը և բո լոր ը նտ-
րա կան մար մի ն նե րի աշ խա տան քը, և կա րող են լի նել 
կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խրա խու սե լու և ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի գոր ծու նե ու թյան մե ջ գեն դե րային բա ղադ-
րի չը նե րա ռե լու ո ւղ ղու թյամբ ձեռ նարկ ված այլ նո րա րա-
րա կան կամ ար դյու նա վետ մի  ջո ցա ռումն  եր, ո րոնք ներ-
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կա յաց ված չեն սույն զե կույ ցում։

 Ընտ րա կան շր ջա փու լի մե թո դը
Ընտ րա կան մարմն  ի գոր ծու նե ու թյան տար բեր բա-
ղադ րիչ նե րին հետ ևե լու հա մար սույն ձեռ նար կում 
կի րառ վում է ը նտ րա կան շր ջա փու լի մո տե ցու մը, 
այ սինքն՝ ու սումն  ա սիր վում է պե տա կան մարմն  ի 
(որ պես կա նոն՝ հա մազ գային) մե կ ը նտ րու թյու նից 
մի նչև այդ նույն մարմն  ի հա ջորդ ը նտ րու թյունն ըն-
կած ո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծը։  Այս մո տե ցու մը 
մշակ վել է վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում՝ ը նտ րա-
կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան պլա նա վոր-
ման և կի րառ ման դյու րաց ման հա մար՝ հաշ վի առ-
նե լով ը նտ րա կան ո լոր տի բարդ և ան կախ բնույ թը։

 Զե կույ ցում քն նարկ վող ը նտ րա կան շր ջա փու լին 
վե րա բե րող բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը ա ղյու սա կի 
տես քով ներ կա յաց ված են ձեռ նար կի ամ փոփ ման 
բաժ նում։ Քա նի որ ը նտ րա կան մարմն  ի գոր ծու-
նե ու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն 
ը նգր կում է ո ղջ ը նտ րա կան շր ջա փու լը, վե րոն շյալ 
ամ փո փիչ ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված են գործ-
նա կան քայ լեր, ո րոնք կա րող են ար դյու նա վետ 
կեր պով ձեռ նարկ վել ը նտ րա կան մարմն  ի կող մի ց 
ը նտ րա կան շր ջա փու լի հա մա պա տաս խան շր ջա-
նում։ Ամ բող ջա կան ը նտ րա կան շր ջա փու լը բաղ-
կա ցած է նա խընտ րա կան, ը նտ րա կան, հե տընտ-
րա կան շր ջան նե րից և ը նտ րու թյուն նե րի մի ջև ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծից։

 Ընտ րա կան շր ջա փու լի պլա նա վոր ման ըն թաց քում 
կար ևոր է հաշ վի առ նել, որ չնա յած ո րոշ քայ լեր վե-
րա բե րում են կոնկ րետ շր ջան նե րի, օ րի նակ՝ քվե-
ար կու թյու նը տե ղի է ու նե նում ը նտ րա կան շր ջա-
նում, այդ քայ լե րի հետ կապ ված ո րո շումն  ե րի կա-
յա ցու մը և պլա մա վո րու մը տե ղի է ու նե նում ը նտ-
րու թյուն նե րի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
կամ նա խընտ րա կան շր ջա նում։ Մաս նա վո րա պես, 
կին ը նտ րող նե րի կամ ը նտ րա կան մար մի ն նե րում 
ներգ րավ ված կա նանց վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող 
բազ մա թիվ գոր ծըն թաց ներ կա նո նա կարգ վում են 
ո րո շա կի ի րա վա կան շր ջա նակ նե րով։ Գեն դե րային 
ան հա վա սա րու թյան ամ բող ջա կան գնա հատ ման 
և դի տարկ ման, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան 
լու ծումն  ե րի ձևա կերպ ման տե սան կյու նից, զե կույ-
ցում ա ռա ջարկ վող մի  ջո ցա ռումն  ե րի մե ծ մա սի 
կի րա ռումն  ա ռա վել ար դյու նա վետ կա րող է լի նել 
հե տընտ րա կան շր ջա նում կամ ը նտ րու թյուն նե րի 
մի ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում։ Օ րի նակ, 
այն պի սի մշա կույթ նե րում, որ տեղ կա նայք չեն մաս-
նակ ցում ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին, փո փո խու-
թյուն ներ կա տա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ի րա-
կա նաց նել ը նտ րող նե րի ի րա զեկ ման ար շավն  եր, 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ 
ՄԱՐՄՆԻ ՆԵՐՔԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԳՐԱՆՑՈՒՄ

 Իրականացնել գրանցման 
ընթացակարգերի 
քարտեզավորում

 Ապահովել ըստ սեռի 
տարանջատված տվյալների 
տրամադրում

 Համոզվել, որ ինքնությունը 
հաստատելու պահահջը 
արգելք չի հանդիսանում

 Դիտարկել տարահաված 
անձանց համար ճկուն 
կարգավորումներ 
սահմանելու 
հնարավորությունը 

 Դիտարկել շրջիկ արկղով 
քվեարկության համար 
գրանցում իրականացնելու 
հնարավորությունը

 Դիտարկել միայն 
կանանցից բաղկացած 
գրանցում իրականացնող 
անձնակազմերի ձևավորումը 

 Աշատանքային 
բնութագրում, 
ստուգացանկերում 
և դասընթացներում 
անդրադարձ կատարել 
կանանց հատուկ 
կարիքներին առնչվող 
իրավիճակներում 
ձեռնարկվող 
գործողություններին:

 Ըստ ահրաժեշտության, 
իրականացնել իրազեկում 
կանանց հատուկ  
կարիքները հաշվի առնող 
գրանցման ընթացակարգերի 
վերաբերյալ: 

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ և 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՌԱՋԱԴՐՈՒՄ

 Երաշխավորել առաջարվող 
կին թեկնածուների 
քանակն ապահովող 
կարգավորումների 
կիրառումը:

 Ապահովել քարոզարշավի 
ֆինանսավորման այն 
կարգավորումների 
կիրառումը, որոնք 
վերաբերում են 
տղամարդկանց և 
կանանց հավասրաության 
ապահովմանը:

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՈՒ

 Կազմել ընտրողների 
իրազեկման ծրագրեր: 
Համապատասխան ուղերձը, 
լսարանը և մատուցման 
մեթոդը սահմանելիս հաշվի 
առնել կանանց հատուկ 
կարիքները:

 Իրականացնել կանանց 
իրազեկման արշավներ՝ 
կիրառելով մատուցման 
լավագույն մեթոդները:

 Աշխատել ԶԼՄ-ների հետ 
կանանց հատուկ կարիքների 
վերաբերյալ իրազեկում և 
լուսաբանում իրականացնել 
ուուղղությամբ:

 Աշխատել քաղաքացիական 
հասարակական 
կազմակերպությունների 
հետ կանանց կարիքների 
վերաբերյալ իրազեկում 
իրականացնելու 
ուղղությամբ:

Նկար 1:

Նախընտրական շրջան 
(հետընտրական շրջանի և հաջորդ ընտրությունների 
հայտարարման միջև ընկած ժամանակահատված)
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Ներքին ՄԿՓ Կազմակերպություն

• Ի րա կա նաց նել 
կա րիք նե րի գնա հա-
տում կա նանց 
մաս նակ ցութ յան 
վեր լու ծութ յան կամ 
քար տե զա վոր ման 
մի ջո ցով։ 

• Խ րա խու սել 
կա նանց և 

տ ղա մարդ կանց 
միջև հա վա-
սա րութ յան 
խթան մու նը քա ղա-
քա կա նութ յան  կամ 
գոր ծո ղութ յուն նե րի  
ծրագ րի մշակ ման 
մի ջո ցով։ 

•  Կադ րե րի հա վա-
քագր ման և 
 պաշ տո նի 
բարձ րաց ման 
մի ջո ցով ա պա հո վել 
հա վա սա րակշ-
ռութ յուն կա նանց 
և տ ղա մարդ կանց 

միջև բո լոր 
մա կար դակ նե րում։

•  Դի տար կել պա տաս-
խա նա տու ան ձի 
կամ մարմ նի 
նշա նակ ման 
հնա րա վո րութ-
յու նը կա նանց 

մաս նակ ցութ յու նը 
խթա նե լու հա մար։

• Որ դեգ րել ըստ սե ռի 
տա րան ջատ ված 
վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի 
հա վա քագր ման 
գոր ծըն թաց։ 

•  Վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի ըստ 
սե ռի տա րան ջա-
տու մը նե րա ռել 
տվյալ նե րի 
վեր լու ծութ յան 
գոր ծըն թա ցում։

• Անց կաց նել վե րա-
պատ րաստ ման 

դա սըն թաց ներ 
ողջ անձ նա-
կազ մի հա մար 
նոր ըն թա ցա կար-
գե րի և  կա նանց 
մաս նակ ցութ յան 
վե րա բեր յա լի րա-
զեկ ման թե մա նե րով:

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՈՐՆՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

 Ձեռնարկել պատշաճ 
միջոցներ տեղամասային 
կենտրոններում 
աշխատակիցների 
և ընտրողների 
անվտանգությունն 
ապահովելու համար: 

 Կանանց և մայրերին 
սպասարկել առանց հերթի: 

 Կազմակերպել միայն 
կանանցից բաղկացած 
հերթեր և/կամ ընտրական 
տեղամասեր կամ 
քվեախցիկներ (ըստ 
անհրաժեշտության)

 Ապահովել շրջիկ արկղ (ըստ 
անհրաժեշտության)

 Դիտարկել ըստ սեռի 
տարանջատված 
տվյալների հավաքագրման 
հնարավորությունը: 

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ 
ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 Իրականացնել ընտրողների 
իրազեկում ընտրության 
օրվա վերաբերյալ։ 
(պլանավորել և մշակվել 
նախընտրական շրջանում)

 Դիտարկել մատուցման 
լավագույն մեթոդները:

 ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ՊԼԱՆ և 
ՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԾՐԱԳԻՐ

 Իրականացնել 
ընտրական մարմինների 
քաղաքականության 
և ընթացակարգերի 
քարտեզավորում, կանանց և 
տղամարդկանց միջև առկա 
անհավասարությունները 
նախանշելու համար: 

 Սահմանել նպատակներ՝ 
միտված կանանց 
մասնակցությունը 
խթանմանը գրանցման 
և քվեարկության 
գործընթացներում: 

 Սահմանել ընտրողների 
իրազեկման 
քաղաքականություն և 
նպատակներ: 

 Ներառել կանանց 
մասնակցության 
խթանմանը միտված ներքին 
նպատակներ: 

 Դիտարկել կանանց 
մասնակցության խթանման 
ուղղությամբ աշխատող 
պատասխանատու 
անձանց կամ 
մարմինների նշաակման 
հնարավորությունը:

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 Ներառել կանանց 
մասնակցությանը 
վերաբերող խնդիրները 
անցած ընտրությունները 
գնահատող զեկույցներում: 

 Վերանայել գործառնական 
ձեռնարկները և իրազեկման 
նյութերը կանանց 
մասնակցության խթանման 
տեսանկյունից:

 Տվյալների վերլուծության 
ընթացքում իրականացնել 
տվյալների տարանջատում 
ըստ սեռի:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 
ՇՐՋԱՆԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 Գնահատել 
վերանայման ենթական 
կարգավորումները, 
ապահովել դրանց 
կիրառումը։ (օր.՝ 
թեկնածուների քվոտան)

 Գնահատել 
կարգավորումների 
վերանայման 
անհրաժեշտությունն ըստ 
սեռի տարանջատված 
տվյալներ ստանալու համար։ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՕՐՎԱ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

 Կատարել ընտրական 
ընթացակարգերի 
քարտեզավորում:

 Հաշվի առնել տեղամասային 
կենտրոնների գտնվելու 
վայրը և սարքավորումների 
տրամադրումը:

 Հաշվի առնել միայն կանանց 
համար նախատեսված 
տեղամասային կենտրոնների 
կամ քվեախցիկների և/կամ 
շրջիկ արկղերի կարիքը:

 Պլանավորել տեղամասային 
ենտրոններումաշխատող 
կանանց և տղամարդկանց 
հավաքագրումը: 

 Դիտարկել տեղամասային 
ընտրական 
հանձնաժողովների 
անդամների համար 
կանանց մասնակցության 
վերաբերյալ դասընթացների 
կազմակերպման 
հնարավորությունը:

 Ներառել կանանց 
մասնակցության 
թեման մասնակիցների 
գործառույթների 
նկարագրերում և 
ստուգացանկերում: 

 Ապահովել քվեաթերթիկների 
և ուղեցույցերի 
հասանելիությունը ոչ 
գրագետ (կարդալ չիմացող) 
անձանց համար: 

 Դիտարկել հաշմանդամների 
համար ճկուն 
կարգավորումների կիրառման 
հնարավորությունը:

Հետընտրական շրջան 
(ընտրությունների արդյունքների հայտարարմանը 
հաջորդող ժամանակահատված)

Ընտրական շրջան 
(ընտրությունների 
հայտարարումից մինչև 
արդյունքների հայտարարումն 
ընկած ժամանակահատված)
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ո րոնք պետք է պատ շաճ կեր պով պլա նա վոր վեն նախ քան 
ը նտ րա կան շր ջա նը և հնա րա վո րու թյան դեպ քում ի րա կա-
նաց վեն նա խընտ րա կան շր ջա նում։

ii. Տեր մի նա բա նու թյուն

 Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ց�  թյ�  նը վե-
րա բե րում է բո լոր այն նա խա ձեռ նու թյուն նե րին, ո րոնց 
նպա տակն է բա րե լա վել  գոր ծըն կեր ե րկր նե րում ը նտ-
րա կան գոր ծըն թաց նե րի և ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
գոր ծու նե ու թյան ո րա կը։1 Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
ա ջակ ցու թյու նը շեշ տադ րում է մաս նա գի տա կան  հմ-
տու թյուն նե րի, գոր ծառ նա կան գի տե լիք նե րի փո խան-
ցու մը, ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ռանց քային շա-
հա ռու նե րի ի նս տի տու ցի ո նալ և կա րո ղու թյուն նե րի եր-
կա րա ժա  ետ զար գա ցու մը։2

 ՄԱԿ-ի տեխ նի կա կան ա ջակ ց�  թյ� նն ը նտ րու թյուն-
նե րի մա սով նե րա ռում է ի րա վա կան, գոր ծառ նա կան 
և լո գիս տիկ ա ջակ ցու թյուն ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե-
րի, հաս տա տու թյուն նե րի, օ րենք նե րի զար գաց ման կամ 
բա րե լավ ման հար ցում։ ՄԱԿ-ի տեխ նի կա կան ա ջակ-
ցու թյան կենտ րո նում ը նտ րա կան վար չա րա րու թյունն է 
և այն պի սի հաս տա տու թյուն նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ ը նտ-
րա կան մար մի ն նե րը, և ՄԱԿ-ը պար տա վոր է հա մա-
կարգ ված կեր պով հաշ վի առ նել գեն դե րային հիմն  ա-
հար ցե րը ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի տեխ նի կա կան 
ա ջակ ցու թյան բո լոր հայե ցա կե տե րում։3

 Ընտ րա կան մար մի ն ներն (ԸՄ) ը նտ րու թյուն նե րի պլա-
նա վոր ման և վար չա րա րու թյան շր ջա նակ նե րում ի րա կա-
նաց վող բազ մա թիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար պա տաս խա նա տու կա ռույց նե րը և ան հատ ներն 
են: Չնա յած այս գոր ծո ղու թյուն նե րի մե  ծա մաս նու թյան 
հա մար կա րող է պա տաս խա նա տու լի նել մե կ մար մի ն, 
տա րած ված պրակ տի կա է բա ժա նել ը նտ րա կան վար չա-
րա րու թյան հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը մի  շարք 
մար մի ն նե րի մի ջև։4 Ո րոշ հա մա տեքս տե րում, ը նտ րա կան 
վար չա րա րու թյանն ա ռնչ վող այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, 
ի նչ պի սիք ե ն՝ ը նտ րող նե րի գրան ցումն  ու լրատ վա մի  ջոց-
նե րի աշ խա տան քի կա նո նա կար գու մը, ի րա կա նաց վում 
են տար բեր նա խա րա րու թյուն նե րի կող մի ց։

 Գեն դե րային հա վա սա րակշ ռ�  թյ�  նը վե րա բե րում է 
կա նանց և տղա մարդ կանց զու գակշռ ված ներգ րավ վա-
ծու թյա նը ո րո շա կի գոր ծըն թաց նե րում կամ կազ մա կեր-
պու թյուն նե րում։ Որ պես օ րի նակ կա րե լի է դի տար կել այս 
եր կու սե ռե րի ներ կա յաց վա ծու թյու նը հանձ նա ժո ղովն  ե-
րում, ո րո շումն  եր կա յաց նող մար մի ն նե րում կամ աշ խա-
տա կազ մե  րում։

 Գեն դե րային հա վա սա ր�  թյ� ն նշա նա կում է կա նանց 
և տղա մարդ կանց, աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն ներ, ի րա վունք ներ և պար տա կա նու-

թյուն ներ։ Հա վա սա րու թյուն չի նշա նա կում, որ կա նայք 
և տղա մար դիկ նույնն են, այլ նշա նա կում է, որ կա նայք և 
տղա մար դիկ ու նեն նույն հնա րա վո րու թյուն նե րը, ի րա-
վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը՝ ան կախ նրանց 
պատ կա նե լու թյա նը ի գա կան կամ ա րա կան սե ռին։ Սա 
նշա նա կում է, որ հար կա վոր է հաշ վի առ նել թե՛ կա նանց, 
թե՛ տղա մարդ կանց հե տաքրք րու թյուն նե րը, կա րիք նե րը 
և ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը։5

 Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռ�  մը ցան կա ցած 
ո լոր տում և ցան կա ցած մա կար դա կում, ցան կա ցած 
ծրագ րա վոր ված գոր ծո ղու թյան, այդ թվում՝ օ րենսդ րու-
թյան, քա ղա քա կա նու թյան կամ ծրագ րե րի՝ կա նանց և 
տղա մարդ կանց վրա ազ դե ցու թյուն նե րի գնա հատ ման 
գոր ծըն թացն է ։6 Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը  
ը նտ րա կան մար մի ն նե րում ա պա հո վում է թե՛ կա նանց, 
թե՛ տղա մարդ կանց մտա հո գու թյուն նե րի, կա րիք նե րի 
և փոր ձի դի տար կու մը բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի նա-
խագծ ման, ի րա կա նաց ման, մշ տա դի տարկ ման և գնա-
հատ ման փու լե րում։ Այս գոր ծըն թա ցի մի  ջո ցով ը նտ-
րա կան մար մի  նը փոր ձում է լրաց նել բա ցե րը կա նանց 
և տղա մարդ կանց զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ա ռու մով, աշ խա տում է կա նանց և տղա մարդ կանց մի ջև 
հա վա սա րու թյու նը դարձ նել կազ մա կեր պու թյան ռազ-
մա վա րու թյան, քա ղա քա կա նու թյան և գոր ծա ռույթ նե րի 
ան բա ժա նե լի մա սը և պա հել այս հար ցը կա տա րե լա-
գործ մանն ո ւղղ ված մշ տա կան ջան քե րի կենտ րո նում։7 
Ո րոշ հա մա տեքս տե րում կի րառ վում է նաև գեն դե րային 
բա ղադ րի չի ին տեգ րում տեր մի  նը։

 Գեն դե րային զգա յ� ն, ե րբ հաշ վի է ա ռն վում կա նանց 
և տղա մարդ կանց տար բեր խմ բե րի, նրանց կոնկ րետ 
գոր ծու նե ու թյուն նե րի և նրանց կող մի ց ա ռե րես վող 
մար տահ րա վեր նե րի բազ մա զա նու թյու նը։8

 Գեն դե րային ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րով պայ մա-
նա վոր ված կամ գեն դե րային թի րա խա վոր մամբ մի -
ջամ տու թյուն ներն ի րա կա նաց վում են այն ո լորտ նե րում, 
որ տեղ կա նայք թեր ներ կա յաց ված են կամ խո ցե լի և 
հան դի սա նում են գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման 
հա մա պար փակ մո տեց ման մաս։ Նման մի  ջամ տու թյուն 
է նաև ժա մա նա կա վոր հա տուկ մի  ջոց նե րի որ դեգ րու մը։ 

 Ըստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րը հա վա քագր վում և ա ղյու սա կա վոր վում են ա ռան-
ձին տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար։ Թույլ են տա լիս 
ի րա կա նաց նել տղա մարդ կանց և կա նանց մի ջև առ կա 
տար բե րու թյուն նե րի չա փում տար բեր սո ցի ա լա կան և 
տն տե սա կան հար թու թյուն նե րում։9

 Ժա մա նա կա վոր հա տ� կ մի  ջոց նե րը (ԺՀՄ) քա ղա քա-
կան, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու թային, քա ղա-
քա ցի ա կան կամ այլ բնա գա վառ նե րում կա նանց հա վա-
սար մաս նակ ցու թյունն ա րա գաց նե լու հա մար ձեռ նարկ-
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ված կոնկ րետ նպա տա կային մի  ջոց ներն են:  Չնա յած 
կա նանց և տղա մարդ կանց մի ջև ճիշտ ժա մա նա կին դե 
ֆակ տո կամ ա ռար կա յա կան հա վա սա րու թյան հաս նե լու 
պե տու թյուն նե րի ի րա վա կան հանձ նա ռու թյա նը, ը նտ րա-
կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս-
նակ ցու թյու նը խթա նե լու հա մար կա րող է ան հրա ժեշտ 
լի նել ժա մա նա կա վոր հա տուկ մի  ջոց նե րի կի ա րա ռում։10

iii. Նոր մա տի վային շր ջա նակ

 Վեր ջին ե րեք տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում մե ծ ու-
շադ րու թյուն է հատ կաց վել հա սա րա կա կան կյան քում 
կա նանց մաս նակ ցու թյան խթան մա նը։ Ը նտ րա կան և 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս նակ ցու-
թյանն ա ռնչ վող ի րա վա կար գա վո րիչ շր ջա նա կը սահ-
ման վում է մար դու ի րա վունք նե րի և քա ղա քա կան ի րա-
վունք նե րի հայ տա րա րագ րե րում, դաշ նագ րե րում և կոն-
վեն ցի ա նե րում, ՄԱԿ-ի զե կույց նե րում, բա նաձ ևե րում և 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րե րում և ՄԱԿ-ի ը նտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան և գեն դե րային հա վա-
սա րու թյան քա ղա քա կա նու թյուն նե րում։11

 Քա ղա քա կան և ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա-
նանց լի ա կա տար մաս նակ ցու թյան  հա մար հիմք են 
հան դի սա ցել 1948 թվա կա նին ըն դուն ված ՄԱԿ-ի մար-
դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րի ա ռանց 
խտ րա կա նու թյան և հա վա սար ը նտ րա կան ի րա վուն քի 
սկզ բունք նե րը, 1952 թվա կա նին ըն դուն ված Կա նանց 
քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ան և այլ 
տա րա ծաշր ջա նային կոն վեն ցի ա ներ, ո րոն ցում հս տա-
կո րեն նշ վում է, որ վե րոն շյալ ի րա վունք նե րի ի րա ցու-
մը չպետք է կախ ված լի նի որ ևէ տար բե րա կու մի ,ց այդ 
թվում՝ ը ստ սե ռի կամ գեն դե րային հիմ քով։12 Քա ղա քա-
ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի  ջազ-
գային դաշ նագ րի (Ք ՔԻՄԴ, 1996) հոդ ված 25-ը սահ-
մա նում է ոչ մի  այն քա ղա քա ցի նե րի  ի րա վուն քը մաս-
նակ ցե լու պե տա կան գոր ծե րի վար մա նը, այլ նաև ի րա-
վունքն «ընտ րե լու և ը նտր վե լու ի րա կան պար բե րա կան 
ը նտ րու թյուն նե րում, ո րոնք ան ցկաց վում են հա մընդ հա-
նուր ու հա վա սար ը նտ րա կան ի րա վուն քի հի ման վրա, 
գաղտ նի քվե ար կու թյամբ և ե րաշ խա վո րում են ը նտ րող-
նե րի կամ քի ա զատ ար տա հայ տու մը», ի նչ պես նաև «իր 
ե րկ րում հա վա սա րու թյան ը նդ հա նուր պայ ման նե րով 
պե տա կան ծա ռա յու թյան մտ նե լու» ի րա վուն քը:

1979 թվա կա նին ըն դուն ված Կա նանց նկատ մամբ խտ րա-
կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան 
վե րա հաս տա տում է կա նանց ի րա վուն քը « կա ռա վար ման 
բո լոր մա կար դակ նե րով զբա ղեց նե լու պե տա կան պաշ-
տոն ներ և ի րա կա նաց նե լու բո լոր պե տա կան գոր ծա ռույթ-
նե րը» Մաս նա վո րա պես, Հոդ ված 7-ը սահ մա նում է, որ.

 Մաս նա կից պե տ�  թյ� ն նե րը ձեռ նար կ� մ են բո լոր հա-
մա պա տաս խան մի  ջոց նե րը՝ վե րաց նե լ�  կա նանց նկատ-

մամբ խտ րա կա ն�  թյ�  նը ե րկ րի քա ղա քա կան �  հա սա-
րա կա կան կյան ք� մ՝ ա պա հո վե լով հետ ևյալ հա վա սար 
ի րա վ� նք նե րը կա նանց և տղա մարդ կանց հա մար.

(ա)  քվե ար կե լ�  բո լոր ը նտ ր�  թյ� ն նե ր� մ և հան րաք-
վե նե ր� մ, ը նտր վե լ�  բո լոր պե տա կան ը նտ րո վի 
մար մի ն նե ր� մ,

(բ)  մաս նակ ցե լ�  կա ռա վա ր� թյան քա ղա քա կա ն� -
թյան ձևավոր մանն �  ի րա կա նաց մա նը և կա ռա-
վար ման բո լոր մա կարդակ նե րով զբա ղեց նե լ�  
պե տական պաշ տոն ներ և ի րակա նաց նե լ�  բո լոր 
պե տա կան գոր ծա ռ� յթ նե րը: 13

Ք ՔԻՄԴ-ո ւմ հս տա կո րեն նշ վում է, որ ը նտ րե լու ի րա-
վուն քի ի րաց մա նը և հա սա րա կա կան կյան քին մաս-
նակ ցե լու ի րա վուն-քի ի րաց մա նը խո չըն դո տող սե ռով 
պայ մա նա վոր ված ցան կա ցած խտ րա կա նու թյուն ան-
թույ լատ րե լի է, ի սկ Կա նանց նկատ մամբ բո լոր տե սա կի 
խտ րա կա նու թյուն նե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան 
ան դամ պե տու թյուն նե րին պար-տա վո րեց նում է ձեռ-
նար կել քայ-լեր ցան կա ցած նմա նօ րի նակ խտ րա կա նու-
թյու նը վե րաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Ը նդ ո րում, Կա-նանց 
նկատ մամբ բո լոր տե սա կի խտ րա կա նու թյուն նե րի վե-
րաց-ման մա սին կոն վեն ցի այի Հոդ ված 4-ը խրա խու-
սում է ԺՀՄ կի րա ռու մը՝ Հոդ ված 7-ին հա մա-պա տաս-
խա նու թյան ա պա հով-ման գոր ծըն թա ցի ա րա գաց ման 
հա մար։ Թեև ԺՀՄ֊ նե րը հա ճախ դի տարկ վում են ը նտ-
րո վի պաշ տոն նե րում կա նանց ներ կա-յաց վա ծու թյու-
նը բարձ րաց նե լու հա մար, դրանք կա րող են կի րառ վել 
նաև ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին և ըն թա ցա կար գե-
րին, ի նչ պես նաև ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կադ րային 
նշա նա կումն  ե րին և կազ մու թյա նը վե րա բե րող Հոդ ված 
7-ի լի ար ժեք կի րա ռումն  ա պա հո վե լու հա մար։

 Կա նանց՝ հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե-
րում լի ար ժեք մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը շա րու նա կում է 
մն ալ ՄԱԿ-ի բա նաձ ևե րի և ար ձա նագ րու թյուն նե րի ան-
կյու նա քա րը։
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Համընդգրկուն ընտրական գործընթացներ14

 ՄԱԿ-ի  Տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան խոր հուր դը (E/
RES/1990/15), Պե կի նի հռ չա կագ րը և գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ծրա գի րը (1995թ.), 2006 թվա կա նի Կա նանց կար գա-
վի ճա կի վե րա բե րյալ հանձ նա ժո ղո վի հա մա ձայ նեց ված 
եզ րա կա ցու թյու նը (E/2006/27-E/CN.6/2006/15) և ՄԱԿ-ի 
Ը նդ հա նուր վե հա ժո ղո վի « Կա նանց և քա ղա քա կան 
մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ» թիվ 66/130 բա նաձ ևը 
(2011) պար տա վո րեց նում են կա ռա վա րու թյուն նե րին 
հետ ևո ղա կա նո րեն ձեռ նար կել բո լոր մա կար դակ նե րի 
ը նտ րո վի և նշա նակ վող պե տա կան պաշ տոն նե րում  և 
գոր ծա ռույթ նե րում կա նանց թվի ա վե լաց մանն ո ւղղ ված 
մի  ջո ցա ռումն  եր, հարկ ե ղած դեպ քում դրա կան խտ րա-
կա նու թյան սկզ բուն քով, բո լոր հան րային և պե տա կան 
մար մի ն նե րում կա նանց և տղա մարդ կանց հա վա սար 
ներ կա յաց վա ծու թյան հաս նե լու հա մար:14

 Մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րի մաս նա կից պե տու թյուն-
նե րը պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում մի  շարք հաս-
տա տու թյուն նե րում այդ պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա-
կա նաց մա նը հե տա մուտ լի նե լու հա մար: Ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րը պար տա վոր են ա պա հո վել ի րենց գոր ծո-
ղու թյուն նե րի և ո րո շումն  ե րի հա մա պա տաս խա նու թյու-
նը վե րոն շյալ մի  ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րին, 
ին չը կա րող է պա հան ջել հա վե լյալ ռե սուրս ներ։

iv. ՄԱԿ-ի հա մա կար գի գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
և ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան շր ջա-
նակ նե րը

 Ա ջակ ցու թյու նը հա մընդգր կուն քա ղա քա կան գոր ծըն-
թաց նե րի ա պա հով ման և կա նանց քա ղա քա կան մաս-
նակ ցու թյան խթան ման ո ւղ ղու թյամբ ան դամ պե տու-
թյուն նե րի ազ գային ջան քե րին ՄԱԿ-ի հա մա կար գի 

ՄԱԿ-Կանայք կառույցի և ՄԱԿ-ի 
Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) գենդերային 
հավասարության ապահովման 
միջոցառումների ռազմավարական 
ծրագրեր։

2014-2017թթ. ՄԱԶԾ ռազ մա վա րա կան ծրա գի-
րով[1]   և  Գեն դե րա յին հա վա սա ր� թ յան ռազ-
մա վա ր� թ յամբ [2] սահ մա նում է հստակ պա հանջ 
կազ մա կեր պութ յան հա մար ա պա հո վել գեն դե րա-
յին հա վա սա րութ յուն և  ին տեգ րել կա նանց հզո-
րա ցու մը կազ մա կեր պութ յան աշ խա տան քի բո լոր 
հա յե ցա կե տե րում, այդ թվում՝ ընտ րա կան գոր ծըն-
թաց նե րի ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րում։

ՄԱԶԾ֊ն ա ջակ ցում է պե տութ յան բո լոր ճյու ղե-
րում ո րո շումն  ե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րում 
կա նանց, այդ թվում՝ ե րի տա սարդ կա նանց և  մար-
գի նա լաց ված խմբե րի հա վա սար մաս նակ ցութ յան 
խթան ման քա րոզ չութ յա նը, քա ղա քա կա նութ յան 
մշակ մա նը և  օ րենսդ րա կան բա րե փո խումն  ե րին՝ 
թի րա խա վո րե լով կա նանց որ պես ընտ րող նե րի և 
 թեկ նա ծու նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը պե տա-
կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րում, ընտ րա կան 
մար մի ն նե րում, սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղով-
նե րում, խորհր դա րան նե րում, հան րա յին կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րում և  դա տա կան հա մա կար-
գում։ ՄԱԶԾ տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա-
բե րում ընտ րա կան և  կա ռա վար ման գոր ծըն թաց-
նե րում գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան և  կա նանց 
հզո րաց ման խթան ման մե  խա նիզմն  ե րի ստեղծ-
մա նը և  ամ րաց մա նը, այդ թվում՝ ուղ ղա կիո րեն 
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օ րա կար գային ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից է (տե’ս մե ջ-
բե րու մը): ՄԱԿ-ի կա ռույց նե րը և ան ձնա կազ մը պար-
տա վոր են հար գել և ա պա հո վել ՄԱԿ-ի գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան նոր մա տի վային շր ջա նա կում ամ-
րագր ված ի րա վունք ներն և չա փա նիշ նե րը:
1997 թվա կա նի ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան խոր-
հուր դը (ECOSOC) ըն դու նել է  « ՄԱԿ-ի հա մա կար գի բո լոր 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րում և ծրագ րե րում գեն դե րային 
բա ղադ րի չի նե րառ ման» ռազ մա վա րու թյու նը « բո լոր 
ո լորտ նե րում և մա կար դակ նե րում նա խա տես վող գոր-
ծո ղու թյուն նե րի, այդ թվում՝ օ րենսդ րու թյան, քա ղա քա-
կա նու թյուն նե րի կամ ծրագ րե րի՝ կա նանց և տղա մարդ-
կանց վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման մի  ջո ցով»: ՄԱԿ-ի 
հա մա կար գի գեն դե րային հա վա սա րու թյան և կա նանց 
հզո րաց ման հա մընդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյու նը հաս-
տատ վել է 2012 թվա կա նի ապ րի լին ՄԱԿ-ի հա մա կար գի 
գոր ծա դիր ղե կա վար նե րի հա մա կար գող խորհր դի կող-
մի ց, որ պես ՄԱԿ-ի հա մա կար գի քա ղա քա կա նու թյուն նե-
րի և ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում գեն դե րային հա վա սա-
րու թյան և կա նանց հզո րաց ման նպա տա կի խթան ման և 
Տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան խորհր դի 1997/2 հա մա ձայ-
նեց ված եզ րա կա ցու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման մի  ջոց։

 ՄԱԿ-ի ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյու նը կա-
նո նա կարգ վում է քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նա կային փաս-
տաթղ թով, ո րը մշակ վում, հրա պա րակ վում և տա րած վում 
է ՄԱԿ-ի ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան հար-
ցե րով պա տաս խա նա տու ան ձի և Քա ղա քա կան գոր ծե րի 
վար չու թյուն (ՔԳՎ) գլ խա վոր քար տու ղա րի տե ղա կա լի 
կող մի ց։ Այս շր ջա նա կային փաս տաթղ թի հիմ քում ըն կած 
է մար դու ի րա վունք նե րի և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
նոր մա տի վային շր ջա նա կը։ Քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նա-
կային փաս տա թուղ թը հան դի սա նում է նոր մա տի վային ու-
ղե ցույց ՄԱԿ-ի ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյուն 
ի րա կա նաց նող բո լոր կա ռույց նե րի հա մար։ Ը նտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ո լոր տում ՄԱԿ-ի հա մա-
կարգն ա ռաջ նորդ վում է վեր ջերս ըն դուն ված հետ ևյալ քա-
ղա քա կան ու ղե նի շե րով և սկզ բունք նե րով.

•  ՄԱԿ-ի ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ց�  թյան սկզ-
բ� նք նե րի և տե սակ նե րի վե րա բե րյալ շր ջա բե րա կան 
(2012), ո րը ոչ մի  այն ը նդ գծ� մ է «ա վան դա կա նո րեն 
մար գի նա լաց ված խմ բե րի, մաս նա վո րա պես կա նանց 
և փոք րա մաս ն�  թյ� ն նե րի մաս նակ ց�  թյան և ներ կա-
յաց վա ծ�  թյան» կար ևո ր�  թյ�  նը, այլև են թադ ր� մ է, որ 
ի լր� մն  այլ հայե ցա կե տե րի, ա ջակ ց�  թյ�  նը պետք է 
նե րա ռի նաև « կոնկ րետ �  ղղ վա ծ�  թյամբ ը նտ րա կան 
մի  ջո ցա ռ� մն  եր, ժա մա նա կա վոր հա տ� կ մի  ջոց ներ և 
եր կա րա ժա  ետ ծրագ րեր»։

•  ՄԱԿ ֊ի ը նտ րա կան կա րիք նե րի գնա հատ ման �  ղե-
ց� յ ցը (2012), ո րը ծա ռա յ� մ է որ պես հիմք, ո րո շե լ�  
հա մար, ա րդյոք ՄԱԿ-ը պետք է տրա մադ րի ը նտ րա կան 

ա ջակ ցե լով գեն դե րա յին բա ղադ րի չի նե րառ մա նը 
ընտ րա կան մար մի ն նե րում, գեն դե րա յին հար ցե րը 
հա մա կար գող բա ժին նե րում, հանձ նա ժո ղովն  ե րում 
և  կո մի  տե նե րում, ինչ պես նաև ներ կու սակ ցա կան 
խմբա վո րումն  ե րում և  ցան ցե րում։

ՄԱԿ- Կա նայք կա ռ� յ ցի ռազ մա վա րա կան ծրա-
գիրն (2014-17թթ․) ուղ ղոր դում է կա ռույ ցի աշ խա-
տան քը վեց հիմն  ա կան ո լոր տե նե րում, ո րոն ցից 
մե  կը ո րո շումն  ե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րում 
կա նանց մաս նակ ցութ յան և  ա ռաջ նոր դութ յան 
խթա նումն  է։  Փաս տաթղ թում սահ մա ված Արդ յունք 
1-ի մա սով՝  «կա նայք մաս նակ ցում և  ա ռաջ նոր դում 
են ի րենց կյան քե րի վրա ազ դե ցութ յուն ու նե ցող 
ո րո շումն  ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը», կա ռույ-
ցը հանձն է առ նում ի րա կա նաց նել գեն դե րա յին 
փոր ձաքն նութ յուն, կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցում 
և  ա ջակ ցել կա նանց քա ղա քա կան հզո րաց մանն 
ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մշակ մա նը, այդ 
թվում՝ տրա մադ րել խորհր դատ վութ յուն մի  շարք 
այն պի սի հար ցե րում, ինչ պի սիք են՝ ժա մա նա կա-
վոր հա տուկ մի  ջոց նե րը (ԺՀՄ) և  տար բեր շա հա-
ռու նե րի հետ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի 
արդ յու նա վետ կազ մա կեր պու մը։ ՄԱԿ- Կա նայք կա-
ռույ ցի գոր ծու նեութ յունն ուղղ ված է խթա նե լու կա-
նանց ա ռաջ նոր դութ յու նը և  քա ղա քա կան մաս նակ-
ցութ յու նը, նախ և  ա ռաջ՝

 • ներառելով գենդերային հավասարության 
հիմն ահարցերը քաղաքական և ընտրական 
գործընթացներում,

 • զարգացնելով կանանց՝ որպես ընտրողների և 
թեկնածուների կարողությունները,

 • աջակցելով այն նախաձեռնություններին, 
որոնք մի տված են պատգամավորական 
մանդատներում և ընտրովի պաշտոններում 
կանանց ներկայացվածության բարձացմանը՝ 
իրավական բարեփոխումն երի գործընթացի, 
ինչպես նաև օրենսդրական և ընտրական 
բարեփոխումն երի վերաբերյալ բանավեճերի 
վրա ազդելու նպատակով,

 • աջակցելով կանանց՝ որպես ընտրական 
գործընթացի ակտիվ մասնակիցների 
ինքնակազմակերպման հարցում։
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գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ց�  թյ� ն, և ե թե այո, ա պա 
ի նչ պես։ Այս գնա հա տ� մն  ե րը պետք է նե րա ռեն վեր-
լ�  ծ�  թյ� ն ներ և ա ռա ջար կ�  թյ� ն ներ՝ �  ղղ ված « ՄԱԿ-ի 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ց�  թյան շր ջա նակ-
նե ր� մ ի րա կա նաց վող բո լոր գոր ծո ղ�  թյ� ն նե ր� մ 
գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման ա պա հով մա նը, 
ի նչ պես նաև կա նանց մաս նակ ց�  թյան և ներ կա յաց-
վա ծ�  թյան խթան ման ա ռաջ նա հեր թաց մա նը» (օ ր.` 
ա ռա ջար կ�  թյ� ն նե րի հիմ ք� մ ըն կած տե ղե կատ վ� -
թյան հա վա քագ ր� մ ստ�  գա ցան կի մի  ջո ցով):

•  Ընտ րա կան հա մա կար գի նա խագծ ման և բա րե-
փո խ� մն  ե րի ՄԱԿ-ի ա ջակ ց�  թյան շր ջա բե րա կան 
(2013), ո րը սահ մա ն� մ է ը նտ րա կան հա մա կար գե րի 
նա խագծ ման և բա րե փո խ� մն  ե րի հա մար ՄԱԿ-ի 
քա ղա քա կա ն�  թյ�  նը։

•  ՄԱԿ-ի ը նտ րա կան ա ջակ ց�  թյան շր ջա նակ նե ր� մ ը նտ-
րա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե ր� մ կա նանց 
մաս նակ ց�  թյան խթան ման քա ղա քա կա ն�  թյան շր ջա-
բե րա կան (2013), ո ր� մ սահ ման վ� մ են ը նտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ց�  թյան ծրագ րե ր� մ գեն դե րային 
բա ղադ րի չի նե րառ ման հս տակ ռազ մա վա ր�  թյ� ն 
և ե լա կե տային մի  ջո ցա ռ� մն  եր (մի  ջամ տ�  թյ� ն նե րի 
շր ջա նա կի հա մար տե՛ս Բա ժին 2.1.5)։15

 Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման ՄԱԿ-ի հա մա կար-
գի հա մընդ հա նուր ման դատ նե րի շր ջա նակ նե րում սույն 
ու ղե ցույ ցերն ու փաս տաթղ թե րը սահ մա նում են ՄԱԿ-ի՝ 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյամբ զբաղ վող 
կա ռույց նե րի պար տա վո րու թյու նը ազ գային շա հա ռու-
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան մի  ջո ցով խթա նել գեն-
դե րային հա վա սա րու թյու նը և կա նանց հզո րա ցու մը։

v. Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան մի ջո-
ցով գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան հաղ թա հա րու մը 

Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րում 
գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը խթա նող քա ղա-
քա կա նու թյուն ներն, ը նդ հա նուր առ մամբ, հա մե  մա տա-
բար նոր ե ն։ Այս հա մա տեքս տում 2014 թվա կա նի ՄԱԶԾ 
Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րից 
քաղ ված դա սե րը ցույց են տվել, որ գեն դե րային հա վա-
սա րու թյան հիմն  ա հար ցե րը դեռևս սիս տե մա տի կո րեն 
ը նգրկ ված չեն ե ղել ը նտ րա կան ա ջակ ցու թյան բո լոր 
ծրագ րե րում։ Այ սինքն, կա րիք կար էլ ա վե լի հետ ևո ղա-
կան լի նե լու այն հար ցում, թե ա րդյոք ը նտ րա կան գոր-
ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րը սիս տե մա տի կո-
րեն խթա նում են կա նանց հզո րա ցու մը, և ե թե այո, ա պա 
ի նչ պես։ Ա վե լին, ծրագ րե րի մե ծ մա սում նե րառ ված չեն 
գեն դե րային հա վա սա րու թյա նը վե րա բե րող հս տակ 
սահ ման ված ար դյունք ներ, թեև փաս տա ցի ո րեն ո րո շա-
կի ար դյունք ներ, այ նո ւա մե  նայ նիվ, գրանց վում է ին։

 Կա նանց հա վա սար քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան 

ա պահ մա նը մի տ ված աշ խա տանք նե րի ի շր ջա նակ նե-
րում հնա րա վոր է էլ ա վե լի ը նդ լայ նել ՄԱԿ-ի ը նտ րա-
կան ա ջակ ցու թյան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի կի րա ռու-
մը և գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման ռազ մա վա-
րու թյու նը։  ՄԱԿ-ի ե րկր նե րի գրա սե նյակ նե րի ը նտ րա-
կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րը որ պես 
կա նոն նե րա ռում են ի նչ պես եր կա րա ժա  ետ ի նս տի-
տու ցի ո նալ զար գաց ման նա խագ ծեր, այն պես էլ բուն 
ը նտ րա կան շր ջա նում ի րա կանց վող մի  ջո ցա ռումն  եր։ 
Շատ դեպ քե րում ՄԱԶԾ֊ն հան դի սա նում է ը նտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ա ռու մով ա ռանց քային 
մի  ջազ գային դե րա կա տար, ո րը պա տաս խա նա տու է 
մի  ջազ գային դո նոր նե րի դրա մա կան ֆոն դե րի տնօ րին-
ման և մի  ջազ գային հան րու թյան ա նու նից հան դի պում-
նե րի հա մա կարգ ման հա մար։ Այլ դեպ քե րում, ՄԱԿ-
Կա նայք կա ռույցն ի րա կա նաց նում է ի նք նու րույն կամ 
(ՄԱԶԾ ֊ի հետ) հա մա տեղ ծրագ րեր ազ գային գոր ծըն-
կեր նե րի հետ, ո րոնց նպա տակն է ը նտ րա կան գո րըն-
թաց նե րում կա նանց մաս նակ ցու թյան խթա նու մը։ Գեն-
դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ա հար ցե րը կա րող են 
նե րառ վել ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան 
ծրագ րե րում հետ ևյալ ե ղա նակ նե րով՝

•   ցե րով զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ 
քն նար կումն  ե րի կազ մա կեր պում՝ ը նտ րա կան գոր-
ծըն թաց նե րում կա նանց մաս նակ ցու թյան խթան ման 
և գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման ո ւղ ղու թյամբ 
կոնկ րետ ա ռա ջար կու թյուն ներ հա վա քագ րե լու 
նպա տա կով։

• Ծ րագ րի շր ջա նակ նե րում գեն դե րային բա ղադ րի չի 
նե րառ մանն ո ւղղ ված և գեն դե րային թի րա խա վոր-
մամբ մի  ջո ցա ռումն  ե րի նա խա տե սում։

 Թեկ նա ծու նե րին, ը նտ րող նե րին և ը նտ րա կան մար մի ն-
նե րին թի րա խա վո րող մի  ջո ցա ռումն  ե րի շարք պա րու նա-
կող եր կա րա ժա  ետ ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի մշա կում։

vi. Շր ջա նա կային փաս տաթղ թե րի կի րա ռու մը ը նտ րա-
կան մարմ նի նկատ մամբ

 Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը և ը նտ րա կան գոր-
ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյու նը կա նո նա կար գող նոր մա-
տի վային շր ջա նա կը և ՄԱԿ-ի հա մա կար գի քա ղա քա կա-
նու թյուն նե րը սահ մա նում են գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան խթան ման ո ւղ ղու թյամբ ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հս տակ ման դատ։ Մի ջամ-
տու թյան ո լորտ նե րը նա խանշ վում են ըտ նա րա կան կա-
րիք նե րի գնա հատ ման փու լում և ձևա կերպ վում ծրագ րե-
րի նա խագ ծային փաս տաթղ թե րում։ Սույն ձեռ նար կում 
կներ կա յաց վեն այն հար ցե րը, ո րոնց մի  ջո ցով կա րե լի է 
սահ մա նել գեն դե րային հա վա սա րու թյան խթան մանն 
ո ւղղ ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի նա խագծ ման և ի րա կա նաց-
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ման շր ջա նակն ը նտ րա կան մար մի ն նե րի հա մար։

 Ե լա կե տային տվյալ ներ. Ե րկ րի գրա սե նյա կի թի մը 
պետք է տե ղե կա նա, ա րդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
կող մի ց ի րա կա նաց վել է գեն դե րային քար տե զագ րում 
կամ գեն դե րային աու դիտ։ Ե թե ոչ, ա պա վե րոն շյա լի 
ի րա կա նա ցու մը խրա խուս վում է մի  ջամ տու թյան նախ-
նա կան գնա հատ ման կամ մե ն կար կային փու լե րում։ Ո ՞ր 
ը նտ րա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին են տա րան-
ջատ վել ը ստ սե ռի, և որ քա նո՞վ է նման տա րան ջա տու մը 
հա մա պա տաս խա նում ազ գային վի ճա կագ րու թյան վե-
րա բե րյալ ա վե լի լայն քա ղա քա կա նու թյա նը։

 Գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրա գիր. Ի նչ պի սի՞ն է ը նտ րա կան 
մարմն  ի կող մի ց կի րառ վող գեն դե րային բա ղադ րի չի 
նե րառ մանն ու ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հա վա սար 
հա սա նե լի ու թյան ա պա հով մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ծրա գի րը։ Ա րդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի նն ու նի 
ա ջակ ցու թյան կա րիք  իր գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի 
ո րոշ դրույթ նե րի կամ ամ բողջ ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
հար ցում։ Ի նչ պի սի՞ն է այլ շա հա ռու նե րի, այդ թվում՝ քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կա կան խմ բե րի, պե տա կան 
գե րա տես չու թյուն նե րի, խորհր դա րա նի, լրատ վա մի  ջոց-
նե րի և կու սակ ցու թյուն նե րի դե րը վե րոն շյալ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման հար ցում։

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի կա ռ� ց ված քը և կազ-
մը. Ի ՞նչ օ րենք նե րով է կա նո նա կարգ վում ը նտ րա կան 
մարմն  ի ձևա վո րու մը։ Ի ՞նչ ճա նա պար հով է ձևա վոր վում 
մար մի  նը, և ի նչ պե՞ս է ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում կի-
րառ վում գեն դե րային հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը։ 
Ա րդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի նն ա ջակ ցու թյան կա րիք 
ու նի մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման գեն դե-
րային զգա յուն քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հար ցում։ 
Ա րդյո՞ք ը նտ րա կան ո լոր տում կա գեն դե րային փոր ձա-
գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի պա կաս, կամ ը նտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րում գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րի վե րա-
բե րյալ ի րա զե կու թյան պա կաս ղե կա վա րու թյան և ան-
ձնա կազ մի  շր ջա նում։

 Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ց�  թյ� ն. Ե թե 
ը նտ րա կան մար մի  նը դի մում է ը նտ րա կան գոր ծըն թաց-
նե րում ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու հա մար (ի նչ պի սիք ե ն՝ 
ը նտ րող նե րի գրան ցու մը, ը նտ րող նե րի տե ղե կա ցու մը և 
կր թու մը), կա՞ ա րդյոք այդ ա ջակ ցու թյան ծրագ րի գեն-
դե րային գնա հատ ման որ ևէ վկա յու թյուն։ Ա րդյո՞ք մի -
ջամ տու թյու նը կն պաս տի կա նանց և տղա մարդ կանց 
հա մար ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հա վա սար հա սա-
նե լի ու թյա նը, թե՞ այն ան հա մա չափ ազ դե ցու թյուն կու նե-
նա սե ռե րից մե  կի վրա։ Ե թե ա ջակ ցու թյունն ա ռնչ վում 
է օ րենք նե րի վե րա նայ ման գոր ծըն թաց նե րին կամ այլ 
վե րա նա յումն  ե րին, ա պա ի նչ պե՞ս նե րա ռել գեն դե րային 
բա ղադ րի չը վե րա նայ ման գոր ծըն թա ցում։ Ի նչ պի սի՞ն է 
ա ջակ ցու թյան ծրագ րի գեն դե րային մա սով հա սա նե լի 

փոր ձա գի տա կան նե րու ժը։

 Խորհր դա տ�  ներ և խորհր դա կան ներ. Ե թե ե րկ րի 
գրա սե նյա կը խորհր դա կան նե րի և խորհր դա տու նե րի 
թիմ է հա վա քագ րում ը նտ րա կան մարմն  ին ա ջակ ցե լու 
հա մար, ի նչ պի սի՞ն է թի մի  գեն դե րային կազ մը։ Ա րդյո՞ք 
այն հա վա քագր ված է գեն դե րային հա վա սա րակշ ռու-
թյան սկզ բուն քով, և ի նչ պի սի՞ դեր են դրա նում կա տա-
րում կա նայք։ Ե թե մի  ջամ տու թյու նը շա րու նակ վե լու է մի  
քա նի տա րի, և թի մի  ան դամն  ե րը փոխ վե լու են, ա պա 
ի նչ պե՞ս է պահ պան վե լու գեն դե րային հա վա սա րակշ ռու-
թյու նը։  Ի նչ պի սի՞ն է թի մում գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րի 
շուրջ ի րա զեկ վա ծու թյան և փոր ձա ռու թյան մա կար դա կը։

 Քա ղա քա կա ն�  թյան շր ջա նա կային փաս տա թ� ղթ. 
Ա րդյո՞ք կա ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում գեն դե րային 
բա ղադ րի չի նե րա ռու մը կար գա վո րող ազ գային ի րա-
վա կան շր ջա նակ կամ քա ղա քա կա նու թյուն։ Ա րդյո՞ք կա 
ի րա վա կան դրույթ նե րի կամ կար գա վո րումն  ե րի վե րա-
նայ ման ան հրա ժեշ տու թյուն։ Ո րո՞նք են քա ղա քա կա նու-
թյան գործ նա կա նում կի րառ ման բա ցե րը։

 Մի ջամ տ�  թյ� ն նե րի բյ�  ջեն և զե կ�  ց�  մը. Կա րո՞ղ 
է ա րդյոք ը նտ րա կան մարմն  ի բյու ջե ի ո րո շա կի տո կո-
սային բա ժի նը հատ կաց վել գեն դե րային բա ղադ րի չի 
նե րառ ման և հա վա սար հա սա նե լի ու թյան խթան մա նը։ 
Հնա րա վո՞ր է ա րդյոք ի րա կա նաց նել ո ղջ բյու ջե ի տե ղա-
բաշ խումն  ը ստ սե ռի։ Ի նչ պե՞ս է ներ կա յաց վե լու վի ճա-
կագ րու թյու նը զե կույ ցում։

 Այս հար ցե րի լր ջո րեն դի տար կու մը ցան կա ցած հաս-
տա տու թյու նում պա հան ջում է կամք, կա րո ղու թյուն ներ 
և ռե սուրս ներ։ Ի պա տաս խան վե րոն շյալ հար ցե րի, ձեռ-
նար կի հա ջորդ եր կու բա ժին նե րում ներ կա յաց ված են 
աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րի ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
ա ռա ջա վոր փոր ձի օ րի նակ ներ։
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 Գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան դրս ևո րում նե րը վե րաց նե լու հա մար, հար կա վոր է ու շադ-
րու թյուն դարձ նել, թե ի նչ պես են դրանք կա ռուց ված քային մա կար դա կով ներգ րավ ված սո-
ցի ա լա կան, մշա կու թային և քա ղա քա կան նոր մե րում և հաս տա տու թյուն նե րում։ Գեն դե րային 
բա ղադ րի չի նե րառ ման և գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը նպա տա կաուղղ ված է բա ցա հայ տե լու 
և վե րաց նե լու այդ կա ռուց ված քային ան հա վա սա րու թյուն նե րը։ Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե-
րա ռու մը ռազ մա վա րու թյուն է, ո րն ու սում նա սի րում է հաս տա տու թյան յու րա քան չյուր գոր-
ծըն թաց, յու րա քան չյուր կա ռույց և յու րա քան չյուր ար դյունք՝ կա նանց և տղա մարդ կանց վրա 
հնա րա վոր տար բեր ազ դե ցու թյուն նե րի տե սան կյու նից։ Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը 
դա սում է գեն դե րային հա վա սա րու թյան ձեռք բե րու մը և խտ րա կան պրակ տի կա նե րի վե րա ցու-
մը հաս տա տու թյան աշ խա տան քի և նպա տակ նե րի կենտ րո նում, այն ոչ թե մար գի նա լաց նում, 
այլ կա նո նա կար գում է գեն դե րային հա վա սա րու թյան ձեռք բե րու մը։ Միև նույն ժա մա նակ հաս-
տա տու թյուն նե րը կա րող են մշա կել և կի րա ռել գեն դե րային ո ւղղ վա ծու թյան և գեն դե րային թի-
րա խա վոր մամբ մի ջամ տու թյուն ներ կոնկ րետ ո լորտ նե րում առ կա խն դիր նե րի լուծ ման հա մար՝ 
նե րա ռյալ դրա կան խտ րա կա նու թյան կի րա ռու մը։ Այս ե րկ կող մա նի մո տե ցու մը հաս տա տու-
թյուն նե րը դարձ նում է ա վե լի հա մընդգր կուն և գեն դե րային զգա յուն։

 Գեն դե րային զգա յուն է այն ը նտ րա կան մար մի  նը, ո րը 
հաշ վի է առ նում կա նանց և տղա մարդ կանց կա րիք նե-
րը և հե տաքրք րու թյուն նե րը իր քա ղա քա կա նու թյուն-
նե րում, գոր ծա ռույթ նե րում, են թա կա ռուց վածք նե րում 
և աշ խա տան քում։16 Ը ստ սահ ման ման, հա մընդգր կուն, 
գեն դե րային զգա յուն ը նտ րա կան մար մի ն ներն ու նեն 
հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն ներ գեն դե րային հա-
վա սա րու թյան ա պա հով ման նպա տա կով գեն դե րային 
բա ղադ րի չի նե րառ ման և գեն դե րային թի րա խա վոր-
մամբ ռազ մա վա րու թյուն նե րի կի րառ ման հա մար։ Այս-
պի սի ը նտ րա կան մար մի ն ներն ու նեն ան հրա ժեշտ 
մարդ կային, ֆի նան սա կան և կա ռուց ված քային ռե-
սուրս ներ ը նտ րա կան շր ջա փու լի ո ղջ ըն թաց քում գեն-
դե րային հա վա սա րու թյան խթա նումն  ա պա հո վե լու հա-
մար։ Մաս նա վո րա պես, գեն դե րային զգա յուն ը նտ րա-
կան մար մի  նը պետք է  դի տար կի՝

• Ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր փու լե րում և ը նտ րա-
կան մարմն  ի ա ռօ րյա աշ խա տան քում գեն դե րային 

հա վա սա րու թյան՝ որ պես ռազ մա վա րա կան նպա-
տա կի խթա նու մը։

•  Քար տե զագր ման կամ գնա հատ ման ի րա կա նաց-
նու մը, ո րո շե լու հա մար, թե որ քա նով են ար դյու նա վետ 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան խթան մանն ո ւղղ ված 
աշ խա տանք նե րը, և որ ո լորտ նե րում կա բա րե լավ-
ման կա րիք։ 

• Առ կա ռազ մա վա րա կան ծրագ րի փո փո խու մը կամ 
նոր ռազ մա վա րա կան ծրագ րի մշա կու մը՝ գեն դե-
րային հա վա սա րու թյու նը խթա նող մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
և դրանց ար դյունք նե րի ներգ րավ մամբ։ 

• Գեն դե րային բա ղադ րի չի ներգ րավ ման հա մար 
ռե սուրս նե րի տրա մադ րու մը կամ են թա կա ռուց-
վածք նե րի ստեղ ծու մը, ի նչ պես օ րի նակ՝ գեն դե րային 
հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի կամ գեն դե րային հար-
ցե րը հա մա կար գող ան ձանց ցան ցի ստեղ ծու մը։

Գեն դե րային զգա յուն 
ը նտ րա կան մար մին ներ1
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 •  Գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը բո լոր, այդ թվում՝ 
ղե կա վար և ա ռաջ նորդ պաշ տոն նե րում, ի նչ պես նաև 
ը նտ րա կան շր ջա նի ժա մա նա կա վոր աշ խա տա կից-
նե րի գեն դե րային զգա յու նու թյան բարձ րաց մանն 
ո ւղղ ված հա մա տեղ ջան քե րի գոր ծադ րու մը։

 •  Կադ րային հա վա քագր ման այն պի սի քա ղա-
քա կա նու թյան կի րա ռու մը, ո րն ա պա հո վում է 
հա վա սար պայ ման ներ կա նանց և տղա մարդ-
կանց հա մար, ի նչ պես նաև վար ձատ րու թյուն նե րի և 
փոխ հա տու ցումն  ե րի այն պի սի հա մա կարգ, ո րը հնա-
րա վոր կդարձ նի աշ խա տա կից նե րի ըն տա նե կան 
և աշ խա տան քային պար տա վո րու թյուն նե րի մի ջև 
հա վա սա րակշ ռու թյու նը։

 •  Գեն դե րային հա վա սա րու թյան և գեն դե րային բա ղադ-
րի չի նե րառ ման վե րա բե րյալ մաս նա գի տա կան 

զար գաց ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի և վե րա պատ րաս-
տումն  ե րի կազ մա կեր պու մը բո լոր աշ խա տա կից նե րի 
հա մար և գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը աշ խա-
տա կից նե րի վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րում։

 • Սկ սած ը նտ րող նեց րի գրան ցու մի ց վեր ջաց րած մաս-
նակ ցու թյան ցու ցա նի շով՝ ո ղջ ը նտ րա կան շր ջա փու լի 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ը ստ սե ռի տա րան-
ջատ ման հա մար ան հրա ժեշտ հա մա կար գե րի և 
գոր ծը թաց նե րի ներ մու ծու մը։

 •  Մաս Ա-ո ւմ ման րա մաս նո րեն նկա րագր վում են այս 
տար րե րից յու րա քան չյու րը և ներ կա յաց վում են 
հա մա պա տաս խան ա ռա ջա վոր փոր ձի օ րի նակ ներ։
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Ը նտ րա կան մար մին նե րի 
գեն դե րային քար տե զագ րում2

 Գեն դե րային հա վա սա րու թյան և կա նանց մաս նակ ցու թյան խթան ման նպա տա կով գնա հա տում 
ի րա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել հաս տա տու թյան բո լոր քա ղա քա կա նու թյուն-
նե րը, ո րո շում նե րը և գոր ծո ղու թյուն նե րը գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման տե սան կյու նից։ Ը նտ-
րա կան մարմ նի հա մար գեն դե րային հա վա սա րու թյան գնա հա տու մը պետք է նե րա ռի բո լոր ներ քին 
կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րը ի նչ պես նաև ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման բո լոր տար րե րը։

« Հիմն  ա կա ն� մ, գեն դե րային բա ղադ րի չի գործ նա կան 
նե րա ռ� մ նշա նա կ� մ է աչ քի ան ցկաց նել հար ցե րի ստ� -
գա ցան կը՝ հա մոզ վե լ�  հա մար, որ ո չինչ բաց չի թողն վել, 
ի նչ պես նաև նշա նա կ� մ է տալ ճիշտ հար ցեր՝ ռե ս� րս նե րը 
ճիշտ բաշ խե լ�  հա մար։  Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա-
ռ� մն  ան հրա ժեշտ գոր ծըն թաց է թե՛ գեն դե րային հա վա-
սա ր�  թյան և թե՛ քա ղա քա կա ն�  թյամբ սահ ման ված այլ 
նպա տակ նե րի ա ռա վել ար դյ�  նա վետ և նպա տա կա-
հար մար ի րա գործ ման հա մար։»17

2.1. Գեն դե րային գնա հա տում կամ քար տե զագ րում

 Գեն դե րային գնա հատ ման կամ քար տե զագր ման ըն-
թաց քում սրանք ա մե  նա հա ճախ տր վող հար ցերն ե ն։ 
Քար տե զագր ման մի  ջո ցով հնա րա վոր է ու սումն  ա սի րել 

ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս նակ ցու-
թյան ներ կա ի րա վի ճա կը, սա կայն ա ռա վել հա մա պար-
փակ պատ կեր ստա նա լու հա մար հար կա վոր է նաև 
հաշ վի առ նել գեն դե րային հա վա սա րու թյունն ը նտ րա-
կան մար մի ն նե րում։ Լավ մշակ ված քար տե զագր ման 
մի  ջո ցով հնա րա վոր է ստա նալ ի րա վի ճա կի հա մընդգր-
կուն վեր լու ծու թյուն և հիմ քեր ա պա հո վել նա խանշ ված 
թե րա ցումն  ե րի շտկ ման հա մար։ 

Ընտ րա կան մար մի  նը կա րող է սկ սել քար տե զագր ման 
աշ խա տան քը նախ և ա ռաջ ու սումն  ա սի րե լով իր ներ քին 
կա ռուց վա ծը և պրակ տի կա նե րը։ Շատ ե րկր նե րում, որ-
տեղ հան րային հատ վա ծի այլ հաս տա տու թյուն նե րում 
ար դեն կա ի րա կա նաց ված գեն դե րային գնա հա տում, 
այն կա րող է ծա ռայել որ պես օ րի նակ և մո դել։ Բա ցի 

2010 թվա կա նին Նե պա լի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը ՄԱԶԾ և Ը ՀՄՀ ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց րել է 
«Ընտ րա կան ո լոր տի գեն դե րային քար տե զագ րում»։ Քար տե զագր ման ըն թաց քում ու սում նա սիր վել 
է ի րա վա կան և ի նս տի տու ցի ո նալ շր ջա նակն ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս նակ ցու թյան 
մար տահ րա վեր նե րի և Նե պա լի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում կա նանց ներգ րավ վա ծու թյան տե սան կյու նից։ 
Հանձ նա ժո ղո վը հանձն է ա ռել պատ րաս տել քար տե զագր ման զե կույց, ո րում տեղ են գտել քար տե զագր ման 
ար դյուն քում ստաց ված եզ րա կա ցու թյուն նե րը և հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն նե րը։ Տե ղե կատ վու-
թյան մի մա սը հա վա քագր վել է ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում ներգ րավ ված շա հա ռու նե րի լայն խմ բե րի հետ 
հար ցազ րույց նե րի և ֆո կուս խմ բային քն նար կում նե րի ար դյուն քում։ Ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում ներ կա-
յաց վել են հա մա պար փակ ա ռա ջարկ ներ, այդ թվում՝ Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ սում գեն դե րային հար ցե րը 
հա մա կար գող  ան ձանց նշա նա կու մը և հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման 
ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը։ Ի րա կա նաց ված գեն դե րային քար տե զագր մա նը հետ ևել է պա տաս խա նա տու ան ձի 
նշա նա կու մը, ի սկ 2013 թվա կա նին՝ գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյան ըն դու նու մը և քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա-
նաց ման հա մար գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի մշա կու մը։ 2014 թվա կա նի սկզ բին ստեղծ վել է Գեն դե րային հար ցե րով 
զբաղ վող վար չու թյուն։
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այդ,  կա րող է լի նել կա նանց և գեն դե րային հա վա սա-
րու թյամբ զբաղ վող պե տա կան կա ռույց, ո րը նույն պես 
կա րող է ո ւղ ղոր դել։ Կար ևոր է օ գտ վել ար դեն ի սկ գո յու-
թյուն ու նե ցող ցան կա ցած ազ գային փոր ձաքն նու թյու-
նից, նույ նիսկ ե թե ը նտ րա կան մարմն  ի կա ռուց ված քը 
տար բեր վում է մյուս պե տա կան մար մի ն նե րի կա ռուց-
ված քից։

 Քար տե զագր ման աշ խա տանք նե րը կա րող են նա խագծ-
վել որ պես գեն դե րային բա ղադ րի չի ին տեգր ման ա վե լի 
լայն գոր ծըն թա ցի փաս տա հա վաք փուլ։

 Սա ար դյունք նե րի ամ փոփ ման գոր ծըն թաց է, ո րի 
շնոր հիվ նա խանշ վում են առ կա ա ռա ջա վոր պրակ տի-
կա նե րը և գոր ծըն թաց նե րը, ի նչ պես նաև բա ցե րը։ Այն 
թույլ է տա լիս ստա նալ կազ մա կեր պու թյան կա ռուց-
վա ծի, ղե կա վար ման և գոր ծա ռույթ նե րի գեն դե րային 
ազ դե ցու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ը նտ րա կան վար չա-
րա րու թյան գեն դե րային ազ դե ցու թյան ը նդ հա նուր 
պատ կե րը։ Ստաց ված եզ րա կա ցու թյուն նե րի հի ման 
վրա ի րա կա նաց ված գնա հա տու մը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս մշա կել ա ռա ջար կու թյուն ներ հե տա գա փո փո-
խու թյուն նե րի և ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար։

 Գեն դե րային քար տե զագ րու մը կամ գնա հա տու մը կա-
րող է ի րա կա նաց վել մի  շարք հար ցազ րույց նե րի կամ 
ֆո կուս խմ բային քն նար կումն  ե րի մի  ջո ցով։ Հա վել ված 
Գ-ո ւմ ներ կա յաց ված է գեն դե րային քար տե զագր ման 
նմու շային գոր ծիք, ո րի հա մար հիմք են ծա ռայել Նե-
պա լում, Մոլ դո վա յում, Լի բի ա յում և Լի բա նա նում ի րա-
կա նաց ված գեն դե րային քար տե զագ րումն  ե րը, և ո րը 
կա րող է օգ տա կար լի նել վե րոն շյալ քն նար կումն  ե րի 
կա ռուց ված քը սահ մա նե լու հար ցում։ Բո լոր դեպ քե րում 
հնա րա վո րինս հա մա պար փակ տե ղե կատ վու թյուն 
ստա նա լու հա մար հար կա վոր է լսել տար բեր շա հա ռու-
նե րի, այդ թվում՝ նաև ը նտ րա կան մար մի ն նե րի աշ խա-
տա կից նե րի և ղե կա վար ան ձնա կազ մի  տե սա կետ նե րը 
և գա ղա փար նե րը։ Կա նանց շա հե րի պաշտ պա նու թյան 
խմ բե րը և ՔՀԿ-նե րը, ո րոնց գոր ծու նե ու թյան նպա-
տա կը կա նանց ը նտ րա կան մաս նակ ցու թյան խրա խու-
սումն  է, դի տորդ նե րը, գի տակր թա կան ո լոր տի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը, լրատ վա մի  ջոց նե րը կա րող են ծա ռայել 
որ պես օգ տա կար տե ղե կատ վու թյուն և գա ղա փար նե-
րի աղ բյուր։ Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով-
նե րի աշ խա տա կից նե րը նույն պես կա րող են ու նե նալ 
դի տար կումն  եր ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում կա նանց 
կող մի ց ա ռե րես վող խն դիր նե րի վե րա բե րյալ։

 Բո լոր այս աղ բյուր նե րը տա լիս են հա մա պար փակ տե-
ղե կատ վու թյուն, ո րը կա րող է օգ տա գործ վել ը նտ րա կան 
մարմն  ի կող մի ց գեն դե րային հա վա սա րու թյան խթան-
ման ռազ մա վա րու թյուն ներ մշա կե լիս։

Գեն դե րային գնա հա տում նե րի 
օ րի նակ ներ

• Աֆ ղանս տա նի ը նտ րա կան մարմն  ի գեն դե րային 
հար ցե րով զբաղ վող վար չու թյունն ի րա կա նաց-
րել է « Քաղ ված դա սեր» թե մայով ա մե  նա մյա 
աշ խա տա ժո ղովն  եր մի  շարք շա հագր գիռ 
կող մե  րի ներգ րավ մամբ։ Աշ խա տա ժո ղովն  ե րի 
ար դյուն քում կազմ ված զե կույց ներն ը նտ րա կան 
մար մի նն օգ տա գոր ծել է որ պես գոր ծիք հե տա-
գա փո փո խու թյուն նե րի հա մար։ Գոր ծըն թա ցում 
խիստ կար ևո րու թյուն է տր վել տար բեր շր ջա-
նակ նե րի կար ծիք նե րի հա վա քագր մա նը, ի նչ պես 
նաև ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյու-
նա վե տու թյան պար բե րա կան գնա հատ մա նը։2

•  Մոլ դո վա. 2011 թվա կա նին Մոլ դո վայի ԿԸՀ-ն 
իր ռազ մա վա րա կան ծրագ րում հանձն է ա ռել 
նե րա ռել գեն դե րային բա ղադ րիչն իր գոր ծու-
նե ու թյան բո լոր ո լորտ նե րում։  BRIDGE 
ծրագ րի « Գեն դե րային հա վա սա րու թյան և 
ը նտ րու թյուն նե րի թե մայով» աշ խա տա ժո ղո-
վին մաս նակ ցե լուց հե տո, նրանք ստեղ ծել 
են ռե ֆե րենս խումբ՝ Մոլ դո վայի ը նտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րում գեն դե րային աու դիտ ի րա-
կա նաց նե լու հա մար։  Ռե ֆե րենս խմ բի կազմն  
ը նդ գր կել է հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի, ՄԱԶԾ 
գոր ծըն կեր նե րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի։ Աու դի տը 
տե ղե կու թյուն է տվել այն ո լորտ նե րի մա սին,  
ո րոն ցում առ կա գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան խն դիր նե րը կա րող են հաս ցե ագր վել ԿԸՀ 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րում և ըն թա ցա կար-
գե րում, ի նչ պես նաև այն ո լորտ նե րի մա սին, 
ո րոն ցում գեն դե րային հա վա սա րու թյուն ա պա-
հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ են ի րա վա կան 
շր ջա նա կի փո փո խու թյուն ներ։

•  Պա կիս տան` ՄԱԿ-Կա նայք կա ռույ ցը և 
ՄԱԶԾ֊ն ա ջակ ցել են Պա կիս տա նի Ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վին, տրա մադ րե լով տեխ նի կա-
կան փոր ձա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
և ո ւղ ղոր դում ը նտ րու թյուն նե րի կա ռա վար-
ման և վար չա րա րու թյան ռազ մա վա րա կան 
շր ջա նակ նե րում և փաս տաթղ թե րում գեն դե-
րային բա ղադ րի չի ին տեգր ման հար ցում։ 2013 
թվա կա նին ի րա կա նաց ված հե տընտ րա կան 
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2.2. Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը հե-
տընտ րա կան գնա հա տում նե րում
 Բա ցի գեն դե րային քար տե զագ րու մի ց, գեն դե րային 
հա վա սա րու թյու նը պետք է նե րառ վի նաև մյուս բո լոր 
գնա հատ ման աշ խա տանք նե րում։  Ը նտ րա կան մար-
մի ն նե րի մե ծ մասն ի րա կա նաց նում են հե տընտ րա կան 
գնա հա տումն  եր, և ցան կա լի է, որ այդ գնա հա տումն  ե-
րը նե րա ռեն գեն դե րային բա ղադ րիչ։ Մաս նա վո րա պես, 
քա նի որ նման գնա հա տումն  ե րը հա ճախ շեշ տադ րում 
են ա ռա ջա վոր փոր ձը և ը նտ րա կան ըն թա ցա կար գե րի 
ան հրա ժեշտ բա րե փո խումն  ե րը,  կա րե լի է ու սումն  ա սի-
րել նաև ցան կա ցած փո փո խու թյան ազ դե ցու թյու նը կին 
ը նտ րող նե րի և ը նտ րա կան մար մի ն նե րում ներգ րավ-
ված կին աշ խա տա կից նե րի վրա։ Ը նտ րա կան մար մի ն-
նե րի կող մի ց ներ կա յաց վող ա մե  նա մյա ի նս տի տու ցի ո-
նալ զե կույ ցը նաև հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վեր լու ծել 
կազ մա կեր պա կան ար դյունք նե րը գեն դե րային տե սան-
կյու նից, ի նչ պես նաև ներ կա յաց նել բո լոր վի ճա կագ րա-
կան տվյալ նե րը՝ տա րան ջատ ված ը ստ սե ռի (տե՛ս Բա-
ժին 6 ֊ը):

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են ի րենց հե տընտ րա-
կան զե կույց նե րում և գնա հա տումն  ե րում նաև սահ մա-
նել կամ չա փել կա նանց մաս նակ ցու թյան խն դիր նե րը՝ 
կա տա րե լով հա մե  մա տու թյուն ե լա կե տային տվյալ նե րի 
հետ։ Ը նտ րու թյուն նե րի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծը կա րող է օգ տա գործ վել ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
գոր ծու նե ու թյու նը և ռազ մա վա րու թյուն նե րը վեր լու ծե լու 
և ա ռա վել ար դյու նա վետ մո տե ցումն  եր մշա կե լու հա-
մար։ Ը նտ րու թյուն նե րի մի ջև ըն կած հա մե  մա տա բար 
հան գիստ ժա մա նա կա հատ վա ծը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս վե րա նայել ներ քին քա ղա քա կա նու թյուն նե րը,  
ա ռա ջար կել գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րին ան դրա դար-
ձող թե մա տիկ վե րա պատ րաս տումն  եր, ի նչ պես նաև 
ա պա հո վել վե րա պատ րաստ ման հա վա սար հնա րա-
վա րու թյուն ներ կին և տղա մարդ աշ խա տա կից նե րի հա-
մար։ Մի ջազ գային և տե ղա կան դի տորդ նե րի  գեն դե-
րային վեր լու ծու թյուն պա րու նա կող զե կույց նե րը կա րող 
են ծա ռայել որ պես տե ղե կատ վու թյան կար ևոր աղ բյուր։ 
Ստորև ներ կա յաց ված են ը նտ րա կան մար մի ն նե րի՝ հե-
տընտ րա կան շր ջա նում և ը նտ րու թյուն նե րի մի ջև ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ձեռ նար կա ված մի  ջո ցա ռում-
նե րի ո րոշ օ րի նակ ներ`

•  Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա. Յու րա քան չյուր ը նտ-
րու թյու նից հե տո ի րա կա նաց վում է հե տընտ րա կան 
վեր լու ծու թյուն գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ մամբ։ 
Վեր լու ծու թյու նը նե րա ռում է կին թեկ նա ծու նե րի 
քա նա կի, ը նտր ված ան դամն  ե րի և ը նտ րու թյուն նե-
րին մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան 
տվյալ ներ։18

գնա հա տու մը թույլ տվեց մշա կել կոնկ րետ 
ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ կին ը նտ րող նե րի մար գի-
նա լաց ման տե սան կյու նից ը նտ րա կան 
բո ղոք նե րի և վե ճե րի կա ռա վար ման հա մա-
կար գում օ րենսդ րա կան բա րե փո խումն  եր 
կա տա րե լու ո ւղ ղու թյամբ։3

•  Տան զա նի ա` 2010 թվա կա նին ան ցկաց վել են  
եր կու հա մա ժո ղովն  եր կա նանց ա սո ցի ա ցի-
ա նե րի, կրո նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
կա նանց խմ բե րի, Հա մայն քի զար գաց ման, 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան և ե րե խա նե րի 
հար ցե րով նա խա րա րու թյան, լրատ վա մի  ջոց-
նե րի, գի տակր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի և 
զար գաց ման ո լոր տի գոր ծըն կեր նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ Հա մա ժո ղովն  ե րի 
նպա տակն էր նա խան շել առ կա խն դիր նե րը 
և ա ռա ջար կել փո փո խու թյուն ներ՝ ը նտ րու-
թյուն նե րում կա նանց՝ որ պես թեկ նա ծու նե րի, 
ը նտ րող նե րի և տե ղա մա սային աշ խա տա կից-
նե րի մաս նակ ցու թյու նը խթա նե լու հա մաար։42011 
թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րից հե տո ՄԱԶԾ֊ն 
ա ջակ ցել է ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին 
քաղ ված դա սեր թե մայով մի  ջո ցա ռումն  եր ի րա-
կա նաց նե լու հար ցում՝ մե կ նար կե լով չորս խո շոր 
ու սումն  ա սի րու թյուն ներ, ո րոնց նպա տակն 
էր օբյեկ տի վո րեն բա ցատ րել ցածր մաս նակ-
ցու թյան,  ը նտ րող նե րի գրանց ման ցածր 
ցու ցա նիշ նե րի և կա նանց մաս նակ ցու թյան ցածր 
ցու ցա նիշ նե րի պատ ճառ նե րը։

© Գաբրիել Բարդալ
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•  Կա նա դա. Հե տընտ րա կան տար բեր զե կույց նե րում 
ան դրա դարձ է կա տար վում  գեն դե րային հա վա սա-
րու թյան խն դիր նե րին, այդ թվում՝ մաս նակ ցու թյան 
ցու ցա նիշ նե րին, քվե ար կու թյա նը չմաս նակ ցե լու 
պատ ճառ նե րին և որ պես թեկ նա ծու կա նանց պա սիվ 
մաս նակ ցու թյա նը։19

•  Հա րա վային Աֆ րի կա. Քվե ար կու թյան օ րն ան ցկաց-
վում են հար ցումն  եր, պար զե լու հա մար, թե որ քա նով 
են շա հա ռու նե րը գոհ ը նտ րու թյան ըն թաց քից։ Այս 
հար ցումն  ե րի նպա տակն է ու սումն  ա սի րել հա տուկ 
խմ բե րի,  այդ թվում՝ կա նայք, ե րի տա սարդ նե րի և 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ներգ րավ վա ծու-
թյունն ը նտ րա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում։ 
Քա նա կա կան տվյալ ներն ամ րագր վում են ֆո կուս 
խմ բային քն նար կումն  ե րի ար դյունք նե րում ստաց ված 
ո րա կա կան տվյալ նե րով։ Այս ֆո կուս խմ բե րը մաս նա-
վո րա պես թի րա խա վո րում են կա նանց։20

 Քար տե զագր ման կամ հե տընտ րա կան գնա հատ ման 
ար դյուն քում ը նտ րա կան մար մի ն նե րը և նրանց շա-
հա ռու ներն ու գոր ծըն կեր նե րը կա րող են ա վե լի լավ 
պատ կե րա ցում կազ մե լ ա ռաջ նա հերթ գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ո լորտ նե րի մա սին։ Որ պես կա նոն, գեն դե րային 
քար տե զագր ման ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե-
լու հա մար այն բա ժա նում են եր կու մա սի՝ ըն տա րա կան 
մար մի ն նե րի ներ սում գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
տե սան կյու նից ու շադ րու թյուն պա հան ջող ո լորտ ներ և 
ե րկ րի ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում գեն դե րային հա-
վա սա րու թյան տե սան կյու նից ու շադ րու թյուն պա հան-

ջող ո լորտ ներ։

2.3. Գեն դե րային հա վա սա րու թյան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ծրա գիր
 Գեն դե րային քար տե զագ րու մի ց հե տո, ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րը պետք է դի տար կեն գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րի մշա կու մը։ Ի նչ պես բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րե րը, այս ծրա գի րը նույն պես պետք է նա խան-
շի կոնկ րետ մար տահ րա վեր ներ, սահ մա նի հնա րա վոր 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ո լորտ նե րը, հա մա պա տաս խան կա-
տա րող նե րին, առ կա ռե սուրս նե րը և ժա մա նա կա ցույ ցը։ 
Այս ա ռու մով, հնա րա վոր է, որ ը նտ րա կան մար մի  նը մե կ 
շր ջա փու լում չկա րո ղա նա հաս ցե ագ րել գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ծրագ րում նա խանշ ված բո լոր խն դիր նե րը։ Նման 
դեպ քե րում հար կա վոր է հս տակ սահ մա նել ծրագ րի 
ա ռաջ նա հերթ կե տե րը և վե րա դառ նալ պա կաս ա ռաջ-
նա հերթ կե տե րին ը նտ րու թյուն նե րից հե տո։ Գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ծրա գի րը կա րող է նե րա ռել նաև մշ տա դի-
տարկ ման մե  խա նիզմ։ Ա ղյու սակ 2-ո ւմ ներ կա յաց ված 
են ո րո շա կի նմու շային գոր ծո ղու թյուն ներ և թի րախ ներ, 
ո րոնք կա րող են ը նգրկ վել Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ-
րում գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան դրս ևո րումն  ե րը 
հաս ցե ագ րե լու հա մար։
 
2.4. Ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի վե րա-
նա յում հե տընտ րա կան շր ջա նում
 Գեն դե րային հա վա սա րու թյան տե սան կյու նից ը նտ րա-
կան գոր ծըն թա ցի հա մա պար փակ ու սումն  ա սի րու թյան 

Ա ղյու սակ 1: Ը նտ րա կան մարմ նում գեն դե րային քար տե զագր ման հնա րա վոր ար դյունք ներ 

Ընտ րա կան մարմ նում գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան նմու շային ցու ցիչ ներ

Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան նմու շային ցու ցիչ ներ

Կա ռա վար ման մարմ նում, խորհր դում կամ հանձ նա ժո ղո-
վում ներգ րավ ված կա նանց թի վը

Ընտ րող նե րի գրանց ման ցու ցա նիշ նե րը չեն ար տա ցո լում 
բնակ չու թյան կազ մը։

Ղե կա վար պաշ տոն նե րում և առ հա սա րակ աշ խա տա կազ-
մում կա նանց և տղա մարդ կանց թվային հա րա բե րակ ցու-
թյու նը

Մաս նակ ցու թյան վի ճա կագ րու թյու նը ը ստ սե ռի տա րան-
ջատ ված չէ։

Վե րա պատ րաս տում նե րի (նե րա ռյալ ու սում նա կան այ ցե րի 
և գոր ծու ղում նե րի) մաս նակ ցող կա նանց և տղա մարդ կանց 
թվային հա րա բե րակ ցու թյու նը 

Ընտ րող նե րի գրան ցում ի րա կա նաց նող պաշ տո նյա նե րի 
շար քում կին և տղա մարդ աշ խա տա կից նե րի հա րա բե րակ-
ցու թյու նը չի ար տա ցո լում բնակ չու թյան կազ մը։

Հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի կամ գեն դե րային հա վա-
սա րու թյան պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նու թյան բա ցա կա-
յու թյուն

Ք վե ար կու թյան ըն թա ցա կար գե րը և կազ մա կեր պու մը գեն դե-
րային զգա յուն չեն։

Ընտ րա կան մար մին նե րի գրա սե նյակ նե րում հար մա րու-
թյուն նե րի (սան հան գույց նե րի, ըն տա նե կան սե նյակ նե րի, 
ա ղո թա սե նյակ նե րի) բա ցա կա յու թյուն

Չա փում նե րը ցույց են տա լիս, որ մեկ սե ռի թեկ նա ծու նե րի 
նկատ մամբ ը նտ րա կան բռ նու թյան ցու ցա նիշ նե րը շա րու-
նակ բարձր ե ն։

Բո լոր մա կար դակ նե րում ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի բա ցա կա յու թյուն Ընտ րող նե րի կրթ ման նյու թե րը գեն դե րային զգա յուն չեն
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Ա ղյու սակ2: Գեն դե րային հա վա սա րու թյան գոր ծո ղու թյան ծրագ րի նմու շային ցու ցիչ ներ78

Քար տե զագր մամբ
նա խանշ ված 
ան հա վա սա րու թյուն

Ձեռ նարկ վե լիք 
քայ լեր

Փո փո խու թյուն նե րի 
հաս նե լու հա մար 
թի րա խային մի ջոց ներ

Պա տաս խա նա տու 
ան ձինք 

Գեն դե րային ան հա վա-
սա րակշ ռու թյուն աշ խա-
տա կազ մի բո լոր մա կար-
դակ նե րում

• Ա վե լաց նել կա նանց 
թի վը մի ջին և 
բարձր ղե կա վար 
օ ղակ նե րում

•  Սահ մա նել, ա րդյո՞ք 
կա օ րենսդ րա կան 
բա րե փո խում նե րի 
կա րիք

• Սահ մա նել մի ջին և բարձր 
ղե կա վար օ ղակ նե րում կա նանց 
կող մից զբա ղեց վող պաշ տոն նե րի 
թի րա խային հա րա բե րակ ցու թյուն 
(օ րի նակ՝ գեն դե րային հա վա սա-
րակշ ռու թյուն ա ռա ջի կա հինգ 
տա րի նե րի ըն թաց քում)

•  Մի ջին օ ղա կի կին աշ խա-
տա կից նե րի հա մար 
կազ մա կեր պել կա ռա վար ման 
և ա ռաջ նոր դու թյան դա սըն-
թաց ներ ո րո շա կի սահ ման ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում։ 

• Ընտ րա կան մարմ նի ներ սում 
ստեղ ծել թի րա խային գոր ծըն թա ցի 
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող 
խումբ։

• Ընտ րա կան մար մին նե րի 
ղե կա վար ան ձնա կազմ

•  Մարդ կային ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման բա ժին

•  Դա սըն թաց նե րի և վե րա-
պատ րաս տում նե րի 
բա ժին և/ կամ հան րային 
ծա ռա յու թյան նա խա րա-
րու թյուն կամ հա մար ժեք 
մար մին

Հա վա սար հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ա պա հով ման, 
խտ րա կա նու թյան և 
սե ռա կան հե տապն դում-
նե րի կան խար գել մանն 
ո ւղղ ված պաշ տո նա կան 
քա ղա քա կա նութ-յան 
բա ցա կա յու թյուն։ 

• Մ շա կել հա վա սար 
հնա րա վո-
րու թյուննե րի 
ա պա հով ման, 
խտ րա կա նու թյան 
կամ սե ռա կան 
հե տապն դում նե րի 
կան խար գել մանն 
ո ւղղ ված քա ղա քա-
կա նություն ներ։

• Վե րա նայել բո լոր գո յու թյուն 
ու նե ցող քա ղա քա կա նութ-յուն նե րը 
և ըն թա ցա կար գե րը գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան տե սան կյու նից։ 

• Աշ խա տա կից նե րի շր ջա նում 
ի րա կա նաց նել հար ցում ներ աշ խա-
տա կից նե րի հա վա քագր ման 
գոր ծըն թա ցի և աշ խա տա վայ րում 
ի րենց փոր ձի վե րա բե րյալ։ 

• Ըն դու նել նոր քա ղա քա կա նու-
թյուն կամ վե րա նայել գո յու թյուն 
ու նե ցող քա ղա քա կա նու թյուն նե րը։

• Ընտ րա կան մար մին նե րի 
ղե կա վար ան ձնա կազմ

•  Մարդ կային ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման բա ժին

•  Գեն դե րային հար ցե-
րով պա տաս խա նա տու 
ան ձինք

•  Հարց մա նը մաս նակ ցած 
աշ խա տա կից ներ

Ըստ սե ռի տա րան- 
ջատ վծ վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի պա կաս

• Ա պա հո վել ը նտ րա-
կան մար մին նե րի 
կող մից ը նտ րող նե րի 
մաս նակ ցու թյան 
տվյալ նե րի հա վա-
քագ րու մը և 
տա րան ջա տումն ը ստ 
սե ռի։

• Վե րա նայել գոր ծող օ րենք նե րը 
և ի րա վա կան կար գա վո րում-
նե րը և փո փո խու թյուն ներ մտց նել 
բո լոր այն դրույթ նե րում, ո րոնք 
կա րող են խո չըն դո տել ը ստ սե ռի 
տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա վա քագր մա նը։

•  Վե րա նայել տվյալ նե րի հա վա-
քագր ման բո լոր մե թոդ նե րը և 
օ րի նա կե լի ձևե րը։ Ա նհ րա ժեշ-
տու թյան դեպ քում ա վե լաց նել 
« սե ռը»̀ որ պես տվյա լի դաշտ, 
ը նտ րող նե րի գրանց մա նը և 
մաս նակ ցու թյա նը վե րա բե րող 
տվյալ նե րի  է լեկտ րո նային 
շտե մա րա նում։ 

• Ա պա հո վել ը ստ սե ռի տա րան-
ջատ ված վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա վա քագր մա նը վե րա-
բե րող ցու ցում նե րի նե րա ռու մը 
տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի 
աշ խա տա կից նե րի հա մար նա խա-
տես ված ու ղե ցույ ցե րում և 
հրա հանգա վո րում նե րում։ 

• Ընտ րա կան մար մին նե րի 
ղե կա վար ան ձնա կազմ

•  Խորհր դա րան 
• Ընտ րա կան գոր ծա ռույթ-

նե րի բա ժին
•  Դա սըն թաց նե րի և վե րա-

պատ րաստում նե րի 
բա ժին 

• Ընտ րող նե րի ի րա զեկ ման 
բա ժին
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հա մար ան հրա ժեշտ է նաև հա մա պա տաս խան օ րենք-
նե րի և կա նո նա կար գե րի գեն դե րային քար տե զագ րում: 
Ե թե օ րեն քում կան կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խո չըն-
դո տող դրույթ ներ, ա պա մի  ակ հնա րա վոր մի  ջո ցը օ րեն-
քի փո փո խու թյունն է: Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է 
Աֆ ղանս տա նի օ րի նա կը։ 
Աֆ ղանս տա նի Ան կախ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հե-
տընտ րա կան ու սումն  ա սի րու թյու նը նա խան շել է ա ռն-
վազն ե րեք օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման փո փո խու-
թյան ան հրա ժեշ տու թյուն կա նանց մաս նակ ցու թյու նը 
խթա նե լու հա մար։ Ա ռա ջարկ վում է ր՝ խս տաց նել գեն-
դե րային քվո տան ա պա հո վող դրույթ նե րը, վե րա նայել 
կար գա վո րու մը, հա մա ձայն ո րի հան րային ծա ռա յու-
թյուն ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է հրա ժար վեն 
ի րենց ծա ռա յու թյու նից որ պես զի կա րո ղա նան ա ռա-
ջադ րել ի րենց թեկ նա ծու թյու նը և թույլ տալ կին ը նտ-
րող նե րին մի  ջազ գային դո նոր նե րից ըն դու նել ոչ դրա-
մա կան օգ նու թյուն՝ ի րենց նա խընտ րա կան քա րո զար-
շա վը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով։21

 

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ:

•  Գեն դե րային գնա հա տու մը կամ քար տե զագ րու մը 
կա րող է ար դյու նա վետ մեկ նար կային քայլ լի նել 
ը նտ րա կան մարմ նի գեն դե րային ը նգր կու նու թյու նը 
գնա հա տե լու գոր ծըն թա ցում։ 

• Գ նա հատ մա նը կամ քար տե զագր մա նը կա րող են 
մաս նակ ցել ի նչ պես ը նտ րա կան մար մին նե րի աշ խա-
տա կից նե րը և ղե կա վար ան ձնա կազ մը, այն պես էլ 
ը նտ րա կան մար մին նե րի հետ ա ռնչ վող այլ շա հա-
ռու ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ կու սակ ցու թյուն նե րը, ան կախ 
թեկ նա ծու նե րը, պատ գա մա վոր նե րը, լրատ վա-
մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան ջա տա գով նե րը և գի տակր թա կան 
ո լոր տի մաս նա գետ նե րը։ 

• Գեն դե րային քար տե զագր ման ար դյունք նե րը կա րող 
են ար տա ցո լել ը նտ րա կան մարմ նի կազ մա կեր պա կան 
կա ռուց ված քը և մշա կույ թը, ի նչ պես նաև ը նտ րու-
թյուն նե րի վար չա րա րու թյան և կազ մա կերպ ման 
ո ւղ ղու թյամբ ը նտ րա կան մարմ նի կող մից ձեռ նարկ վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րը։ 

• Ցան կա լի է, որ պես զի գնա հատ ման ար դյուն-
քում մշակ վի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր, ո րում 
սահ ման ված կլի նեն ա ռանց քային թի րախ նե րը և 
դրանց ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա ցույ ցը։ 

© ՄԱԿ֊ի նկար / Մարտին Պերե
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Խորհր դա րան նե րի դերն ը նտ րա կան գոր ծըն-
թաց նե րի վե րա նայ ման հար ցում

 Խորհր դա րա նա կան նե րը ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
ա ռաջ նային շա հա ռու ներն են և կա րող են նշա նա կա-
լի ժա մա նակ և ռե սուրս ներ ներդ նել ը նտ րու թյուն նե-
րի վար չա րա րու թյան կա մընտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
կոնկ րետ հայե ցա կե տե րի վե րա նայ ման հա մար: Ո րոշ 
խորհր դա րան նե րում վե րոն շյալ վե րա նա յումն  ի րա կա-
նաց նե լու հա մար նշա նակ վում է հա տուկ հանձ նա ժո ղով։ 
Ա վստ րա լի ա յ� մ գոր ծում է Ը նտ րու թյուն նե րի հար-
ցե րով մշ տա կան հա մա տեղ հանձ նա ժո ղով (Ը ՀՄՀՀ), 
ո րն ի րա կա նաց նում է բո լոր դաշ նային ը նտ րու թյուն-
նե րի ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն՝ հաշ վի առ նե լով 
բո լոր շա հա ռու նե րի նկա տա ռումն  ե րը։ Ա վստ րա լի այի 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը Ը ՀՄՀՀ-ին ներ կա յաց նում 
է ման րա մասն զե կույց, ո րը նե րա ռում է նաև օ րենսդ-
րա կան փո փո խու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ա ռա ջարկ ներ։ 
Ի նչ պես նաև Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը 
մաս նակ ցում են Ը ՀՄՀՀ նիս տե րին ա ռն վազն եր կու 
ան գամ՝ փաս տաթղ թի դի տարկ ման սկզ բում և վեր-
ջում ՝  այլ շա հա ռու նե րի կող մի ց Ը ՀՄՀՀ-ին ներ կա-
յաց ված դի տար կումն  ե րին պա տաս խա նե լու հա մար։ 
Նմա նա տիպ խորհր դա րա նային վեր լու ծու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման պրակ տի կա է կի րառ վում նաև Նոր 
Զե լան դի ա յ� մ (Ար դա րա դա տու թյան և ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց), Կա նա դա յ� մ (Ի րա վա կան 

և սահ մա նադ րա կան հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի կող-
մի ց) և Ի րա ք� մ (Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խորհր դի ի րա-
վա բա նա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց): Թեև այս պի սի 
մաս նա գի տաց ված խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղով-
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է կի րա ռե լի չլի նել բո լոր 
հա մա տեքս տե րում, այս մար մի ն նե րը կա րող են ի րա կա-
նաց նել վե րահս կո ղու թյան կար ևոր գոր ծա ռույթ։

 Այս գոր ծըն թա ցը ևս մե կ ան գամ մատ նան շում է բո լոր 
խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րում կին պատ-
գա մա վոր նե րի ներգ րավ վա ծու թյան կար ևո րու թյու նը, 
այդ թվում՝ ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի վեր լու ծու-
թյամբ և վե րա նայ մամբ զբաղ վող հանձ նա ժո ղովն  ե րում։ 
Կին պատ գա մա վոր նե րը կա րող են մաս նակ ցել նման 
փաս տաթղ թե րի դի տարկ մա նը և բարձ րաց նել հար ցեր, 
ո րոնք կա րող են ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ի նչ պես ի րենց, 
այն պես էլ ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող այլ կին թեկ-
նա ծու նե րի վրա։ Վե րոն շյալ փաս տաթղ թե րի ու սում-
նա սի րու թյան ար դյուն քում Խորհր դա րա նա կան հանձ-
նա ժո ղո վը բազ մա թիվ ա ռա ջարկ ներ է ներ կա յաց նում 
գոր ծող կա ռա վա րու թյա նը։ 2010 թվա կա նի դաշ նային 
ը նտ րու թյուն նե րից հե տո Ա վստ րա լի այի Ը ՀՄՀՀ-ն կա-
ռա վա րու թյա նը ներ կա յաց րել է 37 ա ռա ջար կու թյուն։ 
Թեև ա ռա ջար կու թյուն նե րը պար տա դիր կեր պով գեն-
դե րային զգա յուն չէ ին, այ նո ւա մե  նայ նիվ դրան ցից 35-ը 
վե րա բե րում է ին ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան տար բեր 
բա ժին նե րի վե րա նայ մա նը կամ չե ղարկ մա նը։22
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Գենդերային քարտեզագրման արդյ� նքները կարող 

են արտացոլել ընտրական մարմն ի կազմակերպական 

կառ� ցվածքը և  մշակ� յթը, ինչպես նաև  ընտր� թյ� նների 

վարչարար� թյան և  կազմակերպման � ղղ� թյամբ 

գործող� թյ� նների իրականացման համար:
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Գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
հանձ նա ռու թյու նը 3

Ընտ րա կան մարմ նի ներ սում գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան հաս ցե ագ րու մը պետք է սկ սել պլա-
նա վոր ման ա մե նա բարձր մա կար դա կից՝ դարձ նե լով գեն դե րային հա վա սա րու թյան ա պա հո վու մը 

հաս տա տու թյան տես լա կա նի և ա ռա քե լու թյան մի մաս։

Գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րի ին տեգ րու մը հաս տա-
տու թյան բո լոր ռազ մա վա րա կան և գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րե րում ա պա հո վում է տես լա կա նում ամ րագր ված 
սկզ բունք նե րի գործ նա կան կի րա ռու մը հաս տա տու-
թյան աշ խա տանք նե րում։ Հա տուկ գեն դե րային քա ղա-
քա կա նու թյան մշա կու մը գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րի 
ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող մի  ջո ցա ռումն  ե րը նա խան-
շե լու ա մե  նաար դյու նա վետ մի  ջոցն է։ Ի սկ գեն դե րային 
բա ղադ րի չի ին տեգ րու մը ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րում 
և մյուս քա ղա քա կա նու թյուն նե րում լա վա գույն մի  ջոցն է 
հաս տա տու թյան գոր ծու նե ու թյան բո լոր ո լորտ նե րում 
գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը խթա նե լու և յու րա քան-
չյուր աշ խա տակ ցի գոր ծու նե ու թյան բաղ կա ցու ցիչ մա սը 
դարձ նե լու հա մար։

3.1. Քա ղա քա կա նու թյուն ներ, ծրագ րեր 
      և ա ռա քե լու թյուն 

Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա-
զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե րից 8-ը (23%-ը) նշել են, որ 
ի րենց ռազ մա վա րա կան/ գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րե-
րում նե րառ ված են գեն դե րային ո ւղղ վա ծու թյամբ նպա-
տակ ներ և թի րախ ներ։ Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա-
նը, Կա նա դան, Կոս տա Ռի կան, Ե թով պի ան, Ղա զախս-
տա նը, Ղրղզս տա նը, Հա րա վաֆ րի կյան Հան րա պե տու-
թյու նը և Տան զա նի ան։

Ուղ ղոր դող սկզ բունք նե րում և ար ժեք նե րում 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան նե րառ ման 
օ րի նակ ներ

• Աֆ ղանս տան. Ը նտ րական վար չա րա րու թյան 
ո ւղ ղոր դող սկզ բունք ներ նենն չե զո քու թյու նը և 

ան կողմ նա կա լու թյու նը, թա փան ցի կու թյու նը, 
մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյու նը, պա տաս-
խա նատ վու թյու նը և հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը։23

Վե րոն շյալ սկզ բունք նե րից յու րա քան չյու րում ան դրա-
դարձ է ար վում ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում որ պես 
ը նտ րող ներ, թեկ նա ծու ներ և ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
աշ խա տա կից ներ մաս նակ ցող կա նանց կա րիք նե-
րին։ 2006-2009թթ. ռազ մա վա րա կան ծրագ րում 
նշ վում է, որ « հար կա վոր է գոր ծադ րել հա տուկ ջան-
քեր կա նանց և հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց 
ներգ րավ վա ծու թյու նը խթա նե լու ո ւղ ղու թյամբ»։ 
Նա խանշ ված նպա տակ նե րից մե կ է՝ «ա ռա ջի կա 
տա րի նե րի ըն թաց քում Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
պետք է ջան քեր գոր ծադ րի ը նտ րա կան գոր ծըն-
թաց նե րում կա նանց մաս նակ ցու թյան դյու րաց ման և 
խթան ման, ի նչ պես նաև ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե-
րում որ պես թեկ նա ծու ներ, ը նտ րող ներ և ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի աշ խա տա կից ներ մաս նակ ցող կա նանց 
կող մի ց ա ռե րես վող խն դիր նե րի հաս ցե ագր ման 
ո ւղ ղու թյամբ։24

•  Կոս տա Ռի կաի Գե րա գույն ը նտ րա կան դա տա-
րանն ու նի Գեն դե րային հա վա սա րու թյան ներ քին 
քա ղա քա կա նու թյուն,  ի սկ  գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա-
գի րը հան դի սա նում է հաս տա տու թյան տա րե կան 
աշ խա տան քային ծրագ րի մի  մա սը, ո րը նե րա ռում 
է կոնկ րետ պար տա կա նու թյուն նե րի սահ մա նում և 
ներ քին քա ղա քա կա նու թյան և գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րի ի րա գործ ման նպա տա կով ռե սուրս նե րի 
բաշ խում։ Վե րոն շյալ ը նտ րա կան մար մի  նը  ստանձ-
նել է նաև Գեն դե րային հա վա սա րու թյան ազ գային 
քա ղա քա կա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րե-
րում սահ ման ված ո րո շա կի պար տա վո րու թյուն ներ։25
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 •  Նե պալ. Նե պա լի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  իր 
2008-2013թթ. ռազ մա վա րա կան ծրագ րում նե րա ռել է 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան և սո ցի ա լա կան նե րա-
ռա կա նու թյան սկզ բունք նե րը։ Հա ջորդ՝ 2015-2019թթ. 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րում նույն պես նե րառ ված են 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան և սո ցի ա լա կան նե րա-
ռա կա նու թյան խթան մա նը վե րա բե րող ո րո շա կի 
սկզ բունք ներ, նպա տակ ներ և մի  ջո ցա ռումն  եր։ 

 • Պա կիս տան. Պա կիս տա նի Ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղովն  իր 2010-2014թթ. հն գա մյա ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րում ը նդ գծել է գեն դե րային բա ղադ րի չի նե-
րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ « Պա կիս տա նի ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վը ձգ տե լու է իր շար քե րում 
գեն դե րային հա վա սա րու թյուն հաս տա տել՝ կա նանց 
հա մար ան հրա ժեշտ աշ խա տան քային պայ ման ներ 
ստեղ ծե լով»։  Ռազ մա վա րա կան ծրագ րում  նաև  
սահ ման վում է, «Ըն դու նել օ րենք ներ և խս տո րեն հե-
տա մուտ լի նել դրանց կի րառ մա նը, որ պես զի  մար-
գի նա լաց ված խմ բե րը, այդ թվում՝ կա նայք, փոք րա-
մաս նու թյուն նե րը  և հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ան ձինք ու նե նան ը նտ րա կան և քա ղա քա կան գոր-
ծըն թաց նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն»։26

 •  Սի ե րա Լե ո նե. Ռազ մա վա րա կան ծրագ րում ամ-
րագր ված են աշ խա տա կազ մում գեն դե րային հա-
վա սա րակշ ռու թյա նը վե րա բե րող կոնկ րետ նպա-
տակ ներ։ Մարդ կային ռե սուրս նե րի վե րա բե րյալ 
բաժ նում նշ վում է, որ «առ կա մարդ կային ռե սուրս-
նե րի կա րո ղու թյուն նե րը պետք է ը նդ լայն վեն տար-
բեր ճա նա պարհ նե րով, հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նե լով կա նանց ներգ րավ վա ծու թյա նը»։

 • Ծ րագ րում ամ րագր ված մե կ այլ նպա տա կում աս-
վում է « տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
աշ խա տա կից նե րի հա վա քագ րու մը և  վե րա պատ-
րաս տու մը պետք է ի րա կա նաց վի հա տուկ ու շադ-
րու թյուն դարձ նե լով կա նանց և հաշ ման դամն  ե րի 
ներգ րավ մա նը»։27

 •  Հա րա վաֆ րի կյան հան րա պե տ�  թյ� ն. Ռազ մա-
վա րա կան ծրագ րում նե րառ ված կազ մա կեր պա-
կան ար ժեք նե րից է « ռաս սա յա կան, մշա կու թային, 
լեզ վա կան, կրո նա կան և գեն դե րային պատ կա նե-
լու թյան, ի նչ պես նաև հաշ ման դա մու թյան հան դեպ 
զգա յու նու թյու նը»,  ին չը են թադ րում է « հաշ վի առ նել 
փոր ձի և կա րո ղու թյուն նե րի բազ մա զա նու թյու նը» և 
«այ լոց հան դեպ հար գանք և հո գա տա րու թյուն ցու-
ցա բե րել»։28 Հանձ նա ժո ղո վը փոր ձում է հե տա մուտ 
լի նել Սահ մա նադ րու թյան (Ի րա վունք նե րի օ րի նագ-
ծի) Գլուխ 2-ի կի րառ մա նը՝ ա պա հո վե լով ը նտ րող-
նե րի հան դեպ հա վա սար վե րա բեր մունք ան կախ 
սե ռից, հաշ ման դա մու թյու նից, ռաս սա յա կան կամ 

էթ նիկ պատ կա նե լու թյու նից, լեզ վա կան, կրո նա կան 
պատ կա նե լու թյու նից, գյու ղաբ նակ/ քա ղա քաբ նակ 
բա ժա նու մի ց։ Հանձ նա ժո ղո վը հա մա գոր ծակ ցում է 
այլ սահ մա նադ րա կան հաս տա տու թյուն նե րի, այդ 
թվում՝ Գեն դե րային հա վա սա րու թյան հանձ նա ժո-
ղո վի (ԳՀՀ) հետ: ԳՀՀ-ն ի րա կա նաց նում է ը նտ րու-
թյուն նե րի դի տար կում՝ գնա հա տե լու հա մար, թե 
որ քա նով է ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում խթան-
վում գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը։

3.2. Գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյուն

 Ցան կա ցած հաս տա տու թյան ներ սում գեն դե րային 
քա ղա քա կա նու թյան ա պա հո վու մը պա հան ջում է քա-
ղա քա կան կամք։ Այդ կամ քի ո ւղ ղա կի դրս ևո րու մը 
գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյունն է։ Գեն դե րային քա-
ղա քա կա նու թյու նը հս տա կո րեն սահ մա նում է գեն դե-
րային հա վա սա րու թյան տե ղը ը նտ րա կան մարմն  ի աշ-
խա տան քային պրակ տի կա նե րում, գոր ծըն թաց նե րում 
և աշ խա տան քի ար դյունք նե րում։ Գեն դե րային քա ղա-
քա կա նու թյու նը կա րող է ու ղեկց վել գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րով, ո րը հնա րա վոր կդարձ նի բո լոր ա ռաջ նային 
ո լոր նե րում գեն դե րային հա վա սա րու թյան ա պա հո վու-
մը, մշ տա դի տար կու մը և գնա հա տու մը։

 Գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյու նը չպետք է շփոթ-
վի սահ մա նադ րա կան որ ևէ ը նդ հա նուր դրույ թի, այդ 
թվում՝ օ րեն քի ա ռջև կա նանց և տղա մարդ կանց հա վա-
սա րու թյան մա սին դրույ թի հետ, ի նչ պես նաև ազ գային 
գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյան հետ, ո րը պե տա կան 
մար մի ն նե րի հա մար մշակ վում է կա նանց հար ցե րով 
զբաղ վող ազ գային մե  խա նիզ մի  կող մի ց։ Այս հա մա-
տեքս տում սա այն քա ղա քա կա նու թյունն է, ո րը մշակ-
վում է հա տուկ ը նտ րա կան մարմն  ի հա մար, և ո րին վեր-
ջինս հետ ևում է  որ պես ռազ մա վա րա կան ո ւղ ղու թյուն։ 
Այն կա րող է սկ սել գեն դե րային ի րա վի ճա կի գնա հատ-
ման մե ջ նա խանշ ված ան հա վա սա րու թյան ո լորտ նե րից 
(տե՛ս Ա ղյու սակ 1 ֊ի վեր ևում), ա պա սահ մա նել այդ ան-
հա վա սա րու թյուն նե րը հաս ցե ագ րող ը նդ հա նուր գոր ծո-
ղու թյուն ներ, այ նու հետև նա խան շել կոնկ րետ թի րախ-
ներ՝ փո փո խու թյան ա ռա ջըն թա ցը մշ տա դի տար կե լու 
հա մար։ Ստորև որ պես օ րի նակ ներ կա յաց ված է Նե-
պա լի Գեն դե րային հա վա սա րու թյան և հա մընդգր կու-
նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը։

3.3. Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման 
ի նս տի տու ցի ո նա լա ցում. Գեն դե րային հար-
ցե րը հա մա կար գող  ան ձինք, մի ա վոր ներ և 

հանձ նա ժո ղով ներ

 Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման և կա նանց հզո-
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Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով։ 
Գեն դե րային հա վա սա րու թյան և 
հա մընդգր կու նու թյան քա ղա քա կա նու թյուն, 
2013 թվա կան

 Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը նա խան շել է գեն-
դե րային հա վա սա րու թյան և հա մընդգր կու նու թյան 
սկզ բունք նե րի տե սան կյու նից ար դար, ան կողմն  ա կալ, 
թա փան ցիկ և վս տա հե լի ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման 
մի  շարք մար տահ րա վեր ներ։ Այս հա մա տեքս տում հար-
կա վոր է ՝

(1)  Ըն դու նել գեն դե րային զգա յուն և հա մընդգր կուն 
ը նտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ քա ղա քա կա նու-
թյուն ներ և օ րենք ներ։

(2)  Ա պա հո վել գեն դե րային հա վա սա րու թյան և 
հա մընդգր կու նու թյան վե րա բե րյալ դրույթ նե րի 
կի րա ռումն  ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում։

(3)  Ի րա կա նաց նել հան րու թյան ի րա զե կում գեն դե-
րային հիմն  ա հար ցե րի վե րա բե րյալ, տե ղե կաց նել 
թի րա խային խմ բե րին գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան և հա մընդգր կու նու թյան հիմն  ա հար ցե րի 
մա սին:

(4)  Մո բի լի զաց նել ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րը՝ ը նտ-
րա կան գոր ծըն թաց նե րում գեն դե րային հա վա սա-
րու թյա նը և հա մընդգր կու նու թյա նը վե րա բե րող 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րով և օ րենք նե րով սահ-
ման ված ծա ռա յու թյուն նե րը և կա րո ղու թյուն ներն 
ա պա հո վե լու հա մար։ 

Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց գեն դե-
րային քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հիմք են հան դի-
սա ցել 2007 թվա կա նին ըն դուն ված Նե պա լի մի  ջան կյալ 
սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված գեն դե րային հա վա-
սա րու թյան և հա մընդգր կու նու թյան սկզ բունք նե րը և 
ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և մի  ջազ գային հա մա-
ձայ նագ րե րի շր ջա նակ նե րում Նե պա լի կող մի ց ստանձ-
նած պար տա վո րու թյուն նե րը։ 
Նե պա լի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը ձգ տում է հաս ցե-
ագ րել գեն դե րային հա վա սա րու թյան և հա մընդգր կու-
նու թյան հիմն  ա հար ցե րը, ո րոնց ա ռե րես վում են կա-
նայք, դա լիթ նե րը, ճնշ ված կաս տա նե րը/էթ նիկ խմ բե րը, 

ճնշ ված հա մայնք նե րը/ դա սա կար գե րը/շր ջան նե րը, մադ-
հե զի նե րը և այլ փոք րա մաս նու թյուն ներ։

 Սույն քա ղա քա կա նու թյան նպա տակն է ա պա հո վել 
բո լոր քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյու նը ժո ղովր դա-
վա րա կան ը նտ րու թյուն նե րին, այդ ի սկ պատ ճա ռով ան-
հրա ժեշտ է ձևա կեր պել գեն դե րային հա վա սա րու թյան և 
հա մընդգր կու նու թյան սկզ բունք ներն այս քա ղա քա կա-
նու թյան մե ջ՝ կա ռուց ված քային և ի րա վա կան դրույթ նե-
րի հի ման վրա, և հե տա մուտ լի նել դրանց ի րա կա նաց-
մա նը։ Այս հա մա տեքս տում այս նոր քա ղա քա կա նու-
թյու նը կոչ ված է կոն սո լի դաց նե լու պե տու թյան կող մի ց 
որ դեգր ված ժո ղով րա վա րաց ման գոր ծըն թա ցը՝ ը նտ րա-
կան գոր ծըն թա ցի յու րա քան չյուր փու լում ա պա հո վե լով 
բո լոր հա մայնք նե րի, դա սե րի և շր ջան նե րի գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան և ներգ րավ վա ծու թյան տե սան կյու նից 
ճնշ ված կա նանց, տղա մարդ կանց, եր րորդ սե ռի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի, դա լիթ նե րի, ճնշ ված, մար գի նա լաց ված և 
բա ցառ ված քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյու նը։

 Քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում ըն կած են հետ ևյալ տես-
լա կա նը և նպա տակ նե րը`

 Տես լա կան
 Սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րի հա մա ձայն՝ ը նտ րու-
թյուն նե րի մի  ջո ցով ա պա հո վել քա ղա քա ցի նե րի հա մա-
մասն և հա մընդգր կուն ներ կա յաց վա ծու թյու նը բո լոր 
պե տա կան կա ռույց նե րում, ի նչ պես նաև ձևա վո րել գեն-
դե րային հա վա սա րու թյան և հա մընդգր կու նու թյան տե-
սան կյու նից գեն դե րային զգա յուն ը նտ րա կան մար մի ն, 
ո րը կանց կաց նի ար դար, ան կողմն  ա կալ, վս տա հե լի և 
թա փան ցիկ ը նտ րու թյուն ներ։

Ն պա տակ ներ
1. Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը բո լոր ը նտ-

րա կան գոր ծըն թաց նե րում։

2. Հա մընդգր կու նու թյան հիմն  ա հար ցե րի նե րա-
ռու մը ը նտ րու թյուն նե րին վե րա բե րող բո լոր 
գոր ծըն թաց նե րում։ 

3. Գեն դե րային զգա յուն և հա մընդգր կուն ը նտ րա կան 
մարմն  ի ձևա վո րու մը։

րաց ման գոր ծըն թա ցի ա ռաջ խա ղաց ման հա մար ան-
հրա ժեշտ է ի նս տի տու ցի ո նա լաց նել հաս տա տու թյան 
ներ սում հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռումն  ե րի մշ տա-
դի տարկ ման և խթն ման պար տա վո րու թյու նը։ Հաս-
տա տու թյան ներ սում գեն դե րային բա ղադ րի չի ին տեգ-

րու մը պետք է ի րա կա նաց վի հաս տա տու թյան բո լոր 
աշ խա տա կից նե րի մի  ջո ցով։ Այ նո ւա մե  նայ նիվ, պետք 
է լի նի հա տուկ պա տաս խա նա տու մար մի ն, ո րը հաս-
տա տու թյան ներ սում կու նե նա բարձր կար գա վի ճակ և 
մաս նա կից կլի նի բո լոր ո րո շումն  ե րի կա յաց մա նը։ Ո րոշ 
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դեպ քե րում նշա նակ վում է գեն դե րային փոր ձա գետ կամ 
պա տաս խա նա տու ան ձ, ով աշ խա տում է հաս տա տու-
թյան ներ սում գեն դե րային բա ղադ րի չի խթան ման ո ւղ-
ղու թյամբ։ Այ նո ւա մե  նայ նիվ, սա ոչ մի շտ է ի րա գոր ծե լի՝ 
պայ մա նա վոր ված ֆի նան սա կան կամ կադ րային սահ-
մա նա փա կումն  ե րով։ Նման դեպ քե րում  գեն դե րային 
հար ցե րը հա մա կար գող ան ձանց դե րում կա րող են 
նշա նակ վել ը նտ րա կան մարմն  ի ան դամն  եր կամ աշ-
խա տա կից ներ։ Այս պա րա գա յում կար ևոր է ա պա հո վել, 
որ պես զի վեր ջին ներս ու նե նան բա վա րար ժա մա նակ և 
ան ցնեն հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում այդ 
պար տա վո րու թյու նը ստանձ նե լու հա մար։

 Այ լընտ րան քային լու ծում կա րող է լի նել հաս տա տու-
թյան ներ սում տար բեր ո լորտ նե րում ներգ րավ ված կին 
և տղա մարդ աշ խա տա կից նե րի ցան ցի ստեղ ծու մը, ո րը 
հե տա մուտ կլի նի, որ պես զի հաս տա տու թյան աշ խա-
տա կից նե րը հետ ևեն գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
սկզ բունք նե րին ի րենց ա ռօ րյա աշ խա տան քում։ Մեկ 
պա տաս խա նա տու ան ձ նշա նա կե լու փո խա րեն պա-
տաս խա նա տու ան ձանց ցանց ստեղ ծե լով զար գա նում է 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան տե սան կյու նից հաս տա-
տու թյան գոր ծու նե ու թյան վեր լու ծու թյան կա րո ղու թյու-
նը, ի սկ գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման գոր ծըն թա-
ցը դառ նում է էլ ա վե լի տե սա նե լի և լե գի տիմ։ Այս պես 
օ րի նակ, Աֆ ղանս տա նի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 34 
մար զե րից յու րա քան չյու րում լրիվ դրույ քա չա փով աշ-
խա տող աշ խա տա կից նե րի մի  ջից ը նտր վել է մե  կա կան 
գեն դե րային խորհր դա տու։ Ը նտր ված խորհր դա տու-
ներն ան ցել են կա ռա վար ման և ա ռաջ նոր դու թյան, հզո-
րաց ման, գեն դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ա հար-
ցե րի, գեն դե րային ո ւղղ վա ծու թյամբ մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
պլա նա վոր ման և բյու ջե տա վոր ման, ի նչ պես նաև հա-
կա մար տու թյուն նե րի կա ռա վար ման ծա վա լուն դա սըն-
թաց ներ։ Խորհր դա տու ներն ամ րապն դել են կա պե րը 
կա նանց ի րա վունք նե րը պաշտ պա նող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ, ը նդ գծել են գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան հիմն  ա հար ցե րը և մաս նակ ցել են ի րենց շր ջա նում  
մի  ջո ցա ռումն  ե րի պլա նա վոր ման, բյու ջե տա վոր ման և 
ի րա կա նաց ման աշ խա տանք նե րին։29

 Մեկ այլ այ լընտ րան քային տար բե րակ կա րող  է լի նել 
գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րով զբաղ վող հանձ նա ժո ղո-
վի  կամ մի  ա վո րի ստեղ ծու մը։ Այս հանձ նա ժո ղովն  ե րը 
կամ մի  ա վոր նե րը նման են այն ներ քին գոր ծառ նա կան 
հանձ նա ժո ղովն  ե րին, ո րոնք ստեղծ վում են հաս տա տու-
թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի հայե ցա կե տե րի 
կամ ո րո շա կի գոր ծըն թաց նե րի  ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տե-
լու հա մար (օ րի նակ՝ ա վագ կա ռա վար ման հանձ նա ժո-
ղովն  ե րը): Հաշ վի առ նե լով ը նտ րա կան մար մի ն նե րի մե -

ծա մաս նու թյան գեն դե րային կազ մը նման հանձ նա ժո-
ղո վում կամ մի  ա վո րում ա մե  նայն հա վա նա կա նու թյամբ 
ներգ րավ ված կլի նեն թե՛ կա նայք, թե՛ տղա մար դիկ, ին չը 
ևս մե կ ան գամ կընդգ ծի, որ գեն դե րային հա վա սա րու-
թյու նը վե րա բե րում է բո լո րին։ Ե թե ը նտ րա կան մար մի -
նը աշ խար հագ րո րեն ցր ված է, հար կա վոր է պա տաս-
խա նատ վու թյու նը բա ժա նել տար բեր կա ռուց ված քային 
մի  ա վոր նե րի մի ջև։ Ը նտ րա կան մարմն  ի ղե կա վար 
ան ձնա կազ մը կա րող է կար ևոր դե րա կա տա րում ու նե-
նալ մի  ա վո րի աշ խա տանք նե րի վե րահսկ ման և վեր ջի-
նիս գոր ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րի 
ա պա հով ման հար ցում։

 Լա տի նա կան Ա մե  րի կայի մի  շարք ե րկր նե րում ը նտ-
րա կան մար մի ն նե րը վեր ջին տա րի նե րին ձեռ նար կել 
են գեն դե րային հա վա սա րու թյան խթան ման ի նս տի-
տի տու ցի ո նա լաց ման ո ւղ ղու թյամբ քայ լեր՝ նշա նա կե-
լով գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող  ան ձանց կամ 
մի  ա վոր ներ, ո րոնց գոր ծու նե ու թյան նպա տա կը ը նտ-
րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս նակ ցու թյան 
խթա նումն  է: Թեև վե րոն շյալ մի  ա վոր նե րի ի նս տի տու-
ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րը, տեխ նի կա կան փոր ձա գի-
տա կան և այլ ռե սուրս նե րը տար բեր վում են ը ստ ե րկ րի, 
դրանց ստեղ ծու մը կար ևոր քայլ է կա նանց մաս նակ ցու-
թյան խթան մանն ո ւղղ ված քա ղա քա կա նու թյուն նե րի 
և պրակ տի կա նե րի ի նս տի տու ցի ո նա լաց ման տե սան-
կյու նից։ Օ րի նակ՝ Պա րագ վայի ը նտ րա կան մարմն  ի 
ներ սում ստեղծ վել է Հա տուկ գեն դե րային հար ցե րը 
հա մա կար գող բա ժին, ո րն ա ռա ջին ան գամ ի րա կա-
նաց րել է ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին վե րա բե րող վի-
ճա կագրա կան տվյալ նե րի ը ստ սե ռի տա րան ջա տում։30

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե-
տա զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե րից 10-ը (29%-ը) նշել են, 
որ ի րենց կող մի ց հաս տա տու թյան ներ սում նշա նակ վել 
են գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող  ան ձինք։ Այդ 
ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, Կոս տա Ռի կան, Կոն գոյի 
Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թյու նը, Ե թով պի ան, 
Ի րա քը, Ղա զախս տա նը, Մո զամ բի կը, Նա մի  բի ան, Նե-
պա լը և Տան զա նի ան։ Բա ցա ռու թյամբ Նա մի  բի այի և 
Մո զամ բի կի, բո լոր վե րոն շյալ ե րկր նե րում «ս տեղծ վել 
են գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող  խմ բեր՝ ա վագ 
ղե կա վար ան ձնա կազ մի  ներգ րավ վա ծու թյամբ»։

Գեն դե րային հա վա սա ր�  թյան հար ցե րով են թա-
կա ռ� ց վածք նե րի ստեղծ ման ո րոշ օ րի նակ ներ
 
 • Աֆ ղանս տա նում 2009 թվա կա նի հու նի սին 

ստեղծ վել է Գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող 
բա ժին, ո րի ման դատն է «խ թա նել կա նանց մաս-
նակ ցու թյու նը քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում՝ 
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Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում հե ռա հար փո փո խու-
թյուն ներ կա տա րե լով, այդ թվում՝ կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման, գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման 
և Հանձ նա ժո ղո վը գեն դե րային զգա յուն մար մի ն 
դարձ նե լու ճա նա պար հով»։ Մի ա վո րը խորհր դատ-
վու թյուն և ա ջակ ցու թյուն է տրա մադ րում մյուս 
բո լոր վար չու թյուն նե րին, որ պես զի վեր ջին ներս 
կա րո ղա նան « հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, գոր ծըն թաց նե րը, բյու-
ջեն և մի  ջո ցա ռումն  ե րը՝ կա նանց՝ թե՛ որ պես 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, թե՛ որ պես հաս տա տու-
թյան աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցու թյունն ա մե ն 
կերպ խթա նե լու նպա տա կին»։ Մի ա վո րը փոր ձում 
է «ա պա հո վել գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը 
Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան բո լոր 
ո լորտ նե րում՝ սկ սած գնումն  ե րից և մարդ կային 
ռե սուրս նե րից մի նչև ը նտ րու թյուն նե րի կա նո նա կար-
գումն  ու ան վտան գու թյու նը»։31

 •  Կոս տա Ռի կա. 2000 թվա կա նին Կոս տա Ռի կաի 
Գե րա գույն ը նտ րա կան դա տա րա նի կող մի ց նշա-
նակ վել է հաս տա տու թյան աշ խա տա կից նե րից 
բաղ կա ցած հար ցե րով Գեն դե րային հանձ նա ժո ղով։ 
Գեն դե րային հանձ նա ժո ղո վը նա խա գա հում է (կին) 
մա գիստ րա տը կամ (կին) ը նտ րա կան դա տա վո րը։ 
Այս հանձ նա ժո ղո վը կար ևոր դեր է խա ղա ցել տվյալ 
հաս տա տու թյու նում գեն դե րային հա վա սա րու թյան և 
ար դա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան նա խանշ ման և 
մշակ ման հար ցում։32

 •  Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տ�  թյ� -
ն� մ Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի յոթ ան դամն  ե րից 
մե  կը նշա նակ վել է որ պես գեն դե րային հար ցե րը 
հա մա կար գող ան ձ, ով ա ջակ ցել է Ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ներ սում գեն դե րային հար ցե րը 
հա մա կար գող բա ժի նի ստեղծ մա նը։ Գեն դե րային 
հար ցե րը հա մա կար գող բա ժի նը կազմ ված է եր կու 
կա նան ցից՝ հա մա կար գո ղից և օգ նա կա նից։ Գեն դե-
րային հար ցե րը հա մա կար գող բա ժի նի նպա տակն 
է մշա կել հաս տա տու թյան ներ սում գեն դե րային 
բա ղադ րի չի նե րառ ման մե  խա նիզմն  եր։ Այն նաև 
վե րահս կում է Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գեն-
դե րային քա ղա քա կա նու թյուն նե րի կի րա ռու մը 
կենտ րո նա կան և տա րած քային մա կար դակ նե րում։33

 •  Գա նայի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, ճա նա-
չե լով ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց 
մաս նակ ցու թյան կար ևո րու թյու նը, հիմն  ել է գեն դե-
րային ստո րա բա ժա նում։34

 •  Հոն դ�  րա ս� մ,  Ը նտ րա կան դա տա րա նի ներ սում 
(Tribunal Supremo de Elecciones) ստեղծ վել է Գեն դե-
րային հա վա սա րու թյան գրա սե նյակ։35

 • 2011 թվա կա նին Ի րա քի Ան կախ բարձ րա գույն ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վում (Ա ԲԸՀ) նշա նակ վել է 
գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող բա ժին, ո րը 
նա խա գա հել է հանձ նա ժո ղո վի կին ան դամն  ե րից 
մե  կը։ Մի ա վո րին խորհր դատ վա կան ա ջակ ցու թյուն 
է տրա մադ րել ՄԱԿ-ի կող մի ց ներգ րավ ված փոր ձա-
գետ խորհր դա տուն։

 •  Մեք սի կայի Ազ գային ը նտ րա կան ի նս տի տու տի ներ-
սում ստեղծ վել է Գեն դե րային հա վա սա րու թյան և 
խտ րա կա նու թյան հար ցե րով հա տուկ տեխ նի կա կան 
մի  ա վոր (Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación)։

 •  Նե պա լի կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ յու րա քան չյուր 
հան րային ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող հաս տա տու-
թյուն, այդ թվում՝ նաև Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, 
պար տա վոր վել է որ պես գեն դե րային հար ցե րը հա մա-
կար գող ան ձ նշա նա կել ղե կա վար ան ձնա կազ մի  մե կ 
ներ կա յա ցուց չի։ 36 Բա ցի այդ, Նե պա լի ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վը ստեղ ծել է Գեն դե րային հար ցե-
րով մի  ա վոր, ի նչ պես նաև նշա նա կել է Գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան և սո ցի ա լա կան նե րա ռա կա նու թյան 
հար ցե րով պա տաս խա նա տու ան ձ։

 • 2009 թվա կա նին Պա րագ վայի Ը նտ րա կան 
դա տա րա նը հիմն  ել է Գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան մի  ա վոր, ո րը պա տաս խա նա տու է ը ստ սե ռի 
տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա-
քագր ման, գեն դե րային տե սան կյու նից ը նտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի վեր լու ծու թյան, կու սակ ցու թյուն նե րի 
հետ կա նանց մաս նակ ցու թյան խթան ման ռազ մա-
վա րու թյուն նե րի հա մա ձայ նեց ման, ի նչ պես նաև 
ազ գային և մի  ջազ գային կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցու թյան հա մար։37 

 • Ե մե  նի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում գոր ծում է 
Գեն դե րային հար ցե րով մի  ա վոր, ո րը զբաղ վում է 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց շա հե րի 
խթան մամբ։ Գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող 
բա ժին է գոր ծում նաև Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
նա խա րա րու թյան ներ սում՝ տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վար ման մար մի ն նե րի գոր ծու նե ու թյան բո լոր 
մա կար դակ նե րում կա նանց ին տեգ րումն  ա պա հո վե-
լու հա մար։ Մի ա վո րի նա խա գա հը կին է ։38 
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ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

• Ընտ րա կան մարմ նի ներ սում գեն դե րային ան հա վա-
սա րու թյան հաս ցե ագ րու մը և հաղ թա հա րու մը կա րող է 
ի րա կա նաց վել ա մե նա բարձր պլա նա վոր ման մա կար դա կով։ 

• Ընտ րա կան մար մին նե րը կա րող են հս տա կո րեն ձևա կեր պել 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան ի րենց հանձ նա ռու թյու նը և 
դրա նշա նա կու թյու նը ազ գային հա մա տեքս տում։ 

• Այս ա մե նը հնա րա վոր է ա պա հո վել հաս տա տու թյան 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րում, ի նչ պես նաև տես լա կա նում 
և ա ռա քե լու թյու նում ին տեգ րե լով գեն դե րային զգա յուն 
նպա տակ ներ, թի րախ ներ և դրանց ի րա գործ մանն ո ւղղ ված 
մի ջո ցա ռում ներ։ 

• Այս ա մե նը կա րող է ի րա կա նաց վել նաև ը նտ րա կան 
մարմ նի տես լա կա նը և նպա տակ նե րը սահ մա նող գեն դե-
րային քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման մի ջո ցով։ 

• Հանձ նա ռու թյան մա սին հայ տա րա րե լուց ան մի ջա պես հե տո 
հար կա վոր է հատ կաց նել ռե սուրս ներ հա մա պա տաս խան 
մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման հա մար։ 

• Գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող ան ձինք կամ գեն դե-
րային հա վա սա րու թյան հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վը կամ 
մի ա վո րը կա րող են ար դյու նա վետ դեր կա տա րել ը նտ-
րա կան մարմ նի կող մից գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
հանձ նա ռու թյան ի նս տի տու ցի ո նա լաց ման հար ցում։
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Ո րոշ դեպ քե ր� մ, ե րբ Ը նտ րա կան մար մի ն նե րը �  ղ-
ղա կի կեր պով չեն նշա նա կ� մ գեն դե րային հար ցե-
րով մի  ա վոր ներ կամ պա տաս խա նա տ�  ան ձ, նրանք 
հնա րա վո ր�  թյ� ն �  նեն օ գտ վել ՄԱԶԾ ֊ի կող մի ց 
ներգ րավ ված գեն դե րային հար ցե րով խորհր դա տ� -
նե րի ծա ռա յ�  թյ� ն նե րից։ Օ րի նակ՝

 •  Նե պա լում Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու-
թյան շր ջա նակ նե րում ՄԱԶԾ ֊ի կող մի ց նշա նակ վել է 
գեն դե րային խորհր դա տու, ով ա ջակ ցում է Նե պա լի 
Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին գեն դե րային հա վա սա-
րու թյան և սո ցի ա լա կան ին տեգր ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
ի րա կա նաց ման հար ցում։ Մի ա ժա մա նակ, Նե պա-
լի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ սում որ պես 
գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող ան ձ է նշա նակ-
վել Հա մա տեղ քար տու ղա րը։ ՄԱԶԾ գեն դե րային 
հար ցե րով մաս նա գե տը Նե պա լի ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վի գրա սե նյա կում Հանձ նա ժո ղո վի հետ 
հա մա տեղ աշ խա տում է ա ռանց քային փաս տաթղ-
թե րի, այդ թվում՝ գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման 
քա ղա քա կա նու թյան, գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի, 
Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գեն դե րային 

հար ցե րը հա մա կար գող  ան ձի հա մար տեխ նի կա-
կան ա ռա ջադ րան քի, ի նչ պես նաև նոր հիմն  ադր ված 
գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող բա ժի նի հայե-
ցա կար գի մշակ ման շուրջ, ի նչ պես նաև ա ջակ ցում 
է Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին գեն դե րային ո ւղղ-
վա ծու թյան բո լոր մի  ջո ցա ռումն  ե րի ծրագր ման և 
ի րա կա նաց ման հար ցում։39

 • 2010 թվա կա նին Սու դա նում ՄԱԶԾ գեն դե րային 
հար ցե րով խորհր դա տուն, ով հա մա տե ղու թյան կար-
գով հա մա գոր ծակ ցում էր նաև Նե պա լի ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի հետ, ներ կա յաց րել է ը նտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րում գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
հայե ցա կար գի ին տեգր ման քա ղա քա կա նու թյան 
վե րա բե րյալ ա ռա ջարկ ներ։

 • 2011 թվա կա նին Թու նի սում, ՄԱԶԾ ֊ի գեն դե րային և 
ը նտ րա կան հար ցե րով խորհր դա տուն հա մա գոր ծակ-
ցում էր Թու նի սի Բարձ րա գույն ան կախ ը նտ րա կան 
մարմն  ի (ԲԱԸՄ) հետ և աշ խա տում ը նտ րա կան մարմ-
նի ի րա զեկ ման և վե րա պատ րաս տումն  ե րի հար ցե րով 
պա տաս խա նա տու աշ խա տա կից նե րի հետ։
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4 Գեն դե րային հա վա սա րակշ ռու-
թյու նը ը նտ րա կան մարմ նում. 
Խոր հուրդ և աշ խա տա կազմ

Որ պես կա նոն ը նտ րա կան մար մի նը պա տաս խա նա տու է ը նտ րու թյուն նե րի վար չա րա րու թյան 
քա ղա քա կա նու թյան սահ ման ման, ի նչ պես նաև լո գիս տիկ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար։40 Ո րոշ ը նտ րա կան մար մին նե րում քա ղա քա կա նու թյուն նե րի սահ մա նումն ի րա կա-
նաց վում է հանձ նա ժո ղո վի կամ խորհր դի կող մից, ի սկ քար տու ղա րու թյու նը (ը նտ րա կան ան-
ձնա կազ մը) զբաղ վում է ը նտ րու թյուն նե րի վար չա րա րու թյամբ։41  Գեն դե րային հա վա սա րակշ-
ռու թյուն ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել կա նանց ներ կա յաց վա ծու թյու նը թե՛ 
հանձ նա ժո ղո վում/ խորհր դում, թե՛ քար տու ղա րու թյան կազ մում։

 Հանձ նա ժո ղո վը կամ խոր հուր դը, որ պես կա նոն, հան-
դի սա նում է ը նտ րա կան մարմն  ի ո րո շումն  եր կա յաց-
նող մի  ա վոր։ Այն շատ կար ևոր դե րա կա տա րում ու նի 
ը նտ րա կան մարմն  ի ներ սում գեն դե րային հա վա սա-
րու թյա նը վե րա բե րող փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նաց-
ման հար ցում։ Այն ու նի բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն 
ա պա հո վե լու ը նտ րա կան մարմն  ի քա ղա քա կա նու թյան, 
ի նչ պես նաև կա ռուց ված քային կազ մի  հա մա պա տաս-
խա նու թյու նը մի  ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րին 
և գեն դե րային հա վա սա րու թյան մա սով սահ ման ված 
թի րախ նե րին։ Կա նայք պետք է ներ կա յաց ված լի նեն 
հանձ նա ժո ղո վում կամ խորհր դում քա ղա քա կա նու-
թյուն նե րի մշակ ման կամ ո րո շումն  ե րի կա յաց ման գոր-
ծըն թաց նե րում ի րենց ներդ րումն  ու նե նա լու հա մար։

 Քար տու ղա րու թյունն ը նտ րա կան մարմն  ի քա ղա քա կա-
նու թյուն ներն ի րա կա նաց նող մար մի նն է։ Այս մարմն  ում 
կա նանց ներ կա յաց վա ծու թյունն ան հրա ժեշտ է ը նտ րա-
կան վար չա րա րու թյան մե ջ գեն դե րային հիմ քով կա-
նանց հան դեպ խտ րա կա նու թյան բա ցա ռումն  ա պա հո-
վե լու հա մար։

 Քար տու ղա րու թյու նը կա րող է նաև հե տա մուտ լի նել, 
որ պես զի կա նայք ներգ րավ ված լի նեն ժա մա նա կա վոր 
ը նտ րա կան ան ձնա կազ մե  րում, հատ կա պես այն հա-
մա տեքս տե րում, որ տեղ մշա կու թային ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված, կին ը նտ րող նե րը չեն 
կա րող ա ռնչ վել տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի ի րենց 
ան ծա նոթ տղա մարդ աշ խա տա կից նե րի հետ։ Այս բաժ-

նում նշ վում են այն մի  ջո ցա ռումն  ե րը, ո րոնք կա րող են 
ձեռ նարկ վել ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կազ մում կա-
նանց ներ կա յաց վա ծու թյունն ա պա հո վե լու հա մար:

4.1. Ը նտ րա կան մարմ նի խորհր դի կամ 
      հանձ նա ժո ղո վի կազ մը

Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ի րա կա նաց ված հե-
տա զո տու թյան ար դյուն քում հաս տատ վել է ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րում ա ռաջ նորդ դե րե րում տղա մարդ կանց 
գե րա կա յու թյու նը։

•  Մո զամ բիկ. 2011 թվա կա նին Մո զամ բի կի Ազ գային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 13 ան դամն  ե րից մի  այն 
եր կուսն է ին կին (15%)։42

•  Նե պալ. 2012 թվա կա նին Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վի բո լոր ան դամն  ե րը տղա մար դիկ է ին։ 2013 
թվա կա նին նո րան շա նակ հինգ ան դամն  ե րից մի  այն 
մե կն էր կին։43

•  Տան զա նի ա. 2011 թվա կա նին Տան զա նի այի Ազ գային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 7 ան դամն  ե րից մի  այն 
2-ն է ին կա նայք (28.5%)։44

•  Թ�  նիս. 2011 թվա կա նին Թու նի սի Բարձ րա գույն 
ան կախ ը նտ րա կան մարմն  ի 16 ան դամն  ե րից մի  այն 
եր կուսն է ին կա նայք  (12%)։

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի խոր հուրդ նե րի/ հանձ նա ժո-
ղովն  ե րի նշա նակ ման ե ղա նակ նե րը խիստ տար բեր 
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Ընտ րա կան մար մին նե րի ան դամ նե րի նշա-
նակ ման կամ ը նտ րու թյան գոր ծըն թա ցում 
քվո տա նե րի կի րառ ման մի շարք օ րի նակ-
ներ բեր ված են ստորև.
 
• Ալ բա նի ա. Հա սա րա կու թյան մե ջ գեն դե րային հա-

վա սա րու թյան օ րեն քը (2008) և Ը նտ րա կան օ րենս-
գիր քը (ըն դուն ված 2008 թվա կա նին և փո փոխ ված 
վեր ջերս) սահ մա նում են, որ հան րային հատ վա-
ծի բո լոր հաս տա տու թյուն նե րում, այդ թվում՝ 89 
վար չա կան շր ջան նե րի ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղովն  ե րում յու րա քան չյուր սե ռը պետք է ու նե նա 
ա ռն վազն 30% ներ կա յաց վա ծու թյուն՝ ազ գային և 
տե ղային մա կար դակ նե րում թե՛ հանձ նա ժո ղովն  ե-
րի ան դամն  ե րի կազ մում, թե՛ աշ խա տա կազ մում։79

•  Բո լի վի ա. Օ րեն քը սահ մա նում է Գե րա գույն ը նտ-
րա կան դա տա րա նի հետ ևյալ կազ մը. Գե րա գույն 
ը նտ րա կան դա տա րա նը պետք է կազմ ված լի նի 
յոթ ան դամն  ե րից, ո րոն ցից ա ռն վազն եր կու սը 
պետք է լի նեն ծա գու մով բնիկ ներ։ Գե րա գույն 

ը նտ րա կան դա տա րա նի ան դամն  ե րից ա ռն վազն 
ե րե քը պետք է լի նեն կա նայք։80

•  Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա. Ը նտ րա կան օ րենս գիր-
քը պա հան ջում է, որ «ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
կազ մը ար տա ցո լի եր կու սե ռե րի հա վա սար ներ-
կա յաց վա ծու թյու նը», այ սինքն՝ յու րա քան չյուր սե ռի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է կազ մե ն ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ա ռն վազն 40 տո կո-
սը։ 

Օ րեն քում նշ վում է նաև, որ հար կա վոր է գոր ծադ-
րել ջան քեր, որ պես զի հա մայն քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն  ե րում և տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն  ե րում թեր ներ կա յաց ված սե ռի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը հասց վի ա ռն վազն 40%-ի ։81 

• Ի րաք. Ը նտ րա կան օ րենս գիր քով սահ ման վում 
է,որ հանձ նա ժո ղո վի 9 ան դամն  ե րից ա ռն վազն եր-
կու սը պետք է լի նեն կա նայք։.82

• Ղրղզս տան. Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման-
վում է, որ Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վում մի և նույն սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը 
չպետք է գե րա զան ցի ան դամն  ե րի ը նդ հա նուր թվի 
70 տո կո սը։.83 

• Ար ևե լյան Թի մոր. 2007 թվա կա նին ազ գային 
ը նտ րա կան ման դա տով սահ ման վել է քվո տա, հա-
մա ձայն ո րի 15 խորհր դա կան նե րից ա ռն վազն չոր-
սը պետք է լի նեն կա նայք։84

 Կան նաև դեպ քեր, ե րբ գեն դե րային հա վա սա ր� -
թյան հայե ցա կար գը նե րառ վ� մ է ազ գային օ րենսդ-
ր�  թյան մե ջ ա ռանց հա տ� կ չա փո րո շիչ նե րի կամ 
քվո տա նե րի սահ ման ման։ 

• Ե թով պի ա. Ը նտ րա կան օ րեն քը պա հան ջում է, որ 
ը նտ րա կան մարմն  ի խորհր դի կազ մը ար տա ցո լի 
ազ գային գեն դե րային հա րա բե րակ ցու թյու նը։85
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ե ն։ Ո րոշ ե րկր նե րում որ դեգր վել են ժա մա նա կա վոր 
հա տուկ մի  ջոց ներ, ի նչ պի սին է գեն դե րային քվո տան, 
ա պա հո վե լու հա մար կա նանց ներ կա յաց վա ծու թյու նը 
խորհր դում կամ հանձ նա ժո ղո վում։ Ը նտ րա կան մարմ-
նի հա մար գեն դե րային քվո տան կա րող է սահ ման վել 
Ը նտ րա կան օ րենսգր քով կամ գեն դե րային հա վա սա-
րու թյան վե րա բե րյալ այլ, ա վե լի լայն օ րենսդ րու թյամբ։

Որ պես կա նոն նման քվո տա ներն ար դյու նա վետ են, ե թե 
կա ը նտ րա կան մարմն  ի հանձ նա ժո ղո վի կամ խորհր դի 
կազ մի  հա մար պա տաս խա նա տու ան ձ կամ կազ մա կեր-
պու թյուն։ Շատ ե րկր նե րում ը նտ րա կան մար մի ն նե րը 
ձևա վոր վում են տար բեր կու սակ ցու թյուն նե րի կող մի ց 
ա ռա ջադր ված ան հատ նե րից, և չկա գեն դե րային հա-
վա սա րակշ ռու թյան մա սով վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա-
նաց նող ան ձ կամ կազ մա կեր պու թյուն։ Օ րի նակ՝ Մոլ-
դո վա յում գոր ծում է գեն դե րային զու գակշռ վա ծու թյան 
վե րա բե րյալ օ րենք, սա կայն հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե-
րը նշա նակ վում են ան հա տա պես (Հան րա պե տու թյան 
նա խա գա հի կամ կու սակ ցու թյուն նե րի կող մի ց) և չկա 
գեն դե րային հա վա սա րակշ ռու թյան մա սով վե րահս կո-
ղու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձ կամ կազ մա կեր պու թյուն։-
45Այս մար տահ րա վերն առ կա է նաև Բե նի նում։46Ն ման 
դեպ քե րում յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյուն կա րող է տե-
ղե կաց վել գեն դե րային հա վա սա րակշ ռու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյան մա սին, այ նո ւա մե  նայ նիվ գեն դե րային քվո-
տայի կի րա ռու մը կա րող է դժ վար լի նել։

 Որ պես մե կ այլ մար տահ րա վեր ո րոշ ը նտ րա կան մար-
մի ն նե րի կող մի ց նա խանշ վում է այն հան գա ման քը, որ 
կա նայք հա ճախ չեն փոր ձում ա ռա ջադ րել ի րենց թեկ-
նա ծու թյու նը ը նտ րա կան մար մի ն նե րում ղե կա վար պաշ-
տոն ներ զբա ղեց նե լու հա մար։ 2011 թվա կա նին Թու նի սի 
Բարձ րա գույն ան կախ ը նտ րա կան մարմն  ի ան դամն  ե րի 
ը նտ րու թյամբ զբաղ վող հանձ նա խում բը հանձն է ա ռել 
հե տա մուտ լի նել ը նտ րա կան մարմն  ի հանձ նա ժո ղո վում 
և աշ խա տա կազ մում « կա նանց և տղա մարդ կանց հա-
վա սա րու թյան սկզ բուն քի» պահ պան մա նը։ Թու նի սի 
Բարձ րա գույն ան կախ ը նտ րա կան մարմն  ի հանձ նա ժո-
ղո վի 16 ան դամն  ե րից կա նայք ըն դա մե  նը եր կուսն է ին։ 
Թե պետ ջան քեր են գոր ծադր վել Թու նի սի Բարձ րա-
գույն ը նտ րա կան մարմն  ի տա րած քային գրա սե նյակ նե-
րում ներգ րավ վել ա վե լի մե ծ քա նա կու թյամբ կա նանց, 
ար դյուն քում մար զային ը նտ րա կան վար չա րա րու թյան 
մար մի ն նե րում կա նայք կազ մե  ցին 18, ի սկ տա րած քային 
ը նտ րա կան վար չա րա րու թյան մար մի ն նե րում՝ 11 տո-
կոս։ Այս ար դյուն քը մե  ծա մա սամբ պայ մա նա վոր ված էր 
նրա նով, որ կա նայք ի րենք խու սա փում է ին ա ռա ջադր-
վե լուց։47

Ո րոշ ե րկր նե րի ը նտ րա կան մար մի ն նե րում կա նանց և 
տղա մարդ կանց հա վա սար ներ կա յաց վա ծու թյու նը հնա-
րա վոր է ե ղել ա պա հո վել ա ռանց ի րա վա կան կար գա վո-
րումն  ե րի։  Քա ղա քա կան կամ քի առ կա յու թյան դեպ քում 
խորհր դի կամ հանձ նա ժո ղո վի կազ մում գեն դե րային 
հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հո վու մը մի  ան գա մայն 
ի րա գոր ծե լի է։ Օ րի նակ՝

 • 2011 թվա կա նին Մա լա վի ի ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վում կա նանց և տղա մարդ կանց ներ կա յաց վա ծու-
թյու նը հա վա սար է ե ղել, ան կախ այն հան գա ման-
քից, որ չկար հա մա պա տաս խան օ րենք կամ ի րա վա-
կան կար գա վո րում։48

 • 2007 թվա կա նին Գա նայի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո-
վի յոթ ան դամն  ե րից ե րե քը ե ղել են կա նայք: Հանձ-
նա ժո ղո վի բո լոր ան դամն  ե րը նշա նակ վել են նա խա-
գա հի կող մի ց՝ գեն դե րային հա վա սա րու թյուն ա պա-
հո վող օ րեն քի կամ կա նո նա կար գի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում:49

 •  Սի ե րա Լե ո նե ում 2008 թվա կա նին հանձ նա ժո ղո վի 
հինգ ան դամն  ե րից ե րե քը, այդ թվում` հանձ նա ժո ղո-
վի նա խա գա հը, ե ղել են կա նայք:50

4.2. Ը նտ րա կան մար մին նե րի 
      քար տու ղա րու թյուն և աշ խա տա կազմ

 Քար տու ղա րու թյունն Ը նտ րա կան մարմն  ի քա ղա քա-
կա նու թյունն ի րա կա նաց նող մի  ա վորն է։ Քար տու ղա-
րու թյան աշ խա տա կազ մում կա րող են ը նդ գրկ վել թե՛ 
քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող ժա-
մա նա կա վոր աշ խա տա կից ներ, թե՛ ը նտ րա կան վար չա-
րա րու թյան մաս նա գետ ներ՝ լի ա ժա  ետ կա ռա վար չի 
ղե կա վա րու թյամբ։51 Քար տու ղա րու թյան աշ խա տա կից-
նե րի նշա նակ ման ե ղա նակ նե րը տար բեր ե ն՝ կախ ված 
տվյալ ը նտ րա կան մարմն  ի կող մի ց կի րառ վող մո դե լից։ 
Պե տա կան ը նտ րա կան մար մի ն նե րի աշ խա տա կազ-
մը սո վո րա բար կազմ ված է լի նում գոր ծա դի րի կող մի ց 
նշա նակ ված քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայող նե րից։ Վեր-
ջին ներս նշա նակ վում են նույն կա նոն նե րով ի նչ բո լոր 
քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայող նե րը։ Ան կախ ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի աշ խա տա կից նե րը, որ պես կա նոն, նշա-
նակ վում են ը նտ րա կան մարմն  ի կող մի ց՝ վեր ջի նիս սե-
փա կան կադ րե րի հա վա քագր ման ըն թա ցա կար գե րի 
և աշ խա տան քային պայ ման նե րի հի ման վրա։52 Ը նտ-
րա կան մարմն  ի քար տու ղա րու թյան աշ խա տա կից նե րի 
օպ տի մալ քա նակ սահ ման ված չէ։ Ը նտ րա կան մարմն  ի 
ան դամն  ե րի և քար տու ղա րու թյան աշ խա տա կից նե րի 
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քա նա կը և աշ խա տան քային գրա ֆի կը, որ պես կա նոն, 
սահ ման վում են ել նե լով տվյալ ե րկ րի և բնակ չու թյան 
չա փե րից, տն տե սա կան և աշ խար հա քա ղա քա կան 
խն դիր նե րից, ի նչ պես նաև ը նտ րա կան մարմն  ին վե-
րագրված լի ա զո րու թյուն նե րից և գոր ծա ռույթ նե րից։53

 Հա վա սար աշ խա տան քային հնա րա վո րու-
թյուն ներ 
Ընտ րա կան մար մի ն նե րի աշ խա տա կազ մում կա նանց 
և տղա մարդ կանց զու գակշռ ված ներգ րավ վա ծու թյան 
ա պա հո վումն  ա ռանց քային կար ևո րու թյուն ու նի գեն դե-
րային հա վա սա րու թյան հաս տատ ման տե սան կյու նից։ 
Նե պա լում ը նտ րա կան մար մի ն նե րի աշ խա տա կից նե րի 
և ար տա քին շա հա ռու նե րի հետ ֆո կուս խմ բային քն-
նար կումն  ե րի մի  ջո ցով ի րա կա նաց ված ի նս տի տու ցի ո-
նալ քար տե զագ րու մը և քա ղա քա կա նու թյուն նե րի վե-
րա նա յու մը թույլ են տվել նա խան շել ան ձնա կազ մի  հա-
վա քագր ման խտ րա կան պրակ տի կա նե րը հաս ցեագրող 
մի  շարք քայ լեր։ Այն ը նտ րա կան մար մի ն նե րում, որ տեղ 
տղա մար դիկ աշ խա տա կազ մում մե  ծա մաս նու թյուն են 
կազ մում, կա նանց ներգ րավ վա ծու թյու նը խթա նող քայ-
լե րի ձեռ նար կումն  ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նի։ 
Շատ ե րկր նե րում հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րը 
սահ ման վում են հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րումն  ե րով, հատ կա պես հան րային հատ վա-
ծում, ո րի մասն են կազ մում նաև ը նտ րա կան մար մի ն-
նե րը։

 Ներ քին քա ղա քա կա նու թյուն նե րը կա րող են նաև հիմք 
հան դի սա նալ աշ խա տա կից նե րի հա մար հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման հա մար, ան կախ 
այն բա նից, ա րդյոք կան հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա-
կան կար գա վո րումն  եր։ Ե թե ը նտ րա կան մար մի  նը լիա-
զոր ված է սահ մա նել աշ խա տա կից նե րի հա վա քագր-
ման և ա ռաջ խա ղաց ման իր սե փա կան կա նոն նե րը և 
կա նո նա կար գող շր ջա նա կը, կար ևոր է ա պա հո վել վե-
րոն շյալ կա նոն նե րի և կա նո նա կար գող շր ջա նա կի հա-
մա պա տաս խա նու թյու նը զբաղ վա ծու թյան ո լոր տը կար-
գա վո րող ազ գային ի րա վա կան շր ջա նա կին։ 

Օ րի նակ՝ Աֆ ղանս տա նի Ան կախ ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վի մշ տա կան աշ խա տա կից նե րը նշա նակ վում են 
Աֆ ղանս տա նի քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյան վե րա-
բե րյալ օ րեն քի և ըն թա ցա կար գե րի հի ման վրա։ Աֆ-
ղանս տա նի Ան կախ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ-
քին կա նո նա կար գե րով սահ ման վում է աշ խա տա կից նե-
րի հա վա քագր ման գոր ծըն թա ցում գեն դե րային հա վա-
սա րակշ ռու թյան սկզ բուն քի պահ պան ման պա հան ջը։54 

Հա վա սար աշ խա տան քային հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ա պա հով ման մի շարք օ րի նակ-
ներ բեր ված են ստորև.

 •  Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա. Գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
օ րենքն ար գե լում է սե ռով պայ մա նա վոր ված ցան կա ցած 
խտ րա կա նու թյան դրս ևո րում աշ խա տա կից նե րի հա վա-
քագր ման, աշ խա տան քային պայ ման նե րի և վար ձատ րու-
թյան հար ցում, այդ թվում՝ ը նտ րա կան մար մի ն նե րում։18

 •  Քե նի ա. Ը նտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ձևա վո րու մը կար-
գա վո րող օ րեն քը սահ մա նում է, որ հաս տա տու թյան աշ-
խա տա կից նե րի կազ մում մի և նույն սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի քա նա կը չի կա րող գե րա զան ցել աշ խա տա կից նե րի 
ը նդ հա նուր թվի եր կու եր րոր դը։19

 •  Նե պալ. Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2015-
2019թթ.  ռազ մա վա րա կան ծրագ րում նա խանշ ված  են 
հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ե րաշ խա վոր մա նը և 
քա ջա լեր մա նը ո ւղղ ված հս տակ գոր ծո ղու թյուն ներ, ի նչ պես 
նաև գեն դե րային հա վա սա րու թյան և կա նանց մաս նակ-
ցու թյան խթան մա նը մի տ ված դրա կան խտ րա կա նու թյան 
մի  ջո ցա ռումն  եր։

 •  Կոն գոի Հան րա պե տ�  թյ� ն. Ազ գային օ րենսդ րու թյու նը 
սահ մա նում է գեն դե րային հա վա սա րու թյան սկզ բուն քի կի-
րա ռու մը հան րային հատ վա ծի բո լոր հաս տա տու թյուն նե րի 
աշ խա տա կից նե րի հա վա քագր ման գոր ծըն թա ցում։20

 •  Մալ դի վյան Հան րա պե տ�  թյ� ն. Օ րեն քը սահ մա նում է 
հա վա սար աշ խա տան քային հնա րա վո րու թյուն ներ եր կու 
սե ռե րի հա մար։21

 •  Ռ�  մի  նի ա. Պե տու թյու նը ե րաշ խա վո րում է կա նանց և 
տղա մարդ կանց հա մար հան րային քա ղա քա ցի ա կան կամ 
ռազ մա կան հաս տա տու թյուն նե րում պաշ տոն ներ զբա ղեց-
նե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ։22

 •  Հա րա վաֆ րի կյան Հան րա պե տ�  թյ� ն. «Աշ խա տան-
քային հա վա սա րու թյան մա սին» ի րա վա կան ակ տի (No 55, 
1998թ.) հի ման վրա Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը մշա կել է 
աշ խա տան քային հա վա սա րու թյան ծրա գիր, սահ մա նե լով 
քա նա կա կան թի րախ ներ ը ստ սե ռի և ռաս սա յա կան պատ-
կա նե լու թյան։23

 •  Տան զա նի ա. Կա ռա վա րու թյան շր ջա բե րա կան նե րով նա-
խա տես վում է Ազ գային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի քար-
տու ղա րու թյու նում կին աշ խա տա կից նե րի ներգ րավ վա ծու-
թյան ա պա հո վու մը։24 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. Ը նտ րա կան մար մի ն նե րը (թե՛ Ը նտ րա-
կան վար չա րա րու թյան տեխ նի կա կան քար տու ղա րու թյու-
նը, թե Ազ գային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը) խրա խու սում 
են են ներ քին դի րեկ տիվն  ե րի և քա ղա քա կա նու թյուն նե րի 
մի  ջո ցով խրա խու սել կա նանց ներգ րա վումն  ու մաս նակ-
ցու թյունն ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կա ռուց ված քում։ 

 • Ու գան դա. Կա ռա վա րու թյու նը որ դեգ րել է բո լո րի հա մար 
աշ խա տան քի հա վա սար հա սա նե լի ու թյան ը նդ հա նուր քա-
ղա քա կա նու թյուն։ 25
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Հանձ նա ժո ղո վի ներ սում գոր ծող Գեն դե րային հար ցե րը 
հա մա կար գող բա ժինն ու ղար կում է թա փուր հաս տի քի 
հայ տա րա րու թյու նը շա հա ռու նե րի լայն շր ջա նակ նե րին, 
այդ թվում՝ Կա նանց հար ցե րով զբաղ վող նա խա րա րու-
թյա նը, ի սկ վեր ջին ներս ի րենց հեր թին տա րա ծում են 
հայ տա րա րու թյու նը հա մա պա տաս խան թեկ նա ծու նե րի 
շր ջա նակ նե րում։ 

Կին թեկ նա ծու նե րի ոչ բա վա րար քա նա կու թյան դեպ-
քում թա փուր հաս տի քը զբա ղեց նե լու հա մար դի մումն  ե-
րի ներ կա յաց ման ժա  ետ նե րը կա րող են հե տաձգ վել։ 
Պա կիս տա նի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, հիմք ըն դու-
նե լով հան րային ծա ռա յու թյան վե րա բե րյալ ազ գային 
օ րեն քի դրույթ նե րը, իր գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում 
նե րա ռել է դրույթ առ այն, որ Պա կիս տա նի Ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րու թյան աշ խա տա կից նե րի 
ա ռն վազն 10 տո կո սը պետք է կազ մե ն կա նայք։55 Ընտ-
րա կան մար մի ն նե րի հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում 
ի րա կա նաց ված հարց ման 35 մաս նա կից նե րից 15-ը (43 
տո կո սը) նշել են, որ ի րենք ու նեն «աշ խա տա կազ մի  հա-
մար հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման 
պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նու թյուն»։ Վե րոն շյալ 15 
ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի-
նան, Կա նա դան, Կոս տա Ռի կան, Ի րա քը, Ղա զախս-
տա նը, Ղրղ զա կան հան րա պե տու թյու նը, Մա դա գաս-
կա րը, Մալ դիվն  ե րը, Մոլ դո վան, Մո զամ բի կը, Պա ղես-
տի նյան Պե տու թյու նը, Հա րա վաֆ րի կյան Հան րա պե-
տու թյու նը, Տան զա նի ան և Ո ւզ բեկս տա նը։ Վե րոն շյալ 
պե տու թյուն նե րից հին գը նշել են, որ ի րենք ու նեն « գեն-
դե րային քա ղա քա կա նու թյուն և դրա ի րա կա նաց ման 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր»։ Այդ պե տու թյուն ներն ե ն՝ 
Աֆ ղանս տա նը, Կա նա դան, Ղա զախս տա նը, Ղրղզս-
տա նը և Տան զա նի ան։

 Հաս տա տու թյուն նե րի ներ սում գեն դե րային հա վա սա-
րակշ ռու թյան խթան մա նը կա րող են նպաս տել նաև աշ-
խա տա կազ մի  հա վա քագր ման կոնկ րետ մե  թոդ նե րը։ 
ԺԸ ՎԻ ֊ի ա զատ և ար դար ը նտ րու թյուն նե րի հա մար 
կազմ ված գեն դե րային ստու գա ցան կը հար ցադ րում է 
ա նում ը նտ րա կան մար մի ն նե րին, թե ա րդյոք վեր ջին-
ներս ո րո շումն  եր կա յաց նող պաշ տոն նե րում և աշ խա-
տա կազ մի  մյուս բո լոր մա կար դակ նե րում աշ խա տա կից-
նե րի ը նտ րու թյան և նշա նակ ման գոր ծըն թա ցում ա պա-
հո վում են հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ կա նանց և 
տղա մարդ կանց հա մար, և ա րդյոք թա փուր հաս տիք նե-
րի հայ տա րա րու թյուն նե րը պա րու նա կում են հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն նե րը շեշ տադ րող և կա նանց մաս նակ-
ցու թյու նը խրա խու սող ձևա կեր պումն  եր.56 Ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րը կա րող են նաև ստու գել, թե ի նչ պես են գր-

վում աշ խա տան քի բնու թագ րե րը, ա պա հո վե լու հա մար 
աշ խա տան քի նկա րագ րու թյան, պա հանջ վող հմ տու-
թյուն նե րի և չա փո րո շիչ նե րի գեն դե րային տե սան կյու-
նից չե զո քու թյու նը։ Հար կա վոր է ստու գել հաս տիք նե րի 
բնու թագ րե րը, և հա մոզ վել, որ տվյալ բնու թա գի րը չի 
նա խա սահ մա նում տվյալ պաշ տո նը զբա ղեց նող աշ խա-
տակ ցի սե ռը, ի նչ պես նաև ման րա մասն ու սումն  ա սի րել 
աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը և հա մոզ վել, 
որ դրանք հա վա սա րա պես կա րող են ի րա կա նաց վել թե՛ 
կա նանց, թե՛ տղա մարդ կանց կող մի ց։ Շատ ե րկր նե րում 
կա նայք թեր ներ կա յաց ված են ո րո շա կի մաս նա գի տա-
կան և ո րա կա վոր ման ո լորտ նե րում, այդ ի սկ պատ ճա-
ռով, հաս տի քի բնու թագ րում այդ ո րա կա վո րումն  ե րի 
կամ  մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րի պա հան ջի նե-
րա ռու մը դժ վա րին է դարձ նում կա նանց՝ այդ հաս տի քի 
հա մար դի մե  լը։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով, ո րա կա վոր ման և 
փոր ձի հետ կապ ված որ ևէ պա հանջ սահ մա նե լիս՝ հար-
կա վոր է հաշ վի առ նել, ա րդյոք կա նայք և տղա մար դիկ 
ու նե ցել են դրանք ձեռք բե րե լու հա վա սար հնա րա վո-
րու թյուն ներ տվյալ ե րկ րի հա մա տեքս տում։

 Լավ գոր ծե լա կերպ է աշ խա տան քի բնու թագ րե րում հա-
վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյան 
զե տե ղու մը, ի նչ պես նաև, ո րոշ դեպ քե րում, կո չը կա-
նանց և այլ թեր ներ կա յաց ված խմ բե րին՝ դի մե լ տվյալ 
հաս տի քի հա մար։ Ը նտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում 
ան ցկաց ված հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած 35 ե րկր-
նե րից 17-ը (48 տո կո սը) նշել են, որ ի րենց թա փուր 
հաս տիք նե րի հայ տա րա րու թյուն նե րը պա րու նա կում 
են խտ րա կա նու թյան բա ցառ ման մա սին հայ տա րա րու-
թյուն։ Վե րոն շյալ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, Բոս նի ա 
և Հեր ցե գո վի նան, Կա նա դան, Կոս տա Ռի կան, Ե գիպ-
տո սը, Ե թով պի ան, Ղա զախս տա նը, Ղրղզս տա նը, Մա-
դա գաս կա րը, Մա լա վին, Մոլ դո վան, Մո զամ բի կը, Պա-
ղես տի նը, Ռու մի  նի ան, Հա րա վային Աֆ րի կան, Տան-
զա նի ան և Ու գան դան: Օ րի նակ՝ Ե թով պի ա յում քա ղա-
քա ցի ա կան ծա ռայող նե րի հա վա քագ րու մը և վար ձատ-
րու թյու նը կար գա վո րող օ րենք նե րով խրա խուս վում է 
կա նանց կող մի ց թա փուր հաս տիք նե րի, ի նչ պես նաև 
աշ խա տան քային ա ռաջ խա ղաց ման հա մար հայ տե րի 
ներ կա յա ցու մը, և սահ ման վում են հա տուկ մի  ջոց ներ 
այդ գոր ծըն թացն ա պա հո վե լու հա մար։57

 Հար կա վոր է հաշ վի առ նել նաև վար ձատ րու թյու նը և 
աշ խա տան քային պայ ման նե րը, այն թե որ տեղ և ի նչ պես 
է գո վազդ վում տվյալ թա փուր հաս տի քի հայ տա րա րու-
թյու նը, որ տեղ և ի նչ պես են ան ցկաց վում հար ցազ րույց-
նե րը և ով քեր են ը նդ գրկ ված հար ցազ րու ցա վար նե րի 
կազ մում։ Ա վագ ղե կա վար պաշ տոն նե րի հա մար հար-
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ցազ րույց նե րի ըն թաց քում հարց նե լով թեկ նա ծու նե րին 
գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րի վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա-
ծու թյան կամ փոր ձա ռու թյան մա սին և դարձ նե լով դա 
ը նտ րու թյան հա մար հիմք ծա ռայող չա փո րո շիչ նե րից 
մե  կը, կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է ը նդ գծել իր լուրջ 
մո տե ցու մը գեն դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ա հար-
ցե րին։

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի հե տա զո տու թյա նը մաս նակ-
ցած 35 ե րկր նե րից 12-ը (34 տո կո սը) նշել են, որ ի րենց 
աշ խա տան քի բնու թագ րե րում նե րառ ված է գեն դե րային 

հա վա սա րու թյան չա փո րո շի չը։ Վե րոն շյալ ե րկր ներն ե ն՝ 
Աֆ ղանս տա նը, Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նան, Կա նա դան, 
Ե գիպ տո սը, Ե թով պի ան, Ղա զախս տա նը, Ղրղզս տա-
նը, Մա դա գաս կա րը, Մո զամ բի կը, Պա ղես տի նը, Տան-
զա նի ան և Ու գան դան:

 •  Ղա զախս տան. Աշ խա տան քի ըն դուն ման գոր ծըն-
թա ցում գեն դե րային պատ կա նե լու թյու նը հաշ վի չի 
ա ռն վում և չկա կին կամ տղա մարդ թեկ նա ծու նե րի 
հան դեպ խտ րա կան մո տե ցում։58

Ժա մա նա կա վոր պաշ տոն նե րում կա նանց 
մաս նակ ցու թյու նը խթա նե լու օ րենսդ րա կան 
և ոչ օ րենսդ րա կան մի ջո ցա ռում նե րի մի 
քա նի օ րի նակ ներ բեր ված են ստորև.

 •  Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա. Ը նտ րա կան օ րեն քին հա-
մա ձայն « պետք է ջան քեր գոր ծադր վեն ա պա հո վե լու 
հա մար մու նի ցի պալ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե-
րում կամ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով-
նե րում թեր ներ կա յաց ված սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ա ռն վազն 40 տո կոս ներ կա յաց վա ծու թյունն ա պա հո-
վե լու ո ւղ ղու թյամբ»”26

 •  Կա մե  ր� ն. Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղովն  ե րի նա խա գահ նե րի պաշ տոն նե րում ա ռաջ նա-
հեր թու թյու նը պետք է տր վի կա նանց՝ կին ը նտ րող-
նե րի ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար։27 

 • Ե թով պի ա. Չկա ժա մա նա կա վոր աշ խա տա կից նե րի 
կազ մում կա նանց ներ կա յաց վա ծու թյու նը կար գա վո-
րող  կա նո նա կարգ, սա կայն կա ըն դուն ված պրակ-
տի կա, հա մա ձայն ո րի յու րա քան չյուր տե ղա մա սային 
կենտ րո նում նշա նակ վող հինգ ը նտ րա կան պաշ տո-
նյա նե րից ա ռն վազն եր կու սը կա նայք ե ն։28

 •  Լի բա նան. Մի այն կա նանց հա մար նա խա տես ված  
տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի աշ խա տա կից նե րը 
կա նայք ե ն։29

 •  Մալ դիվն  եր. Ժա մա նա կա վոր աշ խա տա կից ներն 
ը նտր վում են ար ժա նիք նե րի  և հար ցազ րույ ցի ար-
դյունք նե րի հի ման վրա, ան կախ նրանց սե ռային 
պատ կա նե լու թյու նից։30

 •  Նե պալ. Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց թո-
ղարկ ված ու ղե ցույ ցե րում նշ վում է, որ ը նտ րող նե րի 
գրանց ման ցու ցա կագ րող նե րի, ը նտ րող նե րի կրթ-
ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի կա մա վոր նե րի և հա մայն-

քային քա րո զիչ նե րի ա ռն վազն կե սը պետք է լի նեն 
կա նայք։ Յու րա քան չյուր տե ղա մա սային կենտ րո նում  
պետք է լի նի ա ռն վազն մե կ մատ նա հետ քեր վերց նող 
կին աշ խա տա կից, ով կկա նո նա կար գի կա նանց հեր-
թը։31

 •  Պա ղես տի նի Պե տ�  թյ� ն. 2016 թվա կա նի ը նտ րու-
թյուն նե րի նա խօ րե ին Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
հա վաս տի ա ցել է, որ յու րա քան չյուր տե ղա մա սային 
կենտ րո նում կա ա ռն վազն մե կ կին աշ խա տա կից, 
որ պես զի դեմ քը ծած կող կա նայք կա րո ղա նան կին 
աշ խա տակ ցի մոտ բաց ա նել ի րենց դեմ քը նույ նա-
կա նաց ման հա մար։ Այս մի  ջո ցը ձեռ նարկ վել է բո լոր 
այն վայ րե րում, որ տեղ չեն ե ղել մի  այն կա նանց հա-
մար նա խա տես ված տե ղա մա սային կենտ րոն ներ։32

 •  Պա կիս տան. Մի այն կա նանց հա մար նա խա տես ված 
բո լոր տե ղա մասյին ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րը 
նա խա գա հել են կա նայք։ Եր կու սե ռե րի նե կա յա ցու-
ցիչ նե րի հա մար նա խա տես ված ո րոշ տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  եր՝ հատ կա պես քա ղաք-
նե րում նույն պես ու նե ցել են կին նա խա գա հող ներ։ 
Պա կիս տա նի կա ռա վա րու թյու նը սահ մա նել է տե ղա-
մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րում կրտ սեր 
պաշ տոն նե րում (ՊԱՀ լի ադ րույք աշ խա տա կից ներ) 
կա նանց ա ռն վազն 10 տո կոս ներ կա յաց վա ծու թյունն 
ա պա հո վող քվո տա։33

 •  Տան զա նի ա. Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղովն  ե րի ան դամն  ե րի մե ծ մասն ու սու ցիչ ներ են, և 
քա նի որ ու սու ցիչ նե րի մե ծ մա սը կա նայք են, տե ղա-
մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րում նույն պես 
կա նայք մե  ծա մաս նու թյուն են կազ մում։34 

 • Ար ևե լյալ Թի մոր. 2007 և 2012 թվա կան նե րի ազ-
գային ը նտ րու թյուն նե րում սահ ման վել են տե ղա մա-
սային ը նտ րա կան հանձ նա ժողվն  ե րում կա նանց ներ-
կա յաց վա ծու թյունն ա պա հո վող քվո տա ներ։35
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 •  Մոլ դո վա. Օ րեն քը պա հան ջում է ցան կա ցած տե-
սա կի խտ րա կա նու թյան վե րա ցում, այդ թվում՝ գեն-
դե րային հիմ քով խտ րա կա նու թյու նը։ Ը նտ րու թյու նը 
կա տար վում է գեն դե րային տե սան կյու նից չե զոք մր-
ցակ ցային քն նու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա։59 

 • Ու գան դա. Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի աշ խա-
տա կից նե րի հա վա քագ րու մը և ա ռաջ խա ղա ցումն  
ի րա կա նաց վում է  թեկ նա ծո ւի կամ աշ խա տա կից նե-
րի ար ժա նիք նե րի հի ման վրա՝ ան կախ վեր ջին նե րիս 
սե ռային պատ կա նե լու թյու նից։ 60

 Այն տեղ, որ տեղ խթան ման քա ղա քա կա նու թյան հե տա-
զո տու թյուն նե րը ի հայտ են բե րել ղե կա վար պաշ տոն-
նե րում կա նանց թեր ներ կա յաց վա ծու թյուն, հար կա վոր է 
ձեռ նար կել կա նանց ներ կա յաց վա ծ�  թյ�  նը խթա նող 
հա տ� կ մի  ջո ցա ռ� մն  եր։ Օ րի նակ՝ Տան զա նի ա յում և 
Նամ բի ա յում ղե կա վար պաշ տոն նե րի հա մար ը նտ րու-
թյու նը կա տար վում է ար ժա նիք նե րի հի ման վրա, այ նո-
ւա մե  նայ նիվ, ե թե դի մում են հա վա սար ո րա կա վո րում 
ու նե ցող կին և տղա մարդ թեկ նա ծու ներ, կամ այլ մար-
գի նա լաց ված խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, նա խա պատ-
վու թյու նը տր վում է թեր ներ կա յաց ված սե ռի կամ մար-
գի նա լաց ված խմ բի ներ կա յա ցուց չին։

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա-
զո տու թյա նը մաս նակ ցած 35 ե րկր նե րից 10-ը (29% ֊ը) 
նշել են, որ ի րենք կի րա ռում են դրա կան խտ րա կա նու-
թյան մի  ջո ցա ռումն  եր կին աշ խա տա կից նե րի ա ռաջ-
խա ղաց ման հա մար։ Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, 
Բե լա ռու սի հան րա պե տու թյու նը, Բոս նի անև Հեր ցե գո-
վի նան, Ի րա քը, Ղա զախս տա նը, Ղրղզս տա նը, Մո զամ-
բի կը, Նա մի  բի ան Հա րա վային Աֆ րի կան և Տան զա-
նի ան։ Կա նանց կա րի ե րային զար գաց մանն ու ա ռաջ-
խա ղաց մա նը կա րող են նպաս տել նաև ո ւղ ղորդ ման և 
վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րը, ի նչ պես նաև տար բեր 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջև փոր ձի փո խա նա կու մը 
(վե րա պատ րաստ ման մա սով տես՝ Բա ժին 5): Հար կա-
վոր է նաև մտա ծել այն ո ւղ ղու թյամբ, թե ա րդյոք նո րան-
շա նակ աշ խա տա կի ցը պետք է ան ցնի իր պար տա կա-
նու թյուն նե րի կա տար մա նը աշ խա տան քային ա ռա ջին 
ի սկ օր վա նից, թե ող ջա մի տ ժա  ետ նե րում վե րա պատ-
րաս տում ան ցնե լուց և փորձ ձեռք բե րե լուց հե տո։ Այն 
հա սա րա կու թյուն նե րում, որ տեղ կր թու թյան և ո րո շա կի 
մաս նա գի տա կան ո լորտ նե րի հա սա նե լի ու թյու նը կա-
նանց հա մար սահ մա նա փակ է, վե րոն շյալ տար բե րակ-
նե րից ե րկ րոր դը թույլ կտա աշ խա տա կից նե րի հա վա-
քագր ման կամ ա ռաջ խա ղաց ման գոր ծըն թա ցը դարձ-
նել ա ռա վել հա մընդգր կուն։

 Կար ևոր հան գա մանք է նաև, որ ը նտ րող հանձ նախմ բի 
կազ մում ևս լի նի գեն դե րային հա վա սա րակշ ռու թյուն։ 
Ը նտ րա կան մար մի ն նե րի մարդ կային ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման ան ձնա կազ մը կա րող է ու շադ րու թյուն 
դարձ նել հա սա րա կա կան և մշա կու թային կան խա կա-
լու թյուն նե րին, ո րոնք խո չըն դո տում են հա վա սար աշ-
խա տան քային հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով մա նը 
և խու սա փել կա նանց կամ տղա մարդ կանց գոր ծու նե ու-
թյան մի  այն ո րո շա կի ո լորտ նե րում ը նդ գր կե լուց։

 Հա վե լյալ ու շադ րու թյուն է պետք դարձ նել տար բեր ֆո-
րումն  ե րի, տա րա ծաշր ջա նային և մի  ջազ գային հան դի-
պումն  ե րի և դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցող ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի ազ գային պատ վի րա կու թյուն նե րի ձևա-
վոր ման չա փո րո շիչ նե րին։ 2012 թվա կա նից ի վեր Ի րա-
քում ՄԱԿ-ի կող մի ց ֆի նան սա վոր վող բո լոր դա սըն-
թաց նե րին և ու սումն  ա կան շր ջա գա յու թյուն նե րին մաս-
նակ ցող պատ վի րա կու թյուն նե րի ա ռն վազն մե կ քա ռոր-
դը պետք է կազ մե ն Ան կախ բարձ րա գույն ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի (Ա ԲԸՀ) կին աշ խա տա կից նե րը։ 2013 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րին Կո րե ա յում ՄԱԶԾ ֊ի և Կո րե-
այի Հան րա պե տու թյան կող մի ց կազ մա կերպ ված Գլո-
բալ ը նտ րա կան կազ մա կեր պու թյան (ԳԸԿ) վե ցե րորդ 
տա րե կան հա մա ժո ղո վին ա ռա ջար կու թյուն է ար վել, որ 
հե տա գա հա մա ժո ղովն  ե րում ե րկր նե րի պատ վի րա կու-
թյուն նե րի կազ մում կա նայք ու նե նան ա ռն վազն 30 տո-
կոս ներ կա յաց վա ծու թյուն։ ԳԸԿ հա մա ժո ղո վը ը նտ րա-
կան մաս նա գետ նե րի ա ռա ջա տար մի  ջազ գային ֆո րում 
է, ո րի նպա տակն է նպաս տել փոր ձի և տե ղե կատ վու-
թյան փո խա նակ մա նը և կա պե րի հաս տատ մա նը։

4.3. Կա նայք որ պես ժա մա նա կա վոր և/ կամ 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով-
նե րի աշ խա տա կից ներ

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, աշ խա տա կազ մում գեն դե-
րային հա վա սա րակշ ռու թյու նը հնա րա վոր է ա պա հո վել 
զու գակշռ վա ծու թյան սկզ բուն քի վրա հիմն  ված պաշ-
տո նա կան հա վա քագր ման քա ղա քա կա նու թյան կամ 
հա մա պա տաս խան քվո տա վոր ման կամ կա մա վոր ու-
ղե ցույ ցե րի կամ ը նտ րա կան մարմն  ի կամ պե տու թյան 
հա վա քագր ման քա ղա քա կա նու թյան թի րախ նե րի վրա 
հիմն  վե լով։

 Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան մարմն  ի բո լոր հա մա պա-
տաս խան քա ղա քա կա նու թյուն նե րը պետք է հնա րա վո-
րու թյան դեպ քում կի րառ վեն նաև տե ղա մա սային կենտ-
րոն նե րում աշ խա տող աշ խա տա կից նե րի, այդ թվում՝ 
գրան ցում ի րա կա նաց նող և տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժող վի ան դամն  ե րի հա վա քագր ման գոր ծըն թա-
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ցում։ Ո րոշ ե րկր նե րում կի րառ վում են հա տուկ մի  ջո ցա-
ռումն  եր կա նանց, որ պես ժա մա նա կա վոր աշ խա տա կից-
ներ կամ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժող վի ան-
դամն  եր ներգ րա վե լու հա մար։ Հար կա վոր է նաև հաշ վի 
առ նել տե ղա կան հա մա տեքս տին հա տուկ նկա տա ռում-
նե րը (օ րի նակ՝ ան վտան գու թյու նը, տե՛ս Բա ժին 4 ֊ը):

Երբ ը նտ րա կան շր ջա նում այլ պե տա կան մար մի ն նե րի 
աշ խա տա կից ներ գոր ծուղ վում են ը նտ րա կան մար մի ն-
ներ ը նտ րա կան աշ խա տանք նե րում ժա մա նա կա վո րա-
պես ներգ րավ վե լու հա մար, հար կա վոր է այս դեպ քում 
նույն պես հա վա տա րիմ մն ալ տղա մարդ կանց և կա-
նանց հա մար հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա-

հով ման սկզ բուն քին։ Ե թե ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող 
է ը նտ րել, թե որ պե տա կան հաս տա տու թյան աշ խա տա-
կից նե րը պետք է ժա մա նա կա վո րա պես ներգ րավ վեն 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում, ա պա այն կա րող է նա-
խա պատ վու թյուն տալ այն հաս տա տու թյուն նե րին, որ-
տեղ աշ խա տում են թե՛ կա նայք, թե՛ տղա մար դիկ,  կամ 
մի  շարք հաս տա տու թյուն նե րի, ո րոնք մի  ա սին վերց րած 
ու նեն կին և տղա մարդ աշ խա տա կից նե րի հա վա սար 
հա մա մաս նու թյուն։  Ե թե խն դիր է դր ված ա պա հո վել 
սե ռե րի հա վա սար ներ կա յաց վա ծու թյուն, գոր ծուղ ման 
հա մա կար գը մշա կե լիս վերջ նա կան ո րո շու մը պետք է 
կա յաց նի ը նտ րա կան մար մի  նը։

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

•  Կա նանց ներ կա յաց վա ծու թյու նը ը նտ րա կան 
մար մին նե րի բո լոր մա կար դակ նե րում, այդ 
թվում՝ ղե կա վար պաշ տոն նե րում ան հրա ժեշտ 
գոր ծոն է, որ պես զի թե՛ հաս տա տու թյու նը և 
թե՛ հաս տա տու թյան գոր ծու նե ու թյու նը հա մա-
պա տաս խա նեն գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
նպա տակ նե րին և պար տա վո րու թյուն նե րին։

•  Կա կա նանց ներ կա յաց վա ծու թյունն ա պա-
հո վե լու մի քա նի ճա նա պարհ, այդ թվում՝ 
այն պի սի ԺՀՄ֊ նե րի որ դեգ րու մը, ի նչ պի սին 
է ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի և 
քար տու ղա րու թյան ան ձնա կազ մի նշա նակ ման 
և հա վա քագր ման գոր ծըն թա ցում քվո տայի 
կի րա ռու մը։

•  Հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի քա ղա-
քա կա նու թյու նը և աշ խա տա կից նե րի 
հա վա քագր ման և ա ռաջ խա ղաց ման գեն դե-
րային զգա յուն գոր ծըն թաց նե րը, օ րի նակ՝ 
հա վա սար ո րա կա վո րում ու նե ցող կին և 
տղա մարդ թեկ նա ծու նե րից նա խա պատ-
վու թյու նը կին թեկ նա ծո ւին տա լը, կա րող 
են հան գեց նել հաս տա տու թյան աշ խա-
տա կազ մում ա վե լի կա յուն գեն դե րային 
հա վա սա րակշ ռու թյան ։ 

• Կար ևոր է ը նտ րա կան շր ջա նում կին աշ խա-
տա կից նե րի ներգ րա վու մը, ին չը կա րող է 
խրա խու սել և ո րոշ դեպ քե րում դյու րաց նել կին 
ը նտ րող նե րի մաս նակ ցու թյու նը։

© ՄԱԿ֊ի նկար / Մարտին Պերե
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5
Ը նտ րա կան մար մնում գեն-
դե րային զգա յուն աշ խա տան-
քային մշա կույ թի ստեղ ծու մը

Ի լրումն ի րա վա կան և քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նակ նե րի մշակ մա նը, ստեղ ծե լով գեն դե րային 
բա ղադ րի չի նե րառ ման են թա կա ռուց վածք և հաս ցե ագ րե լով գեն դե րային հա վա սա րակշ ռու-
թյան հիմ նա հար ցե րը ը նտ րա կան մարմ նի աշ խա տա կազ մում, ը նտ րա կան մար մի նը կա րող է 
ու սում նա սի րել աշ խա տա վայ րի մշա կույ թը գեն դե րային տե սան կյու նից։ Ներ կազ մա կեր պա կան 
մշա կույ թը ձևա վոր վում է աշ խա տա վայ րում գոր ծող ո րո շա կի նոր մե րի, կա նոն նե րի և պրակ տի-
կա նե րի հի ման վրա։ Այն ար տա ցո լում է ըն դու նե լի չա փա նիշ նե րը և պայ ման նե րը, ո րոնց ներ քո 
գոր ծում է հաս տա տու թյան աշ խա տա կազ մը։ 

Գեն դե րային զգա յուն աշ խա տան քային մշա կույ թը 
ա պա հո վում է մի  ջա վայր, որ տեղ յու րա քան չյուր ոք 
հար մա րա վետ է զգում իր աշ խա տանքն ար դյու նա վետ 
կա տա րե լու հա մար։ Գեն դե րային զգա յուն աշ խա տան-
քային մշա կույ թի եր կու հիմն  ա կան տար րերն ե ն՝ բո լոր 
աշ խա տա կից նե րի հա մար աշ խա տան քի և կյան քի մի ջև 
հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հո վու մը և, ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում, կին աշ խա տա կից նե րի կա րիք նե րը հաս-
ցե ագ րող հա տուկ մո տե ցումն  ե րի որ դեգ րու մը, ի նչ պես 
նաև խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի, այդ թվում՝ ո տնձ-
գու թյան և ծաղ րան քի բա ցա ռու մը։

5.1 Աշ խա տան քի և կյան քի միջև հա վա սա-
րակշ ռու թյուն

 Կա նանց ա ճող մաս նակ ցու թյու նը վար ձատր վող աշ-
խա տա վայ րե րում պա հան ջում է զգա լի փո փո խու թյուն-
ներ կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա ռուց ված քում և ներ քին 
կազ մա կեր պա կան ըն թա ցա կար գե րում։ Շա բա թա կան 
աշ խա տան քային ժա մե  րը, ըն տա նե ա կենտ րոն քա ղա-
քա կա նու թյուն նե րը, այդ թվում՝ ար ձա կուրդ նե րի նա-
խա տե սու մը, ի նչ պես նաև կա նանց հա տուկ կա րիք նե րը 
հաս ցե ագ րող մո տե ցումն  ե րի որ դեգ րումն  աշ խա տա-
վայ րում այն մի  քա նի ո լորտ ներն են, ո րոնք բո լոր հաս-
տա տու թյուն նե րը, այդ թվում՝ ը նտ րա կան մար մի ն նե րը 
կա րող են հաշ վի առ նել՝ գեն դե րային զգա յուն հաս տա-
տու թյուն դառ նա լու հա մար։ 

Ընտ րա կան շր ջա նում ը նտ րա կան մարմն  ի աշ խա տան-

քը  ին տե նինսվ է և հա ճախ են թադ րում է ար տա ժա-
մյա աշ խա տանք՝ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյու նա վետ ան-
ցկա ցումն  ա պա հո վե լու հա մար։ Այս ա կն կա լիք նե րը 
ը նդ հա նուր խն դիր են շատ ը նտ րա կան մար մի ն նե րում 
աշ խա տող կա նանց հա մար։ Օ րի նակ՝ Աֆ ղանս տա նի 
գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող բա ժի նը նշել է, որ 
կին աշ խա տա կից նե րին մտա հո գում է այն փաս տը, որ 
ի րենք հա ճախ ստա նում են ար տա ժա մյա աշ խա տե լու 
կար գադ րու թյուն ան գամ ո ւր բաթ օ րե րին։ Նմա նա տիպ 
ի րա վի ճակ նե րը խնդ րա հա րույց են կա նանց հա մար, 
քա նի որ վեր ջին ներս ու նեն պար տա դիր ըն տա նե կան 
պար տա կա նու թյուն ներ, ի նչ պես նաև չեն կա րող դր սում 
լի նել մութն ը նկ նե լուց հե տո։61 Նման կար գադ րու թյուն-
նե րը բա ցա սա բար են ազ դում նաև տղա մարդ աշ խա-
տա կից նե րի վրա։

Ն մա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րը կա րող են հաս ցե ագր վել 
հա տուկ քա ղա քա կա նու թյան մի  ջո ցով, ո րը հաշ վի է 
առ նում ը նտ րա կան շր ջա նում նմա նա տիպ կար գադ րու-
թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը մաս նա վո րա պես ըն տա նիք 
ու նե ցող կա նանց վրա։ Օ րի նակ՝ ը նտ րա կան շր ջա նում 
աշ խա տան քային ժա մա նա կա ցույ ցը կազ մե  լիս կա րե լի 
է աշ խա տա կից նե րին ի րենց կա նո նա վոր աշ խա տա ժա-
մե  րից բա ցի 50% ար տա ժա մյա աշ խա տանք պար տադ-
րե լու փո խա րեն հա վե լյալ աշ խա տան քի հա մար ներգ-
րա վել հա վե լյալ աշ խա տա կից նե րի կամ դի տար կել 
հեր թա փո խով աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման տար բե-
րա կը։
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 Կա նա դաի ը նտ րա կան մար մին նե րում գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռումն ազ դում է բազ մա թիվ ո լորտ նե րի 
վրա։ Գեն դե րային հա վա սա րու թյան ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը հա վա քագր վում է ի նչ պես 
հա մա կար գային, այն պես էլ ան հա տա կան ճա նա պար հով՝ նո րան շա նակ աշ խա տա կից նե րին տրա մադր վող 
ձևաթղ թե րի մի ջո ցով։ Աշ խա տու ժի վեր լու ծու թյունն ի րա կա նաց վում է ե ռամ սյա կային կտր ված քով և տա րած-
վում է ղե կա վար ան ձնա կազ մի շր ջա նում։ 2011 թվա կա նի հուն վա րին Կան դայի ը նտ րա կան մար մին նե րում 
ղե կա վար պաշ տոն նե րի հա սա նե լի ու թյունն ը նդ լայ նե լու հա մար սահ ման վել են  «ընտ րու թյան նվա զա գույն 
շր ջա նակ» (աշ խար հագ րա կան սահ ման ներ, որ տեղ բնակ վող և աշ խա տող մարդ կանց վրա է տա րած վում 
թա փուր հաս տի քի հա մար դի տարկ վող թեկ նա ծու նե րի ը նտ րու թյան շր ջա նա կը)։ Թեկ նա ծու նե րի ը նտ րու-
թյունն ի րա կա նաց վում է ման րակրկ տո րեն՝ հիմն վե լով վեր ջին նե րիս ար ժա նիք նե րի վրա։ Գեն դե րային 
նե րա ռա կա նու թյան կամ  գեն դե րային զգա յուն մի ջա վայ րի ա պա հով ման հա մար կա րող են որ դեգր վել 
հա մա պա տաս խա նեց ված մո տե ցում ներ։ Հա մա պա տաս խա նեց ված մո տեց ման օ րի նակ է ե ղել ար տա ժա մյա 
աշ խա տան քի կր ճա տու մը 40-րդ և 41-րդ ը նդ հա նուր ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ։ Ի լրումն այս մո տեց-
մա նը՝ ձեռ նարկ վել են մի շարք այլ մի ջո ցա ռում ներ, օ րի նակ հեր թա փո խի սահ մա նու մը և այլն։ Կա նա դայի 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը շա րու նա կում է տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել ղե կա վար նե րին (ի նտ րա նե թի, 
վե րա պատ րաս տում նե րի, աշ խա տա ժո ղով նե րի մի ջո ցով) գեն դե րային հա վա սա րու թյան ի րա վի ճա կի մա սին, 
այդ թվում՝ հաս տա տու թյան աշ խա տու ժի մա սին, ա պա հո վե լու հա մար ղե կա վար ան ձնա կազ մի ի րա զեկ վա-
ծու թյու նը գեն դե րային հա վա սա րու թյան հիմ նա հար ցե րի վե րա բե րյալ։ Կա նա դայի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
հիմ նադ րել է բազ մա զա նու թյան հանձ նա ժո ղով, ո րը զբաղ վում է հա վա սա րու թյան և բազ մամ շա կու թայ նու-
թյան խթան մամբ։ Հանձ նա ժո ղովն ա մեն տա րի կազ մա կեր պում է բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
բազ մա զա նու թյան թե մայով ըն դու նե լու թյուն ներ, հո լո վակ նե րի շնոր հան դես ներ և Կա նա դայի ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի տե ղե կատ վա կան թեր թում թե մա տիկ հող ված նե րի հրա պա րա կում ներ։86

Ըն տա նե ա կենտ րոն աշ խա տան քային պայ-
ման նե րի ա պա հով ման մի շարք օ րի նակ ներ 
բեր ված են ստորև.

 •  Կոս տա Ռի կա. Ի նս տի տու ցի ո նալ գեն դե րային քա ղա-
քա կա նու թյու նը են թադ րում է աշ խա տա կից նե րի ըն-
տա նե կան և աշ խա տան քային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ներ դաշ նա կե ցում, նե րա ռյալ այն պի սի ի րա վի ճակ նե-
րում, ի նչ պի սիք ե ն՝ ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քե րը, 
մի  այ նակ ծնո ղա վա րու մը, ըն տա նի քի տա րեց, հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող կամ ան չա փա հաս ան դամն  ե-
րի խնամ քը։ Այս պի սի դեպ քե րը հաս ցե ագ րող մի  ջո ցա-
ռումն  ե րի շր ջա նակ նե րում կա րե լի է դի տար կել ցե րե-
կային խնամ քի կենտ րոն նե րի ստեղ ծու մը։36

 • Վ րաս տան. Գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյու նը նե-
րա ռում է ման կա հա սակ ե րե խա ներ ու նե ցող կին 
աշ խա տա կից նե րի հա մար ճկուն աշ խա տա ժա մե  րի 
սահ մա նու մը։ Ը նտ րա կան մարմն  ի աշ խա տա կից նե-
րին հատ կաց վում  է հղի ու թյան, ծնն դա բե րու թյան, 
նո րած նի որ դեգր ման և ե րե խայի խնամ քի նպաստ։ 

Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը վա րում 
է վար չա կազ մի  տվյալ նե րի բա զա, այդ թվում՝ 11 տա-
րե կա նից փոքր ե րե խա ներ ու նե ցող մայ րե րի թվա-
քա նա կի վե րա բե րյալ։ Այս տվյալ նե րը թույլ են տա լիս  
դա սա կար գել կա րիք ներն ը ստ ա ռաջ նա հեր թու թյան 
և ձեռ նար կել ման կա հա սակ ե րե խա ներ ու նե ցող ըն-
տա նիք նե րի սա տար ման մի  ջո ցա ռումն  եր։37

 •  Ռ�  մի  նի ա. Ը նտ րա կան մար մի  նը սահ մա նել է ճկուն 
աշ խա տան քային պայ ման ներ ման կա հա սակ ե րե-
խա ներ ու նե ցող կին աշ խա տա կից նե րի հա մար, այդ 
թվում՝ կրծ քով կե րակր ման հա մար հատ կաց վող 
լրա ցու ցիչ ը նդ մի  ջումն  եր։38 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. 2009 թվա կա նի տե ղա կան ը նտ-
րու թյուն նե րի և  2012 թվա կա նի ազ գային ը նտ րու-
թյուն նե րի ժա մա նակ ը նտ րա կան մար մի ն նե րի աշ-
խա տա կից նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց-
նե րում նե րառ վել է հղի կա նանց և ե րե խա նե րի հետ 
ներ կա յա ցած կա նանց ա ռաջ նա հեր թու թյուն տա լու և 
այլ ըն տա նե ա կենտ րոն մո տե ցումն  ե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյուն։
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Ծ նո ղա կան ար ձա կուր դը կա րող է հա մար վել նվա զա-
գույն պա հանջ կին աշ խա տա կից ներ ու նե ցող ցան կա-
ցած հաս տա տու թյան հա մար։  Կա րե լի է ըն դու նել նաև 
այլ բազ մա թիվ ըն տա նե ա կենտ րոն քա ղա քա կա նու-
թյուն ներ, այդ թվում՝ աշ խա տա վայ րում ե րե խայի խնամ-
քի կենտ րոն նե րի ստեղ ծու մը կամ ե րե խայի խնամ քի 
հա վաս տա տոմ սե րի տրա մադ րու մը, կրծ քով կե րակ րող 
մայ րե րի հա մար հա տուկ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, ըն-
տա նե կան սե նյա կի ստեղ ծու մը և կես դրույ քով աշ խա-
տան քի վե րա դառ նա լու հնա րա վո րու թյու նը։  

Կա րե լի է դի տար կել կին և տղա մարդ աշ խա տա կից նե-
րին ըն տա նե կան հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված 
հա տուկ ար ձա կուրդ ներ տրա մադ րե լու հնա րա վո րու-
թյու նը ան հա տա կան ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րը հաս-
ցե ագ րե լու հա մար, ե րբ ար ձա կուր դի մյուս տար բե րակ-
նե րի դի տար կու մը հնա րա վոր չէ։

 Կա նանց մաս նակ ցու թյու նը և աշ խա տան քի պահ պա-
նու մը խրա խու սե լու հա մար կա րե լի է ձեռ նար կել կյան քի 
և աշ խա տան քի մի ջև հա վա սա րակշ ռու թյա նը մի տ ված 
այլ մի  ջո ցա ռումն  եր, այդ թվում՝ հատ կաց նել մի  այն 
կա նանց հա մար կամ ը նդ հա նուր ա ղոթ քի սե նյակ, 
սահ մա նել ճկուն աշ խա տան քային պայ ման ներ՝ հաշ վի 
առ նե լով ու սումն  ա կան տար վա ժա մա նա կա ցույ ցը կամ 
ըն տա նի քի հի վանդ ան դամն  ե րի խնամ քը, կես դրույ քով 
կամ հեր թա փո խով աշ խա տե լու հնա րա վո րու թյու նը,  
ա ռան ձին դեպ քե րում՝  գոր ծու ղումն  ե րին ըն տա նի քի 
ան դա մի  հետ մե կ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ ծախ-
սե րի հա տու ցու մը, տա րե կան գոր ծու ղումն  ե րի քա նա կի 
սահ մա նա փա կու մը կամ ճամ փոր դու թյան ըն թաց քում 
ըն տա նի քի ան դամն  ե րի հետ հա ղոր դակց վե լու ծախ-
սե րի հա տու ցու մը։

Կա րող է լի նել նաև աշ խա տա վայ րում կա նանց հար-
մա րա վե տու թյունն ա պա հո վող գեն դե րային ո ւղղ վա-
ծու թյամբ ի նս տի տու ցի ո նալ ռազ մա վա րու թյուն նե րի 
շր ջա նակ։ Օ րի նակ՝ հա տուկ կա նանց հա մար նա խա-
տես ված սան հան գույ ցի առ կա յու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ կա նայք աշ խա տան քային մի  ջա վայ րի մասն են կազ-
մում։ Ո րոշ ե րկր նե րում կա նանց հա մար նա խա տես ված 
սան հան գույց նե րը նե րառ ված չեն ե ղել շեն քի նախ-
նա կան նա խագ ծում և որ քան ա վե լի շատ կա նայք են 
ներգ րավ վել հաս տա տու թյան աշ խա տա կազ մում, այն-
քան ա վե լի է մե  ծա ցալ դրանց կա ռուց ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը։ Այս պի սին է ե ղել ի րա վի ճա կը Նե պա լում, 
ե րբ 2011 թվա կա նին կին աշ խա տա կից նե րի քա նա կի 
կտ րուկ ա վե լա ցու մը Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վում հան գեց րել է կա նանց հա մար նա խա տես ված 

սան հան գույց նե րի կա ռուց ման ան հրա ժեշ տու թյա նը։ 
Այլ կար ևոր հար ցեր են աշ խա տա վայ րի ան վտան գու-
թյու նը, ան վտանգ մուտքն ու ել քը, ի նչ պես նաև կա նանց 
փո խադ րող տրանս պոր տի ա պա հո վու մը՝ հատ կա պես 
վաղ ա ռա վո տյան և ո ւշ գի շե րային ժա մե  րին։

5.2 Խտ րա կա նու թյան, ո տնձ գու թյուն նե րի և 

ծաղ րան քի բա ցա ռու մը 

Աշ խա տա վայ րի մշա կույ թը պետք է բա ցա ռի որ ևէ աշ-
խա տակ ցի հան դեպ որ ևէ հիմ քով խտ րա կա նու թյուն և 
պետք ա պա հո վի, որ աշ խա տա վայ րը մարդ կանց հա-
մար լի նի ա պա հով մի  ջա վայր ի րենց պար տա կա նու-
թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Կար ևոր է ա պա-
հո վել, որ գոր ծե լա կեր պը չդրս ևո րի խտ րա կա նու թյուն 
որ ևէ աշ խա տակ ցի նկատ մամբ կամ բա ցա ռի որ ևէ աշ-
խա տակ ցի, կամ որ ևէ աշ խա տակ ցի հա մար ստեղ ծի 
ան հար մա րու թյուն ներ: Օ րի նակ՝ այն մտա ծե լա կեր պը, 
որ կա նայք չեն կա րող տե ղա կայ վել որ ևէ կոնկ րետ վայ-
րում կամ չեն կա րող ճա նա պար հոր դել ե րկ րի ներ սում 
կամ դե պի ար տեր կիր, կամ ա ռանց ու ղեկց ման խտ րա-
կա նու թյան դրս ևո րում է և կա րող է կաս կա ծի տակ դնել 
կա նանց հե ղի նա կու թյու նը: Ա նհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել 
և վե րաց նել խտ րա կա նու թյան, այդ թվում՝ ոչ մի  տումն  ա-
վոր կամ ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան հիմ քում ըն կած 
պատ ճառ նե րը: Սե ռա կան խտ րա կա նու թյան հիմ քում 
հա ճախ ըն կած են այն հա մոզ մունք նե րը և գոր ծե լա կեր-
պե րը, ո րոնք գո յու թյուն են ու նե ցել տա րի ներ շա րու նակ 
և հետ ևա բար կա րող են հա մար վել սո վո րա կան և մն ալ 
ան նկատ։

 Ղե կա վա րու թյու նը կա րող է հղել ու ղերձ առ այն, որ այն 
ցան կա նում է խթա նել գեն դե րային զգա յուն աշ խա տա-
վայ րի ա պա հո վու մը, այդ հանձ նա ռու թյու նը ը նդ գր կե-
լով իր ռազ մա վա րա կան ծրագ րում և գոր ծառ նա կան 
նպա տակ նե րում, և ըն դու նե լով մի  շարք գեն դե րային 
հիմն  ա հար ցե րը հաս ցե ագ րող քա ղա քա կա նու թյուն ներ: 
Գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյուն նե րը մաս նա վո րա-
պես ո ւղղ ված են լի նում չե ղար կե լու այն ըն թա ցա կար գե-
րը և գա ղա փար նե րը, ո րոնք շա տե րի կող մի ց ըն դուն վել 
են որ պես սո վո րա կան և չեն դի տարկ վել որ պես խտ րա-
կան: Ի հար կե, հե տա գա յում այդ քա ղա քա կա նու թյուն-
նե րը պետք է ներ կա յաց վեն, ի րա կա նաց վեն և մշ տա-
դի տարկ վեն: Այս ի մաս տով լավ գոր ծե լա կերպ կա րող է 
լի նել խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ մաս նա գի տա կան 
զար գաց ման սե մի  նար նե րի ան ցկա ցումն  աշ խա տա վայ-
րում, այն պես, որ բո լոր աշ խա տա կից նե րը տե ղե կաց-
ված լի նեն կա նո նա կար գող շր ջա նա կի և ամ րագր ված 
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դրույթ նե րը խախ տե լու հնա րա վոր հետ ևանք նե րի մա-
սին (վե րա պատ րաստ ման մա սին լրա ցու ցիչ տե ղե կու-
թյուն նե րի հա մար տե՛ս Բա ժին  5-ը):

 Ընտ րա կան մարմն  նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա-
զո տու թյան մաս նա կից ե րկր նե րից ու թը (23 տո կոս) նշել 
են, որ ի րենք ու նեն « սե ռա կան ո տնձ գու թյուն նե րի (դեմ) 
սահ ման ված քա ղա քա կա նու թյուն»: Այդ ե րկր ներն ե ն՝ 
Աֆ ղանս տա նը, Կա նա դան, Կոս տա Ռի կան, Ղա զախս-
տա նը, Մալ դի վյան Հան րա պե տու թյու նը, Պա ղես տի նը, 
Հա րա վային Աֆ րի կան և Տան զա նի ան: Աֆ ղանս տա նում 
գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող բա ժինն ի րա կա-
նաց րել է մի  շարք աշ խա տան քային քն նար կումն  եր այն 
աշ խա տա կից նե րի հա մար, ո րոնք խո ցե լի են ո տնձ գու-
թյուն նե րի նկատ մամբ, այդ թվում՝ ծա ռայող ան ձնա կազ-

մը, օ րի նակ՝ հա վա քա րար նե րը և խո հա րար նե րը:62 Բա ցի 
այդ, ամ բողջ ան ձնա կազմն  ան ցնում է ո տնձ գու թյուն նե-
րի մա սին ի րա զեկ ման դա սըն թաց ներ, այդ թվում՝ աշ-
խա տա վայ րում ոչ պատ շաճ վար վե լա կեր պի և ո տնձ գու-
թյուն նե րի դեպ քե րի հաս ցե ագր ման վե րա բե րյալ:63

 Իր սե փա կան քա ղա քա կա նու թյու նը և ներ քին կա նո-
նա կար գը սահ մա նե լիս՝ ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է 
ակ տի վո րեն ի րա կա նաց նել օ րենսդ րու թյամբ սահ ման-
ված խտ րա կա նու թյան դեմ պայ քա րին ո ւղղ ված ցան կա-
ցած մի  ջո ցա ռում: Կա նա դա յում, օ րի նակ, սահ ման վել են 
հա մընդգր կուն  աշ խա տա վայ րի ու ղե ցույց (Կա նա դայի 
մար դու ի րա վունք նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղով) և Աշ-
խա տա վայ րում ո տնձ գու թյուն նե րի կան խար գել ման և 
հաղ թա հար ման քա ղա քա կա նու թյուն։64

 ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

•  Գոր ծող նոր մե րը և գոր ծե լա կեր պե րը շատ հաս տա-
տու թյուն նե րում և կազ մա կեր պու թյուն նե րում կա րող 
են ի րենց ազ դե ցու թյունն ու նե նալ կա նանց վրա 
կամ նրանց հա մար ան հար մա րու թյուն ա ռա ջաց նել 
աշ խա տա վայ րում: 

• Ընտ րա կան մար մին նե րը կա րող են վե րա նայել 
ի րենց աշ խա տան քային մշա կույթն այն պես, որ 
այն լի նի գեն դե րային զգա յուն, թույլ տա լով բո լոր 
աշ խա տա կից նե րին զգալ լե գի տի մո րեն ը նդ գրկ ված, 
ա պա հով և ա մե նա կար ևո րը՝ ա վե լի ար դյու նա վետ: 

• Աշ խա տա վայ րի մշա կույ թի հաս ցե ագ րու մը պա հան-
ջում է  ու շադ րու թյուն դարձ նել այն ու ղի նե րին, 
ո րոնց մի ջո ցով ան հատ նե րը կա րող են հա վա-
սա րակշ ռել ի րենց աշ խա տան քը և ըն տա նե կան 
պար տա կա նու թյուն նե րը: 

• Կազ մա կեր պու թյուն ներն ու նեն նաև ի րենց 
աշ խա տա կից նե րի մա սին հոգ տա նե լու պար տա-
կա նու թյուն: Խտ րա կա նու թյան ցան կա ցած ձև, 
այդ թվում՝ ծաղ րան քը և ո տնձ գու թյուն նե րը պետք  
վե րաց վեն օ րենք նե րի և կար գա վո րում նե րի և աշ խա-
տան քային քն նար կում նե րի և մաս նա գի տա կան 
զար գաց ման դա սըն թաց նե րի մի ջո ցով: 

© Գաբրիել Բարդալ
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6
Գեն դե րային հա վա սա րու թյան ա պա-

հով ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գա-

ցու մը վե րա պատ րաստ ման մի ջո ցով

Գեն դե րային հիմ նա հար ցե րի վե րա բե րյալ ի րա զեկ ը նտ րա կան մար մին ներն ի րենց աշ խա տա-
կից նե րից պա հան ջում  են հաս կա նալ գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման ռազ մա վա րու թյուն-
նե րը և մաս նակ ցել դրանց ի րա կա նաց մա նը: Հաս կա նա լու և ի րա կա նաց նե լու կա րո ղու թյու նը 
հնա րա վոր է զար գաց նել կազ մա կեր պու թյան ներ սում կոնկ րետ խմ բե րի հա մար մի շարք վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի ան ցկաց ման մի ջո ցով:

Օ րի նակ՝ աշ խա տա կազ մի  հա մար կա րող են ի րա կա-
նաց վել գեն դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ախն դիր-
նե րի վե րա բե րյալ վե րա պատ րաս տումն  եր և կոնկ րետ 
գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
աշ խա տան քային քն նար կումն  եր՝ գեն դե րային հա վա-
սա րու թյան ա րժ ևո րու մը բարձ րաց նե լու և ը նտ րա կան 
մարմն  ում գեն դե րային զգա յու նու թյան ան հրա ժեշ տու-
թյու նը շեշ տադ րե լու հա մար: Մաս նա գի տաց ված վե րա-
պատ րաս տում, այդ թվում՝ աշ խա տա վայ րում հրա հան-
գա վո րում կա րող են ի րա կա նաց վել գեն դե րային հա վա-
սա րու թյան հար ցե րով պա տաս խա նա տու ան ձանց կամ 
այն աշ խա տա կից նե րի հա մար (և՛ տղա մարդ, և՛ կին), ո ւմ 
պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա նակն ը նգր կում է գեն դե-
րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը: Վեր ջին նե րիս հա մար 
կա րող են նաև մշակ վել հա տուկ մաս նա գի տա կան զար-
գաց ման ծրագ րեր՝ կազ մա կեր պու թյու նում նրանց ան-
ձնա կան ա ճը խթա նե լու հա մար: 

 Գեն դե րային զգա յու նու թյան թե մայով վե րա պատ րաս-
տում ի րա կա նաց նե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել մի  քա-
նի նկա տա ռումն  եր: Նախ, ան կախ նրա նից, թե ով է ի րա-
կա նա ցում վե րա պատ րաս տու մը (հ րա վիր ված խորհր-
դա տու նե րը կամ կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա կից հան-
դի սա ցող վե րա պատ րաս տող նե րը), բո վան դա կու թյու նը 
պետք է ար տա հայ տի այդ հաս տա տու թյան գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան ա պա հով ման նպա տակ նե րը: Ե րկ րորդ, 
ան հրա ժեշտ  է հաշ վի առ նել վե րա պատ րաստ ման վայ րը 
և ժա մը, որ պես զի վե րա պատ րաս տու մը հա սա նե լի լի նի 
բո լոր աշ խա տա կից նե րի հա մար: Կար ևոր է նաև տե ղե-
կաց ված լի նել վե րա պատ րաստ մա նը մաս նակ ցող կա-
նանց և տղա մարդ կանց թվային հա րա բե րակ ցու թյան 
մա սին և այդ մա սին նշել հաշ վետ վու թյան կամ գնա հատ-

ման մե ջ: Եր րորդ կար ևոր հար ցը վե րա պատ րաստ ման 
խմ բե րի կազմն  է: Սո վո րա բար, ե րբ վե րա պատ րաս տումն  
ի րա կա նաց նում են եր կու և ա վե լի վե րա պատ րաս տող ներ 
կամ վա րող ներ, ցան կա լի է, որ խում բը լի նի գեն դե րային 
ի մաս տով զու գակշռ ված: Ո րոշ հա մա տեքս տե րում, սա-
կայն, ա վե լի նպա տա կա հար մար է խմ բե րում ներգ րա վել 
մի  այն կին մաս նա կից նե րի: Այս մթ նո լոր տում մաս նա կից-
նե րը կա րող են ա վե լի հա մար ձակ ար տա հայ տել ի րենց 
կար ծիք նե րը, ա վե լի մե ծ օ ժան դա կու թյուն ստա նալ ի րենց 
գոր ծըն կեր նե րի կող մի ց և ա վե լի մե ծ օ գուտ քա ղել վե րա-
պատ րաս տու մի ց: Եվ ի վեր ջո, ը նտ րա կան մար մի ն նե րում 
ներգ րավ ված բո լոր վե րա պատ րաս տող նե րը, ան կախ 
ի րենց մաս նա գի տա կան ո ւղղ վա ծու թյու նից, պետք է ան-
ցնեն գեն դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ախն դիր նե րի 
վե րա բե րյալ ի րա զեկ ման վե րա պատ րաս տում, որ պես զի 
նրանց կող մի ց ան ցկաց վող դա սըն թաց նե րը լի նեն գեն-
դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ա հար ցե րի վե րա բե րյալ 
ա վե լի ի րա զե կող:

Ս տորև ներ կա յաց ված են ը նտ րա կան մար մի ն նե րի աշ-
խա տա կազ մի  վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րում գեն-
դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ա հար ցե րի նե րառ ման 
մի  քա նի տար բե րակ ներ`

1.  Բո լոր մա կար դակ նե րի աշ խա տա կից նե րի հա մար 
կա րող են ի րա կա նաց վել գեն դե րային հա վա սա-
րու թյան հիմն  ա հար ցե րի վե րա բե րյալ ի րա զեկ ման 
պար տա դիր դա սըն թաց ներ:

2.  Գեն դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ա հար ցե րը կա-
րող են նե րառ վել ը նտ րա կան մար մի ն նե րի աշ խա-
տա կից նե րի հա մար ի րա կա նաց վող բո լոր դա սըն-
թաց նե րում՝ ը նտ րա կան ըն թա ցա կար գե րի գեն դե-
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 Գեն դե րային հիմ նա հար ցե րի վե րա բե րյալ 
ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման նպա տա-
կով ան ցկաց վող վե րա պատ րաս տում նե րի 
մի շարք օ րի նակ ներ բեր ված են ստորև. 
 • Աֆ ղանս տան. 2010 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րի նա-

խօ րե ին գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող բա ժի նը 
հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում է կազ մա կեր-
պել կին աշ խա տա կից նե րի, գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան հար ցե րով պա տաս խա նա տու ան ձնաց կամ մի -
ա վոր նե րի և ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան հար ցե րով հանձ նա կա տար նե րի 
հա մար: Վե րա պատ րաստ ման շր ջա նակն ը նդ գր կել է 
հա մա պա տաս խան մո տե ցումն  ե րը, հմ տու թյուն նե րը և 
գի տե լիք նե րը։ 87ԱԱԸՀ-ի կին աշ խա տա կից նե րը կա-
նո նա վոր հան դի պումն  եր են ու նե ցել աշ խա տա վայ րի 
կա րիք նե րը և մար տահ րա վեր նե րը նա խան շե լու և քն-
նար կե լու հա մար: Յու րա քան չյուր հան դի պում նե րա ռել 
է հա տուկ գեն դե րային հա վա սա րու թյա նը կամ ը նտ րու-
թյուն նե րին վե րա բե րող թե մա նե րով պրե զենտ ցի ա ներ՝ 
որ պես կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման մաս: Հան դի-
պումն  ե րի ար դյուն քում ստաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե-
րը ներ կա յաց վել են բարձ րաս տի ճան ղե կա վա րու թյա-
նը:88

 •  Մե խի կո. 2010 թվա կա նին Ը նտ րա կան տրի բու նա լը 
(Tribunal del Poder Judicial de la Federación, կամ TPJF-ն) 
մաս նակ ցել է ՄԱԶԾ-ի, ՄԱԿ-Կա նայք  կա ռույ ցի, Մե-
խի կոյի կա ռա վա րու թյան ար տա քին հա րա բե րու թյուն-
նե րի քար տու ղա րու թյան (ո րն ի րա վա սու է զբաղ վե լու 
Մե խի կո յում գեն դե րային հա վա սա րու թյան, քա ղա քա-
կան ի րա վունք նե րի և ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի 
հար ցե րով) « Դե պի կա նանց՝ մար դու ի րա վունք նե րի 
ի րաց ման հզո րա ցում» թե մայով հա մա տեղ նա խա ձեռ-
նու թյա նը: Այս նա խա ձեռ նու թյու նը  նե րա ռել է մի  ջո ցա-
ռումն  եր ո ւղղ ված Ը նտ րա կան տրի բու նա լի դա տա վոր-
նե րի վե րա պատ րաստ մա նը գեն դե րային հա վա սա րու-

թյան հայե ցա կարգն ի րենց աշ խա տան քում ը նդ գր կե լու 
մա սով: Ը նտ րա կան տրի բու նա լի աշ խա տա կազ մը նշել 
է, որ գեն դե րային հա վա սա րու թյան տե սան կյու նից 
գոր ծի քնն ման վե րա բե րյալ հա տուկ դա սըն թաց նե րի 
ար դյուն քում լրաց վել են օ րենսդ րու թյան կար ևոր բա-
ցե րը և կա յաց վել են շատ ա ռա ջա դեմ վճիռ ներ, այդ 
թվում՝ քվո տա նե րի մա սին օ րեն քի կի րա ռու մը։89

 •  Նե պալ. Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  իր աշ-
խա տա կից նե րի, ան վտան գու թյուն ա պա հո վող մար-
մի ն նե րի, կա ռա վա րու թյան ան ձնա կազ մի  և այլ շա-
հա ռու նե րի հա մար կազ մա կեր պել և ի րա կա նաց րել է 
հա մա կող մա նի վե րա պատ րաստ ման ծրագ րեր՝ ո ւղղ-
ված ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս նակ-
ցու թյա նը: 

 • Ուկ րաի նա. Բո լոր հան րային ծա ռայող ներն ան ցնում 
են ի րա զե կող վե րա պատ րաս տում՝ գեն դե րային հիմ-
քով կարծ րա տի պե րին հա կազ դե լու հա մար:90 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. Ը նտ րա կան մար մի ն նե րը մշա կել և 
ի րա կա նաց րել են վե րա պատ րաստ ման ծրագ րեր ո ղջ 
ե րկ րի հա մար, այդ թվում՝ գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան և կա նանց մաս նակ ցու թյան թե մա նե րով: Բա ցի 
այդ, ը նտ րա կան մար մի ն ներն ի րա կա նաց րել են թե-
մա տիկ ի րա զեկ ման ար շավն  եր 2007 և 2012 թվա կան-
նե րի ազ գային ը նտ րու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև 2009թ. 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ը նտ րու-
թյուն նե րի ո ղջ ըն թաց քում։

 •  ՄԱԶԾ-ի՝ Ը նտ րա կան շր ջա փու լի ա ջակ ցու թյան գլո բալ 
ծրա գի րը (GPECS) մշա կել է BRIDGE ծրագ րի մո դուլ 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան և ը նտ րու թյուն նե րի վե-
րա բե րյալ, ո րն ա ռա ջար կում է հա մա կող մա նի հն գօ րյա 
դա սըն թաց ներ ը նտ րա կան մր ցակ ցու թյան, վար չա րա-
րու թյան և մաս նակ ցու թյան հար ցե րի վե րա բե րյալ: 2011 
թվա կա նից ի վեր այս դա սըն թա ցին մաս նակ ցել են 
ա վե լի քան 500 մաս նա կից ներ ա վե լի քան 60 ե րկր նե-
րից: 

րային զգա յու նու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար:
3.  Կա րող են կազ մա կերպ վել մաս նա գի տաց ված դա-

սըն թաց ներ, այդ թվում՝ գեն դե րային հար ցե րը հա-
մա կար գող ան ձանց հա մար՝ հա տուկ քա ղա քա կա-
նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կամ այլ հա մա պա տաս-
խան թե մա նե րով։

4.  Կա րող է կազ մա կերպ վել դա սըն թաց՝ հա վա սար 
զբաղ վա ծու թյան հնա րա վո րու թյուն ներ ա պա հո վե-
լու կամ կոնկ րետ ո լորտ նե րում կա րո ղու թյուն ներ 
ձևա վո րե լու հա մար: 

 6.1. Պար տա դիր վե րա պատ րաս տում բո լոր 
աշ խա տա կից նե րի հա մար 

Ընտ րա կան մար մի ն նե րի հա մար կա րող է պար տա-
դիր լի նել գեն դե րային հա վա սա րու թյան, գեն դե րային 
բա ղադ րի չի նե րառ ման և գեն դե րային վեր լու ծու թյան 
թե մա նե րով դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պու մը: Ը նտ-
րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա զո-
տու թյան մաս նա կից 35 ե րկր նե րից չոր սը (11 տո կոս) նշել 
են, որ « գեն դե րային հա վա սա րու թյան թե մայով վե րա-
պատ րաս տու մը պար տա դիր է ղե կա վար ան ձնա կազ մի  
և բո լոր աշ խա տա կից նե րի հա մար»: Այդ ե րկր ներն ե ն՝ 
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Կոս տա Ռի կան, Ղա զախս տա նը, Մո զամ բի կը և Տան-
զա նի ան: Տան զա նի ա յում ը նտ րա կան մար մի  նը ակ տի-
վո րեն փնտ րում և ի րա կա նաց նում է կա նանց հզո րաց-
ման վե րա բե րյալ դա սըն թաց ներ: 

Գեն դե րային հա վա սա րու թյան կոնկ րետ մար տահ րա-
վեր ներ, այդ թվում՝ խտ րա կա նու թյու նը, ո տնձ գու թյուն-
նե րը և ծաղ րան քը հաս ցե ագ րող քա ղաք կա նու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ վե րա պատ րաս տումն  ե րը պետք  է 
հա սա նե լի լի նեն ո ղջ աշ խա տա կազ մի  հա մար: Նոր քա-
ղա քա կա նու թյուն որ դեգ րե լիս հար կա վոր է ի րա կա նաց-
նել այդ ա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ վե րա պատ-
րաս տում ո ղջ աշ խա տա կազ մի  հա մար՝ ա պա հո վե լու 
հա մար քա ղա քա կա նու թյան ճա նա չումն  ու ըն կա լու մը 
հաս տա տու թյան ներ սում: Ո րո շումն  ե րի կա յաց ման, 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ ման և գոր ծո ղու թյուն-
նե րի  պլա նա վոր ման գոր ծըն թաց նե րում քա ղա քա կա-
նու թյան կի րա ռումն  ա պա հո վե լու հա մար հար կա վոր 
է տվյալ քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ դա սըն թաց 
կազ մա կեր պել նաև ղե կա վար ան ձնա կազ մի  հա մար: 
Ե թե աշ խա տա վայ րում կան ո տնձ գու թյան, այդ թվում՝ 
ծաղ րան քի և սե ռա կան ո տնձ գու թյան դրս ևո րումն  եր, 
ա պա կար ևոր է բո լոր կին և տղա մարդ աշ խա տա կից-
նե րի հա մար ո տնձ գու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ի րա զեկ-
ման դա սըն թա ցի կազ մա կեր պու մը՝ աշ խա տա վայ րում 
ա պա հո վու թյան մթ նո լորտ կեր տե լու հա մար: Այս տե-
սակ դա սըն թա ցը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մարդ-
կանց նա խան շել ո տնձ գու թյան դրս ևո րումն  ե րը, դրանց 
ազ դե ցու թյու նը մյուս նե րի վրա, ի նչ պես է այն հա կա սում 
կազ մա կեր պու թյան քա ղա քա կա նու թյա նը և ի նչ է պետք 
ա նել, ե րբ որ ևէ աշ խա տակ ցի նկատ մամբ կի րառ վում է 
կամ որ ևէ աշ խա տա կից աշ խա տան քի ժա մա նակ ա ռե-
րես վում է ո տնձ գու թյան դրս ևո րումն  ե րի: 

6.2. Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը 
ը նտ րա կան մար մին նե րի բո լոր դա սըն թաց-

նե րում

 Գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան դրս ևո րումն  ե րը կա-
րող են ազ դել ը նտ րա կան շր ջա փու լի բո լոր տար րե րի 
վրա: Հետ ևա բար կար ևոր է գեն դե րային բա ղադ րի չի 
նե րա ռու մը ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կող մի ց ա ռա ջարկ-
վող բո լոր դա սըն թաց նե րում, այդ թվում՝ ը նտ րա կան 
հա մա կար գի բո լոր աշ խա տա կից նե րի հա մար՝ ը նտ րա-
կան գոր ծառ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դա սըն թաց նե-
րում: Աֆ ղանս տա նում քվե ար կող նե րի գրան ցումն  ի րա-
կա նաց նող աշ խա տա կից նե րի հա մար կազ մա կերպ ված 
վե րա պատ րաստ ման ըն թաց քում քն նարկ վել են ա մուս-
նու կող մի ց կնոջ փո խա րեն գրան ցու մը կան խող գոր ծո-
ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև կին ը նտ րող նե րի՝ լու սան-

Թի րա խային վե րա պատ րաստ ման ծրագ-
րե րի մի շարք օ րի նակ ներ բեր ված են 
ստորև.

 •  Գա նա յում 2009 թվա կա նին ՄԱԶԾ-ի կող մի ց ի րա-
կա նաց վել են մի  շարք թի րա խային ծրագ րեր, օ րի-
նակ՝ Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան և հաշ ման դա մու թյան մաս նա-
գի տաց ված գրա սե նյա կի հա մար՝ կա նանց և խո-
ցե լի այլ խմ բե րի՝ ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում 
լի ար ժեք ներգ րավ վա ծու թյան և մաս նակ ցու թյան 
ա պա հո վու մը դյու րաց նե լու հա մար:91

 •  Լի բե րի ա յում ՄԱԶԾ-ի գեն դե րային հա վա սա-
րու թյան հար ցե րի փոր ձա գետ ներն աշ խա տել են 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րում տե ղա կան գոր ծըն կեր-
նե րի հետ՝ վերջրն նե րիս կա րո ղու թյուն նե րի զար-
գաց մանն օ ժան դա կե լու հա մար: Օ ժան դա կու թյան 
այս տե սա կը նպաս տել է գեն դե րային հա վա սա-
րու թյան հար ցե րը հա մա կար գող ան ձանց կա րո-
ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը, ի նչ պես նաև խթա նել 
է կազ մա կեր պու թյան  ա վե լի լայն շր ջա նակ նե րում 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան հար ցե րը որ պես 
գե րա կա ո ւղ ղու թյուն սահ մա նե լու գոր ծըն թա-
ցը։92 Գեն դե րային հա վա սա րու թյան հար ցե րով 
տեխ նի կա կան կա րո ղու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյան 
ար դյուն քում ԱԸՀ-ի կազ մում ձևա վոր վել է գեն դե-
րային հա վա սա րու թյան հա մա կար գող նե րի գրա-
սե նյա կը:93

 •  Նե պալ. Ը նտ րա կան մար մի ն նե րը Նե պա լում 
մշա կել, կազ մա կեր պել և ի րա կա նաց րել են գեն-
դե րային հա վա սա րու թյան վե րա բե րյալ մի  շարք 
դա սըն թաց ներ հե ղի նա կա վոր փոր ձա գետ նե րի և 
Bridge ծրագ րի կող մի ց հա վա տար մագր ված ֆա-
սի լի տա տոր նե րի մի  ջո ցով: Բա ցի այդ, ի րա կա-
նաց վել են հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց, 
խո ցե լի փոք րա մաս նու թյուն նե րին և այլ խո ցե լի 
խմ բեր թի րա խա վո րող թե մա տիկ վե րա պատ-
րաստ ման ծրագ րեր: 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ան ձինք մաս նա վո րա պես ե ղել են  ը նտ րու թյուն-
նե րի վար չա րա րու թյան վե րա բե րյալ վե րա պատ-
րաստ ման ծրագ րե րի և ի րա զեկ ման ար շավն  ե րի 
կենտ րո նում: Բա ցի այդ, ի րա կա նաց վել են ը նտ-
րող նե րի կր թու թյան թի րա խային ար շավն  եր հե-
ռա վոր շր ջան նե րում բնակ վող ե րի տա սարդ և 
ա ռա ջին ան գամ ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող 
ը նտ րող նե րի, կա նանց և տա րեց նե րի հա մար։
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կա րի փո խա րեն մատ նա հետ քով նույ նա կա նա ցու մը։65 
BRIDGE ծրագ րի գեն դե րային հա վա սա րու թյան և ը նտ-
րու թյուն նե րի մո դու լը կա րող է հիմք հան դի սա նալ վե-
րա պատ րաստ ման բո լոր նյու թե րում գեն դե րային վեր-
լու ծու թյուն նե րի և հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի նե րառ ման հա մար։ Քվե ար կող նե րի ի րա զեկ ման 
մա սին լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյու նը տրա մադր ված է 
Բա ժին 13-ո ւմ: 

6.3. Հա տուկ պար տա կա նու թյուն ներ ու նե-
ցող  ան ձնա կազ մի վե րա պատ րաս տու մը 

Ո րոշ աշ խա տա կից նե րի հա մար կա րող է պա հանջ վել 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան մա սին մաս նա գի տաց-
ված կամ ա վե լի խոր քային թե մա տիկ վե րա պատ րաս-
տում՝ պայ մա նա վոր ված այն հա տուկ պար տա կա նու-
թյուն նե րով, որ վեր ջին ներս ու նեն գեն դե րային բա ղադ-
րի չի նե րառ ման հետ կապ ված: 
Գեն դե րային հա վա սա րու թյան հար ցե րով պա-
տաս խա նա տու ան ձանց կամ մի ա վոր նե րի վե-
րա պատ րաս տու մը 
Ընտ րա կան մարմն  ի աշ խա տա կից նե րի հա մար գեն դե-
րային զգա յուն վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րից 
բա ցի, կար ևոր է նաև ա պա հո վել հա մա պա տաս խան 
վե րա պատ րաս տումն  եր և ա ջակ ցու թյուն ը նտ րա կան 
մարմն  ի  ներ սում գեն դե րային հա վա սա րու թյան հար-
ցե րով պա տաս խա նա տու ան ձի (ան ձանց) հա մար: Սա 
հատ կա պես վե րա բե րում է այն ե րկր նե րին, որ տեղ այս 
պաշ տո նը նոր է ներդր վել և նախ կին փոր ձը կամ առ կա 
կա րո ղու թյուն նե րը ան բա վա րար են: Այդ պի սի վե րա-
պատ րաս տումն  երն ու կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը 
հա ճախ ա պա հով վում է տե ղում ի րա կա նաց վող և/ կամ 
հա տուկ մշակ ված դա սըն թաց նե րի մի  ջո ցով, գոր ծըն-
կեր նե րի կամ գեն դե րային հա վա սա րու թյան հար ցե րով 
փոր ձա գետ նե րի ա ջակ ցու թյամբ:

 Գեն դե րային զգա յուն վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց նե րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժող վի  ան դամ նե րի հա մար 

Վե րա պատ րաս տու մը մի շտ հան դի սա նում է ը նտ րու-
թյուն նե րի նա խա պատ րաստ ման կար ևոր մաս։ Մինչ-
դեռ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի 
ան դամն  երն ան ցնում են  վե րա պատ րաս տում ը նտ-
րա կան ըն թա ցա կար գե րի և կա նոն նե րի վե րա բե րյալ, 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան կամ զգա յու նու թյան վե-
րա բե րյալ վե րա պատ րաս տու մը ևս կար ևոր է և պետք 
է ը նդ գրկ վի բո լոր աշ խա տա կից նե րի հա մար ի րա կա-
նաց վող վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րում: Կար ևոր 
է, որ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի 
ան դամն  ե րը տե ղե կաց ված լի նեն ը նտ րա կան մարմն  ի՝ 

կա նանց մաս նակ ցու թյան խրա խուս ման և ո ւղ ղորդ-
ված  (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյան դեպ քե րի կանխ-
ման հանձ նա ռու թյան մա սին։ Վե րա պատ րաստ ման 
ար դյուն քում հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը կա րող են 
հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ և փորձ ձեռք բե րել 
հան գու ցա լու ծե լու այն պի սի խնդ րա հա րույց ի րա վի-
ճակ ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ ո րոշ կա նանց՝ քվե ար կու թյան 
հա մար լու սան կար պա րու նա կող նույ նա կա նաց ման 
փաս տաթղ թով չգ րանց վե լու ցան կու թյու նը (այս մա-
սին լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար տե՛ս Բա ժին 
8-ը): Նման դա սըն թաց նե րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն  ե րի աշ խա տա կից նե րի հա մար դյու րաց-
նում են կա նո նա կար գե րի կի րար կու մը: 

6.4. Կա նանց կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց-
մանն ո ւղղ ված վե րա պատ րաս տում 

Ընտ րա կան մար մի ն նե րի կող մի ց կա րող են կի րառ վել 
վե րա պատ րաստ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի հա վա սար 
հա սա նե լի ու թյան պաշ տո նա կան կազ մա կեր պա կան 
քա ղա քա կա նու թյուն ներ: Ը նտ րա կան մար մի ն նե րի շր-
ջա նում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան մաս նա կից 35 
ե րկր նե րից 19-ը (54 տո կոս) նշել են, որ ի րենք ու նեն կա-
նանց և տղա մարդ կանց հա մար վե րա պատ րաստ ման 
և զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի հա վա սար հա-
սա նե լի ու թյան քա ղա քա կա նու թյուն: Այդ ե րկր ներն են 
Աֆ ղանս տա նը, Բե լա ռու սը, Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նան 
Կա նա դան, Կոս տա Ռի կան, Ե գիպ տո սը, Ե թով պի ան, 
Ղա զախս տա նը Ղրղզս տա նը, Մա դա գաս կա րը, Մալ-
դիվն  ե րը, Մոլ դո վան, Մո զամ բի կը, Նա մի  բի ան, Պա ղես-
տի նը, Հա րա վային Աֆ րի կան, Տան զա նի ան, Ու գան դան 
և Ո ւզ բեկս տա նը: 

Ընտ րա կան մար մի  նը կա րող է կա նո նա վոր կեր պով 
գնա հա տել իր աշ խա տա կազ մի  վե րա պատ րաստ ման 
կա րիք նե րը, այդ թվում՝ կին աշ խա տա կից նե րի հա տուկ 
կա րիք նե րը և հա մա պա տաս խա նա բար ա ռա ջար կել 
վե րա պատ րաստ ման և կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցան 
հնա րա վո րու թյուն ներ: Ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող  է 
մի  ջազ գային մա կար դա կով փնտ րել և ա պա հո վել վե-
րա պատ րաստ ման հնա րա վո րու թյուն ներ կին աշ խա-
տա կից նե րի հա մար, դյու րաց նել նրանց մաս նակ ցու-
թյու նը մաս նա գի տաց ված դա սըն թաց նե րին: Ե թե կա-
նայք սո վո րա բար չեն նշա նակ վում կոնկ րետ պաշ տոն-
նե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ ICT կամ  GIS հմ տու թյուն նե րի 
բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով, ա պա հա վա սա րու թյան 
ա պա հով ման հա մար կար ևոր է տեխ նի կա կան վե րա-
պատ րաս տու մը կամ կր թա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Շատ ե րկր նե րում կա նայք ստիպ ված են ե ղել հա ճա խել 
մի  այն ի գա կան սե ռի հա մար նա խա տես ված ու սումն  ա-
կան հաս տա տու թյուն ներ։ Այս տե ղից բխող կաշ կանդ-
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վա ծու թյու նը վե րաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է կազ-
մա կեր պել թի րա խա վոր ված վե րա պատ րաստ ման դա-
սըն թաց ներ: 

Օ րի նակ, Աֆ ղանս տա նում աղ ջիկ նե րին կար դալ չու-
սու ցա նե լու ա վե լի վաղ կի րառ վող քա ղա քա կա նու թյան 
հետ ևան քով, Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը դժ վա րու-
թյուն ներ էր ու նե նում մի  այն կա նանց գրանց ման և մի -
այն կա նանց քվե ար կու թյան հա մար նա խա տես ված 
տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի կին աշ խա տա կից նե րի 
հա մալր ման հար ցում։66 Այս մար տահ րա վե րը հաղ թա-
հա րե լու հա մար մո տե ցումն  ե րից մե  կը ե ղել է կա նանց 
հա տուկ վե րա պատ րաս տու մը ա վան դա բար տղա մարդ-
կանց կող մի ց կա տար վող այդ աշ խա տան քի հա մար։ 
Ա վե լի բարձր մա կար դակ նե րում կր թա կան օ ժան դա-
կու թյու նը ևս կա րող է ա պա հո վել խթան ներ և կա րո-
ղու թյուն նե րի զար գա ցում: ԱԸԱՀ-ն ա ջակ ցում է այն աշ-
խա տա կից նե րին, ով քեր ա վար տում են ի րենց բարձ րա-
գույն կր թու թյու նը մաս նա վոր հա մալ սա րան նե րում՝ կր-
թու թյան հա մար նա խա տես ված գու մա րի տես քով, ի սկ 
կին աշ խա տա կից նե րին տրա մադ րում է ա ջակ ցու թյուն՝ 
ծած կե լով վեր ջին նե րիս տրանս պոր տային ծախ սե րը և 
ո ւս ման վար ձը: Կա նանց դերն աշ խա տա վայ րում ը նգ-
ծե լու հա մար ԱԱԸՀ-ն նաև նշում է կա նանց նվիր ված 
հան րային տո նե րը և մի  ջո ցա ռումն  ե րը, ի նչ պես օ րի նակ 
Կա նանց մի  ջազ գային տո նը և պարգ ևատ րում է կին աշ-
խա տա կից նե րին ձեռք բե րումն  ե րի հա մար։

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են նաև օ գտ վել ա վե-
լի լայն հան րային հատ վա ծում կա նանց հա մար ա ռա-
ջարկ վող այլ վե րա պատ րաստ ման և զար գաց ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րից: Նման վե րա պատ րաս տու մը 
կա րող է ամ րապն դել գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
ազ գային հանձ նա ռու թյու նը, ի նչ պես նաև ա պա հո վել 
մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն, ո րը ը նտ րա կան 

մարմն  ի ներ սում կա րող է հա սա նե լի չլի նել։ Կա նանց 
մաս նակ ցու թյունն ար տա քին վե րա պատ րաստ ման և 
մաս նա գի տա կան զար գաց ման մի  ջո ցա ռումն  ե րին, այդ 
թվում՝ մի  ջազ գային ու սու ցո ղա կան այ ցե րին կա րող է 
սահ մա նա փակ վել գեն դե րային խտ րա կա նու թյան դրս-
ևո րումն  ե րով պայ մա նա վոր ված։ Խտ րա կա նու թյան 
նման դրս ևո րում է այն են թադ րու թյու նը, որ կա նայք չեն 
կա րող հե ռու գտն վել ի րենց տա նից՝ ըն տա նե կան պար-
տա կա նու թյուն նե րի պատ ճա ռով։ Ը նտ րա կան մար մի ն-
նե րը պետք է հարց նեն բո լոր հնա րա վոր մաս նա կից-
նե րին, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ ի րենց մաս նակ ցու թյու նը 
հնա րա վոր դարձ նե լու հա մար և, նպա տա կա հար մար 
լի նե լու դեպ քում, ծրագ րե րում կա տա րեն հա մա պա-
տաս խան փո փո խու թյուն ներ ըն տա նե կան պար տա կա-
նու թյուն նե րի հետ հա մա տե ղե լի ու թյունն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով:

  Ուղ ղոր դում

 Կին աշ խա տա կից նե րի ո ւղ ղոր դու մը կա րի ե րայի կա-
ռուց ման և ա ռաջ խա ղաց ման հար ցում հան դի սա նում է 
ևս մե կ մի  ջոց, ա պա հո վե լու հա մար կին աշ խա տա կից-
նե րի եր կա րատև աշ խա տանքն ը նտ րա կան մարմն  ում 
և նրանց ա մուր դիր քա վո րումն  ա ռաջ խա ղաց ման հնա-
րա վո րու թյուն նե րի դի տարկ ման գոր ծըն թա ցում։ Ը նտ-
րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա զո-
տու թյան մաս նա կից 35 ե րկր նե րից 7 ֊ը (20 տո կոս) նշել 
են, որ ի րենք ու նեն կին աշ խա տա կից նե րի ո ւղ ղորդ ման 
մե  խա նիզմն  եր: Այդ ե րկր ներն են Աֆ ղանս տա նը, Բե լա-
ռու սը, Բոս նի ան և Հեր ցե գո վի նան, Ի րա քը, Ղա զախս-
տա նը, Մո զամ բի կը և Տան զա նի ան: Աֆ ղանս տա նի 
ԱԸՀ-ն մշա կել է ո ւղ ղորդ ման ծրագ րեր հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ կա նանց ա ռաջ խա ղա ցու մը խթա նե լու նպա տա-
կով վեր ջին նե րիս հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ և 
հմ տու թյուն ներ փո խան ցե լու հա մար: 

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

•  Վե րա պատ րաստ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը 
կար ևոր են ը նտ րա կան մարմ նում գեն դե րային 
բա ղադ րի չը ար դյու նա վետ նե րա ռե լու հա մար:

•  Քա նի դեռ աշ խա տա կից նե րը չեն ըն կա լում 
հաս տա տու թյան կա ռուց ված քի, սկզ բունք-
նե րի, աշ խա տանք նե րի և գոր ծառ նու թյուն նե րի 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան տե սան կյու նից 
վե րա կազ մա կերպ ման սկզ բունք ներն ու հիմ նա վո-
րում նե րը, նման վե րա կազ մա կեր պու մը չի կա րող 
ի րա կա նաց վել: 

• Գո յու թյուն ու նեն վե րա պատ րաստ ման մի 
քա նի տար բե րակ ներ, այդ թվում՝ գեն դե րային 
հիմ նա հար ցե րի վե րա բե րյալ ի րա զե կող վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րը, գեն դե րային 
բա ղադ րի չի նե րա ռու մը ը նտ րա կան մարմ նի  
կող մից ան ցկաց վող բո լոր դա սըն թաց նե րում, 
գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող ան ձանց 
հա մար մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման 
ա պա հո վու մը և կա նանց մաս նա գի տա կան 
զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն ներն և ո ւղ ղոր-
դու մը թի րա խա վո րող դա սըն թաց նե րը։
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Վերապատրաստման հնարավոր� թյ� նները կարև որ 
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արդյ� նավետ ներգրավման համար:
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7
Ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի-
ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա-
վա քագ րու մը և վեր լու ծու թյու նը

Տ վյալ նե րի հա վա քագ րու մը և հրա պա րա կու մը կար ևոր գոր ծա ռույթ է հա մընդգր կուն  ը նտ րա-
կան մարմ նի  հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, տվյալ նե րը միշտ չեն տա րան ջատ վում ը ստ այն պի սի 
փո փո խա կան նե րի, ի նչ պի սիք են սե ռը և տա րի քը։ Ո րոշ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի տա րան-
ջա տումն ը ստ սե ռի կար ևոր է ը նտ րա կան մարմ նի  հա մար, քա նի որ վեր ջինս կա րող է դրանք 
վեր լու ծել, նե րա ռել և կի րա ռել քա ղա քա կա նու թյան և ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում։ 
Ը նտ րա ցու ցակ նե րում գրանց ված, ը նտ րու թյան օ րը քվե ար կու թյան մաս նակ ցած ը նտ րող նե-
րի և ը նտ րա կան մարմ նի բո լոր մա կար դակ նե րում աշ խա տա կից նե րի քա նա կա կան տվյալ նե րի 
ը ստ սե ռի տա րան ջա տու մը չա փա զանց կար ևոր է ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ սե ռային զու-
գակշռ վա ծու թյան գնա հա տու մը հնա րա վոր դարձ նե լու, ի նչ պես նաև կա նանց մաս նակ ցու թյան 
և նրանց հա մար հա սա նե լի ու թյան ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում բա ցա հայտ ված ան հա վա սա-
րակշ ռու թյու նը հաս ցե ագ րե լու հա մար: Ը նտ րող նե րի գրանց ման, մաս նակ ցու թյան և ը նտ րա կան 
ո լոր տում ներգ րավ ված աշ խա տա կից նե րի վե րա բե րյալ ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը ար դյու նա վետ կա րող է լի նել նաև հե տընտ րա կան շր ջա նի 
գնա հա տում նե րի ի րա կա նաց ման տե սան կյու նից։

Ըստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րի հի ման վրա հնա րա վոր է պատ կե րա ցում կազ մե լ 
կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ, 
ին չը կար ևոր է, այդ թվում՝ խն դի րի հետ ևանք նե րի հաս-
ցե ագր ման տե սան կյու նից: ՄԱԿ-ի Ա նվ տան գու թյան 
խորհր դի գլ խա վոր քար տու ղա րի՝ « Կա նայք, խա ղա ղու-
թյու նը և ան վտան գու թյու նը» վեր նագ րով 2010 թվա կա-
նի թիվ S/2010/498 հաշ վետ վու թյան մե ջ ներ կա յաց ված 
են մի  խումբ ցու ցա նիշ ներ՝ թիվ 1325 (2000) բա նաձ ևի 
ի րա կա նա ցու մը հա մաշ խար հային մա կար դա կում վե-
րահս կե լու հա մար:67 ՄԱԿ-ի ան դամ պե տու թյուն նե րի 
կող մի ց կա մա վոր զե կույց նե րի ցու ցա նիշ նե րի շար քում 
նոր ցու ցա նիշ է կա նանց՝ որ պես ը նտ րող նե րի կամ թեկ-
նա ծու նե րի քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյու նը բնու թագ-
րող ցու ցա նի շը: Այս ցու ցա նի շի մի  ջո ցով վե րահսկ վում 
է, թե որ քա նով են կա նայք գրանց վում և փաս տա ցի 
ը նտ րում, ի նչ պես նաև որ քա նով են կա նայք մաս նակ-
ցում ազ գային ը նտ րու թյուն նե րի քա րո զար շավն  ե րին 
որ պես թեկ նա ծու ներ: Կա նանց մաս նակ ցու թյան մշ տա-
դիր տար կում ի րա կա նաց նե լու հա մար կա րող է պա-

հանջ վել, որ պես զի ՄԱԿ-ի ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րում հա տուկ շեշ տադ րում կա-
տար վի տե ղա կան գոր ծըն կեր նե րին հա մա պա տաս խան 
տվյալ նե րը տրա մադ րե լու ո ւղ ղու թյամբ ա ջակ ցու թյան 
ցու ցա բեր մա նը: Ե րկր նե րի մե ծ մա սում, ը նտ րող նե րի 
փաս տա ցի թի վը (ը նտ րող նե րի մաս նակ ցու թյու նը) սո-
վո րա բար չի տա րան ջատ վում ը ստ սե ռի, ին չը թույլ չի 
տա լիս հաս կա նալ, թե ի նչ պի սին է կին ը նտ րող նե րի 
ներ կա յաց վա ծու թյան գոր ծա կի ցը: Նույ նը վե րա բե րում է 
կին թեկ նա ծու նե րին: Այս տվյալ նե րը զե կու ցե լու հա մար 
կա րող են ան հրա ժեշտ լի նել  ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե-
րի հա վա քագր վումն  ա պա հո վող հա տուկ դրույթ ներ։

Տ վյալ նե րի հա վա քագ րու մը

 Գո յու թյուն ու նեն ը նտ րա կան մարմն  ում ը ստ սե ռի տա-
րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քագր-
ման ի նս տի տու ցի ո նա լաց ման մի  քա նի ու ղի ներ: Ա ռա-
ջին քայ լը  տվյալ նե րի գրանց ման է լէկտ րո նային հա-
մա կար գում « սեռ» կամ « գեն դեր» դաշ տի ա վե լա ցումն  
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է։ Ե րկ րորդ քայ լը ը նտ րո ղի « սե ռի» կամ « գեն դե րի» 
նշումն  է ան մի  ջա պես գրանց ման պա հին, քա նի որ հե-
տա գա փու լե րում մե ծ թվով տվյալ նե րի ռետ րոս պեկ տիվ 
տա րան ջան ջա տու մը կապ ված է մե ծ ծախ սե րի հետ և 
ա նար դյու նա վետ է։ Այ նո ւա մե  նայ նիվ ձևաթղ թե րում և 
այլ տվյալ նե րի բա զա նե րում « սեռ» կամ « գեն դեր» դաշ-
տի ը նդ գր կու մը հա ճախ այն ա մե նն է, ի նչ ան հրա ժեշտ 
է ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված տվյալ ներ հա վա քագ րե լու 
հա մար։ 

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժովն  ե րի ան դամն  ե-
ի ը և աշ խա տա կից նե րը նույն պես պետք է ան ցնեն  վե-
րա պատ րաս տում՝ տվյալ նե րի ը ստ սե ռի տա րան ջատ-
ման գոր ծըն թա ցը հաս կա նա լու հա մար։ Որ պես այ լընտ-
րանք, սա կա րող է ը նգրկ վել տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն  ե րի ան դամն  ե րի և աշ խա տա կից նե րի 
հա մար ան ցկաց վող ստան դարտ վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց նե րում: Գեն դե րային քար տե զագ րու մը կամ 
գնա հա տու մը կօգ նի ը նտ րա կան մարմն  ին հայտ նա բե-
րել բա ցե րը ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված տվյալ նե րի հա-
վա քագր ման (և տա րած ման) գոր ծըն թա ցում: 

7.1. Ը նտ րող նե րի գրանց ման տվյալ նե րը

Տ վյալ նե րի տա րան ջա տումն  ը ստ սե ռի ի րա կա նաց-
վում է շատ ե րկր նե րում, որ տեղ « սե ռը» կամ « գեն դե րը» 

ը նտ րող նե րի գրանց ման հա մար պա հանջ վող տվյալ նե-
րից մե կն է: Այն դեպ քե րում, ե րբ « սե ռը» կամ « գեն դե-
րը» չի հան դի սա նում գրանց ման հա մար պա հանջ վող 
տվյալ,այս տվյալ նե րի հա վա քագր ման հա մար կա րող 
են պա հանջ վել փո փո խու թյուն ներ օ րեն քում կամ կա-
նո նա կար գե րում: Ե թե գրան ցումն  ե րը պահ պան վում են 
է լեկտ րո նային տես քով, թե ա ռան ձին ը նտ րա կան տա-
րածք նե րում և թե ո ղջ ե րկ րում տվյալ նե րի վեր լու ծու-
թյունն ը ստ սե ռի կամ գեն դե րի  դյու րին է լի նում: Ե թե 
գրանց վում են նաև այլ ման րա մաս ներ, ի նչ պես օ րի նակ 
տա րի քը կամ էթ նիկ ծա գու մը, այդ տվյալ նե րը նույն պես 
կա րող են տա րան ջատ վել ը ստ սե ռի կամ գեն դե րի և 
հա մե  մատ վել ը նդ հա նուր բնակ չու թյան կազ մի  հա մա-
պա տաս խան տվյալ նե րի հետ: Թեև բարձր տեխ նո լո գի-
ա նե րով հա գե ցած հա մա կար գե րը կա րող են դյու րաց-
նել տվյալ նե րի տա րան ջա տումն  ը ստ սե ռի, վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի ար դյու նա վետ դա սա կար գում ի րա-
կա նաց նե լու հա մար բա վա կան է ան գամ շատ պարզ 
տեխ նո լո գի աի ներդ րու մը: Ը նտ րող նե րի տվյալ նե րի 
գրանց ման գոր ծըն թա ցի վեր ջերս ի րա կա նաց ված բա-
րե փո խումն  երն հնա րա վոր են դարձ րել տվյալ նե րի ը ստ 
սե ռի տա րան ջա տումն  այն պի սի ե րկր նե րում, ի նչ պի սիք 
ե ն՝ Կոն գոյի Ժո ղովր դա վա րա կան Հան րա պե տու թյու-
նը, Ի րա քը, Թու նի սը, Տան զա նի ան և Պա ղես տի նը։ 68Այն 
ե րկր նե րում, որ տեղ գրան ցումն  ի րա կա նաց վում է ձեռ-
քով, ի նչ պես օ րի նակ Կենտ րո նաֆ րի կյան Հան րա պե-
տու թյու նում և Մո զամ բի կում, տվյալ նե րի տա րան ջա-
տումն  ը ստ սե ռի դեռևս հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել:

 Ընտ րա կան մարմն  ին նե րի շր ջա նում ան ցակց ված հե-
տա զո տու թյան մե ջ, 35 ե րկր նե րից 18-ը (51 տո կոս) նշել 
են, որ ի րենք ի րա կա նաց նում են ը նտ րող նե րի տվյալ-
նե րի ը ստ սե ռի տա րան ջա տում։ Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ-
ղանս տա նը, Բոս նի ան և Հեր ցե գո վի նան, Կա նա դան, 
Կոն գոյի ժո ղովր դա վա րա կան Հան րա պե տու թյու նը, 
Ե գիպ տո սը, Ե թով պի ան, Ի րա քը, Ղրղզս տա նը, Լե սո-
տոն, Մա դա գաս կա րը, Մալ դիվն  ե րը, Մաու րի տի ու սը, 
Մո զամ բի կը, Նամ բի ան, Պա ղես տի նը, Պա կիս տա նը, 
Հա րա վային Աֆ րի կան և Թու նի սը:Ո րոշ ե րկր նե րում 
ի րա կա նաց վում է գրանց ման մա կար դա կի մշ տա դի-
տար կում՝ հաս կա նա լու հա մար, թե որ տա րածք նե րում 
է կա նանց և ե րի տա սարդ նե րի գրանց ման մա կար դաը 
ցածր: Այս տա րածք նե րում կա րող են կի րառ վել գրանց-
ման ցածր մա կար դակ ու նե ցող խմ բե րը թի րա խա վո րե-
լող ի րա զեկ ման և տե ղե կաց ման ար շավն  եր։69

7.2. Ը նտ րող նե րի մաս նակ ցու թյան վե րա-

բերյալ տվյալ ներ

Ք վե ար կող կա նանց և տղա մարդ կանց հա մա մաս նու-
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թյան մա սին տվյալ նե րի հա վա քագ րու մը և այդ մա սին 
զե կու ցու մը (ը նտ րո ղի ներ կա յաց վա ծու թյուն) դեռևս 
սահ ման ված նորմ չէ ը նտ րա կան մար մի ն նե րի մե ծ մա-
սում: Ա ռանց այս տվյալ նե րի հնա րա վոր չէ հաս կա նալ, 
թե ա րդյոք տվյալ ե րկ րում կամ ե րկ րի ա ռան ձին շր ջան-
նե րում կամ տա րի քային խմ բի ներ կա յաց վա ծու թյան 
մա սով կա գեն դե րային ան հա վա սա րու թյուն: Ո րոշ ը նտ-
րա կան մար մի ն ներ և շա հագր գիռ կող մե ր բարձ րա ձայ-
նում են ի րենց մտա հո գու թյուն ներն առ այն, որ ը նտ րող-
նե րի մաս նակ ցու թյան տվյալ նե րի ը ստ սե ռի տա րան-
ջա տու մը և զե կու ցու մը կա րող է խա թա րել քվե ար կու-
թյան գաղտ նի ու թյու նը: Սա կայն դա այդ պես չէ: Նախ 
և ա ռաջ, տա րան ջատ վում են մի  այն մաս նակ ցու թյան 
մա սին տվյալ նե րը, և ոչ թե քվե ար կու թյան ար դյունք նե-
րը: Ե րկ րորդ, վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի տա րան ջա-
տումն  ը ստ սե ռի ար դյու նա վետ է և պար տա դիր մի  այն 
ա ճո ղա կան կար գով՝ փոքր և մե ծ քա ղաք նե րի, շր ջան-
նե րի և ը նդ հա նուր ե րկ րի մա կար դակ նե րով: Հետ ևա-
բար, ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է ո րո շել, թե ի նչ պես 
ներ կա յաց նել մաս նակ ցու թյան ար դյունք նե րը, որ պես զի 
տե ղե կու թյո ւը լի նի նպա տա կա հար մար և բաց, մի և նույն 
ժա մա նակ պահ պա նե լով ը նտ րա կան կենտ րո նի, շր ջա-
նի կամ տա րա ծաշր ջա նի մա կար դա կում յու րա քան չյուր 
ան հատ քվե ար կո ղի գաղտ նի ու թյու նը: Այս պի սով, ը ստ 
սե ռի տա րան ջատ ված մաս նակ ցու թյան տվ լա նե րի (ոչ 
ար դյունք նե րի) զե կու ցու մը չպետք է դի տարկ վի որ պես 
ձայ նի գաղտ նի ու թյան խախ տում: 

Այն դեպ քե րում ե րբ կա նանց և տղա մարդ կանց քվե-
ար կու թյան հա մար նա խա տես ված տե ղա մա սային 
կենտ րոն ներն ա ռանձ նաց ված են (տես Բա ժին 10-ը), 
ներ կա յաց վա ծու թյան մա սին տվյալ նե րը կա նանց և 
տղա մարդ կանց հա մար կա րող են լի նել տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րի ստան դարտ հաշ վետ վու թյան մաս: Ե րբ 
ը նտ րա ցու ցա կում նշ վում է սե ռը, ը նտ րա տա րածք նե րի 
աշ խա տա կից նե րը կա րող են ցու ցում ստա նալ հաշ վար-
կել այն կա նանց  և տղա մարդ կանց թի վը, ո րոնք քվե-
ար կում են յու րա քան չյուր տե ղա մա սային կենտ րո նում՝ 
գրան ցե լով այդ տե ղե կատ վու թյու նը ձայ նե րի հաշ վար-
կի թեր թի կի վրա՝ քվե ար կու թյան ա վար տին: Հաշ վար-
կի կամ ար դյունք նե րի ձևաթղ թե րը, որ տեղ գրանց վում 
են ը նտ րող նե րի ը նդ հա նուր թի վը, քվե ա թեր թիկ նե րը, 
ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րը և այլ տվյալ ներ կա րե լի է 
ը նդ գր կել նաև քվե ար կած կա նանց և տղա մարդ կանց 
թվի հա մար նա խա տես ված դաշտ: Ե թե քվե ար կող նե րի 
ցան կը տե ղա մա սային կենտ րո նում կի րառ վում է քվե-
ար կող նե րի ըտ րե լու ի րա վուն քի առ կա յու թյու նը ստու-
գե լու հա մար և հե տո նշ վում է, ե րբ տրա մադր վում են 
քվե ար կու թյան թեր թիկ նե րը, սա կայն դրա նում չի նշ-
վում սե ռը, ը նտ րա տա րած քի աշ խա տա կից նե րը կա-

րող են գրան ցել այն կա նանց և տղա մարդ կանց թի վը, 
ո րոնք այդ տե ղե կատ վու թյու նը տրա մադ րում են ա ռան-
ձին ձայ նե րի հաշ վար կի թեր թի կի վրա, այդ թվում՝ այդ 
նպա տա կով նա խա տես ված տվյալ նե րի հա տուկ դաշ-
տում (Նե պա լում այս տվյալ նե րի հա վա քագր ման հա-
մար կի րառ վող օ րի նա կե լի ձևի հա մար տե՛ս Հա վել ված 
Բ): Այս կերպ հնա րա վոր է հա վա քագ րել ը ստ սե ռի տա-
րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ: Ա մե ն դեպ-
քում, ը նդ հա նուր առ մամբ ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի գրան ցու մը մե  ծա պես դյու-
րա նում է, ե թե կի րառ վող քվե ար կող նե րի ցան կը է լեկտ-
րո նային է և/ կամ քվե ար կող նե րի գրանց ման ցանկն 
ար դեն պա րու նա կում է քվե ար կո ղի սե ռի կամ գեն դե րի 
մա սին տե ղե կու թյուն ներ: 

Ք վե ար կող նե րի մաս նակ ցու թյան ը ստ սե ռի տա րան-
ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի պաշ տո նա պես և 
կա նո նա վոր հի մունք նե րով հա վա քագ րու մը լավ գոր ծե-
լա կերպ է: Սա կայն այն դեպ քե րում, ե րբ դա հնա րա վոր 
չէ, մաս նակ ցու թյան ոչ պաշ տո նա կան պատ կե րը կա րող 
է գրանց վել տե ղա կան և մի  ջազ գային դի տորդ նե րի խմ-
բե րի կող մի ց: Ե թե, ի նչ պես դեպ քե րի մե ծ մա սում, յու րա-
քան չյուր ը նտ րա տա րած քում չկան բա վա րար թվով դի-
տորդ ներ ո ղջ օր վա ըն թաց քում տվյալ նե րի գրան ցում 
ի րա կա նաց նե լու հա մար, դի տորդ նե րի խում բը կա րող 
է մշա կել ը նտ րան քային ու սումն  ա սի րու թյան ծրա գիր, 
ո րը թույլ կտա հա վա քագ րել մաս նակ ցու թյան ներ կա յա-
ցուց չա կան տվյալ ներ: Ը նտ րան քային ու սումն  ա սի րու-
թյան այս ծրա գի րը կա րող է ը նդ գր կել ժո ղովր դագ րա-
կան խն դիր նե րը, աշ խար հագ րա կան բաշխ վա ծու թյու նը 
և գեն դե րային զգա յուն պլա նա վո րումն  այն պա հի դրու-
թյամբ, ե րբ գրանց վում են տվյալ նե րը (օ րի նակ՝ ե թե 
կա նայք պա տաս խա նա տու են դպ րո ցա կան ժա մե  րից 
դուրս ե րե խայի խնամ քի հա մար կամ նրանց շար ժը 
սահ մա նա փակ վում է մութն ը նկ նե լուց հե տո, ե րե կո յան 
տվյալ նե րի հա վա քագ րու մը ա ղա վա ղում է ար դյունք-
նե րը): Ձևա վոր ված մի  ջազ գային դի տոր դա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րից շա տերն ու նեն տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րի ը նտ րան քային ու սումն  ա սի րու թյան ար-
դեն փորձ ված մե  թոդ ներ ո ղջ ե րկ րի մա սին ներ կա յա-
ցուց չա կան պատ կեր ստա նա լու հա մար, և այս մե  թոդ-
նե րը կա րող են կի րառ վել տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի 
ներ կա յա ցուց չա կան տվյալ նե րը ստա նա լու հա մար, ե րբ 
հա վա քագր վում են մաս նակ ցու թյան մա սին ը ստ սե ռի 
տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ: Թեև դի-
տոր դա կան ը նտ րան քային ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի 
ճշ տու թյան աս տի ճա նը գնա լով ա ճում է, այս մե  թո դը 
չպետք է փո խա րի նի ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կող մի ց 
հա վա քագր վող պաշ տո նա կան տվյալ նե րին:
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 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա-
զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե րից 12-ը (34 տո կոս) նշել են, 
որ ի րենց մաս նակ ցու թյան տվյալ նե րը տա րան ջա տում 
են ը ստ սե ռի: Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, Հա յաս-
տա նը, Բոս նի ան և Հեր ցե գո վի նան, Կոս տա Ռի կան, 
Ե թով պի ան, Լի բա նա նը, Մա դա գաս կա րը, Մալ դիվն  ե-
րը, Մաու րի տի ու սը, Պա ղես տի նը, Կոն գոյի Հան րա պե-
տու թյու նը և Հա րա վային Աֆ րի կան: Ը նտ րող նե րի ներ-
կա յաց վա ծու թյան՝ ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քագր ման և զե կուց ման 
օ րի նակ ներ ե ն՝

 •  Նե պալ. Ը նտ րա կան մար մի  նը կի րա ռել է հա տուկ 
մշակ ված օ րի նա կե լի ձև յու րա քան չյուր տե ղա մա-
սային կենտ րո նում 2013 թվա կա նի Հիմն  ա դիր ժո ղո-
վի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ՝ ը նտ րող նե րի վե րա-
բե րյալ ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը գրան ցե լու հա մար: 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. Ը նտ րա կան օ րեն քը պա հան-
ջում է, որ յու րա քան չյուր տե ղա մա սային կենտ րոն 
գրան ցի յու րա քան չյուր ը նտ րո ղի սե ռը և ներ կա յաց-
նի գրանց ված թվե րի վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն: 

 • Հա րա վային Աֆ րի կա. 2009 թվա կա նին բո լոր տե-
ղա մա սային կենտ րոն նե րում ը նտ րող նե րի նույ նա-
կա նաց ման փաս տաթղ թե րի սկա նա վո րու մը թույլ է 
տվել  տվյալ նե րի բա զայի հի ման վրա ստա նալ մաս-
նակ ցու թյան տվյալ նե րի պատ կե րը տա րան ջատ ված 
ը ստ սե ռի և տա րի քի: Նա խա տես վել է այս տվյալ նե-
րը կի րա ռել մի նչև հա ջորդ ը նտ րու թյուն նե րը ը նտ-
րող նե րի կր թու թյունն ա վե լի լավ թի րա խա վոր ված 
դարձ նե լու հա մար։70

Ի րա վա կար գա վո րիչ շր ջա նա կի բա րե փո խում-
նե րը 
Ըստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ-
ներ հա վա քագ րե լու և դրաց մա սին հաշ վետ վու թյուն-
ներ ներ կա յաց նե լու հա մար կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել 
ը նտ րա կան կա նո նա կար գե րում կա տա րել փո փո խու-
թյուն ներ: Օ րի նակ, Պա կիս տա նում ՄԱԿ-Կա նայք կա-
ռույ ցը և ՄԱԶԾ գրա սե նյակն ա ջակ ցել են Պա կիս տա նի 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին ը ստ սե ռի տա րան ջատ-
ված տվյալ նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց մա նը 
հար ցում: ՊԸՀ-ի տվյալ նե րի հա վա քագր ման XIV, XVI 
և XVII օ րի նա կե լի ձևե րը (Ը նտ րու թյուն նե րի կա նոն ներ 
1977) չեն նա խա տե սել ը նտ րող նե րի գրանց ման և մաս-
նակ ցու թյան տվյալ նե րի ը ստ սե ռի տա րան ջա տում և 
դրանց վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն նե րի պատ րաս-
տում: Սա նշա նա կել է, որ ՊԸՀ-ն որ ևէ հաշ վետ վու-
թյուն չի ներ կա յաց րել այդ տվյալ նե րի մա սին: Ար վել են 
ա ռա ջարկ ներ առ այն, թե ի նչ պես կա րե լի է տվյալ նե րը 
տա րան ջա տել ը ստ սե ռի, փո փոխ վել են IV, XVI և XVII 
օ րի նա կե լի ձևե րը, ո րոնք հաս տատ վել են ՊԸՀ-ի կող-
մի ց 2013 թվա կա նի հուն վա րին, ա պա հո վե լով հիմ քեր 
հա ջորդ ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ը ստ սե ռի տա-
րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քագր-
ման հա մար:71

 Ռու մի  նի այի մշ տա կան ը նտ րա կան մար մի  նը նշել է, որ 
այն չի հա վա քագ րել ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի-
ճա կագ րա կան տվյալ ներ, քա նի որ չի ե ղել նման ի րա-
վա կան պա հանջ: Հա մա պա տաս խան օ րենսդ րու թյու-
նը սահ մա նում է, որ ը նտ րա կան ռե գիստ րում պետք  է 
ը նդ գրկ վեն տե ղե կատ վու թյան հետ ևյալ կա տե գո րի-
ա նե րը՝ ա) ծնն դյան ամ սա թիվ, բ) ան ձնա կան նույ նա-
կա նաց ման հա մա րը, գ) դո մի  ցի լի կամ բնա կու թյան 
եր կի րը, դ) դո մի  ցի լի հաս ցեն, ե) բնա կու թյան հաս ցեն, 
զ) ը նտ րա կան քար տի սե րի ան և հա մա րը և է) նույ նա-
կա նաց ման քար տի սե րի ան և հա մա րը:72 Ը նտ րա կան 
մշ տա կան մար մի  նը նշել է, որ մի նչև չփո փոխ վի օ րեն քը 
կամ օ րենսդ րու թյու նը, հնա րա վոր չի լի նի հա վա քագ րել 
ներ կա յաց վա ծու թյան ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա-
կագ րա կան տվյալ ներ:

 Լի նում են նաև դեպ քեր, ե րբ օ րեն քով սահ ման ված ը ստ 
սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա-
վա քագր ման պա հան ջը չի կի րարկ վում: Մի ը նտ րա կան 
մար մի ն նշել է, որ « կան դրույթ ներ, հա մա ձայն ո րոնց 
պա հանջ վում է հա վա քագ րել ներ կա յաց վա ծու թյան 
ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ, 
սա կայն ծա ռայող նե րը դա չեն ա նում»։73

 Ինչ պես ար դեն նշ վել է, հե տընտ րա կան ժա մա նա-
կա հատ վա ծի գնա հա տումն  ե րը կա րող են ը նդ գր կել 
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գրանց ման և մաս նակ ցու թյան մա սին ը ստ սե ռի 
տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վեր-
լու ծու թյուն և հաշ վետ վու թյուն ներ: Սա կա րող է լի նել 
կար ևոր գոր ծիք, վեր լու ծե լու, թե ա րդյոք քվե ար կու-
թյան մաս նակ ցող կա նանց և տղա մարդ կանց ներ կա-
յաց վա ծու թյունն ան հա վա սար է, և ե թե դա այդ պես է, 
նա խան շե լու հա ջորդ ը նտ րու թյուն նե րին այդ ան հա վա-
սա րու թյան հաս ցե ագր մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն-
նե րը: 1325 Բա նաձ ևով այս տվյալ նե րի պո տեն ցի ալ 
ար ժե քը ճա նաչ վել է ՄԱԿ-ի ան դամ ե րկր նե րի կող մի ց 
կա մա վոր հաշ վետ վու թյուն նե րում ներ կա յաց վող ցու ցա-
նիշ նե րից մե  կը: 

7.3. Թեկ նա ծու նե րի գրանց ման տվյալ նե րը

 Թեև խորհր դա րան ը նտր ված կա նանց թվի վե րա բե-
րյալ տվյալ նե րը լայ նո րեն նե րառ վում են հաշ վետ վու-
թյու նում, թեկ նա ծու նե րի գրանց ման՝ ը ստ սե ռի տա-
րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վե րա բե րյալ 
զե կույց ներ կամ հաշ վետ վու թյուն ներ չկան։ Տվյալ նե րի 
գրանց ման ձևաթղ թում սե ռը որ պես ա ռան ձին դաշտ 
ը նդ գր կե լը և ստաց ված տվյալ նե րի է լեկտ րո նային 
ֆոր մա տով պահ պա նու մը դյու րաց նում են ը ստ սե ռի 
տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյ լա նե րի հա վա-
քագ րումն  ու պատ րաս տու մը։ Ե թե սեռն ը նդ գրկ ված չի 
տվյալ նե րի գրանց ման ձևաթղ թում, ա պա ան հրա ժեշտ 
է փո փո խել օ րեն քը կամ կա նո նա կար գերն այն պես, որ 
հնա րա վոր լի նի հա վա քագ րել ը ստ սե ռի տա րան ջատ-
ված տվյալ ներ: 

 Թեկ նա ծու նե րի գրանց ման ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը կար ևոր են ոչ մի  այն ե րկ-
րի կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան մա կար դա-
կը բնու թագ րող ցու ցա նի շի վե րա բե րյալ հաշ վետ վու-
թյուն նե րի մա սով, դրանք նաև ար դյու նա վետ գոր ծիք 
են քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան կա տա րո ղա կա նի վեր-
լու ծու թյան հա մար: Նման օ րի նակ գրանց վել է Մոլ դո-
վա յում, ե րբ 2001 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րից հե տո, 
Մոլ դո վայի ԿԸՀ-ն վեր լու ծել և հան րու թյանն ու բո լոր 
շա հագր գիռ կազ մա կեր պու թյուն նե րին է ներ կա յաց-
րել հա մե  մա տա կան վի ճա կագ րու թյուն քա ղա քա պե տի 
ը նտ րու թյուն նե րին կա նանց մաս նակ ցու թյան, տե ղա-
կան և տա րած քային խոր հուրդ նե րի ը նտ րու թյուն նե-
րում կու սակ ցա կան ցան կում կա նանց առ կա յու թյան և 
որ պես քա ղա քա պետ  ը նտր ված կա նանց վե րա բե րյալ: 
Այս վի ճա կագ րու թյու նը հա սա նե լի է ե ղել ը նտ րու թյա-
նը մաս նակ ցող թեկ նա ծու նե րի հա մար ևս, որ պես զի 
նրանք և ը նդ հա նուր հան րու թյու նը կա րո ղա նան հա մե -
մա տել կու սակ ցու թյան կա տա րո ղա կա նը գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան ո լոր տում։74

 Այս տվյալ նե րը հա վա քագ րե լու մե կ այլ պատ ճառ է 
հան դի սա նում օ րեն քով սահ ման ված քվո տա նե րի կի-
րառ ման մշ տա դի տար կու մը։ Այն ե րկր նե րում, որ տեղ 
քվո տան պա հան ջում է կին թեկ նա ծու նե րի օ րի նակ 30 
տո կոս կամ 50 տո կոս ներ կա յաց վա ծու թյուն, թեկ նա ծու-
նե րի ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված տվյալ նե րի վե րա բե-
րյալ հաշ վետ վու թյուն նեն ան հրա ժեշտ են սահ ման ված 
քվո տաի կի րառ ման մշ տա դի տարկ ման հա մար։ Ո րոշ 
ե րկր նե րում կա րող է սահ ման ված լի նել նաև ը նտ րա-
կան ցու ցակ նե րում կին թեկ նա ծու նե րի դիր քե րի վե րա-
բե րյալ պա հանջ, ի նչ պես օ րի նակ պա հանջ առ այն, որ 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան ցու ցա կի յու րա քան չյուր 
եր րորդ տե ղում պետք է լի նի կին թեկ նա ծու: Թեկ նա ծու-
նե րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը կա րող է նաև ա ռա ջաց-
նել կու սակ ցու թյուն նե րի ցան կում կա նանց ը նդ գրկ ման 
մա սին տե ղե կատ վու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն՝ օ րեն քով 
սահ ման ված քվո տա նե րին հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
ա պա հո վե լու հա մար: 

7.4. Մարդ կային ռե սուրս նե րի վե րա բե րյալ 
տվյալ նե րը 

Ընտ րա կան մարմն  ի  տար բեր մա կար դակ նե րում ժա-
մա նա կա վոր և հիմն  ա կան աշ խա տա կից նե րի սե ռը սո-
վո րա բար հեշտ է գրան ցել: Այս տվյալ նե րի հա վա քագ-
րու մը և մշ տա դի տար կու մը կա րող է ը նդ գրկ վել մարդ-
կային ռե սուրս նե րի հիմն  ա կան գոր ծա ռույթ նե րում: 
Աշ խա տա կազ մի  յու րա քան չյուր մա կար դա կում կա նանց 
ներ կա յաց վա ծու թյան ցու ցա նի շը հա մե  մա տե լի է պե-
տա կան մար մի ն նե րի նույն մա կար դա կի ցու ցա նի շի և 
50 տո կոս գեն դե րային հա վա սա րու թյան հետ: Ը նտ րա-
կան մար մի ն նե րում և տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում 
տար բեր մա կար դակ նե րի պաշ տոն նե րում կա նանց հա-
վա սար ներ կա յաց վա ծու թյու նը ո րո շե լու հա մար կա րող 
է պա հանջ վել տվյալ նե րի տա րան ջա տում լրա ցու ցիչ 
կե տե րով:  

Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ի րա կա նաց ված 
հե տա զո տու թյան մաս նա կից 35 ե րկր նե րից 12-ը (34 
տո կոս) նշել են, որ նրանք « վա րում են ը նտ րա տա-
րածք նե րի աշ խա տա կազ մի  տվյալ նե րի բա զա՝ տա րան-
ջատ ված ը ստ սե ռի»: Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, 
Բոս նի ան և Հեր ցե գո վի նան, Կա նա դան, Կոն գոյի Ժո-
ղովր դա վա րա կան Հան րա պե տու թյու նը, Ե թով պի ան, 
Ի րա քը, Ղա զախս տա նը, Մա դա գաս կա րը, Մալ դիվն  ե-
րը,  Մաու րի տի ու սը, Պա ղես տի նը և Հա րա վային Աֆ-
րի կան:  Տար բեր կե տե րով տա րան ջատ ված տվյալ նե րի 
հա վա քագր ման օ րի նակ կա րող է լի նել Վրաս տա նը, որ-
տեղ Կենտ րո նա կան Ը նտ րա կան Հանձ նա ժո ղո վի վար-
չա կան աշ խա տա կազ մի  վե րա բե րյալ տվյալ նե րի բա-
զա յում նշ վում է, թե ա րդյոք կին աշ խա տա կիցն ու նի չա-
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մուս նա ցա ծի կար գա վի ճակ, ա մու րի է, մայր է, ի նչ պես 
նաև ե րե խա նե րի քա նա կը և ա րդյոք այդ  ե րե խա ներն 
ան չա փա հաս են, թե չա փա հաս: Այս տվյալ նե րը  հա վա-
քագր վել են « կա րիք նե րը և հա մա պա տաս խան օ ժան-
դա կու թյան մի  ջո ցա ռումն  երն ը ստ ա ռաջ նա հեր թու թյան 
դա սա կար գե լու հա մար»։75

Տ վյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը և հաշ վետ վու թյու նը 

Տ վյալ նե րի հա վա քագ րու մը որ ևէ ար դյունք չի ու նե նա, 
ե թե այն չի վեր լուծ վում, զե կուց վում և հրա պա րակ-
վում: Այս հաշ վետ վու թյուն նե րի և վեր լու ծու թյան մե ծ 
մասն ի րա կա նաց վում է ը նտ րու թյուն նե րի մի ջև ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում: Օ րի նակ, լավ գոր ծե լա կերպ 
է հա մար վում մարդ կային ռե սուրս նե րի տար բեր մա-
կար դակ նե րում ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի ը նդ գր կու մը ը նտ րա կան մարմն  ի 
աշ խա տան քի մա սին տա րե կան հաշ վետ վու թյու նում, 
և տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի աշ խա տա կից նե րի և 
ը նտ րող նե րի մա սին ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի ը նդ գր կումն  ը նտ րու թյուն նե րի 
մա սին բո լոր հաշ վետ վու թյուն նե րում: Միև նույն ժա մա-
նակ, ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է ցան կա նալ խթա նել 
ար տա քին, ի նչ պես նաև ներ քին ո լորտ նե րի ը ստ սե ռի 
տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա-
քագ րու մը (օ րի նակ՝ տվյալ ներ ը նտ րո ղի գրանց ման, 
ներ կա յաց վա ծու թյան, թեկ նա ծու նե րի  և այլ նի մա սին): 
Ստաց ված տվյալ նե րը նույն ո լորտ նե րում հա վա քագր-
ված այլ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հետ հա մե  մա-
տե լիս (ը ստ տա րա ծաշր ջա նի, ը ստ տա րի քի և այլն), 
հնա րա վոր է ստա նալ կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ-
ցու թյան ը նգր կուն և ման րա մասն պատ կեր: Պատ շաճ 
վեր լու ծու թյու նը կա րող է օգ նել ը նտ րա կան մար մի ն նե-
րին ա վե լի լավ հաս կա նալ մար տահ րա վեր նե րը և հա-
ջո ղու թյուն նե րը: Օ րի նակ՝  հա մե  մա տե լով ը նտ րող նե րի 
գրանց ման ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա-
կան տվյալ նե րը մաս նակ ցու թյան ը ստ սե ռի տա րան-
ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հետ, ը նտ րա-
կան մար մի ն նե րը կա րող են նա խան շել առ կա կապն ու 
բա ցե րը և դրանց հաս ցե ագր մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րը։ Ստորև բեր ված են ման րա մասն և կի րա ռե ի 
հաշ վետ վու թյան օ րի նակ ներ.

 •  Բ�  ր� ն դի. ՄԱԿ-Կա նայք  կազ մա կեր պու թյան օ ժան-
դա կու թյամբ, CENI-ն (Ան կախ ազ գային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով) մաս նակ ցու թյան հինգ ո լորտ նե րի 
հա մար ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա վա քագր ման և վեր լու ծու թյան հա մար 
մշա կել է մե կ գոր ծիք: 2014 թվա կա նին ը նտ րա կան 
մարմն  ի  աշ խա տա կազմն  ան ցել է այս գոր ծի քի վե-
րա բե րյալ վե րա պատ րաս տում BRIDGE մո դու լով: 

 • Ե թով պի ա. 2010 թվա կա նի հա մազ գային ը նտ րու-
թյուն նե րի հե տընտ րա կան գնա հա տու մը վեր լու ծու-
թյան է են թար կել կա նանց՝ որ պես ը նտ րող նե րի, 
ը նտ րա կան ո լոր տի աշ խա տա կից նե րի, դի տորդ նե-
րի  թեկ նա ծու նե րի ը նտ րա կան  մաս նակ ցու թյան մա-
կար դա կը։76 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. Մաս նակ ցու թյան մա սին հաշ-
վետ վու թյան մե ջ մաս նակ ցու թյան ը ստ սե ռի տա րան-
ջատ ման վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը հա մե  մատ վել 
են յու րա քան չյուր տա րած քի հա մար մար դա հա մա րի 
տվյալ նե րի հետ՝ յու րա քան չյուր տա րած քում կա նանց 
և տղա մարդ կանց թվի մա սով, քա նի որ թեև կա նայք 
կազ մում են ը նդ հա նուր բնակ չու թյան  49.1 տո կո սը, 
այս ար ժե քը տար բեր վում է տա րած քից տա րածք, 
մայ րա քա ղա քում ա մե  նա ցածր  46.5 տո կո սից  մի նչև 
ա մե  նա բարձր 50.9 տո կոս ցու ցա նի շով: Մաս նակ ցու-
թյան պատ կերն ա ռան ձին տա րածք նե րում հա մա-
պա տաս խա նել է մար դա հա մա րի պատ կե րին։77
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ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

• Տ վյալ նե րի հա վա քագ րումն ու տա րա ծու մը կար ևոր է 
հա մընդգր կուն ը նտ րա կան մարմ նի  հա մար: 

• Ընտ րա կան մար մին ներն ու նեն ան հրա ժեշտ գոր ծի-
քա կազմն ա պա հո վե լու հա մար ի րենց կող մից 
հա վա քագր վող տվյալ նե րի տա րան ջա տումն ը ստ  
սե ռի։  Այս տվյալ նե րը թույլ են տա լիս ը նտ րա կան 
մար մին նե րին բա ցա հայ տել ը նտ րող նե րի գրանց ման, 
մաս նակ ցու թյան կամ կադ րե րի կա ռա վար ման 
մա կար դակ նե րում գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան 
ցան կա ցած դրս ևո րում և մշ տա դի տար կել նման դրս ևո-
րում նե րի վե րաց ման մա սով ա ռաջ խա ղա ցու մը։ 

• Ա պա հո վե լու հա մար տվյալ նե րի ը ստ սե ռի տա րան-
ջա տու մը կա րող են պա հան ջել օ րենսդ րա կան 
բա րե փո խում ներ կամ փո փո խու թյուն ներ ը նտ րա կան 
կար գա վո րում նե րում: 

• Գ րանց ված, քվե ար կած և թեկ նա ծու թյուն ա ռա ջադ րած 
կա նանց և տղա մարդ կանց թվի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի 
հա մե մա տու թյու նը բնակ չու թյան մեջ քվե ար կու-
թյան ի րա վունք ու նե ցող կա նանց և տղա մարդ կանց 
թվի հետ, օգ նում է ո րո շել ը նտ րա կան և քա ղա քա կան 
մաս նակ ցու թյան գեն դե րային տար բե րու թյուն նե րի 
աս տի ճա նը: 
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Եզ րա կա ցու թյուն 
Ընտ րա կան մար մի ն նե րում գեն դե րային հա վա սա րու թյան խթա նու մը կախ ված է գոր ծող կա ռույց նե րի և գոր ծըն-
թաց նե րի՝ գեն դե րային հա վա սա րու թյան տե սա կե տից վե րա նա յու մի ց՝ բա ցա ռե լու հա մար կա նանց նկատ մամբ ցան-
կա ցած խտ րա կա նու թյուն: Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը և գեն դե րային  ռազ մա վա րու թյուն նե րը կա րող են 
ծա ռայել հայտ նա բեր ված բա ցե րը հաս ցե ագ րե լու հա մար: Գեն դե րային աու դի տը և քար տե զագ րու մը օգ տա կար են 
բա րե լավ ման կա րիք ու նե ցող ո լորտ նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար: Մշա կե լով գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյուն ներ, 
նա խա ձեռ նե լով ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման աշ խա տանք ներ և հատ կաց նե լով գեն դե րային հար ցե րին ո ւղղ-
ված հա տուկ ռե սուրս ներ, կա՛մ գեն դե րային հար ցե րով փոր ձա գետ նե րի, կ՛ամ գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող 
բա ժին նե րի տես քով, ը նտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են զին վել ա ռաջ գնա լու հա մար նա խա տե սած գոր ծիք նե րով: 
Ը նտ րա կան մար մի ն նե րի ղե կա վար նե րի կազ մը և մարդ կային ռե սուրս նե րի  կա ռուց ված քը կա րող են վե րա նայ-
վել կազ մա կեր պու թյու նում կա նանց ա ռաջ խա ղաց ման, այդ թվում բարձ րաս տի ճան պաշ տոն նե րում նշա նակ ման 
հա մար պայ ման ներ ա պա հո վե լու նպա տա կով: Ը նտ րա կան մար մի ն նե րի մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 
քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է ա պա հո վել ոչ մի  այն կա նանց քա նա կա կան ներ կա յաց վա ծու թյու նը, այլ նաև նպաս-
տա վոր պայ ման ներ կա նանց հա վա քագր ման և եր կա րատև աշ խա տան քի հա մար, ի նչն ի րա կա նաց վում է տար բեր 
գեն դե րային զգա յուն քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մի  ջո ցով: Կար ևոր է ը նտ րա կան մար մի ն նե րի ո ղջ աշ խա տա կազ մի  
գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րի վե րա բե րյալ վե րա պատ րաս տու մը, ի նչ պես նաև կազ մա կեր պու թյու նում կա նանց ա ճին 
օ ժան դա կե լու նպա տա կով կին աշ խա տա կից նե րի հա մար մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման վե րա-
պատ րաստ ման հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վու մը։ Եվ, ի վեր ջո, հա մընդգր կուն  ը նտ րա կան մար մի ն նե րը հա վա քագ-
րում և տա րա ծում են ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ՝ ա պա հո վե լու կա նանց ը նտ րա կան և 
քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան հա մա կող մա նի վեր լու ծու թյուն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը: 
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Ընտրական գործընթացներ� մ կանանց 

մասնակց� թյ� նն ապահովել�  նպատակով մշակված 

մի ջամտ� թյ� նները հնարավոր� թյ� ն են տալիս 

ընտրական մարմի ններին (կամ այլ պատասխանատ�  

մարմի ններին) կատարել գենդերային հավասար� թյ� նը 

խթանել�  վերաբերյալ ստանձնած մի ջազգային 

պարտավոր� թյ� նները: 



65ՄԱՍ Բ. Անդրադարձ գենդերային անհավասարություններին 
ընտրական գործընթացներում և միջոցառումներում

Ընտ րա կան մար մին ներն ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի վար չա րա րա կան հար ցե րով զբաղ վող ա ռանց-
քային դե րա կա տար ներն են, ո ւս տի մե ծա մա սամբ նրանց կա ռուց ված քով, կազ մով և ար դյու նա-
վե տու թյամբ է պայ մա նա վոր ված ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի ար ժա նա հա վա տու թյու նը և ար դյունք-
նե րի ըն դու նու մը:94 Կա նանց հա մընդգր կուն մաս նակ ցու թյունն ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին 
նույն պես կար ևոր է ը նտ րու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից և հան դի սա նում է 
ՄԱԿ-ի ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի կար ևոր նպա տակ նե րից:95

Մաս Բ֊ում փորձ է ար վում տրա մադ րել փաս տաթղ թա-
վոր ված գոր ծե լա կեր պի օ րի նակ ներ ը նտ րա կան գոր-
ծըն թաց նե րին կա նանց հա վա սար մաս նակ ցու թյունն 
ա պա հո վե լու վե րա բե րյալ: Բաժ նում նկա րագր ված են 
այն հս տակ մի  ջո ցա ռումն  ե րը, ո րոնք հա տուկ մշակ վել 
են ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս նակ ցու-
թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով՝ հնա րա վո րու թյուն տա-
լով ը նտ րա կան մար մի ն նե րին (կամ այլ պա տաս խա նա-
տու մար մի ն նե րին) կա տա րել գեն դե րային հա վա սա րու-
թյու նը խթա նե լու վե րա բե րյալ ստանձ նած մի  ջազ գային 
պար տա վո րու թյուն նե րը: Այս բաժ նում նաև տեղ են գտել 
մի  շարք ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք, ը ստ ան հրա ժեշ-
տու թյան, կա րող են հաշ վի ա ռն վել մի  ջազ գային մա կար-
դա կով ա ջա կու թյուն ցու ցա բե րող կա ռույց նե րի կող մի ց:

 Մաս Բ-ն ան դրա դառ նում է ը նտ րա կան և այլ մար մի ն-
նե րի կող մի ց ը նտ րու թյուն նե րից ա ռաջ ի րա կա նաց վող 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րին՝ ը նդ գծե-
լով գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռումն  ու գեն դե-
րային ո ւղղ վա ծու թյան մի  ջո ցա ռումն  ե րը, ո րոնք կա րող 
են ի րա գործ վել կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խթա նե լու 
մի  տու մով: Բաժ նում նաև ը նդ գրկ ված են ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի կող մի ց նա խանշ ված մի  շարք հնա րա վոր 
խո չըն դոտ ներ, ո րոնց կա նայք կա րող են ա ռե րես վել, 
այդ թվում՝ ի նք նու թյու նը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի 
բա ցա կա յու թյուն, մե ծ հե ռա վո րու թյուն ան ցնե լու ան-
հրա ժեշ տու թյուն, ին չը կա րող է ազ դել գրանց ման կամ 
ը նտ րող նե րի մաս նակ ցու թյան ը նդ հա նուր պատ կե րի 
վրա, ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյուն և ը նտ-
րա կան գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
մատ չե լի ու թյան պա կաս: Մաս Բ֊ն ա վարտ վում է ը նտ-

րող նե րի ի րա զեկ ման ռազ մա վա րու թյուն նե րում ա ռա-
ջա վոր փոր ձի ներ կա յաց մամբ՝ կա նանց քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ ի րա զեկ վա ծու թյու նը բարձ-
րաց նե լու նպա տա կով:

Ի րա վա կար գա վո րող շր ջա նա կը
Ընտ րու թյուն նե րը հա ճախ դի տարկ վում են որ պես սուր 
քա ղա քա կան պայ քար: Յու րա քան չյուր գոր ծըն թաց, 
ո րը նպաս տում է ը նտ րու թյուն նե րի հա ջող ան ցկաց մա-
նը՝ սկ սած ը նտ րող նե րի գրան ցու մի ց մի նչև քվե ա թեր-
թիկ նե րի հաշ վարկն ու վե ճե րի լու ծու մը, կար գա վոր վում 
է հա մա պա տաս խան ի րա վա կան դաշ տում: Այդ ի րա-
վա կան դաշտն ա պա հո վում է, որ բո լոր մաս նա կից նե րը 
և շա հա ռու նե րը (այդ թվում՝ ը նտ րող նե րը, թեկ նա ծու-
նե րը և քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը) են թարկ վեն 
ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման փոխ հա մա ձայ նեց ված 
կա նոն նե րի: Ե թե   օ րեն քը խախտ վում է, ա պա ի րա վա-
կան դաշ տը թույլ է տա լիս կի րա ռել պատ ժա մի  ջոց նե րի 
հա մա կարգ:
 Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին ա ռնչ վող ի րա վա կան 
դաշ տը կար գա վո րում է պե տու թյան ը նտ րա կան մար-
մի ն նե րի գոր ծա ռույթ ներն ու լի ա զո րու թյուն նե րը և ո ղջ 
ը նտ րա կան հա մա կար գը։ Այդ գոր ծա ռույթ նե րի և լի ա զո-
րու թյուն նե րի հիմք կա րող են հան դի սա նալ մի  շարք աղ-
բյուր ներ, ո րոնց թվին են դաս վում Սահ մա նադ րու թյու նը, 
մի  ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րը, ազ գային օ րենսդ րու-
թյու նը (այդ թվում՝ ը նտ րա կան օ րենս գիր քը, ը նդ հա նուր 
ը նտ րա կան ի րա վուն քը և (կամ) ը նտ րա կան մար մի ն-
նե րի ստեղծ ման մա սին օ րենք նե րը), ազ գային օ րենսդ-
րու թյու նը, կա նո նա կար գերն ու շր ջա բե րա կան նե րը՝ 
սահ ման ված ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կամ այլ լի ա զոր 

Ընտրական 
միջոցառումների ներառում8
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մար մի ն նե րի կող մի ց, վար չա կան քա ղա քա կա նու թյու նը 
և վար քագ ծի կա նոն նե րը։96 Այս բո լոր փաս տաթղ թե րը 
կազ մում են ի րա վա կան դաշ տը և կա րող են վե րա նայ-
վել՝ ա պա հո վե լու կա նանց նկատ մամբ բա ցա հայտ կամ 
ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան բա ցա ռու մը: Հե տընտ րա-
կան շր ջա նում հա ճախ են ա ռաջ քաշ վող օ րենսդ րու թյան 
և կա նո նա կար գե րի փո փո խու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
դի տար կումն  ե րը ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի գնա-
հատ ման մաս են կազ մում։ Կա տա րյալ պայ ման նե րում 
ցան կա ցած փո փո խու թյուն կա տար վում է ը նտ րու թյուն-
նե րի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, որ պես զի 
փո փո խու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը հաշ վի ա ռն վի և շր-

ջա նառ վի նախ քան ը նտ րա կան շր ջա նի մե կ նար կը:

 Կա նանց հզո րաց ման տե սան կյու նից կար ևոր է, որ 
օ րենք նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ ը նտ րող նե րի գրան ցու մը և 
գեն դե րային քվո տա նե րի պահ պա նու մը, գործ նա կա-
նում կի րառ վեն ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կող մի ց, ի սկ 
ցան կա ցած ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ար ժա նա-
նա պատ ժա մի  ջոց նե րի: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րը նաև կա րող են դի մե լ խորհր-
դա րա նին՝ գոր ծող օ րենք նե րի մե ջ փո փո խու թյուն ներ 
մտց նե լու, դրանք ա վե լի ար դյու նա վետ դարձ նե լու կամ 
խտ րա կան օ րենսդ րու թյու նը բա րե փո խե լու ա ռա ջար-
կու թյուն նե րով։

Աղյուսակ 2. Գենդերային բաղադրիչի ներառման միջամտություններ 
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գնահատման իրականացման 
հնարավորությունը

Կիրարկել գենդերային 
քվոտաներ սահմանող 

օրենքները, որոնք 
պահանջում են կանանց 
որպես թեկնածուների 

առաջադրում

Դիտարկել գենդերային 
քաղաքականության և 

գործողությունների ծրագրի 
ընդունման հնարավորությունը

Իրականացնել 
հետընտրա կան 

գնահատում 
և գենդերային 
վերլուծություն

Հավաքագրել և ներկայացնել 
ըստ սեռի տարանջատված 

տվյալներ ընտրողների 
գրանցման, մասնակցության և 
թեկնածուների առաջադրման 

վերաբերյալ

Համոզվել, որ ընտրական 
օրենքը և կանոնակարգումներն 
անուղղակի կերպով  կանանց  

հանդեպ խտրականություն չեն 
պարունակում

Կիրառել կին թեկնածուների 
նախընտրական 

ֆինանսավորման վերաբերյալ 
կանոնակարգ

Թիրախավորել աշխատակազմի 
գենդերային հավասարակշռությունը 
բոլոր մակարդակներում, այդ թվում 

տեղամասային կենտրոններում

Ապահովել քվեարկության 
ընթացակարգերում գենդերային 
հիմնահարցերի հասցեագրումը 

և համապատասխանաբար 
վերապատրաստել աշխատակազմին

Ապահովել գենդերային 
հիմնահարցերը հասցեագրող 

իրազեկման ուղերձներ և 
պատկերներ

Դիտարկել ընտրություններում կանանց համար 
հատուկ մոտեցումների, ինչպես օրինակ 

գաղտնիության ապահովման անհրաժեշտությունը

Դիտարկել ընտանեկան 
քվեարկության և 

բռնության կանխարգելման 
ռազմավարությունները

Կիրարկել գենդերային 
քվոտաներ սահմանող 

օրենքները, որոնք 
պահանջում են կանանց 
որպես թեկնածուների 

առաջադրում
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Ընտ րող նե րի ար դյու նա վետ գրան ցումն ու քվե ար կու թյան կար գի սահ մա նու մը նա խա տես ված 
են ա պա հո վե լու « մեկ ան ձ, մեկ ձայն» սկզ բուն քի պահ պա նու մը և ար ժա նա հա վատ ը նտ րու թյուն-
նե րի ան ցկա ցու մը: Ը նտ րող նե րի գրան ցու մը կար ևոր նա խա պատ րաս տա կան քայլ է ը նտ րու-
թյուն նե րի ըն թաց քում: Ո րոշ ե րկր նե րում գոր ծող կա նոն նե րը կա րող են դժ վա րաց նել ը նտ րող-
նե րի ո րո շա կի խմ բե րի մաս նակ ցու թյու նը: Օ րեն քի հետ ևյալ եր կու բա ղադ րիչ ներ հա ճախ որ պես 
խո չըն դոտ են դի տարկ վում քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցող կա նանց հա մար. ա) գրանց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ նույ նա կա նաց ման փաս տաթղ թե րը, բ) գրանց ման ձևում պա րու նակ վող տե ղե կատ-
վու թյու նը: Այս պա հանջ նե րը կա րող են ազ դել քվե ար կու թյան օ րը մաս նակ ցու թյան վրա։

 Շատ ե րկր նե րում ը նտ րող նե րի ցու ցա կը կազմ վում է քվե-
ար կե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց ցան կի հի ման վրա։ 
Որ պես այ լընտ րանք, հնա րա վոր է նաև օգ տա գոր ծել 
բնակ չու թյան ռե գիստ րի կամ մար դա հա մա րի տվյալ նե-
րը՝ քվե ար կե լու ի րա վունք ու նե ցող ը նտ րող նե րի ցու ցա-
կը կազ մե  լու նպա տա կով: Ը նտ րող նե րի ճշգ րիտ ցու ցա կը 
հիմն  ա րար պայ ման է ը նտ րու թյուն նե րի ը նդ գր կու նու-
թյան ա պա հով ման հա մար, քա նի որ այն ե րաշ խա վո-
րում է, որ քվե ար կե լու ի րա վունք ու նե ցող բո լոր ան ձինք 
կա րո ղա նան քվե ար կել, և բա ցա ռում է կրկ նա կի քվե ար-
կու թյու նը։ Ը նտ րող նե րի մի  աս նա կան ռե գիստ րի հա մար 
կար ևոր են տար րեր ե ն՝ ճշգր տու թյան մա կար դա կը, ռե-
գիստ րի մշակ ման և պահ պան ման թա փան ցի կու թյու նը, 
ի նչ պես նաև ը նտ րող նե րի դյու րին գրանց ման, ան ձնա-
կան տվյալ նե րի ստուգ ման և ան ճշ տու թյան դեպ քում 
ո ւղղ ման հնա րա վո րու թյու նը (օ րի նակ՝ ա մուս նու թյու նից 
հե տո հաս ցե ի կամ ան վան փո փո խու թյուն):

Ընտ րող նե րի գրանց ման մե թոդ նե րը
Ընտ րող նե րի ռե գիստ րը սո վո րա բար կազմ վում է «ակ-
տիվ» կամ « պա սիվ» ե ղա նա կով, ի նչ պես նաև շա րու-
նա կա կան կամ պար բե րա կան ձևա չա փով: «Ակ տիվ» 

ռե գիստ րի դեպ քում ը նտ րող նե րը պետք է ան ձամբ այ-
ցե լեն գրանց ման վայր, որ պես զի կա րո ղա նան գրանց-
վել կամ պետք է ծա նու ցեն ազ գան վան կամ հաս ցե ի 
փո փո խու թյան մա սին փաս տաթղ թե րի ներ կա յա ցու-
մի ց հե տո ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում: 
Ո րոշ դեպ քե րում յու րա քան չյուր ը նտ րու թյան հա մար 
ստեղծ վում է նոր ռե գիստր, և ը նտ րող նե րը ստիպ ված 
են լի նում ա մե ն ան գամ գրանց վել՝ հա ճախ ը նտ րու-
թյուն նե րից ա ռաջ հա տուկ գրանց ման « պա տու հան նե-
րի» բաց ման ժա մա նակ (պար բե րա կան գրան ցում): Այլ 
ե րկր նե րում ռե գիստ րը շա րու նա կա բար թար մաց վում 
է, և ը նտ րող նե րը կա րող են մե կ ան գամ գրանց վել, ի սկ 
հե տո՝ փո փո խու թյան դեպ քում, տվյալ նե րը թար մաց-
նել: Ակ տիվ գրանց ման ևս մե կ տար բե րակ է այն, ե րբ 
գրան ցում ի րա կա նաց նող խմ բե րը կա տա րում են ը նտ-
րող նե րի դռ նե դուռ հաշ վա ռում և գրան ցում:97  Ո րոշ 
ե րկր նե րում ը նտ րող նե րը կա րող են ստու գել և փո խել 
ի րենց տվյալ նե րը առ ցանց կամ փոս տով: «Ակ տիվ» 
գրանց ման բո լոր վե րոն շյալ տար բե րակ նե րում գրանց-
ման գոր ծըն թա ցի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրողն ը նտ րողն ի նքն է ։

Ը նտ րող նե րի 
գրան ցում9

Գրանցման պլանավորման և իրականացման զգալի մասը տեղի է ունենում նախընտրական շրջանում կամ 
ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում: Կանանց հավասար մասնակցության ապահովման 
մեթոդների փոփոխության վերաբերյալ ցանկացած քննարկում պետք է կատարվի նախընտրական պլանավորման 
ժամանակահատվածից առաջ, ինչը թույլ կտա ապահովել լիարժեք կիրառում մինչ ընտրական շրջանի մեկնարկը։
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« Պա սիվ» գրանց ման ժա մա նակ ը նտ րա կան մար մի  նը 
կա րող է կազ մե լ ը նտ րող նե րի ռե գիստր գո յու թյուն ու նե-
ցող այլ ցու ցակ նե րում առ կա տե ղե կու թյուն նե րի հի ման 
վրա, ի նչ պի սիք են` բնակ չու թյան ռե գիստ րը, քա ղա քա-
ցի ու թյան, ազ գային նույ նա կա նաց ման քար տե րի տվյալ-
նե րի բա զան կամ բնա կու թյան վայ րը հաս տա տող ցու-
ցակ նե րը: Ը նտ րող նե րի ամ բող ջա կան ռե գիստր նե րի 
հա մար տե ղե կատ վու թյան այ լընտ րան քային աղ բյուր-
ներ են հան դի սա նում հար կային ռե եստ րը, ի մի գ րա ցի ոն 
տվյալ նե րը, ազ գային ան վտան գու թյան ռե եստ րը, վա-
րոր դա կան ի րա վուն քի վկա յագ րեր տրա մադ րող գոր ծա-
կա լու թյուն նե րը, կեն սա կան վի ճա կագ րու թյան տվյալ նե-
րի բա զա նե րը, տե ղա կան ը նտ րա կան ցու ցակ նե րը (տա-
րա ծաշր ջա նային, նա հան գային, մար զային, տա րած-
քային մա կար դա կով) և ան մի  ջա կա նո րեն ը նտ րող նե րի 
կող մի ց տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյու նը: Նման դեպ-
քե րում ը նտ րող նե րը սո վո րա բար որ ևէ գոր ծո ղու թյուն 
չեն կա տա րում ը նտ րող նե րի ռե գիստ րում հայտն վե լու 
հա մար: Ո րո շա կի քայ լեր նա խա ձեռ նե լու ան հրա ժեշ-
տու թյուն ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, ե րբ ը նտ րող նե րը 
տար բեր պատ ճառ նե րով չեն ցան կա նում գրանց ված լի-
նել ռե գիստ րում։ Այս պա րա գա յում նրանք պետք է դի մե ն 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րին կամ պե տա կան ձևաթղ թե րի 
լրաց ման ժա մա նակ հա մա պա տաս խան վան դա կում 
նշեն, որ չեն ցան կա նում տրա մադ րել ի րենց տվյալ նե րը։ 
Այս մե  թո դի կի րառ ման դեպ քում հնա րա վոր է դառ նում 
ի րա կա նաց նել քա ղա քա ցի ու թյան կամ բնա կու թյան վայ-
րի ցու ցակ նե րի գեն դե րային վեր լու ծու թյուն, ո րն էլ իր 
հեր թին կա րող է ա պա հո վել, որ պես զի կա նայք չզրկ վեն 
քվե ար կե լու ի րենց ի րա վուն քի ի րա ցու մի ց։ 

Ան կախ այն հան գա ման քից, թե ը նտ րող նե րի գրանց-

ման ի նչ մե  թոդ է կի րառ վում՝ լի նի դա ը նտ րող նե րի 
շա րու նա կա կան գրանց ման գոր ծըն թաց, ցու ցակ նե րի 
պար բե րա կան թար մա ցում կամ յու րա քան չյուր ը նտ րու-
թյան հա մար նոր կազմ վող ռե գիստր, գրանց ման գոր-
ծըն թա ցը տե ղի է ու նե նում նախ քան ը նտ րու թյուն նե րի 
մե կ նար կը և կա րող է տևել մի նչև քվե ար կու թյան օր վան 
նա խոր դող շա բա թը:98

Գ րանց ման գոր ծըն թա ցը գեն դե րային հա վա-
սա րու թյան տե սան կյու նից
 Ընտ րող նե րի ռե գիստր ստեղ ծե լու յու րա քան չյուր մե  թոդ 
ու նի ա ռա վե լու թյուն ներ և թե րու թյուն ներ, և ցան կա ցած 
մե  թո դի կի րառ ման վե րա բե րյալ ո րո շումն  ե րը կախ ված 
են տե ղա կան հա մա տեքս տից: Գրանց ման գոր ծըն թա-
ցի գեն դե րային վեր լու ծու թյու նը պետք է ը նդ գծի բո լոր 
ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը կա նանց մաս-
նակ ցու թյան տե սան կյու նից, ի նչ պես նաև ցան կա ցած 
գոր ծու նե ու թյան ո լորտ, ո րից կա նայք կա րող են կա մա, 
թե ա կա մա դուրս մն ալ: Ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի սկզ-
բում և ը նտ րող նե րի ռե գիստ րի կազմ ման կամ թար մաց-
ման ժա մա նակ ը նտ րա կան մար մի  նը պետք է տե ղյակ 
լի նի այն գեն դե րային ռիս կե րի մա սին, ո րոնք կա րող են 
խո չըն դո տել կին ը նտ րող նե րի գրան ցու մը:

 Կար ևոր է նշել, որ գրանց ման պլա նա վո րու մը և ի րա-
կա նա ցու մը մե  ծա մա սամբ տե ղի է ու նե նում նա խընտ-
րա կան շր ջա նում կամ ը նտ րու թյուն նե րի մի ջև ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում: Գրանց ման գոր ծըն թա ցի վե-
րա բե րյալ ը նտ րող նե րի ի րա զե կու մը նույն պես կար ևոր 
նա խա պայ ման է կա նանց մաս նակ ցու թյու նը ե րաշ խա-
վո րե լու հա մար (տե՛ս 12-րդ Բա ժի նը ը նտ րող նե րի ի րա-
զեկ ման մա սին): Այս բա ժինն ան դրա դառ նում է ո րո-

Ո րոշ մար տահ րա վեր ներ, ո րոնք կա րող են խո չըն դո տել ը նտ րող նե րի ցու ցա կում կա նանց 
գրան ցու մը.

• Մ շա կու թային նոր մե րը, ո րոնք այս կամ այն կերպ ճն շում կամ կան խար գե լում են կա նանց մաս նակ ցու թյունն 
ը նտ րու թյուն նե րին

• Գ րանց ման հա մար ան հրա ժեշտ ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բա ցա կա յու թյու նը, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, 
քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տող կամ ըն տա նե կան կար գա վի ճա կը հա վաս տող փաս տաթղ թե րը

• Գլ խա շոր կամ այլ կրո նա կան հա գուստ կրող կա նանց հա մար լու սան կա րով նույ նա կա նաց ման պա հան ջը
•  Ընտ րող նե րի «ս տա տիկ» ռե գիստր նե րը, ո րոնք դժ վա րա մատ չե լի են կա նանց հա մար ան վան և բնա կու թյան 

վայ րի փո փոխ ման տե սան կյու նից (օ րի նակ՝ ա մուս նու թյու նից հե տո)
•  Ռե գիստր նե րը̀  հիմն ված տվյալ նե րի այն պի սի աղ բյուր նե րի վրա, ո րոնք չեն նե րա ռում բո լոր կա նանց կամ 

ը նդ գր կում են կա նանց որ պես տղա մարդ կանց ա ռըն թեր խումբ, ի նչ պի սիք ե ն՝ ըն տա նի քի կամ տնային 
տն տե սու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի մա սին տե ղե կու թյուն պա րու նա կող ռե գիստր նե րը

• Գ րանց ման կենտ րոն նե րի սահ մա նա փակ մատ չե լի ու թյու նը՝ պայ մա նա վոր ված աշ խա տան քային ժա մե րով 
կամ ան վտան գու թյան խն դիր նե րով

•  Ան բա վա րար տե ղե կատ վու թյուն այն մա սին, թե ե րբ և ի նչ պես է պետք գրանց վել, հատ կա պես այն կա նանց 
հա մար, ով քեր չեն կա րո ղա նում կար դալ կամ խո սել պե տա կան լեզ վով
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շա կի մար տահ րա վեր նե րի, ո րոնց կա նայք կա րող են 
ա ռե րես վել գրանց ման գոր ծըն թա ցում և մատ նան շում է 
կա նանց մաս նակ ցու թյան դյու րաց մանն ո ւղղ ված ո րո-
շա կի նա խա ձեռ նու թյուն ներ, ո րոնց կի րա ռե լի ու թյու նը 
կախ ված է տվյալ ե րկ րի ազ գային հա մա տեքս տից:

9.1. Գրանց ման գոր ծըն թա ցում գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան հիմ նա հար ցե րը հաս ցե-
ագ րող մո տե ցում ներ 

Ընտ րող նե րի գրանց ման գոր ծըն թա ցին ա ռնչ վող ե րեք 

հիմն  ա կան պա հանջ նե րը, ո րոնք կա րող են բա ցա սա-
բար ան դրա դառ նալ կա նանց գրանց ման վրա՝ ի նք նու-
թյան հաս տա տում, լու սան կա րով նույ նա կա նաց ման 
քար տեր և ան ձամբ գրան ցում (կե տերն ամ փոփ ված են 
ստորև բեր ված ա ղյու սա կում):

Ինք նու թյան հաս տա տում
 Կա նայք սո վո րա բար դժ վա րու թյուն նե րի են ա ռե րես վում, 
ե րբ գրանց վե ու հա մար ան հրա ժեշտ է լի նում ներ կա յաց-
նել ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ՝ քա ղա քա ցի ու թյան 

Աղյուսակ 3. Գենդերային ազդանշանի գրանցման պահանջները

Գ րանց ման հա-
մար պա հանջ

Հ նա րա վոր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը 
կա նանց վրա

Գեն դե րային հիմ նա հար ցե րը հաս ցե ագ րող 
մի ջամ տու թյուն ներ

Ինք նու թյան 
հաս տա տում

• Քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու գոր ծըն թա ցը 
բարդ է 

•  Կա նանց գրան ցու մը կա րող է խո չըն դոտ վել 
ա ռանց քային փաս տաթղ թե րի բա ցա կա յու-
թյան պատ ճա ռով կամ ան ձը հաս տա տող 
փաս տաթղ թե րի՝ ա մուս նու կամ հոր մոտ 
գտն վե լու փաս տով պայ մա նա վոր ված 

• Ընտ րա կան մար մինն ու սում նա սի րում է 
առ կա մար տահ րա վեր նե րը հաղ թա հա րե լու 
բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը 

•  Հա մայն քի ղե կա վար նե րը կամ ը նտ րա կան 
ո լոր տի պաշ տո նյա նե րը կա րող են որ պես վկա 
հան դես գալ՝ հա վաս տե լով կնոջ ի նք նու թյու նը

•  Լայ նա մասշ տաբ ի րա զեկ ման ար շավ նե րի 
ար դյուն քում ազ գային նույ նա կա նաց ման 
քար տե րը տրա մադր վում են հա տուկ խմ բե րի 
ա ռանց ի նք նու թյու նը կամ քա ղա քա ցի ու-
թյու նը հաս տա տող այլ փաս տաթղ թե րի 
առ կա յու թյան (օ րի նակ, գյու ղա կան հա մայնք-
նե րի կա նանց) 

Լու սան կա րով 
նույ նա կա նաց ման  
քար տեր

• Ո րոշ մշա կույթ նե րում կա նանց չի թույ լատր-
վում հա նել գլ խա շո րը և լու սան կար վել

•  Ո րոշ մշա կույթ նե րում կա նայք կա րող են 
զգա յու նու թյուն դրս ևո րել ի րենց լու սան կար-
նե րի հրա պա րա կային ցու ցադր ման հան դեպ 

• Լու սան կա րով նույ նա կա նաց ման քար տեր 
ու նե նա լը կա րող է պար տա դիր պա հանջ 
չլի նել կամ կա րող են կի րառ վել ան ձը հաս տա-
տող փաս տաթղ թե րի այլ ձևեր, օ րի նակ՝ 
մատ նա հետ քե րի հանձ նում կամ վկա յու թյուն

•  Ընտ րա կան մար մին նե րը կա րող են ա ռան ձին 
տա րածք ներ ա պա հո վել լու սան կար վե լու 
հա մար

•  Ընտ րա կան մար մին նե րը կա րող են ա պա հո վել 
մի այն կա նանց գրան ցող խմ բե րի կամ մի այն 
կա նանց հա մար նա խա տես ված տե ղա մա-
սային կենտ րոն նե րի հա սա նե լի ու թյուն

•  Ընտ րա կան մար մին նե րը կա րող են 
տվյալ նե րի բա զայից հե ռաց նել կամ հրա պա-
րա կայ նո րեն չցու ցադ րել ը նտ րող նե րի 
լու սան կար նե րը

Ան ձամբ 
գրան ցում

• Գ րանց ման կենտ րոն նե րի սահ մա նա փակ 
մատ չե լի ու թյու նը՝ պայ մա նա վոր ված աշ խա-
տան քային ժա մե րով կամ ան վտան գու թյան 
խն դիր նե րով

• Ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու նպա տա-
կով գրանց վող կա նանց հա մար կա րող է 
սահ ման վել հեր թից դուրս սպա սար կում 

•  Հա մա պա տաս խան հա մա տեքս տում կա րող 
է ի րա կա նաց վել գաղտ նի կամ ա նա նուն 
գրան ցում
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վկա յա կան կամ ան ձնա գիր։ Խն դի րը կա յա նում է նրա-
նում, որ  կա նայք կամ չեն ու նե նում ան հրա ժեշտ փաս-
տաթղ թե րը, կամ էլ դրանք գտն վում են ա մուս նու կամ 
հոր մոտ: Ու շադ րու թյան ար ժա նի են նաև այն կա նո նա-
կար գե րը, ո րոնք սահ մա նա փա կում կամ խո չըն դո տում 
են կա նանց՝ քա ղա քա ցի ու թյան վկա յա կան ներ կամ ան-
ձը հաս տա տող փաս տաթղ թեր ստա նա լը, ի նչ պի սիք են, 
օ րի նակ, տղա մարդ ազ գա կա նի կամ ա մուս նու կող մի ց 
կնոջ ի նք նու թյան կամ ծագ ման հաս տատ ման պա հան ջը: 
Ո րոշ ե րկր նե րում ակ տի վո րեն խո չըն դոտ վում է կա նանց 
քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու գոր ծըն թա ցը կամ նրանք 
այլ քա ղա քա ցի ա կան կար գա վի ճակ են ու նե նում, քա նի 
որ այդ հան գա ման քը բա ցի քվե ար կե լու ի րա վուն քից կա-
րող է տալ նրանց նաև այլ ի րա վունք ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
հող կամ գույք ժա ռան գե լու կամ ե րե խա նե րին քա ղա քա-
ցի ու թյուն փո խան ցե լու ի րա վուն քը:

 Անհ րա ժեշտ է նաև հա վաս տի ա նալ, որ նշ ված փաս-
տաթղ թե րը կի րա ռե լի լի նեն բո լոր մշա կու թային հա մա-
տեքս տե րում. օ րի նակ, ե թե նո րապ սակ կնոջ դեպ քում 
պա հանջ վում է ա մուս նու թյան վկա յա կա նի առ կա-
յու թյուն իր գրանց ման տվյալ նե րը փո խե լու հա մար, 
սա կայն նման վկա յա կան նե րը այդ մշա կույ թի կամ կրո-
նա կան ա մուս նու թյան մաս չեն կազ մում, ա պա այդ 
դրույ թը ի նք նին բա ցա ռում է կա նանց մի  մա սի մաս նակ-
ցու թյու նը: Ե թե ո րո շա կի խում բը չու նի նույ նա կա նաց ման 
փաս տաթղ թեր, ա պա կա րող են հա մա պա տաս խան 
մի  ջոց ներ ձեռ նարկ վել՝ հնա րա վոր դարձ նե լու նրանց 
գրան ցու մը: Ստորև բեր ված են մի  շարք գոր ծո ղու թյուն-
նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք ի րա կա նաց վել են, որ պես զի 
կա նայք ու նե նան նույ նա կա նաց ման փաս տաթղ թեր.

 •  Նե պալ. 2013 թվա կա նի սկզ բին շատ կա նայք չէ ին 
կա րո ղա նում գրանց վել քվե ար կե լու հա մար, քա նի 
որ նրանք չու նե ին հա մա պա տաս խան քա ղա քա ցի ա-
կան վկա յա կան ներ: Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վը թո ղար կեց շր ջա բե րա կան, ո րում աս վում էր, 
որ կա նայք ի րա վունք ու նեն գրանց վե լու հա մա պա-
տաս խան տե ղա կան պաշ տո նյայի ներ կա յու թյամբ, 
ով կա րող է հան դես գալ որ պես վկա։99   

 • Ե գիպ տոս. 2011 թվա կա նին ՄԱԿ-ի կա նանց, Վար-
չա կան զար գաց ման պե տա կան նա խա րա րու թյան 
(ՎԶՊՆ) և այլ գոր ծըն կեր նե րի հա մա տեղ ջան քե-
րով մշակ վեց « Քա ղա քա ցի կա նանց նա խա ձեռ նու-
թյուն» ծրա գի րը: Ժո ղովր դա վա րա կան ան ցու մային 
շր ջա նում գտն վող Ե գիպ տո սում կա նանց քա ղա քա-
ցի ու թյան ի րա վուն քի ա պա հով մանն ո ւղղ ված « Ձեր 
նույ նա կա նաց ման փաս տա թուղ թը, ձեր ի րա վունք-
նե րը» ար շա վի շր ջա նակ նե րում տրա մադր վում է ին 
ազ գու թյու նը փաս տող նույ նա կա նաց ման քար տեր 

գյու ղա կան կամ հե ռա վոր վայ րե րում ապ րող աղ քատ 
և մար գի նա լաց ված կա նանց: Ծրագ րի նպա տակն էր 
շուրջ եր կու մի  լի ոն ազ գային նույ նա կա նաց ման քար-
տեր թո ղար կել ե գիպ տու հի նե րի հա մար:100 

 • Սի ե րա Լե ո նե. Քա նի որ շատ ը նտ րող ներ չու նեն ան-
հրա ժեշտ նույ նա կա նաց ման փաս տաթղ թեր, ը նտ-
րա կան օ րեն քը թույլ է տա լիս հա մայն քի ղե կա վա րին 
կամ այլ ար ժա նա հա վատ վկայի փաս տել, որ այս կամ 
այն կի նը և տղա մարդն ի րա վա սու են քվե ար կել։101 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. 2010-2012թթ. ը նտ րա կան մար-
մի ն նե րը՝ Ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման տեխ-
նի կա կան քար տու ղա րու թյու նը   (Ը ԿՏՔ) և Ազ գային 
ը նտ րա կան խոր հուր դը   (ԱԸԽ), նա խա ձեռ նե ցին 
ը նտ րող նե րի գրանց ման տվյալ նե րի թար մաց ման 
գոր ծըն թա ցը, ո րի թի րա խում է ին կա նայք և խո ցե լի 
խմ բե րը: Գոր ծըն թա ցը նե րա ռում էր տար բեր փու լեր՝ 
նոր ը նտ րող նե րի գրան ցում, ը նտ րող նե րի տվյալ նե-
րի թար մա ցում, ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի հրա պա-
րա կում, մար տահ րա վեր ներ և տե ղե կատ վու թյան 
տա րա ծում:102

Ան ձամբ գրան ցում

 Երբ գրանց ման գոր ծըն թա ցի մատ չե լի ու թյու նը դի-
տարկ վում է կա նանց մաս նակ ցու թյան տե սան կյու նից, 
ա պա այն կա րող է մտա հո գու թյան տե ղիք տալ։ Հաշ վի 
առ նե լով, որ ը նտ րող նե րի հա մար գրանց ման ա մե  նա-
տա րած ված ե ղա նա կը գրանց ման կենտ րոն այ ցե լելն է, 
ա պա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ կենտ րո նի գտն վե լու 
վայ րը և աշ խա տան քային ժա մե  րը շատ կար ևոր են այդ 
հա մա տեքս տում: Հատ կա պես կար ևոր են աշ խա տան-
քային ժա մե  րը, ո րոնք պետք է դի տարկ վեն կա նանց այ-
ցը գրանց ման կենտ րոն ա վե լի հա վա նա կան դարձ նե-
լու տե սան կյու նից: Բե լա ռու սում և Ի րա քում գրանց ման 
կենտ րոն նե րի աշ խա տան քային ժա մե  րը սահ մա նե լիս 
հս տա կո րեն հաշ վի է ա ռն վում կա նանց և խնա մա կալ-
նե րի հա մար մատ չե լի ու թյուն ա պա հո վե լու հան գա ման-
քը։ Տան զա նի ա յում և բազ մա թիվ այլ ե րկր նե րում հաշ-
ման դամն  ե րը, տա րեց նե րը, հղի նե րը և կե րակ րող կա-
նայք գրանց ման ժա մա նակ օ գտ վում են հեր թից դուրս 
սպա սար կու մի ց։  

Անվ տան գու թյան ե րաշ խի քը գրանց ման ժա մա նակ 
նույն պես կար ևոր է: Ի րա քում ը նտ րա կան մար մի  նը 
ա ռան ձին հեր թեր է սահ մա նում կա նանց և տղա մարդ-
կանց հա մար, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խա նա բար 
ա պա հո վում է մի  այն տղա մարդ կան ցից և մի  այն կա-
նան ցից բաղ կա ցած դի տորդ նե րի և ան վտան գու թյան 
աշ խա տա կից նե րի ներ կա յու թյուն (տե՛ս կոնֆ լիկ տային 
ի րա վի ճակ նե րի վե րա բե րյալ ստորև բեր ված այլ օ րի-
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նակ ներ): Ո րոշ դեպ քե րում, ե րբ ան հատ նե րը զգում են, 
որ գրանց ման բա ցա հայտ գոր ծըն թացն ի րենց ան հա-
տա կան ռիս կի ա ռաջ է կանգ նեց նում պա հանջ վող տե-
ղե կատ վու թյուն պատ ճա ռով, ա պա մի  շարք ե րկր ներ 
թույլ են տա լիս ը նտ րող նե րի «ա նա նուն» կամ « գաղտ-
նի» գրան ցում: Սա վե րա բե րում է ը նտ րող նե րի ցու ցա-
կում ան ձանց այն պի սի տե ղա բաշխ մա նը, ե րբ նրանց 
ա նուն նե րը կամ այլ տվյալ ներ (օ րի նակ՝ հաս ցե նե րը) 
չեն եր ևում ը նտ րող նե րի ցու ցա կի որ ևէ հրա պա րակ ված 
կամ շր ջա նառ վող տար բե րա կում:103

 •  Նոր Զե լան դի ա յ� մ «չհ րա պա րակ վող պաշ տո նա-
կան ցու ցա կում» տեղ գտ նե լու հայ տը պա հան ջում է 
հետ ևյալ փաս տաթղ թե րի առ կա յու թյու նը. 
 » Ըն տա նե կան բռ նու թյու նից պաշտ պա նու թյան 

վե րա բե րյալ ո րոշ ման պատ ճե նը
 »  Գոր ծող դա տա կան ար գել քի պատ ճե նը 
 » Ոս տի կա նու թյան կող մի ց հաս տատ ված հայ տա րա-

րու թյուն վտան գի մա սին
 »  Փաս տա բա նի, գոր ծա տո ւի կամ մա գիստ րա տի 

կող մի ց ա ջակց ման նա մակ104

 •  Նույն կերպ Կա նա դա յ� մ կա նանց ա պաս տան նե-
րում ժա մա նա կա վո րա պես բնակ վող կա նայք կա րող 
են գրանց վել հա տուկ քվե ա թեր թի կով քվե ար կե լու 
հա մար՝ ա ռանց ա պաս տա նի հաս ցեն բա ցա հայ տե լու:

 Ո րոշ ե րկր ներ խու սա փում են լու սան կա րով նույ նա կա-
նաց ման քար տե րի և ան ձամբ գրանց ման տար բե րակ-
նե րից՝ կազ մե  լով ը նտ րող նե րի ռե գիստր բնակ չու թյան 
վե րա բե րյալ տվյալ նե րի այլ աղ բյուր նե րի հի ման վրա:
 •  Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա յ� մ նույ նա կա նաց ման 

քար տեր ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րը կա րիք չու նեն քայ-
լեր ձեռ նար կե լու, որ պես զի գրանց վեն ը նտ րող նե րի 
կենտ րո նա կան ռե գիստ րում: Ակ տիվ գրան ցումն  ան-
հրա ժեշտ է մի  այն ար տա սահ մա նում գտն վող ը նտ-
րող նե րի հա մար:105 

 • Կա նա դա յ� մ ը նտ րա կան մար մի  նը շա րու նա կա-
բար թար մաց նում է ը նտ րող նե րի ազ գային ռե գիստ-
րը՝ օգ տա գոր ծե լով պե տա կան մար մի ն նե րի կող-
մի ց տրա մադր վող ին ֆոր մա ցի ան ե կամ տա հար կի 
ձևաթղ թե րից, քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու հա մար 
ներ կա յաց ված դի մումն  ե րից, վա րոր դա կան վկա յա-
կան նե րի տվյալ նե րի բա զայից, մար զային մշ տա կան 
ը նտ րա ցու ցակ նե րից և այլ տե ղե կատ վու թյան աղ-
բյուր նե րից:106  

 • Ե գիպ տո ս� մ ը նտ րող նե րի գրան ցու մը կախ ված է 
ազ գային ի նք նու թյան տվյալ նե րի բա զա յում առ կա 
տե ղե կատ վու թյու նից: 18 տա րին լրա ցած քա ղա քա-

Խնդ րի մյուս կող մե րի լուծ մանն ո ւղղ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մի քա նի օ րի նակ ներ 
բեր ված են ստ րոև.
 Աֆ ղանս տան. Կա նանց հա մար պար տա դիր պա-
հանջ չէ ը նտ րող նե րի գրանց ման քար տե րի վրա 
լու սան կա րի առ կա յու թյու նը: Փո խա րե նը նրանք 
կա րող են ը նտ րել նույ նա կա նաց ման քար տե րի 
վրա մատ նա հետ քի առ կա յու թյան տար բե րա կը 
(թեև մատ նա հետ քը տե սո ղա կան ճա նաչ ման ոչ մի 
նպա տակ չի հե տապն դում):114 
 • Ավստ րա լի ան և Մեծ Բրի տա նի ան չեն պա-

հան ջում ը նտ րող նե րից լու սան կա րով նույ նա-
կա նաց ման փաս տա թուղ թի ներ կա յա ցում կամ 
քվե ար կու թյան ժա մա նակ դեմ քի ցու ցադ րում: 
Գրանց վե լիս ը նտ րող նե րը պետք է նշեն նույ-
նա կա նաց ման քար տի հա մա րը (ո րը սո վո րա-
բար լու սան կա րով է), բայց նույ նա կա նաց ման 
քար տը գրան ցող մաս նա գե տին փաս տա ցի 
ցույց տա լու պա հանջ չկա։ Նման ի րա վի ճակ նե-
րում խար դա խու թյան փոր ձե րը կան խար գե լե լու 
նպա տա կով կա րող են օգ տա գործ վել պայ մա նա-
կան քվե ա թեր թիկ ներ։115 

 • Բանգ լա դեշ. Ը նտ րա կան մար մինն ա պա հո-
վում է, որ ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի թար մա-
ցումն ի րա կա նաց նող կենտ րոն նե րում լի նեն 
ա ռանձ նաց ված տա րածք ներ, որ տեղ կա նայք 
կա րող են ի րենց գլ խա շո րե րը/ հի ջաբ նե րը հա-
նել՝ ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի հա մար լու սան-
կարն վե լու հա մար:116 
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ցի նե րը ի նք նա բե րա բար ստա նում են ազ գային նույ-
նա կա նաց ման քարտ և դառ նում են գրանց ված ը նտ-
րող ներ՝ ա ռանց գրանց ման հա մար պա հանջ վող այլ 
ըն թա ցա կար գային քայ լե րի: Չնա յած այս դրույ թին, 
նկատ վել է, որ գյու ղա կան հա մայնք նե րի կա նայք 
մի շտ չէ, որ պա հան ջում են ի րենց նույ նա կա նաց ման 
քար տե րը և ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նեն այս դրույ թի 
մա սին տե ղե կա նա լու և դրա ո ւղ ղու թյամբ հա մա պա-
տաս խան քայ լեր ձեռ նար կե լու հա մար:107

 Թեև այս ա մե  նը կա րող է նպաս տել նա խանշ ված մար-
տահ րա վեր նե րի մե ղ մաց մա նը, ռե գիստր նե րը, ո րոնք 
հիմն  ված են ոչ բո լոր կա նանց նե րա ռող կամ կա նանց 
որ պես տղա մարդ կանց ա ռըն թեր խումբ ը նդ գր կող 
տվյալ նե րի վրա, թե րի են հա մար վում. օ րի նակ՝ ըն տա-
նե կան կամ տնային տն տե սու թյուն նե րի ղե կա վար-
նե րի տվյալ նե րի հի ման վրա կազմ ված ռե գիստր նե րը։ 

Տվյալ նե րի բա զա նե րի լայն շր ջա նա կի օգ տա գոր ծու մը 
կար ևոր է, որ պես զի քվե ար կե լու ի րա վունք ու նե ցող 
բո լոր կա նայք գրանց վեն:

 Լ�  սան կա րով ն� յ նա կա նաց ման քար տեր
 Ընտ րո ղի քար տի վրա լու սան կա րի առ կա յու թյու նը կամ 
ը նտ րող նե րից լու սան կա րով նույ նա կա նաց ման փաս-
տա թուղթ պա հան ջե լը նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում 
տա րած ված գոր ծե լա կերպ է և հա ճախ ներ կա յաց վում 
է որ պես այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար կու թյու նը կան խե-
լու մի  ջոց: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, լու սան կա րի առ կա յու թյու նը 
խնդ րի դեմ պայ քա րի մի  ակ մի  ջո ցը չէ, և նույ նա կա նաց-
ման այլ ձևեր կա րող են կի րառ վել տար բեր հա մա տեքս-
տե րում: Բո լոր տար բե րակ նե րը պետք է դի տար կել նաև 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան տե սան կյու նից, որ պես զի 
ա պա հով վի ը նտ րող նե րի հա մընդգր կուն ցու ցակ և լի նեն 
խար դախ քվե ար կու թյան դեմ պայ քա րի ե րաշ խիք ներ:

Տե ղա հան ված ան ձանց գրան ցումն ա պա հո-
վե լու հա մար ճկու նու թյան դրս ևոր ման ո րոշ 
օ րի նակ ներ բեր ված են ստորև.
 •  Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա. 1996 թվա կա նին՝ հետ պա-

տե րազ մյան ժա մա նա կա հատ վա ծում, ը նտ րող նե րի 
գրանց ման ա ռա ջին փորձն ի րա կա նաց վեց, ո րի շր-
ջա նակ նե րում ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թեր չու նե ցող 
ան ձինք կա րող է ին ներ կա յաց նել հայ տա րա րա գիր 
ի րենց ան վան և ազ գան վան, 1991 թվա կա նի հաս ցե ի, 
նույ նա կա նաց ման քար տի հա մա րի (ե թե հայտ նի է) և 
ներ կայիս հաս ցե ի նշ մամբ։ Հայ տա րա րա գի րը պետք է 
գր ված լի ներ մա գիստ րա տի, կրո նա կան ա ռաջ նոր դի, 
քա ղա քային իշ խա նու թյան կամ եր կու հե ղի նա կա վոր 
ան ձանց ներ կա յու թյամբ, ո րոնց ա նուն ներն առ կա է ին 
ը նտ րող նե րի պայ մա նա կան ցու ցա կում: 1991 թվա կա-
նին Հա րավս լա վի այի հան րա պե տու թյում ի րա կա նաց-
ված մար դա հա մա րի տվյալ նե րի հի ման վրա ստուգ-
վում էր ան հատ նե րի քվե ար կե լու ի րա վա սու թյու նը:117

 •  Բ�  ր� ն դի. Ը ստ գնա հատ ման ար դյունք նե րի՝ 2010 
թվա կա նին Բու րուն դի ի կա նայք ա վե լի մե ծ ռիս կայ նի 
գո տում է ին ը նտ րող նե րի գրանց ման ցածր ցու ցա նի-
շով, քա նի որ տղա մարդ կանց հա մե  մա տու թյամբ ա վե-
լի շատ կա նայք չու նե ին նույ նա կա նաց ման քար տեր։ Ի 
պա տաս խան, ՄԱԶԾ-ն ՔՀԿ-նե րի հետ հա մա գոր ծակ-
ցու թյան ար դյուն քում ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բերց ը նտ-
րա կան մարմն  ին և Բու րուն դի ի կա ռա վա րու թյա նը՝ 
մե կ նար կե լով լայ նա ծա վալ ի րա զեկ ման ար շավ, ո րը 
խրա խու սում էր բո լոր բու րուն դա ցի նե րին, հատ կա-
պես՝ կա նանց, որ պես քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու 
նա խա պայ ման ստա նալ ի րենց հա սա նե լի ազ գու թյու նը 

հաս տա տող նույ նա կա նաց ման քար տե րը: Հար ցի կար-
ևո րու թյան շեշ տադր ման և դո նոր նե րի կող մի ց նյու թա-
կան ա ջակ ցու թյան ա վե լաց ման շնոր հիվ Բու րուն դի ի 
կա ռա վա րու թյա նը հա ջող վեց շուրջ 1 մի  լի ոն նույ նա-
կա նաց ման քար տեր տրա մադ րել ը նտ րող նե րին, ո րից 
58% ֊ը՝ բու րուն դա ցի կա նանց։118  

 • Կո սո վո. Հա կա մար տու թյու նից հե տո ը նտ րող նե րի 
ցու ցա կը և բնակ չու թյան ցու ցա կը ստեղծ վե ցին մի  ա-
ժա մա նակ: Ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թեր չու նե ցող 
ան հատ նե րը կա րող է ին դի մե լ նույն մե  թո դին, ո րը կի-
րառ վել էր Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա յում (վե րոն շյալ): 
Ը նտ րա կան մար մի  նը նաև ստեղ ծեց հե տաքն նու թյան 
բա ժին, ո րը վե րա նա յում էր մե րժ ված հայ տե րը և հնա-
րա վո րու թյուն էր տա լիս վե րա հաս տա տել դի մու մա տո ւի 
կար գա վի ճա կը։ Քնն վող գոր ծե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց 
տվեց, որ « դեպ քե րի մո տա վո րա պես 70% ֊ը վե րա բե րել է 
կա նանց, մե  ծա մա սամբ՝ ե րի տա սարդ կա նանց»:119

 •  Սի ե րա Լե ո նե. « Տե ղա փո խե լի քվե ար կու թյան» (ո րը 
թույլ է տա լիս ը նտ րող նե րին մե կ վայ րում գրանց վել և 
քվե ար կել մե կ այլ վայ րում) ի րա վունք ստա նա լու հա-
մար հայ ցա դի մումն  ե րի ըն դուն ման վերջ նա ժա  ե տը 
եր կա րաց վել էր մի նչև 2002 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե-
րից 9 օր ա ռաջ՝ օ ժան դա կե լու նրանց, ով քեր բռ նու թյու-
նից խույս տա լով վե րա դար ձել է ին ի րենց բնա կու թյան 
վայ րեր։ Բա ցի այդ, հա տուկ գրանց ման կենտ րոն ներ 
է ին ստեղծ վել այն փախս տա կան նե րի հա մար, ով-
քեր պետք է ներ կա յաց նե ին փաս տաթղ թեր առ այն, 
որ ի րենք վե րա դար ձել են ՄԱԿ-ի Փախս տա կան նե րի 
հար ցե րով գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա կի 
հո վա նու ներ քո:120
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 Այն մշա կույթ նե րում, որ տեղ կա նայք գլ խա շոր են կրում, 
նույ նա կա նաց ման քար տի վրա լու սան կար ու նե նա-
լու պա հան ջը կա րող է խո չըն դոտ հան դի սա նալ ը նտ-
րու թյուն նե րին կա նանց մաս նակ ցու թյան հա մար: Ե թե 
այդ խն դիր նե րը չեն լուծ վում, ա պա կա նայք կա րող 
են ը նտ րել չգ րանց վե լու տար բե րա կը, քա նի որ նրանց 
հա մար ըն դու նե լի չէ լու սան կա րով նույ նա կա նաց ման 
քարտ ու նե նա լը: Օ րի նակ՝ ան հանգս տու թյուն կա րող է 
ա ռա ջաց նել լու սան կար վե լու ժա մա նակ կամ տե ղա մա-
սային կենտ րո նում ի նք նու թյու նը ստու գե լու նպա տա-
կով գլ խա շո րը հա նե լու պա հան ջը: Ո մանց կա րող է ան-
հանգս տաց նել լու սան կա րով նույ նա կա նաց ման քար տի 
առ կա յու թյա նը, ո րը կա րող են տես նել օ տար ան ձինք: 
Խնդ րա հա րույց են նաև այն դեպ քե րը, ե րբ լու սան կա-
րի պատ ճե նը պահ վում է և կր կին դիտ վում է կամ ար-
տատպ վում տվյալ նե րի բա զա մուտք ու նե ցող օ տար 
ան ձանց կող մի ց: Բա ցի այդ, ո րոշ ե րկր նե րում ը նտ-
րող նե րի գրանց ման ցու ցակ նե րը հրա պա րակ վում ե ն՝ 
խրա խու սե լով ը նտ րող նե րին հաս տա տել և, ան հրա ժեշ-
տու թյան դեպ քում, ո ւղ ղել ի րենց գրանց ման կար գա վի-
ճա կի մա սին տվյալ նե րը: Կա նայք կա րող են հատ կա-
պես զգա յուն լի նել ի րենց նկար նե րի հրա պա րակ ման 
հար ցում՝ կրո նա կան, մշա կու թային կամ սո ցի ա լա կան 
պատ ճառ նե րից ել նե լով:
 Ե թե նույ նա կա նաց ման հա մար լու սան կա րի օգ տա գոր-
ծումն  ամ րագր վել է օ րեն քով, ա պա կա րե լի է կի րա ռել 
այն պի սի մո տե ցումն  եր, ո րոնք ա վե լի կդյու րաց նեն գլ-
խա շոր կրող կա նանց մաս նակ ցու թյու նը: Մի այն կա-
նանց գրան ցող խմ բե րի (տե՛ս ստորև) առ կա յու թյու նը 
լու ծում է խնդ րի մի  մա սը: 

Կա նանց հա տ� կ կա րիք նե րը հաս ցե ագ րող մո տե-
ց� մն  եր կոնֆ լիկ տային և հետ կոնֆ լիկ տային ի րա-
վի ճակ նե ր� մ
 ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լե այի 2012 թվա կա նի 66/130 
բա նաձ ևը կոչ է ա նում բո լոր ե րկր նե րին բարձ րաց նել 
կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյու նը տղա մարդ-
կանց հետ հա վա սար պայ ման նե րում՝ հաշ վի առ նե լով 
քա ղա քա կան ան ցու մային ի րա վի ճակ նե րը, ը նտ րու-
թյուն նե րի և հան րաք վե նե րի ժա մա նակ քվե ար կե լը, և 
ը նտ րո վի մար մի ն նե րի ը նտ րու թյան նե րին ա ռա ջադր վե-
լու ի րա վուն քը: Ի նք նու թյու նը հաս տա տող փաս տաթղ-
թե րի առ կա յու թյու նը հետ կոնֆ լիկ տային հա մա տեքս-
տե րում խնդ րո ա ռար կա է: Են թադր վում է, որ կոնֆ-
լիկ տային ի րա վի ճա կում տե ղա հան ված ան ձանց շուրջ 
ե րեք քա ռոր դը կա նայք են, հետ ևա բար սա կա րող է 
որ պես լուծ ման են թա կա լուրջ խն դիր դի տարկ վել գեն-
դե րային հա վա սա րու թյան տե սան կյու նից։ Մի ա վոր ված 
ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան « Ներ քին տե ղա հան ման 
վե րա բե րյալ ու ղե նիրշ ներ» ֊ը (1998) նե րա ռում է տե ղե-

կու թյուն ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց քվե ար կու-
թյան ի րա վուն քի և այդ ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ մի  ջոց նե րի մատ չե լի ու թյան վե րա բե րյալ: 
Ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց հա մար ա ռաջ նային 
խո չըն դոտն են հան դի սա նում դժ վա րին կեն սա պայ-
ման նե րը և ի նք նու թյու նը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի 
բա ցա կա յու թյու նը, ո րոնք նրանք շտա պո ղա կա նու թյան 
ար դյուն քում գու ցե թո ղել են ի րենց տնե րում կամ կորց-
րել են: Սահ մա նը հա տած փախս տա կան նե րը նույն-
պես կա րող են նմա նա տիպ խո չըն դոտ նե րի բախ վել: 
Գրանց ման ժա մա նակ կա րող է ա ռա ջա նալ ան բա վա-
րար տե ղե կատ վու թյան կամ հա մա պա տաս խան լե զու-
նե րով ու բար բառ նե րով թարգ մա նու թյան բա ցա կա յու-
թյան խնդիր: Ա նվ տան գու թյու նը և խոշ տան գումն  ե րի 
են թարկ վե լու վա խը, բռ նու թյունն ու խտ րա կա նու թյու նը 
նույն պես կա րող են մե ծ խո չըն դոտ լի նել ը նտ րող նե րի 
ցու ցա կում տե ղա հան ված ան ձանց գրանց ման հա մար, 
հատ կա պես, ե թե նրանք ստիպ ված են գրանց վե լու 
նպա տա կով վե րա դառ նալ լք ված տա րածք ներ։ Տե ղա-
հան ված ան ձանց գրանց մանն ա ռնչ վող կա նո նա կար-
գերն ու գոր ծըն թաց նե րը պետք է հաշ վի ա ռն վեն նա-
խընտ րա կան շր ջա նում կամ ը նտ րու թյուն նե րի մի ջև 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, ե թե 
տե ղա հա նու մը տե ղի է ու նե նում ը նտ րու թյուն նե րից 
ան մի  ջա պես ա ռաջ կամ ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում, 
ա պա ան հրա ժեշտ է կի րա ռել հա տուկ մի  ջոց ներ:
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9.2. Գեն դե րային ո ւղղ վա ծու թյան մի ջամտու-
թյուն ներ ը նտ րող նե րի գրանց ման ժա մա նակ 

Ի լրումն  այն գոր ծա ռույ թի ա պա հով մա նը, որ գրանց ման 
սո վո րա կան գոր ծըն թա ցը բա ցա սա բար չանդ րա դառ նա 
կա նանց վրա, ը նտ րա կան մար մի ն նե րը նաև կի րա ռում 
են թի րա խային ռազ մա վա րու թյուն ներ՝ կա նանց մաս-
նակ ցու թյու նը դյու րաց նե լու և խթա նե լու նպա տա կով. 
օ րի նակ՝ մի  այն կա նանց գրան ցող խմ բեր, շր ջիկ գրան-
ցում, կին ը նտ րող նե րի ի րա զե կում և գրանց ման վե րա-
բե րյալ գեն դե րային ո ւղղ վա ծու թյամբ դա սըն թաց ներ:

 Մի այն կա նանց գրան ցող խմ բեր 
Այն ե րկր նե րում, որ տեղ մշա կու թային նոր մե  րը սահ մա-
նում են, որ կա նայք չեն կա րող մի և նույն վայ րում գտն-
վել ըն տա նի քի ան դամ չհան դի սա ցող տղա մարդ կանց 
հետ, կա նանց գրան ցու մը պետք է ի րա կա նաց վի մի  այն 
կա նանց գրան ցող խմ բե րի կող մի ց՝ նրանց մաս նակ ցու-
թյու նը ա ռա վե լա գույ նի հասց նե լու հա մար: Ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա զո տու թյան 
մե ջ մի  այն Աֆ ղանս տանն ու Մո զամ բիկն է ին նշել, որ նա-
խա տե սել են « մի  այն կա նանց գրան ցող խմ բեր», մի նչ դեռ 
մի  այն Աֆ ղանս տա նը, Ի րա քը և Պա կիս տանն են «գ րանց-
ման կենտ րոն նե րում ա ռան ձին հեր թեր սահ մա նել  տղա-
մարդ կանց և կա նանց հա մար» կամ « հա տուկ մի  ջոց ներ 
են նա խա տե սել բռ նու թյան նվա զեց ման և/ կամ կա նանց 
գրան ցումն  ու ան վտան գու թյա նը ա պա հո վե լու հա մար»: 

 

Մի այն կա նանց գրան ցող խմ բե րի առ կա յ�  թյան մի  
քա նի օ րի նակ ներ բեր ված են ստորև.

 •  Աֆ ղանս տան. Կա նայք գրանց վում են կին աշ խա տա-
կից նե րից բաղ կա ցած խմ բե րի կող մի ց: Այ նո ւա մե  նայ-
նիվ, ը նտ րա կան մար մի  նը չկա րո ղա ցավ ա պա հո վել 
այդ պի սի խմ բե րի ան հրա ժեշտ քա նա կու թյուն գրա գետ 
կա նանց ցածր թվա քա նա կի պատ ճա ռով, քա նի որ նա-
խորդ տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում կա նայք դպ րոց չէ-
ին հա ճա խում։108   

 • Ե մե ն. Առ կա է հա տուկ գոր ծառ նա կան հանձ նա ժո ղով, 
ո րը ա պա հո վում և վե րահս կում է կա նանց մաս նակ-
ցու թյու նը ը նտ րու թյուն նե րին: Յու րա քան չյուր գրանց-
ման կենտ րոն ու նի կա նանց և տղա մարդ կանց հա մար 
ա ռան ձին սե նյակ ներ: Կա նանց գրան ցումն  ի րա կա-
նաց վում է կին աշ խա տա կից նե րի կող մի ց։109 

Անվ տան գու թյան ա պա հով ման հար ցը կա րող է մտա հո-
գու թյուն ա ռա ջաց նել ը նտ րող նե րի գրանց ման ըն թաց-
քում և հան գեց նել կին ան վտան գու թյան աշ խա տա կից-
նե րի ներ կա յու թյան ան հրա ժեշ տու թյա նը: Ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա զո տու թյան 
մե ջ 35 ե րկր նե րից 11-ը (31% ֊ը) նշել են, որ գրանց ման 
գոր ծըն թա ցի հա մար «ա պա հո վել են կին դի տորդ նե րի 
և ան վտան գու թյան աշ խա տա կից նե րի ներ կա յու թյուն»։ 
Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, Կենտ րո նաֆ րի կյան 
Հան րա պե տու թյու նը, Կոս տա Ռի կան, Կոն գոյի Դե մոկ-
րա տա կան Հան րա պե տու թյու նը, Ի րա քը, Ղրղզս տա նը, 
Մա լա վին, Պա ղես տի նը, Պա կիս տա նը, Հա րա վային 
Աֆ րի կան և Ու գան դան։

Գ րան ցու մը մարդ կանց « մո տեց նե լու» մեկ այլ տար բե րակ կա րող էլ լի նել ը նտ րա կան մարմ նի 
կող մից դռ նե դուռ հարց ման մի ջո ցով լրիվ կամ մաս նա կի հաշ վառ ման ի րա կա նաց նու մը ը նտ րող նե րի 
ցու ցակ կազ մե լու նպա տա կով.121 
 •  Բանգ լա դե շում գրան ցում ի րա կա նաց նող խմ բե րը շր ջիկ պա րա գա նե րով գնում են դռ նե դուռ նույ նա կա նաց-

ման քար տե րը լու սան կա րե լու և ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը հա վա քագ րե լու նպա տա կով:122

 •  Մավ րի կի ո սում ա մեն տա րի ի րա կա նաց վում է ը նտ րող նե րի շր ջիկ գրանց ման գոր ծըն թա ցը: Այց է կա տար-
վում բո լո րի տներ և գրանց վում են ըն տա նի քի բո լոր ի րա վա սու ան դամ նե րը՝ ան կախ սե ռից:

 •  Նե պա լում շուրջ 28,000 տվյալ ներ հաշ վա ռող ներ, ո րոնց մեծ մա սը հա մայն քային դպ րոց նե րի ու սու ցիչ ներ 
է ին, ներգ րավ ված են ե ղել 2011 թվա կա նի ը նտ րող նե րի գրանց ման հա մա պե տա կան ծրագ րում: Խն դիր էր 
դր ված 50% ֊ոց թի րախ սահ ման վել կա նանց՝ որ պես հաշ վա ռող ներ և ման կա վարժ ներ, ի նչ պես նաև այլ պաշ-
տոն նե րում ներգ րա վե լու հա մար։123

 •  Պա կիս տա նի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը Ազ գային տվյալ նե րի գրանց ման լի ա զոր մարմ նի (Ա ՏԳԼՄ) հետ 
հա մա կար գում էր է լեկտ րո նային նույ նա կա նաց ման քար տեր (Է ՆՔ) ստա նա լու գոր ծըն թա ցի խթա նու մը, որ-
պես զի կա նայք կա րո ղա նան գրանց վել որ պես ը նտ րող ներ: Տնային այ ցե րի մի ջո ցով հաշ վա ռում էր կա տար-
վում՝ է լեկտ րո նային նույ նա կա նաց ման քար տեր (Է ՆՔ) ու նե ցող նե րին ցու ցա կի մեջ ա վե լաց նե լու նպա տա կով: 
ՔՀԿ-նե րին նույն պես խրա խուս վում էր խթա նել կա նանց՝ է լեկտ րո նային նույ նա կա նաց ման քար տեր (Է ՆՔ) 
ստա նա լու հա մար գրան ցու մը:124 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. 2001 թվա կա նից ի վեր ան ցկաց վող ը նտ րու թյուն նե րում ա պա հով վել է ը նտ րող նե րի 
գրանց ման և քվե ար կու թյան օր վա հա մար շր ջիկ ա րկ ղի հա սա նե լի ու թյու նը: Շր ջիկ ա րկ ղով ի րա կա նաց նում 
են այ ցեր դե պի հի վան դա նոց ներ, բան տեր, զո րա մա սեր և այլ հե ռա վոր վայ րեր:



ՄԱՍ Բ. Անդրադարձ գենդերային անհավասարություններին 
ընտրական գործընթացներում և միջոցառումներում 75

Շր ջիկ գրան ց� մ 

Ընտ րող նե րի գրանց ման վայր հաս նե լու հա մար բա վա-
րար ժա մա նակ և ռե սուրս ներ չու նե նա լու հետ կապ ված 
խն դիր նե րից ը նտ րա զանգ վա ծին հնա րա վո րինս զերծ 
պա հե լու նպա տա կով՝ ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է 
գրանց ման գոր ծըն թա ցը « մո տեց նել» մարդ կանց: Ե թե 
շր ջիկ գրանց ման տար բե րա կը հա սա նե լի է, ա պա շատ 
կար ևոր է, որ ը նտ րող նե րը տե ղե կու թյուն ստա նան 
ի րենց տա րած քում գրանց ման վայ րի և ժա մա նա կա-
ցույ ցի վե րա բե րյալ:

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա-
զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե րից 12-ը (34% ֊ը) նշել են, որ 
« գյու ղա կան վայ րե րում շր ջիկ գրանց ման կենտ րոն նե րի 
առ կա յու թյուն են ա պա հո վել, որ պես զի քա ղա քա ցի նե րը 
խու սա փեն հե ռա վո րու թյան հետ կապ ված խն դիր նե-
րից»։ Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Բե նի նը, Կա նա դան, Կոն գոյի 
Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թյու նը, Վրաս տա նը, 
Ի րա քը, Ղա զախս տա նը, Մո զամ բի կը, Նա մի  բի ան, 
Պա ղես տի նը, Հա րա վային Աֆ րի կան, Թու նի սը և Ու-
գան դան: Նման կենտ րոն ներ սո վո րա բար ստեղծ վում 
են այն շր ջան նե րում և ը նտ րա տա րածք նե րում, ո րոնք 
աշ խար հագ րո րեն մե ծ են ու հե ռա վոր, և կա եր կար 
հե ռա վո րու թյուն ներ ան ցնե լու ան հրա ժեշ տու թյուն: Ի 
լրումն  այս դեպ քե րի, փոս տով գրանց վե լու տար բե րա-
կը հա սա նե լի է ո րոշ ե րկր նե րում (Ա վստ րա լի ա, Բոս նի ա 
և Հեր ցե գո վի նի նա, Կա նա դա, Գեր մա նի ա, Իռ լան դի ա, 
Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն), ի սկ ա ռա վել սա կա վա-
թիվ դեպ քե րում հա սա նե լի է նաև առ ցանց գրանց վե լու 
տար բե րա կը (Ա վստ րա լի ա, Կա նա դա, Դա նի ա):110

 Կար ևոր է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ շր ջիկ 
գրան ցու մը և հաշ վա ռու մը կա րող են թանկ ար ժե նալ, 
բայց շատ դեպ քե րում դա կա րող է լի նել հե ռա վոր վայ-
րե րում ը նտ րող նե րին հաս նե լու մի  ակ ու ղին:

Ընտ րող նե րին գրանց ման վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում 
Ընտ րող նե րին ան հրա ժեշտ է տե ղե կատ վու թյուն այն 
մա սին, թե ի նչ պես և որ տեղ է պետք գրանց վել և ե րբ 
են գրանց ման կենտ րոն նե րը բաց: Կա նանց պետք է 
խրա խու սել, որ պես զի գրանց վեն հատ կա պես այն դեպ-
քե րում, ե րբ մշա կու թային նոր մե  րը են թադ րում են, որ 
ը նտ րու թյուն նե րը մի  այն տղա մարդ կանց հա մար են, 
ի նչ պեն նաև գրա գի տու թյան ցածր մա կար դակ ու նե ցող 
հա սա րա կու թյուն նե րում կամ լայ նա տա րած քա ղա քա-
կան ան տար բե րու թյան մթ նո լոր տում: Գրա գի տու թյան 
ցածր մա կար դակ ու նե ցող ե րկր նե րում կա նայք կազ-
մում են ոչ գրա գետ ը նտ րող նե րի ա մե  նա մե ծ տե սա կա-
րար կշիռ ու նե ցող զանգ վա ծը: Ո րոշ հա մա տեքս տե րում 
ան հրա ժեշտ է նաև ա պա հո վել, որ տե ղե կատ վու թյու նը 
տրա մադր վի տար բեր լե զու նե րով։111

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե-
տա զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե րից 22 ֊ը (63% ֊ը) նշել են, 
որ ի րենք «ՀԿ-նե րի և կա նանց հար ցե րով զբաղ վող 
ներ պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ համ տեղ 
ի րա կա նաց րել են ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման 
մի  ջո ցա ռումն  եր՝ խրա խու սե լով կա նանց գրան ցու մը»։ 
Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, Բե լա ռու սը, Բե նի նը, 
Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նան, Կենտ րո նաֆ րի կյան Հան-
րա պե տու թյու նը, Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա-
պե տու թյու նը, Մա դա գաս կա րը, Մա լա վին, Մո զամ բի կը, 
Նա մի  բի ան, Պա ղես տի նը, Պա կիս տա նը, Կոն գոյի Հան-
րա պե տու թյու նը, Հա րա վային Աֆ րի կան, Տան զա նի ան, 
Թու նի սը և Ու գան դան:

Ի րա զեկ ման մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի մի  շարք օ րի նակ ներ 
բեր ված են ստ րոև. 

Զիմ բաբ վե. Ձգ տե լով հաս նել գեն դե րային հիմ նա հար ցե րը հաս ցե ագ րող ը նտ րող նե րի գրանց ման
2013 թվա կա նի հու լի սին Զիմ բաբ վե ում քա ղա քա կան դաշ տի ո ղջ շր ջա նա կը ներ կա յաց նող կա նայք խա ղաղ ե րթ 
ան ցկաց րե ցին և ներ կա յաց րե ցին միջ նոր դու թյուն՝ պա հան ջե լով ը նտ րող նե րի գրանց ման գեն դե րային զգա յուն 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պում: 

Կա նանց հար ցե րով զբաղ վող մի քա նի կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ան ցկաց ված հե տա զո տու թյու նը ցույց էր 
տվել, որ ը նտ րող նե րի գրանց ման ըն թա ցա կար գը թե րա ցել էր հաշ վի առ նել կա նանց հա տուկ կա րիք նե րը՝ դրանց 
չար ձա գան քե լու փաս տը պայ մա նա վո րե լով կա նանց ստանձ նած գեն դե րային դե րե րով որ պես մայ րեր և խնա մա-
կալ ներ: Նշ վում էր, որ տա րեց նե րը, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նայք և հղի կա նայք հա տուկ ու շադ րու թյան 
չէ ին ար ժա նա ցել ո րոշ գրանց ման կենտ րոն նե րի ան մատ չե լի ու թյան մի ջա վայ րում, և ո րոշ պաշ տո նյա ներ հրա-
ժար վել է ին հաշ վի առ նել պո տեն ցի ալ ը նտ րող նե րի հա տուկ կա րիք նե րը: 

Հայ ցը ներ կա յաց վեց Ռե գիստ րի գլ խա վոր գրա սե նյա կին, Զիմ բաբ վե ի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին, Ֆի նանս-
նե րի նա խա րա րու թյա նը և Հա մա տեղ մո նի տո րին գի և ի րա կա նաց ման հանձ նա ժո ղո վին:125
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 • Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թյուն. Ի րա-
զեկ ման ար շավն  եր են ի րա կա նաց վել 2009 և 2010 
թվա կան նե րին՝ ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րում կա նանց 
թվա քա նա կի ա վե լաց ման ո ւղ ղու թյամբ, այդ թվում՝ հե-
ռա վոր մար զե րում կին ը նտ րող նե րի գրանց ման թի րա-
խային ար շավն  ե րի տես քով:112

 •  Սու դան.  2009 թվա կա նին ՄԱԶԾ-ն տրա մադ րեց ա վե-
լի քան 1,2 մլն Ա ՄՆ դո լա րի փոքր դրա մաշ նորհ ներ 41 
ՔՀԿ-նե րի: Դրա մաշ նոր հա ռու նե րը վե րա պատ րաստ-
վե ցին գրանց ման գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ ը նտ րող-
նե րի կր թե լու մե  թո դա բա նու թյան թե մայով, ո րը նե րա-
ռումն  էր նաև կա նանց ի րա զեկ ման բա ղադ րի չը։35

 Հա րա վային Սու դան. ՄԱԿ-ի Կա նայք և UNMIS ը նտ-
րու թյուն նե րի ա ջակց ման թի մի  գեն դե րային հար ցե րը 
հա մա կար գող բա ժի նը օ ժան դա կե ցին Հա րա վային Սու-
դա նի բո լոր 79 շր ջան նե րում գրանց ման գոր ծըն թա ցի 
վե րա բե րյալ դա սըն թա ցա վար նե րի ու սուց ման կազ մա-
կերպ մա նը: « Դու պետք է գրանց վես» խո րագ րով պաս-
տառ նե րը և քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյան ձեռ նար կը 
լայն տա րա ծում գտան:

 Գեն դե րային �  ղղ վա ծ�  թյամբ դա սըն թաց ներ գրան-
ցող ան ձնա կազ մի  հա մար

 Գեն դե րային զգա յուն ըն թա ցա կար գե րի և կա նոն նե րի 

նե րա ռու մը կա րող է բա վա րար չլի նել գեն դե րային բա-
ղադ րի չով պայ մա նա վոր ված ը նտ րող նե րի գրանց ման 
հա մար: Նույ նիսկ ե թե գրան ցող խմ բե րը վե րա պատ-
րաստ վում են, ո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ կա րող են սահ-
ման ված չլի նել աշ խա տան քի բնու թագ րե րում կամ գործ-
նա կա նում չի րա կա նաց վել: Գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան վե րա բե րյալ նկա տա ռումն  ե րը կա րող են մոռց վել 
կամ գործ նա կա նում փո խա րին վել այլ պա հանջ նե րով։

Ըն թա ցա կար գե րի կի րառ մա նը հետ ևո ղա կան լի նե լը 
պա հան ջում է, որ պես զի դրանք հրա հանգ նե րի, ստու-
գա ցան կե րի և բնու թագ րե րի տես քով ա մե ն օր օգ տա-
գործ վեն գրան ցում ի րա կա նաց նող մաս նա գետ նե րի 
կող մի ց: Աֆ ղանս տա նում քար տե րի տրա մադր ման 
հա մար պա տաս խա նա տու աշ խա տակ ցի հս տա կո րեն 
սահ ման ված պար տա կա նու թյունն է «ա պա հո վել լու-
սան կար վող կա նանց գաղտ նի ու թյու նը» և հի շեց նել 
կա նանց, որ նրանք կա րող են ը նտ րել մատ նա հետք 
հանձ նե լու տար բե րա կը լու սան կար վե լու փո խա րեն: 
Գրան ցում ի րա կա նաց նող աշ խա տող նե րի վե րա պատ-
րաս տու մը նե րա ռում է ան դրա դարձ այն գոր ծո ղու թյուն-
նե րին, ո րոնք սահ մա նա փա կում են ա մուս նու՝ կնոջ 
ա նու նից գրանց ման հնա րա վո րու թյու նը, և ա պա հո վում 
են, որ կի նը կա րո ղա նա ը նտ րել մատ նա հետք հանձ նե-
լու տար բե րա կը լու սան կար վե լու փո խա րեն։113

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 •  Որ պես քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու նա խա պայ ման, 
գրանց ման գոր ծըն թա ցը պա հան ջում է հա տուկ ու շադ-
րու թյուն գեն դե րային հա վա սա րու թյան տե սան կյու նից։
 •  Գոր ծող գրանց ման մե  թոդ նե րը, այդ թվում՝ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թեր ու նե նա լու պա հան ջը, ե րբ կա-
նայք պե տա կան մար մի ն նե րի կող մի ց դրանք չեն ստա-
ցել, կա րող են ա կա մայից ազ դել կա նանց մաս նակ ցու-
թյան վրա:
 • Գ րանց ման գոր ծըն թա ցի գեն դե րային վեր լու ծու թյու նը 
կա րող է օգ տա կար լի նել մատ նան շե լու հա մար հնա րա-
վոր բա րե փո խումն  ե րը, ո րոնց ի րա կա նա ցու մը կա րող է 
ա վե լաց նել կա նանց գրանց ման ցու ցա նիշ նե րը։ 
 • Ընտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են դի տար կել կա նանց 
թի րա խա վո րող հա տուկ նա խա ձեռ նու թյուն ներ, ի նչ պի-
սիք ե ն՝ մի  այն կա նանց հա մար նա խա տես ված գրանց-
ման կենտ րոն նե րը կամ հեր թե րը, շր ջիկ գրան ցու մը, 
գրանց ման պա հան ջի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րու մը և գրան ցող ան ձնա կազ մի  հա մար գեն դե-
րային բա ղադ րի չով պայ մա նա վոր ված դա սըն թաց նե րի 
կազ մա կեր պու մը։
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Ընտ րա կան մար մին նե րը պա տաս խա նա տու են գոր ծու նե ու թյուն նե րի լայն շր ջա նա կի հա մար, այդ 
թվում՝ թեկ նա ծու նե րի և քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ա ռա ջադ րում նե րի ըն դուն ման և վա-
վե րաց ման ա ռանց քային գոր ծա ռույթ նե րի, ը նտ րող նե րի գրանց ման, քվե ար կու թյան կազ մա կերպ-
ման, հաշ վար կի, տվյալ նե րի ամ փոփ ման և ար դյունք նե րի հրա պա րակ ման հա մար:126 Ը նտ րա կան 
մար մին նե րը կա րող են ստա նալ պե տա կան ֆի նան սա վո րում և վե րահս կել քա րոզ չու թյան հա մար 
կա տար ված ծախ սե րը, թեև այս գոր ծա ռույթ նե րը կա րող են լի նել նաև այլ նա խա րա րու թյուն նե րի 
(օ րի նակ՝ ներ քին գոր ծե րի կամ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն նե րի), քա ղա քա կան կու-
սակ ցու թյուն նե րին գրան ցող կամ այլ մար մին նե րի պա տաս խա նատ վու թյան ներ քո:127 Ը նտ րա կան 
մար մի նը պետք է հա մա կար գի կու սակ ցու թյուն նե րի և թեկ նա ծու նե րի գրանց ման հա մար պա-
հանջ վող ըն թա ցա կար գե րը և ա պա հո վի, որ բո լոր հա մա պա տաս խան օ րենք նե րը կի րառ վեն ան-
կողմ նա կա լու թյան սկզ բուն քով:

Թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման ըն թա ցա կար գե րը սահ-
մա նում են քվե ա թեր թի կում ը նդ գրկ վե լու թեկ նա ծու նե-
րի ի րա վա սու թյու նը:128 Շատ ե րկր նե րում թեկ նա ծու նե րը 
գրանց վում են քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան ա ջակ ցու-
թյամբ (կամ որ պես կու սակ ցու թյան կամ խմ բա վոր ման 
ան դամ), հատ կա պես հա մա մաս նա կան ը նտ րա կան 
հա մա կար գի դեպ քում, մի նչ դեռ ո րոշ հա մա կար գեր 
թույլ են տա լիս ան կախ թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադ րու մը: 
Ը ստ ա մե  նայ նի, օ րենսդ րո րեն սահ ման վում է գրանց-
ման հայ տե րի ժա մա նա կա ցույ ցը և ա պա հով վում է, որ 
բո լոր կու սակ ցու թյուն ներն ու թեկ նա ծու նե րը ար ժա նա-
նան հա վա սար վե րա բեր մուն քի:129 Կու սակ ցու թյան կամ 
թեկ նա ծո ւի ա ռա ջադ րու մը հաս տա տե լու հա մար ո րա-
կա վոր ման պա հանջ նե րը նե րա ռում են տա րի քը, ազ-
գու թյու նը, ֆի նանս կան ա պա հով վա ծու թյու նը, ը նտ րող-
նե րի կող մի ց ա ջակ ցու թյան մա կար դա կը և քրե ա կան 
կամ ը նտ րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար դա-
տա պարտ ված չլի նե լու հան գա ման քը:130 Ա ռա ջադ րու մը 
հա ճախ են թադ րում է ը նտ րագ րա վի վճա րում: Ը նտ րա-
կան մար մի  նը կա րող է հրա պա րա կել թեկ նա ծու նե րի 
ա ռա ջադր ման կա նոն նե րը տար բեր լրատ վա մի  ջոց նե րի 
մի  ջո ցով, որ պես զի տե ղե կատ վու թյու նը հա սա նե լի լի նի 
նաև կա նանց, ի սկ ժա  ետ նե րը և ա ռա ջադ րումն  ե րի 
ներ կա յաց ման հա մար սահ ման ված վայ րե րը մատ չե լի 

լի նեն բո լոր քա ղա քա ցի նե րին։

Չ նա յած ո րա կա վոր ման պա հանջ նե րը տար բեր վում 
են ը ստ եր կիր նե րի, պետք է հաշ վի առ նել այն հան-
գա ման քը, թե որ քա նով են դրանք կա նանց նկատ-
մամբ ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն խտ րա կան: 
Օ րի նակ, ե թե թեկ նա ծո ւի հա մար սահ ման ված ը նտ-
րագ րա վը չա փա զանց բարձր է, ա պա ա վե լի աղ քատ 
խա վին պատ կա նող թեկ նա ծու նե րը կա րող են հո ւա-
հատ վել և չգ րանց վել: Քա նի որ շատ ե րկր նե րում 
աղ քատ բնակ չու թյան մե ծ մա սը կա նայք են, ա պա այս 
պա հան ջը կա րող է ա նուղ ղա կի ո րեն խո չըն դո տել կին 
թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր մա նը: Պետք է հաշ վի առ նել 
նաև այն օ րենք նե րը, ո րոնք ազ դում են թեկ նա ծո ւի և 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան գրանց ման վրա, մաս նա-
վո րա պես օ րենք նե րը, ո րոնք պա հան ջում են, որ ա ռա-
ջադր վող թեկ նա ծու նե րի ո րո շա կի հա մա մաս նու թյու նը 
կազ մե ն կա նայք կամ այլ թեր ներ կա յաց ված խմ բեր, ի նչ-
պես նաև օ րենք նե րը, ո րոնք պա հան ջում են քա րո զար-
շա վի հա մար ֆի նան սա կան հատ կա ցումն  ե րի ծա վա լի 
կր ճա տում, ե թե թեկ նա ծու նե րի մե ջ չկան ո րո շա կի 
հա մա մաս նու թյամբ ներ կա յաց ված կա նայք: Եր բեմն  
բո լոր պա հանջ նե րի բա վա րար ման մա սին ո րո շու մը 
կա յաց նում է դա տա րա նը կամ վերջ նա կան ո րո շումն  եր 

Թեկ նա ծու նե րի և քա ղա քա- 
կան կու սակ ցու թյուն նե րի 
ա ռա ջադ րումն ու գրան ցու մը

10
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կա յաց նե լու լի ա զո րու թյուն ու նե ցող ը նտ րա կան վար չա-
րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մի  նը:131  

10.1. Թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման կա նոն-

նե րի կի րա ռումն ը ստ քվո տայի 

Ա վե լի քան 80 ե րկր ներ օ րենսդ րա կան կար գով սահ մա-
նել են ժա մա նա կա վոր հա տուկ մի  ջոց ներ (ԺՀՄ) գեն դե-
րային քվո տա նե րի տես քով, ո րոնք ո ւղղ ված են ո րո շում 
կա յաց նող մար մի ն նե րում, մաս նա վո րա պես՝ խորհր դա-
րան նե րում, կա նանց թվի ա վե լաց մա նը: Այդ օ րենք նե-
րը պետք է գործ նա կա նում կի րառ վեն թեկ նա ծու նե րի և 
կու սակ ցու թյուն նե րի գրանց ման ժա մա նակ: Շատ ե րկր-
նե րում գեն դե րային քվո տա նե րի հա մա պա տաս խա-
նու թյու նը վե րահս կե լու և կի րա ռե լու լի ա զո րու թյու նը 
պատ կա նում է թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման հա մար 
պա տաս խա նա տու իշ խա նա կան մարմն  ին, ո րը հա ճախ 
հենց ը նտ րա կան մար մի նն է: Ը նտ րա կան մար մի ն նե րը 
կա րող են ու նե նալ ի րա վա սու թյուն պա հան ջե լու քա ղա-
քա կա կան կու սակ ցու թյուն նե րից թեկ նա ծու նե րի ցու-
ցակ նե րը վե րա կազ մե լ կամ վե րա նայել քվո տայի պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան կամ կա րող են պատ ժել 
գեն դե րային քվո տայի պա հանջ նե րը չբա վա րա րող կու-
սակ ցու թյուն նե րին՝ կի րա ռե լով ֆի նան սա կան տույ ժեր, 
ի նչ պես նաև ո րա կազր կել՝ թույլ չտա լով մաս նակ ցել 
ը նտ րա պայ քա րին: Ը նտ րա կան մար մի ն նե րի՝ օ րենսդ-
րու թյամբ սահ ման ված քվո տան վե րահս կե լու և կի րա-
ռե լու պար տա կա նու թյուն նե րը ար տա ցոլ ված են ստորև 
բեր ված օ րի նակ նե րում.

Շատ ե րկր նե րում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, 
ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում քվո տայի օ րենք նե րի 
պա հանջ նե րին, են թարկ վում են պատ ժա մի  ջոց նե րի: 
Քվո տա նե րին ան հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ քում 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը կա րող են են թարկ-
վել հետ ևյալ պատ ժա մի  ջոց նե րին.

 •  Թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման քվո տային չհա մա-
պա տաս խա նող ը նտ րա կան ցու ցակ նե րի մե ր ժում 
կամ ան վա վեր ճա նա չում (Էկ վա դոր, Պա րագ վայ, 
Ար գեն տի նա, Սե նե գալ)

 •  Ի րա վա կան պատ ժա մի  ջոց ներ (Ռո ւան դա, Քե նի ա 
(ե թե խորհր դա րա նի կազ մը չի հա մա պա տաս խա-
նում սահ ման ված քվո տային, ա պա այն հա մար վում 
է հա կա սահ մա նադ րա կան) Ար գեն տի նա, Նե պալ, 
Բու րուն դի, Տան զա նի ա, Բել գի ա, Կոս տա-Ռի կա և 
Սե նե գալ)

 •  Քա ղա քա կան խո չըն դոտ ներ (Բել գի ա յում և Բրա զի-
լի ա յում կա նանց կող մի ց չզ բա ղեց րած պաշ տոն նե րը 

Թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման հա մար օ րեն-
քով սահ ման ված քվո տա նե րի օ րի նակ ներ, 
ո րոնք պետք է վե րահսկ վեն ը նտ րա կան 
մար մին նե րի կող մից Խորհր դա րա նի ստո-
րին պա լատ

Հա յաս տան

 •  Հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ը նտ րա կան ցու-
ցա կի 2-րդ հա մա րից սկ սած ցան կա ցած ամ բողջ 
թվով հն գյակ նե րում յու րա քան չյուր սե ռի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի թի վը չպետք է գե րա զան ցի 80 տո-
կո սը։ (2011 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի 108-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կետ)

 •  Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը մե ր-
ժում է կու սակ ցու թյան, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին-
քի ը նտ րա կան ցու ցա կի գրան ցու մը, ե թե ը նտ րա կան 
ցու ցա կը չի հա մա պա տաս խա նում սույն օ րենսգր քի 
108-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված պա հանջ-
նե րին, այդ թվում՝ օ րեն քով սահ ման ված թեկ նա-
ծու նե րի քվո տան։ (2011 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ 
ը նտ րա կան օ րենսգր քի 110-րդ հոդ ված)։

 Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա

 • Յու րա քան չյուր ը նտ րա կան ցու ցակ նե րա ռում է 
կին և տղա մարդ թեկ նա ծու ներ, ով քեր հա վա սա-
րա պես ներ կա յաց ված են: Հա վա սար ներ կա յաց-
վա ծու թյուն գրանց վում է այն դեպ քում, ե րբ յու րա-
քան չյուր սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը կազ մում 
է ը նտ րա կան ցու ցա կում ը նդ գրկ ված թեկ նա ծու նե-
րի ը նդ հա նուր թվի ա ռն վազն 40 տո կո սը։ (Հոդ ված 
4.19 [4]): 

 • Ա ռա վել քիչ ներ կա յաց ված սե ռը պետք է բաշխ վի 
թեկ նա ծու նե րի ցու ցա կում հետ ևյալ սկզ բուն քով. 
Ա ռա ջին եր կու (2) թեկ նա ծու նե րի մե ջ ա ռն վազն մե կ 
(1) փոք րա մաս նու թյուն կազ մող սե ռի ներ կա յա ցու-
ցիչ, ա ռա ջին հինգ (5) թեկ նա ծու նե րի մե ջ եր կու (2) 
փոք րա մաս նու թյուն կազ մող սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ և 
ա ռա ջին ո ւթ (8) թեկ նա ծու նե րի մե ջ ե րեք (3) փոք րա-
մաս նու թյուն կազ մող սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ և այլն 
(Հոդ ված 4.19 [4]): Ե թե    ցու ցա կում առ կա է ան հա մա-
պա տաս խա նու թյուն, ա պա Կենտ րո նա կան ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղովն  ըն դու նում է ցու ցա կի մի  այն մի  
մա սը մի նչև այն հա մա րը, ո րը հա մա պա տաս խա-
նում է օ րեն քի պա հանջ նե րին (Հոդ ված 4.19 [8]):
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թեկ նա ծու նե րի ա ռն վազն 20% ֊ը լի նեն կա նայք (հոդ-
ված 27.1, Խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն ներ, (Մեծ 
Պե տա կան    Խու րալ), 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15): 

 • Ընդ հա նուր ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը կամ տա րած-
քային հանձ նա ժո ղո վը մե ր ժում է ը նտ րա կան ցու ցա-
կը, ե թե այն չի հա մա պա տաս խա նում 27-րդ հոդ վա ծի 
դրույթ նե րին, այդ թվում՝ օ րեն քով սահ ման ված թեկ-
նա ծո ւա կան քվո տա նե րի պա հան ջին:

 Պա րագ վայ

 •  Կու սակ ցու թյուն նե րից պա հանջ վում է ու նե նալ ներ քին 
կու սակ ցա կան մե  խա նիզմն  եր, ո րոնք ա պա հո վում 
են ը նտ րո վի պաշ տոն նե րում կա նանց ա ռն վազն 20% 
մաս նակ ցու թյուն (Ը նտ րա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 
32 [ռ] [1]): Ը նտ րա կան ցու ցակ նե րում յու րա քան չյուր 
հին գե րոր դը պետք է լի նի կին թեկ նա ծու (Ը նտ րա կան 
օ րենս գիրք, հոդ ված 32 [ռ] [2]):

 •  Կու սակ ցա կան ցու ցակ նե րը, ո րոնք չեն հա մա պա-
տաս խա նում քվո տային, չեն հաս տատ վում Ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց (Ը նտ րա կան օ րենս գիրք, 
հոդ ված 32 [ռ] [3]):

Աղ բյու րը՝ ԺԸԱԻ, ՄԽՄ և Ստոկ հոլ մի  հա մալ սա րան, 
Կա նանց քվո տա նե րի հա մընդ հա նուր տվյալ նե րի բա-
զա, www.quotaproject.org 

 Էկ վա դոր

 • 2009 և 2012 թվա կան նե րի ը նտ րա կան օ րենսգր քի 99-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ տղա մարդ և կին թեկ նա ծու-
նե րի ա նուն նե րը հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գով 
ը նտ րու թյուն նե րին ներ կա յաց վում են հա ջոր դա բար 
մի նչև ցու ցա կի ա վար տը: 

 • Ընտ րա կան ցու ցակ նե րը մե րժ վում են ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց, ե թե դրանք չեն հա մա պա-
տաս խա նում Սահ մա նադ րու թյամբ և Ը նտ րա կան 
օ րենսգր քով սահ ման ված գեն դե րային հա վա սա րու-
թյան դրույթ նե րին: (Ը նտ րա կան ի րա վունք 2009/2012, 
հոդ ված 105): 

 Գա յա նա
 • Յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյան ը նտ րա կան ցու-

ցա կում թեկ նա ծու նե րի մե կ եր րոր դը պետք է լի նեն 
կա նայք (« Ժո ղովր դի ներ կա յա ցուց չու թյան մա սին» 
օ րենք, Բա ժին 11Բ): 

 • Ե թե ցու ցա կը չի հա մա պա տաս խա նում քվո տային, 
ա պա Հանձ նա ժո ղո վը պետք է այդ մա սին տե ղե կաց-
նի և թույլ տա կու սակ ցու թյա նը ո ւղ ղել այն: Մի այն 
Հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց ճիշտ հա մար վե լու դեպ քում 
ցու ցա կը կա րող է հաս տատ վել (« Ժո ղովր դի ներ կա-
յա ցուց չու թյան մա սին» օ րենք, բա ժին ներ 14 և 17):

Ղրղզս տան

 • 2011 թվա կա նին փո փոխ ված Ը նտ րա կան օ րենս գիր քը 
սահ մա նում է ը նտ րա կան ցու ցակ նե րում յու րա քան-
չյուր սե ռի հա մար նվա զա գույ նը 30% քվո տա (Ը նտ րա-
կան օ րենս գիրք, հոդ ված 60 [3]): 

 • Ընտ րա կան ցու ցակ նե րը, ո րոնք չեն հա մա պա տաս-
խա նում քվո տայի պա հանջ նե րին, մե րժ վում են 
Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց (Ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի 2011 թվա կան, Հոդ ված 61 [3]): Ը նտ րա կան 
ցու ցա կում կա րող են ներ կա յաց ված լի նել ի րար հա-
ջոր դող և նույն սե ռին պատ կա նող ե րեք կամ պա կաս 
թեկ նա ծու ներ (Ը նտ րա կան օ րենս գիրք 2011, հոդ ված 
60 [3]):

 Մոն ղո լի ա

 • 2011 թվա կա նին Մոն ղո լի այի ը նտ րա կան օ րենսդ րու-
թյան մե ջ ա վե լաց վեց օ րենսդ րո րեն սահ ման ված թեկ-
նա ծո ւա կան քվո տայի մա սին դրույ թը, ո րը պա հան-
ջում էր, որ եր կու ը նտ րա կար գե րի (մե  ծա մաս նա կան 
և հա մա մաս նա կան) պա րա գա յում կու սակ ցու թյուն նե-
րի կող մի ց ը նտ րա կան ցու ցակ նե րում ներ կա յաց ված 
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թա փուր են մն ում)
 •  Ֆի նան սա կան տույ ժեր այն կու սակ ցու թյուն նե րին, 

ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում կին թեկ նա ծու նե րի 
հա մար սահ ման ված քվո տայի պա հան ջին (Բո լի վի ա, 
Բուր կի նա Ֆա սո, Կա բո Վեր դե, Կո լում բի ա, Խոր-
վա թի ա, Ֆրան սի ա, Վրաս տան, Իռ լան դի ա, Քե նի ա, 
Նի գեր, Պոր տու գա լի ա և Կո րե այի Հան րա պե տու-
թյուն)

 •  Ար գե լանք կամ պա տիժ պե տա կան վե րահս կո ղա-
կան մե  խա նիզմն  ե րի կող մի ց (Հա վա սա րու թյան կամ 
հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի հանձ նա ժո ղո վի 
կամ այլ լի ա զոր մար մի ն նե րի կող մի ց)

 •  Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ո րա կազր կում 
ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու հե տա գա պայ քա-
րից՝ օ րեն քի պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու 
պատ ճա ռով (Ղրղզս տան)

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են նաև տար բեր գոր-
ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նել՝ խրա խու սե լու քվո տա նե-
րի դրույ թին հա մա պա տաս խա նու թյունն ա ռանց ի րա-
վա կան մե  խա նիզմն  ե րի կի րառ ման. 

 • Աֆ ղանս տա նում 2014 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րից 
ա ռաջ Ան կախ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  (ԱԸՀ) 
ի րա կա նաց րեց մի  շարք մի  ջո ցա ռումն  եր՝ կին թեկ-
նա ծու նե րի ա ռա ջադ րու մը խթա նե լու նպա տա կով: Ի 
պա տաս խան կա նանց ա ռա ջադր ման ցածր մա կար-
դա կի, Ան կախ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը (ԱԸՀ) 
փոր ձում էր ան դրա դառ նալ կին թեկ նա ծու նե րի ա ռջև 
ծա ռա ցած ֆի նան սա կան խո չըն դոտ նե րին: Ո րո շում 
կա յաց վեց փոխ հա տու ցել Մար զային խորհր դի կին 
թեկ նա ծու նե րի կող մի ց վա ճար ված ը նտ րագ րավն  ե-
րը և ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել պաս տառ նե րի պատ-

Թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման քվո տա նե րի 
կի րա ռու մը Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում

 Ընտ րա կան մարմն  ին վե րա պահ ված է ը նտ րա կան 
օ րեն քի ա նա չառ կի րա ռումն  ա պա հո վե լու կար ևոր 
գոր ծա ռույ թը, սա կայն եր բեմն  ը նտ րա կան մար մի -
նը կա րող է ստանձ նել քվա զի-օ րենսդ րա կան դեր 
կա նո նա կար գե րի հրա պա րակ ման հար ցում, ի սկ 
ո րոշ դեպ քե րում՝ ը նտ րա կան բո ղոք նե րի վե րա բե-
րյալ ո րո շումն  եր կա յաց նե լիս, քվա զի֊ դա տա կան 
դեր։136 Լա տի նա կան Ա մե  րի կայի շատ ե րկր նե րում 
գո յու թյուն ու նեն ը նտ րա կան տրի բու նալ ներ, ո րոնք 
հա մար վում են ը նտ րա կան հար ցե րում բարձ րա գույն 
իշ խա նա կան մար մի ն ներ և դաշ նային դա տա կան 
հա մա կար գի մաս նա գի տաց ված մի  ա վոր ներ:137 Ը նտ-
րա կան տրի բու նա լը պար տա վոր է ա պա հո վել, որ 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կող մի ց ի րա կա նաց ված 
բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը և սահ ման ված ո րո շում-
նե րը հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյա նը և 
դրա նից բխող օ րենք նե րին:138

 Հե տաքր քիր մի  տում է զար գա նում Լա տի նա կան 
Ա մե  րի կա յում, որ տեղ ը նտ րա կան տրի բու նալ նե րը 
ու սումն  ա սի րում են օ րենսդ րու թյու նը՝ քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
քվո տա նե րի օ րենսդ րա կան պա հան ջին ա պա հո-
վե լու նպա տա կով:  Ը նտ րա կան տրի բու նալ նե րի 
կա յաց րած ո րո շումն  ե րի հա մե  մա տա կան ու սումն  ա-
սի րու թյան ժա մա նակ139 Ար գեն տի նայի  և Կոս տա 
Ռի կայի տրի բու նալ նե րի նա խա գահ նե րը նշել է ին, 
որ տա րա ծաշր ջա նում քվո տայի մա սին օ րեն քի առ-
կա յու թյու նը « վե րաի մաս տա վո րել է պե տու թյան 
դե րը»՝ ա պա հո վե լով քա ղա քա կան դաշ տի զար-
գա ցումն  ե րին հա վա սա րա պես մաս նակ ցե լու բո լոր 
քա ղա քա ցի նե րի՝ տղա մարդ և կին, հիմն  ա րար ի րա-
վուն քը:140 Նրանք պն դում է ին, որ պե տու թյունն այժմ 
ըն կալ վում է որ պես ա վե լի ակ տիվ դե րա կա տար 
կա նանց քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի ի րաց ման հա-
մար առ կա խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ 
կա տար վող աշ խա տանք նե րում, հաս կա նա լով, որ 
գեն դե րային քվո տա նե րի լոկ ըն դու նու մը « մաս նա-
կի հա մա պա տաս խա նու թյուն» է Կա նանց հան դեպ 
խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին 
կոն վեն ցի ային (CEDAW): Այս հա մա տեքս տում ը նտ-
րա կան տրի բու նալ նե րը ա պա հո վում են քվո տա նե րի 
մա սին օ րենք նե րի կի րա ռու մը: Հետ ևյալ ո րո շում-
ներն ար տա ցո լում են Լա տի նա կան Ա մե  րի կա յում 
քվո տա նե րի մա սին օ րենք նե րի կի րա ռու մը. 
 • Ար գեն տի նա յ� մ Ազ գային ը նտ րա կան հանձ նա-

ժո ղո վի 1995 թվա կա նի ապ րի լի 21-ի թիվ 1864/95 
ո րո շու մը ցույց տվեց, որ նույ նիսկ այն դեպ քում, 
ե րբ կու սակ ցու թյան ան դամն  ե րի մե  ծա մաս նու-
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րաստ ման հար ցում (տ ղա մարդ և կին մար զային 
թեկ նա ծու նե րի հա մար): Այս մի  ջո ցա ռումն  ե րը նպաս-
տե ցին կին թեկ նա ծու նե րի թվա քա նա կի ա վե լաց մա-
նը և քվո տայի պա հան ջի բա վա րար մա նը: 2009 թվա-
կա նի Մար զային խորհր դի և 2010 թվա կա նի Ստո-
րին պա լա տի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ մի  քա նի 
մար զեր չու նե ին բա վա րար թվով կին թեկ նա ծու ներ՝ 
հատ կաց ված տե ղե րը լրաց նե լու հա մար: Թեկ նա ծու-
նե րի ա ռա ջադր ման վերջ նա ժա  ե տից ե րեք-չորս 
օր ա ռաջ ԱԸՀ-ն քն նար կումն  ե րի շարք ծա վա լեց կա-
նանց խոր հուրդ նե րի և կա նանց հար ցե րով զբաղ վող 
ՀԿ-նե րի հետ և ար դյուն քում կա րո ղա ցավ նպաս տել 
լրա ցու ցիչ կին թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր մա նը նախ-
քան վերջ նա ժա  ե տը:

 •  Թու նի սում 2011 թվա կա նին ը նտ րա կան մար մի  նը 
մշա կեց հա մա ձայ նագ րեր՝ օ րի նա խախտ կու սակ ցու-
թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը օ րեն քին հա մա պա տաս-
խա նեց նե լու հա մար։132 

 

թյու նը դեմ է քվե ար կում քվո տա նե րի ներդր մա նը, 
նման քվե ար կու թյու նը չի կա րող ար դա րաց նել 
կու սակ ցու թյան կող մի ց քվո տայի մա սին օ րենսդ-
րու թյամբ սահ ման ված պա հան ջը չկա տա րե լու 
հան գա ման քը: Հա ջոր դիվ, Ազ գային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վը ո րո շում ըն դու նեց առ այն, որ 
քվո տա նե րը պետք է կի րա ռել կու սակ ցու թյան 
ցու ցա կի «ի րա կան», այ սինքն՝ « հաղ թա հա րե լի» 
կե տե րի մա սով, և այս ո րո շու մը վե րա հաս տատ-
վեց նաև հե տա գա ո րո շումն  ե րում (1866-95, 2951-
01, 3507-05):141

 •  Կոս տա Ռի կա յ� մ, որ տեղ 1998 թվա կա նի ը նտ-
րու թյուն նե րում կի րառ վել էր 40% քվո տայի շե մը, 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րը չէ ին մե ր ժել քվո տայի 
պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նող ցու ցակ-
նե րը: Գե րա գույն ը նտ րա կան տրի բու նա լը 1999 
թվա կա նին ո րո շում կա յաց րեց, որ քվո տայի մա-
սին օ րեն քը պետք է մե կ նա բա նել հետ ևյալ կերպ. 
ը նտ րա կան ցու ցակ նե րը պետք է յու րա քան չյուր 
սե ռի ա ռն վազն 40% ներ կա յա ցուց չու թյուն, և կա-
նայք պետք է ներ կա յաց նեն ը նտ րո վի պաշ տոն-
նե րի 40% ֊ը, ին չը ըն կալ վեր էր որ պես նա խորդ 
ը նտ րու թյուն նե րում կու սակ ցու թյուն նե րի ստա ցած 
տե ղե րի քա նակ:142 

 •  Մեք սի կա յ� մ Դաշ նային ը նտ րա կան տրի-
բու նա լը հրա ժա վեց ըն դու նել 2012 թվա կա նի 
ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող 5 տար բեր կու-
սակ ցու թյուն նե րի և եր կու կոա լի ցի ա նե րի ը նտ րա-
կան ցու ցակ նե րը, ո րոնք չէ ին բա վա րա րում 40% 
քվո տայի պա հան ջը: Նախ քան Տրի բու նա լի 2011 
թվա կա նի ո րո շու մը, կա նայք ներ կա յաց նում է ին 
մե  ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գով ա ռա ջադր ված 
թեկ նա ծու նե րի 28%-ը և հա մա մաս նա կան ը նտ րա-
կար գով ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու նե րի 40,2%-ը: 
Տրի բու նա լի ո րոշ ման հա մա ձայն՝ 2012 թվա կա նին 
այդ տո կոս նե րը ա ճե ցին՝ հաս նե լով հա մա պա-
տաս խա նա բար 41.5% ֊ի և 49.5% ֊ի:143

 •  Պե ր�  � մ Ազ գային ը նտ րա կան տրի բու նա լը 
ո րո շեց (2010 թվա կա նի հու լի սի 26-ի ո րո շում 721-
2010), որ կու սակ ցու թյուն նե րի ը նտ րա ցու ցա կում 
կա նանց տո կո սը կա րող է կլո րաց վել մի նչև հա-
ջորդ ամ բողջ թի վը: Օ րի նակ, ե թե կու սակ ցու-
թյունն ա ռա ջադ րում է 29.6% կին թեկ նա ծու ներ, 
ա պա հաշ վարկ վում է 30%: Տրի բու նա լը նաև ո րո-
շում կա յաց րեց (2010 թվա կա նի հու լի սի 23-ի ո րո-
շում 670-2010), որ կու սակ ցու թյուն նե րի ցու ցա կը 
ան վա վեր է ճա նաչ վե լու, ե թե ո րոշ թեկ նա ծու ներ 
ո րո շեն ի րենց թեկ նա ծու թյու նը հա նել նույ նիսկ 
ցան կի հաս տա տու մի ց հե տո:144
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Պե տա կան ֆի նան սա վոր ման և կին թեկ նա-
ծու նե րի հա մա մաս նու թյան վե րա բե րյալ 
օ րենսդ րու թյան օ րի նակ ներ

 Ալ բա նի ա

 •  Բո լոր ը նտ րա տա րածք նե րի հա մար բազ մա նուն ցու-
ցա կում յու րա քան չյուր սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի-
վը չպետք է պա կաս լի նի 30% ֊ից և/ կամ բազ մա նուն 
ցու ցա կի ա ռա ջին ե րեք ա նուն նե րի մե ջ պետք է լի նեն 
եր կու սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (թիվ 74/2012 օ րեն քով 
փո փոխ ված թիվ 10 012, 2008 օ րեն քի 67-րդ հոդ վա ծի 
6-րդ կետ): 

 • Օ րեն քի խախ տու մը պատժ վում է 1 մի  լի ոն լեկ (7,120 
եվ րո) տու գան քով Ազ գային Ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե-
րում և 50,000 լեկ (346 եվ րո) տու գան քով տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ը նտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ:

 Բուր կի նա Ֆա սո 

 • Ընտ րա կան ցու ցա կում յու րա քան չյուր սե ռի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի թի վը չպետք է պա կաս լի նի 30% ֊ից 
(Ք վո տա նե րի մա սին օ րենք, հոդ ված 3): 

 • Ե թե կու սակ ցու թյու նը հաս նում կամ գե րա զան ցում է 
30% քվո տան, ա պա ստա նում է լրա ցու ցիչ ֆի նան սա-
վո րում (Ք վո տա նե րի մա սին օ րենք, հոդ ված 5 և 6): 

 • Ե թե քա ղա քա կան կու սակ ցու թյու նը չի բա վա րա րում 
քվո տայի դրույ թը, ա պա նա խընտ րա կան քա րո զար-
շա վի հա մար պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը կր ճատ-
վում է 50% ֊ով: (Ք վո տա նե րի մա սին օ րենք, հոդ ված 
5 և 6): 

Իռ լան դի ա

 •  Հա մա ձայն 1997 թվա կա նի ը նտ րա կան օ րենսգր քի 
17-րդ մա սի, ո րը փո փոխ վել է 2012 թվա կա նի « Քա-
ղա քա կան ֆի նան սա վոր ման մա սին» օ րեն քի 42-րդ 
մա սով, օ րեն քի կի րա ռու մի ց հե տո քա ղա քա կան կու-

սակ ցու թյուն նե րը հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն նե-
րում կկորց նեն պե տա կան ֆի նան սա վոր ման 50% ֊ը, 
ե թե նրանց թեկ նա ծու նե րի ա ռն վազն 30% ֊ը կա նայք 
և ա ռն վազն 30% ֊ը տղա մար դիկ չլի նեն: Յոթ տա րի-
նե րի ըն թաց քում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե-
րը պետք է ու նե նան 40% գեն դե րային քվո տա ի րենց 
ը նտ րա կան ցու ցակ նե րում, որ պես զի ստա նան լի ար-
ժեք պե տա կան ֆի նան սա վո րում:

 Պա նա մա

 • 2012 թվա կա նի ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան թիվ 54֊
րդ կե տով սահ ման վում է, որ կու սակ ցու թյուն նե րի 
հա մար նա խա տես ված պե տա կան ֆի նան սա վոր-
ման 50% պետք է հատ կաց վի կու սակ ցու թյուն նե րի 
ան դամն  ե րի վե րա պատ րաստ մա նը, և ո րից 10% ֊ը 
պետք է օգ տա գործ վի մաս նա վո րա պես կա նանց վե-
րա պատ րաստ ման հա մար: 

 Պոր տու գա լի ա 

 • Ազ գային Ժո ղո վի, Եվ րո պա կան խորհր դա րա նի և 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ը նտ-
րու թյուն նե րի հա մար ը նտ րա կան ցու ցակ նե րը կազմ-
վում են այն պես, որ պես զի խթա նեն յու րա քան չյուր 
սե ռի ա ռն վազն 33% ներ կա յաց վա ծու թյու նը (2006 
թվա կա նի 72-րդ ո րո շում): 

 • Ե թե ցու ցա կը չի հա մա պա տաս խա նում քվո տայի մա-
սին օ րեն քին, ա պա այն հրա պարկ վում է, և կախ ված 
ցու ցա կում առ կա ան հա վա սա րու թյան մա կար դա-
կից՝ կի րառ վում են ֆի նան սա կան պատ ժա մի  ջոց ներ 
(72-րդ ո րո շում, հոդ ված 7):

Աղ բյու րը՝ Մի ջազ գային ԺԸԱԻ, Քա ղա քա կան ֆի-
նան սա վոր ման տվյալ նե րի բա զա, http://www.idea.int/
political-fi nance և ԺՒԱԻ, ՄԽՄ և Ստոկ հոլ մի  հա մալ սա-
րան, Կա նանց քվո տա նե րի հա մընդ հա նուր տվյալ նե րի 
բա զա, www.quotaproject.org

10.2. Քա րո զար շա վի ֆի նան սա վոր ման կա-
նոն նե րի կի րա ռու մը

 Վեր ջին հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում քա ղա քա կան 
դաշ տի ֆի նան սա վոր ման ո լոր տի բա րե փո խումն  եր 
են ի րա կա նաց վել 27 ե րկր նե րում, ո րոնք ա կն հայ տո-
րեն նպա տակ ու նեն գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան 
դեմ պայ քա րել պե տա կան ֆի նան սա վոր ման հա մա-
կար գի մի  ջո ցով: Այս բա րե փո խումն  ե րը հիմն  ա կա նում 

ո ւղղ ված են քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի կող մի ց 
ա ռա ջադր վող կա նանց թեկ նա ծու թյա նը, որ տեղ պե տա-
կան ֆի նան սա վո րու մը օգ տա գործ վում է որ պես խրա-
խուս ման կամ տու գան քի մի  ջոց օ րեն քով սահ ման ված 
քվո տայի պա հան ջը բա վա րա րե լու կամ չբա վա րա րե լու 
հա մար. դրա մա կան մի  ջոց նե րի մի  մա սը հատ կաց վում 
կամ կր ճատ վում է՝ հա մա ձայն քվո տայի մա սին օ րեն քի: 
Պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը կու սակ ցու թյուն նե րի հա-
մար ծա ռա յում է որ պես ֆի նան սա կան խթան քվո տայի 
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պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար կամ հան դի սա-
նում է պատ ժա մի  ջոց, ե թե չի ա պա հով վում ա ռա ջադր-
ված կամ ը նտր ված կին թեկ նա ծու նե րի հա մա ձայ նեց-
ված հա մա մաս նու թյու նը:133 

Ե թե նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի ֆի նան սա վոր ման 
վե րահսկ ման հա մար պա տաս խա նա տու են ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րը, ա պա նրանք նաև պա տաս խա նատ վու-
թյուն են կրում այդ օ րենք նե րը գործ նա կա նում կի րա-
ռե լու հա մար: Ալ բա նի ա յ� մ 2013 թվա կա նի ը նտ րու-
թյուն նե րում յու րա քան չյուր ը նտ րա կան ցու ցակ պետք է 
ու նե նար ա ռն վազն մե կ ա րա կան և մե կ ի գա կան սե ռի 
ներ կա յա ցու ցիչ ա ռա ջին ե րեք թեկ նա ծու նե րի շար քում, 
և առ հա սա րակ, ցու ցա կը պետք է պա րու նա կեր յու րա-
քան չյուր սե ռի ա ռն վազն 30% ներ կա յաց վա ծու թյուն: 
Քվո տայի պա հան ջը բա վա րա րե լու հա մար շատ կու-
սակ ցու թյուն ներ կա նանց ը նդ գր կե ցին ցու ցակ նե րի 
վեր ջում՝ հատ կաց նե լով ոչ ան ցո ղիկ տե ղեր։ Քա նի որ 
չհա մա պա տաս խա նող ցու ցակ նե րը մե ր ժե լու դրույ թը 
2012 թվա կա նին ու ժը կորց րած էր ճա նաչ վել, փո խա րե-
նը ը նտ րա կան մար մի  նը տու գա նեց ե րեք խո շոր խորհր-
դա րա նա կան կու սակ ցու թյուն նե րի՝ մի  շարք մար զե րում 
գեն դե րային քվո տա նե րի պա հան ջը չբա վա րա րե լու 
հա մար. Սո ցի ա լիս տա կան կու սակ ցու թյու նը տու գան-
վեց վեց ը նտ րա տա րածք նե րում, Հա նուն ին տեգր ման 
սո ցի ա լիս տա կան շար ժու մը տու գան վեց չորս ը նտ րա-
տա րածք նե րում, Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյա նը 

տու գան վեց չորս ը նտ րա տա րածք նե րում, ի սկ տու գան-
քի ը նդ հա նուր գու մա րը կազ մե ց 14,000,000.00 ալ բա նա-
կան լեկ: Այս տու գանք նե րը վճար վե ցին քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րին հատ կաց վող բյու ջե ից:134   

Վ րաս տա ն� մ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի մա-
սին օ րեն քի հա մա ձայն՝ թեկ նա ծու նե րի ցու ցակ նե րում 
սե ռե րից մե  կի ա ռն վազն 20 տո կոս ներ կա յաց վա ծու թյուն 
ու նե ցող կու սակ ցու թյուն նե րը ստա նում են լրա ցու ցիչ 
10 տո կոս պե տա կան ֆի նան սա վո րում: 2012 թվա կա նի 
ը նտ րու թյուն նե րում, այ նո ւա մե  նայ նիվ, ֆի նան սա կան 
խթա նը ցան կա լի ազ դե ցու թյուն չու նե ցավ: Մինչ մի  քա-
նի կու սակ ցու թյուն ներ հետ ևե ցին օ րեն քին և ստա ցան 
լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րում, խորհր դա րա նում տեղ զբա-
ղեց րած եր կու կու սակ ցու թյուն նե րը չկա րո ղա ցան բա-
վա րա րել քվո տայի պա հան ջը: 2013 թվա կա նի հու լի սին 
Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ա ռա ջար-
կեց փո փո խու թյուն ներ մտց նել քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րի ֆի նան սա կան խթան նե րը կար գա վո րող 
օ րեն քի մե ջ (Վ րաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի քա ղա քա կան 
մի  ու թյուն նե րի վե րա բե րյալ օր գա նա կան օ րենք), որ-
պես զի կող մե  րը պե տա կան բյու ջե ից ստա նան 30% հա-
վե լավ ճար (նախ կին 10% ֊ի փո խա րեն), ե թե թեկ նա ծու-
նե րի ա ռա ջադր ման հա մար ը նտ րա կան ցու ցակ նե րում 
ը նդ գրկ ված 10 թեկ նա ծու նե րից բաղ կա ցած ա մե ն խմ բի 
հա մար յու րա քան չյուր սե ռի ներ կա յաց վա ծու թյու նը լի նի 
ա ռն վազն 30% (նախ կին 20% ֊ի փո խա րեն):135 
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ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 • Ընտ րա կան մար մի ն նե րի պար տա կա նու թյուն նե րը նե րա ռում 
են թեկ նա ծու նե րի և քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ա ռա-
ջադ րումն  ե րի ըն դու նումն  ու վա վե րա ցու մը և նա խընտ րա կան 
քա րո զար շա վի ֆի նան սա վո րու մը:
 •  Կու սակ ցու թյան կամ թեկ նա ծո ւի հաս տատ ման հա մար ներ-
կա յաց վող ո րա կա վոր ման պա հանջ նե րը սահ ման վում են 
օ րենք նե րով և կա նո նա կար գե րով: Չնա յած ո րա կա վոր ման 
պա հանջ նե րը տար բեր վում են ը ստ ե րկր նե րի, պետք է հաշ-
վի առ նել այն հան գա ման քը, թե որ քա նով են դրանք կա նանց 
նկատ մամբ ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն խտ րա կան։
 •  Ա վե լի քան 80 ե րկր ներ օ րենսդ րա կան կար գով սահ մա նել են 
ժա մա նա կա վոր հա տուկ մի  ջոց ներ (ԺՀՄ) գեն դե րային քվո-
տա նե րի տես քով, ո րոնք ը նտ րա կան և այլ մար մի ն նե րը կի-
րա ռում են: Ը նտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են վե րա նայել 
կա նո նա կար գերն ը ստ քվո տայի պա հանջ նե րի կամ կա րող են 
պատ ժել գեն դե րային քվո տայի պա հանջ նե րը չբա վա րա րող 
կու սակ ցու թյուն նե րին՝ կի րա ռե լով ֆի նան սա կան տույ ժեր կամ 
թույլ չտա լով մաս նակ ցել ը նտ րա պայ քա րին: 
 • Ե թե նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի ֆի նան սա վոր ման վե-
րահսկ ման հա մար պա տաս խա նա տու են ը նտ րա կան մար-
մի ն նե րը, ա պա շատ ե րկր նե րում նրանք նաև պա տաս խա-
նատ վու թյուն են կրում այդ օ րենք նե րի գործ նա կան կի րա ռումն  
ա պա հո վե լու հա մար, ին չը կու սակ ցու թյուն նե րի հա մար ծա-
ռա յում են որ պես ֆի նան սա կան խթան քվո տայի պա հանջ նե-
րը բա վա րա րե լու հա մար կամ որ պես պատ ժա մի  ջոց, ե թե չի 
ա պա հով վում ա ռա ջադր ված կամ ը նտր ված կին թեկ նա ծու նե-
րի հա մա ձայ նեց ված նվա զա գույն հա մա մաս նու թյու նը:
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Հա մա ձայն մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի և պե տու թյուն նե րի կող մից ստանձ նած պար տա վո րու-
թյուն նե րի՝ բո լոր քա ղա քա ցի ներն ու նեն  ը նտ րե լու և ը նտր վե լու ի րա վունք ար դար և պար բե րա բար 
կազ մա կերպ վող ը նտ րու թյուն նե րում, որ տեղ ե րաշ խա վոր վում է քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյու նը: 
Որ պես ը նտ րու թյուն նե րի և քվե ար կու թյան կազ մա կերպ ման հա մար պա տաս խա նա տու մար մին-
ներ՝ ը նտ րա կան մար մին նե րը միտ ված են ա պա հո վե լու, որ ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկա ցու մը հա մա-
պա տաս խաի օ րեն քին և տվյալ ե րկ րի կող մից ստանձ նած մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րին: 
Այս ա ռու մով ը նտ րա կան մար մի ն նե րը պար տա վոր են 
հաշ վի առ նել այն պի սի մար տահ րա վեր ներ, ո րոնց կա-
նայք կա րող են ա ռե րես վել քվե ար կու թյան ժա մա նակ և 
հա տուկ մի  ջոց ներ ձեռ նար կել դրանց դեմ պայ քա րե լու 
հա մար: Կան բազ մա թիվ պո տեն ցի ալ խն դիր ներ, ո րոնց 
պատ ճա ռով կա նայք կա րող են ան հար մար ի րա վի ճա-
կում հայտն վել քվե ար կու թյան ժա մա նակ: Կա նանց 
քվե ար կե լու ի րա վուն քը կա րող է ոտ նա հար վել մշա կու-
թային նոր մե  րի պատ ճա ռով, հնա րա վոր է չխ րա խուս վի 
նրանց քվե ար կելն ը ստ սե փա կան կամ քի և նա խընտ-

րու թյան, կա նայք կա րող են չու նե նան ան հրա ժեշտ 
տե ղե կատ վու թյունն ու վս տա հու թյու նը քվե ար կե լու 
հա մար, կամ տե ղա մա սային կենտ րո նը կա րող է հա-
սա նե լի չլի նել: Ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից 
բո լոր գրանց ված ը նտ րող նե րը պետք է ու նե նան գաղտ-
նի քվե ար կե լու հնա րա վո րու թյուն՝ զերծ ա հա բե կու մի ց, 
և բո լո րի քվե նե րը պետք է հա մար վեն պաշ տո նա կան 
ը նտ րու թյան ար դյունք: Շատ ե րկր նե րում քվե ար կու-
թյու նը տե ղի է ու նե նում մե կ օր վա ըն թաց քում՝ ը նտ րու-
թյուն նե րը դարձ նե լով խա ղա ղու թյան պայ ման նե րում 

Քվե ար կու թյու նը11

Կին ը նտ րող նե րի մաս նակ ցու թյու նը խո չըն դո տող մար տահ րա վեր նե րից ե ն՝

•  Կան խա կալ մշա կու թային նոր մե րը, ո րոնք սահ մա նում են, որ կա նայք չպետք է զբաղ վեն քա ղա քա կա նու թյամբ, 
և որ քա ղա քա կա նու թյու նը մի այն տղա մարդ կանց հա մար է։ 

• Ըն տա նե կան ա վան դույթ նե րը կամ լի ա զոր ված ան ձի մի ջո ցով պար տադր ված քվե ար կու թյու նը զր կում են 
կա նանց ա զատ կա մար տա հայտ ման և ը նտ րու թյան ի րա վուն քից։

• Մ շա կու թային կամ կրո նա կան նոր մե րը, ո րոնք ար գե լում են կա նանց շփ վել ազ գա կան չհան դի սա ցող տղա մարդ-
կանց հետ, այդ թվում՝ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի և այլ ը նտ րող նե րի հետ։

•  Տե ղա մա սային կենտ րոն հաս նե լու հետ կապ ված խն դիր նե րը՝ կախ ված հե ռա վո րու թյան, ճա նա պար հի դժ վա րա-
մատ չե լի ու թյան, տնից կամ աշ խա տա վայ րից բա ցա կայե լու ժա մա նա կային սահ մա նա փակ ման և խնա մա կա լի 
պար տա կա նու թյուն նե րի պատ ճա ռով, ին չը կա րող է վե րա բե րել նաև տղա մարդ կանց։

• Մ տա հո գու թյուն նե րը կապ ված տե ղա մա սային կենտ րոն տա նող ճա նա պար հի ա պա հո վու թյան և քվե ար կու թյան 
կենտ րո նի ան վտան գու թյան հետ։

•  Տե ղա մա սային կենտ րոն հաս նե լու հետ կապ ված դժ վա րու թյուն նե րը, ե րբ ը նտ րո ղը չի բնակ վում այն տա րած-
քում, որ տեղ պետք է քվե ար կի: Ը նտ րող նե րը կա րող են հե ռու գտն վել ի րենց « հա րա զատ տե ղա մա սային 
կենտ րո նից» աշ խա տան քի կամ ու սում նա ռու թյան շար ժա ռի թով տե ղա փոխ ման պատ ճա ռով, ի նչ պես նաև 
պա տե րազ մի կամ բնա կան ա ղե տի հետ ևան քով տե ղա հան ված լի նե լու պատ ճա ռով, ին չը կա րող է վե րա բե րել 
նաև տղա մարդ կանց:

• Կա նանց շր ջա նում գրա գի տու թյան ան հա մա չա փո րեն ցածր մա կար դա կը, հատ կա պես այն կա նանց շր ջա նում, 
ով քեր տե ղա փոխ վել են այլ լեզ վա կան տա րա ծաշր ջան, ի սկ նոր լե զու սո վո րե լու հա վա նա կա նու թյու նը քիչ է։
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ի րա կա նաց ված ա մե  նա մե ծ ի րա դար ձու թյու նը լո գիս-
տի կայի տե սան կյու նից: Ը նտ րող նե րի մե ծ մա սը քվե ար-
կում է տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում, ո րոնք պետք է 
ը նտ րող նե րի հա մար ա պա հո վեն ա ռան ձին և գաղտ նի 
քվե ար կու թյան պայ ման ներ:

Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի գեն դե րային գնա հա տու մը 
կա րող է դի տար կել այս և այլ հար ցեր: Հա մընդգր կուն 
ը նտ րու թյուն նե րի ա պա հով ման հա մար պետք է հաշ վի 
առ նել խո չըն դոտ նե րը և ան հրա ժեշտ քայ լեր ձեռ նար կել 
դրանք վե րաց նե լու հա մար՝ ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու-
թյուն դարձ նե լով կա նանց քվե ի գաղտ նի ու թյան ա պա հով-
մա նը։ Հնա րա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են ո ւղղ ված 
լի նել տե ղա մա սային կենտ րո նի լո գիս տի կայի հար ցե րին, 
ի նչ պես նաև տե ղա մա սային ը նտ րա կան հան ձա ժո ղո վի 
ան դամն  ե րի ու սուց ման կազ մա կերպ մա նը:

11.1. Կա նանց քվե ի գաղտ նի ու թյան ի րա-
վուն քի ա պա հո վու մը

 Մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րը սահ մա նում են, որ 
բո լոր ը նտ րող ներն ու նեն գաղտ նի քվե ար կե լու ի րա վունք: 
Քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան պահ պա նու մը վե րա բե-
րում է բո լոր քա ղա քա ցի նե րին՝ ան կախ սե ռից: Այ նո ւա-
մե  նայ նիվ, ե թե ը ստ ա վան դույ թի տղա մար դը քվե ար կում 
է «իր ըն տա նի քի ա նու նից», ա պա ան հրա ժեշտ է այն պի-
սի ներ պե տա կան օ րենք, ո րն ը նտ րա կան մարմն  ին թույլ 
կտա պաշտ պա նել կա նանց քվե ար կու թյան գաղտ նի ու-
թյան ի րա վուն քը: Կա րե լի է ըն տա նե կան քվե ար կու թյան 
և/ կամ ը նտ րո ղի քվե ի գաղտ նի ու թյան ու կամ քի ա զատ 
ար տա հայտ ման խախ տումն  ե րի դեմ նպա տա կաուղղ-
ված մի  ջոց ներ ձեռ նար կել: Ու ժեղ օ րենսդ րա կան և կա-
նո նա կար գող դաշ տը, օ րի նա խախտ նե րի հա մար խիստ 
պա տիժ նե րը, ի նչ պես նաև ոս տի կա նու թյան և դա տա կան 

հա մա կար գի՝ քրե ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու 
պատ րաս տա կա մու թյունն ա վե լի են հեշ տաց նում ը նտ րա-
կան և այլ մար մի ն նե րի կող մի ց օ րեն քը կի րա ռե լու հա վա-
նա կա նու թյու նը:

 Ընտ րա կան մարմն  ի կող մի ց մշակ ված և կա նանց գաղտ-
նի քվե ար կե լու ի րա վուն քը հս տակ սահ մա նող շր ջա բե-
րա կան նե րը կա րող են հան դի սա նալ ա ռա ջին կար ևո րա-
գույն քայ լը այդ ո լոր տում ը նտ րա կան մարմն  ի դիր քե րի 
ամ րապնդ ման հա մար: Ը նտ րա կան մար մի  նը պետք է հե-
տա մուտ լի նի իր հրա պա րա կային խոս տումն  ե րին և լուրջ 
վե րա բե րի ստանձ նած հանձ նա ռու թյուն նե րին:

Ք վե ար կու թյուն լի ա զոր ված ան ձի մի ջո ցով 
Ո րոշ ե րկր նե րում օ րեն քը սահ մա նում է, որ քվե ար կու թյան 
օ րը ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցել չկա րո ղա ցող ա րա-
կան և ի գա կան սե ռի ը նտ րող նե րը կա րող են վա ղա ժամ 
քվե ար կել, ի սկ ե րկ րից դուրս գտն վող նե րը կա րող են քվե-
ար կել ար տերկ րում: Ո րոշ տե ղե րում այս ը նտ րող նե րը լի-
ա զո րում են մե կ այլ գրանց ված ը նտ րո ղի ի րենց ա նու նից 
քվե ար կել: Նմա նօ րի նակ մի  ջոց նե րի ձեռ նար կու մը մի տ-
ված է, որ պես զի հնա րա վո րինս շատ մար դիկ մաս նակ ցեն 
ը նտ րու թյուն նե րին և հայտ նի է որ պես « լի ա զոր ված ան-
ձի մի  ջո ցով քվե ար կու թյուն»: Լի ա զոր ված ան ձի մի  ջո ցով 
քվե ար կու թյու նը շատ ե րկր նե րում օ րեն քով սահ ման ված է 
և դիտ վում է որ պես գոր ծիք՝ օ րի նա կան կեր պով պաշտ-
պա նե լու սահ մա նա փակ շար ժո ղու նա կու թյամբ ան ձանց՝ 
ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը:145

 Ուղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյուն և/ 
կամ լի ա զոր ված ան ձի մի ջո ցով պար տադր ված 
քվե ար կու թյուն 
Այլ եր ևույթ է «ուղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյու-
նը» և/ կամ լի ա զոր ված ան ձի մի  ջո ցով պար տադր ված 
քվե ար կու թյու նը, ո րը հա ճախ շփոթ վում է լի ա զոր ված ան-
ձի մի  ջո ցով օ րի նա կան քվե ար կու թյան հետ: Ը նդ հա նուր 
առ մամբ ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյու նը 
վե րա բե րում է այն ի րա վի ճա կին, ե րբ ըն տա նի քի ղե կա-
վար նե րը (հա ճախ ըն տա նի քի տղա մար դիկ) ազ դում են 
ըն տա նի քի այլ ան դամն  ե րի վրա՝ ստի պե լով նրանց քվե-
ար կել ը ստ ի րենց պա հան ջի: Այս եր ևույ թը սո վո րա բար 
կի րառ վում է այն վար չա տա րած քային շր ջան նե րում, որ-
տեղ պահ պան վել է մե ծ ըն տա նիք նե րի ա վան դույ թը, ե րբ 
ըն տա նի քի գե րիշ խող ան դա մը ըն տա նի քին վե րա բե րող 
կար ևոր ո րո շումն  եր է կա յաց նում կամ կար ևոր գոր ծարք-
ներ է ի րա կա նաց նում: Ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե-
ար կու թյու նը կա րող է դի տարկ վել որ պես լուրջ խախ տում, 
հատ կա պես կան խամ տած ված լի նե լու պա րա գա յում, ե րբ 
ի րա կա նաց վում է ը նտ րո ղի ա զա տու թյան վրա ազ դե լու 
կամ ը նտ րե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փա կե լու մտադ րու-
թյամբ:146 Այս դեպ քե րում ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե-©

 Մ
Ա

Կ֊
ի 

նկ
ա

ր 
/ Ն

ա
յա

ն 
Թ

ա
րա



ՄԱՍ Բ. Անդրադարձ գենդերային անհավասարություններին 
ընտրական գործընթացներում և միջոցառումներում 87

ար կու թյու նը խախ տում է քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան 
ա ռանց քային սկզ բուն քը: 

Ուղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյու նը հա ճախ խո-
չըն դո տում է կա նանց ա զատ կա մար տա հայտ մա նը: Շատ 
դեպ քե րում, ան գամ ե րբ կի նը ֆի զի կա պես մաս նակ ցում է 
քվե ար կու թյա նը, նա գտն վում է մշա կու թային ա կն կա լիք-
նե րով պայ մա նա վոր ված ու ժեղ ճնշ ման տակ՝ են թարկ վե-
լու իր ա մուս նուն կամ հո րը և քվե ար կե լու նրանց կող մի ց 
կար գադր ված թեկ նա ծո ւի կամ կու սակ ցու թյան օգ տին: 
Ազ դե ցու թյու նը կա րող է տա րած վել ը նդ հուպ մի նչև ըն-
տա նի քի կին ան դամն  ե րին քվե ար կու թյան կենտ րոն ու-
ղեկ ցե լը՝ քվե ար կու թյու նը վե րահս կե լու նպա տա կով (խմ-
բային քվե ար կու թյուն), կամ ըն տա նի քի տղա մարդ ան դա-
մի  կող մի ց կնոջ ա նու նից քվե ա թեր թիկ ստա նա լը (լի ա-
զոր ված ան ձի կող մի ց պար տադր ված քվե ար կու թյուն)։147 

Ուղ ղորդ ված (ըն տա նե կան), ցե ղային կամ գյու ղա կան 
քվե ար կու թյու նը կա րող է նաև բխել այն ի րա վի ճա կից, 
ե րբ խմ բի ղե կա վար նե րը, հաշ վի առ նե լով ո րո շա կի թեկ-
նա ծո ւի հաղ թա նա կի սպառ նա լի քը կամ օ գուտ նե րը, 
հանձ նա րա րում են «ի րենց» ժո ղովր դին քվե ար կել հա նուն 
խմ բի շա հի: Օ գուտ նե րի թվին կա րող է դաս վել թեկ նա ծո-
ւի կող մի ց խոս տաց ված կա շառ քը կամ այն թեկ նա ծո ւի 
հաղ թա նա կը, ով «կ պաշտ պա նի խմ բի շա հե րը»: Կա րող 
է կի րառ վել նաև հար կադ րանք և ա հա բե կում, այդ թվում՝ 
ա մուս նա լու ծու թյան սպառ նա լիք կա նանց, ե թե նրանք 
չհետ ևեն ի րենց ըն տա նի քի, ցե ղի կամ կլա նի կող մի ց 
ստաց ված հրա հանգ նե րին:148 Թեև այս ա մե  նը խախ տում 
է ամ բողջ գյու ղի կամ ցե ղի՝ սե փա կան ը նտ րու թյամբ քվե-
ար կե լու ի րա վուն քը, այն ան հա մա չափ ազ դե ցու թյուն է 
ու նե նում կա նանց վրա՝ դուրս թող նե լով նրանց կար ևոր 
ո րո շումն  եր կա յաց նե լու դաշ տից։ 

Ուղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյան մե կ այլ ի րա-
վի ճակ ձևա վոր վում է այն մշա կույթ նե րում, որ տեղ կա 
հա մոզ մունք, որ ե թե կի նը չք վե ար կի տղա մար դու կող մի ց 
հա վա նու թյան ար ժա նա ցած թեկ նա ծո ւի օգ տին, ա պա դա 
ա մո թա լի է: Ո րոշ դեպ քե րում կա նայք ի րենք են զգում ըն-
տա նի քի ան դամն  ե րի թույլտ վու թյան կա րի քը գրանց վե լու 
և քվե ար կե լու հա մար, ի նչ պես նաև ըն դու նում են հրա-
հանգ ներ: Լի նում են նաև այն պի սի դեպ քեր, ե րբ կա նանց 
տե ղե կաց նում են, որ նման հրա հանգ նե րին դեմ գնա-
լը մե ղք է հա մար վում կամ կա րող է հիմք հան դի սա նալ 
մարմն  ա կան պատ ժի, ա մուս նա լու ծու թյան, սո ցի ա լա կան 
բա ցառ ման և ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու հա-
մար:149 

Ինչ պե՞ս կր ճա տել ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) 
քվե ար կու թյան դեպ քե րը
 Ուղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյու նը մշա կու թային 
նորմ է, և ը նտ րա կան մար մի  նը պետք է հաշ վի առ նի այն 

հան գա ման քը, որ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վի ան դամն  ե րը նույն պես կա րող են մշա կու թային 
ճնշ ման տակ թույլ տալ ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե-
ար կու թյուն կամ կա րող են մտա հոգ վել կա նանց հա մար 
բա ցա սա կան հետ ևանք նե րով, ե թե թույլ չտան ըն տա նի-
քին վե րահս կե լու նրանց քվեն: Հա ջոր դիվ ներ կա յաց ված 
են քվե ար կու թյանն ա ռնչ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի մի  շարք 
օ րի նակ ներ, ո րոնք կա րող են ի րա կա նաց վել տար բեր 
ե րկր նե րում՝ կախ ված տե ղա կան հա մա տեքս տից.

 • Խս տաց նել ը նտ րա կան օ րենս գիրքն ը նտ րու թյուն նե-
րից ա ռաջ կամ հս տակ գոր ծառ նա կան հրա հանգ ներ 
նե րա ռել քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյունն ա պա հո վե լու 
հա մար, այդ թվում՝ տե ղա մա սային կենտ րո նում կար-
գա պահ աշ խա տանք ի րա կա նաց նե լու հա մար հա տուկ 
մի  ջոց ներ սահ մա նել, տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում 
բա վա րար տա րա ծու թյուն և քվե ար կու թյան խցիկ ներ 
ու նե նալ, մի  այն մե կ ը նտ րո ղի թույլ տալ ներ կա գտն վել 
քվե ար կու թյան խցի կում և մե  կա կան քվե ա թեր թիկ տալ 
յու րա քան չյուրն:

 •  Ա ռաջ նա հերթ հա մա րել տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի վե րա պատ րաս տու մը՝ 
ան դրա դառ նա լով գաղտ նի ու թյան դրույթ նե րին հա մա-
պա տաս խա նու թյան ա պա հով մա նը։

 • Ն պա տա կաուղղ ված ի րա զեկ ման մի  ջո ցով կր թել ը նտ-
րող նե րի հատ կա պես խո ցե լի խմ բե րին, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
կա նայք և ոչ գրա գետ ը նտ րող նե րը, քվե ար կու թյան 
գաղտ նի ու թյան ի րենց ի րա վուն քի վե րա բե րյալ։

 • Խ թա նել վս տա հու թյունն ու թա փան ցի կու թյու նը՝ ա պա-
հո վե լով յու րա քան չյուր ը նտ րո ղի քվե ի գաղտ նի ու թյու-
նը։

 Մա կե դո նի այի Պե տա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո-
վը մշա կել է ռազ մա վա րու թյուն և մի  ջոց ներ է ձեռ նար-
կել ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյան դեպ քե րը 
կր ճա տե լու ո ւղ ղու թյամբ: Ըն տա նե կան քվե ար կու թյան 
կան խար գել ման ծրագ րի շր ջա նակ նե րում Պե տա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը ո ղջ աշ խա տա կազ մի ն հաս-
ցե ագր ված շր ջա բե րա կա նում նշում էր, որ ըն տա նե կան և 
լի ա զոր ված ան ձանց մի  ջո ցով քվե ար կու թյան կան խար-
գե լու մը կար ևոր է:150 Այն նաև հրա պա րա կել է ը նդ դեմ ըն-
տա նե կան և լի ա զոր ված ան ձանց մի  ջո ցով քվե ար կու թյան 
ռազ մա վա րու թյուն՝ նպա տակ ու նե նա լով մի  աս նա կան շր-
ջա նակ ստեղ ծել կա ռա վա րու թյան և դո նոր նե րի կող մի ց 
ի րա կա նաց վող բո լոր ծրագ րե րի հա մար, ո րոնք ո ւղղ ված 
են խնդ րի լուծ մա նը:151 
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11.2. Գեն դե րային հա վա սա րու թյան ա պա-
հո վումն ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում

 Տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի գտն վե լու վայ րը

 Տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի տե ղա կայ ման վայ րի հետ 
կապ ված մի  քա նի գոր ծոն ներ կա րող են բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն ու նե նալ քվե ար կել ցան կա ցող կա նանց 
վրա: Այդ գոր ծոն նե րի թվին են պատ կա նում՝ հե ռա վո-
րու թյու նը, ո րը պետք է ան ցնել տե ղա մա սային կենտ րոն 
հաս նե լու հա մար, հա սա րա կա կան տրանս պոր տի առ-
կա յու թյու նը և տա րած քի ան վտան գու թյու նը: Կա նայք 
ա վե լի հակ ված են քվե ար կե լու, ե թե տե ղա մա սային 
կենտ րո նը գտն վում է նրանց կող մի ց հա ճա խա կի այ-
ցել վող վայ րե րի մո տա կայ քում, ի նչ պի սինք ե ն՝ շու կան, 
դպ րոց նե րը կամ կլի նի կա նե րը: Ցե ղե րի կամ կլան նե րի 
դեպ քում և այն վայ րե րում, որ տեղ ե ղել է էթ նիկ, կրո նա-
կան կամ գեն դե րային բռ նու թյուն, ը նտ րող նե րը կա րող 
են հար մա րա վետ չզ գալ, ե թե նրանք ստիպ ված լի նեն 
շր ջել վե րահսկ վող տա րածք նե րում: 

Որ պես տե ղա մա սային կենտ րոն օգ տա գործ վող փաս-
տա ցի շի նու թյու նը նույն պես կա րող է ազ դե ցու թյուն 
ու նե նալ կա նանց մաս նակ ցու թյան վրա: Պետք է հաշ-
վի առ նել աս տի ճան նե րի առ կա յու թյու նը, մուտ քի մոտ 
հան դի պող ֆի զի կա կան խո չըն դոտ նե րը, ան վտան գու-
թյանն ա ռնչ վող խն դիր նե րը և շեն քի նպա տա կային օգ-
տա գոր ծու մը, օ րի նակ՝ որ պես դպ րոց կամ կրո նա կան 
հաս տա տու թյուն: Տե ղա մա սային կենտ րո նի ը նտ րու-
թյան ժա մա նակ կար ևոր է մտա ծել հեր թում գտն վող նե-
րի հար մա րա վե տու թյան և կա նանց հա մար նա խա տես-
ված սան հան գույց նե րի առ կա յու թյան մա սին: Տե ղա մա-
սային կենտ րոն նե րը պետք է նաև բա վա կա նին ըն դար-
ձակ լի նեն, որ պես զի ո րոշ ե րկր նե րում կին ը նտ րող նե րը 
ֆի զի կա պես չհպ վեն տղա մարդ կանց տե ղա մա սային 
կենտ րո նի կամ դրա շր ջա կայ քի ան բա րեն պաստ պայ-
ման նե րի պատ ճա ռով: Ա նվ տան գու թյու նը նույն պես 
ա ռաջ նա հերթ խն դիր է:

 Այս գոր ծոն նե րը կա րող են նե րառ վել տե ղա մա սային 
կենտ րո նի ը նտ րու թյան ժա մա նակ օգ տա գործ վող չա-
փա նիշ նե րի կամ ստու գա ցան կի մե ջ և պի տա նի լի նել 
ան հրա ժեշտ տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի սահ մա նե-
լիս: Օ րի նակ՝ Նե պա լում, մատ չե լի ու թյան նկա տա ռու-
մի ց ել նե լով, տե ղա մա սային կենտ րոն նե րը շեն քե րի 
ա ռա ջին հար կում է ին։152 Ո ւզ բեկս տա նում բո լոր տե ղա-
մա սային կենտ րոն նե րում մայ րե րի ու ե րե խա նե րի հա-
մար հա տուկ սե նյակ ներ և ա ռա ջին օգ նու թյան կենտ-
րոն ներ է ին ա ռանձ նաց վել:153 Հոր դա նա նում ը նտ րող-
նե րին հնա րա վո րու թյուն է ին ըն ձե ռել քվե ար կել ի րենց 
ը նտ րա տա րած քի ցան կա ցած տե ղա մա սային կենտ րո-

նում։ Այս ճկու նու թյու նը օգ տա կար է շատ կին ը նտ րող-
նե րի հա մար, ով քեր տե ղա շարժ ման սահ մա նա փա կում-
նե րի են ա ռե րես վում:154 Աֆ ղանս տա նում, հաշ վի առ-
նե լով մշա կու թային հա մա տեքս տը, կին ը նտ րող նե րի 
հա մար սահ ման վել են կին աշ խա տա կից նե րի կող մի ց 
սպա սարկ վող տե ղա մա սային կենտ րոնն ներ:155  

Շր ջիկ ա րկղ 

Ո րոշ ե րկր նե րում շր ջիկ ա րկ ղերն օգ տա գործ վում են 
գյու ղա կան վայ րե րում՝ օգ նե լու այն ը նտ րող նե րին, ով-
քեր հաշ ման դա մու թյան, հի վան դու թյան կամ տա րի քի 
պատ ճա ռով չեն կա րող եր կար ճա նա պարհ ան ցնել: 
Տնային պար տա կա նու թյուն նե րը, ե րե խա նե րի և տա-
րեց նե րի խնամ քը, ի նչ պես նաև հե ռա վոր վայ րե րից 
տե ղա մա սային կենտ րոն ներ հաս նե լու հա մար տրանս-
պոր տային ծախ սե րը կա րող են խո չըն դո տել կա նանց 
մաս նակ ցու թյա նը:156 Շր ջիկ ա րկ ղե րը կա րող են նպաս-
տել ի նչ պես կա նանց, այն պես էլ տղա մարդ կանց մաս-
նակ ցու թյան ա վե լաց մա նը հե ռա վոր վայ րե րում։

Շր ջիկ ա րկ ղով քվե ար կու թյուն կազ մա կեր պե լու դրույ թը 
սո վո րա բար ը նդ գրկ վում է քվե ար կու թյան օր վա վե րա-
բե րյալ օ րեն քի կամ կա նո նա կար գի մե ջ, մի նչ դեռ ի րա-
կա նաց ման ըն թա ցա կար գե րը պետք է հս տակ մշա կել 
և ձևա կեր պել: Ա նհ րա ժեշտ են հա տուկ պա րա գա ներ, 
վե րա պատ րաստ ված ան ձնա կազմ և շր ջիկ ա րկ ղե րի 
տե ղա կայ ման վայ րի մա սին նախ նա կան հայ տա րա րու-
թյուն: Քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյու նը պետք է պահ-
պան վի նաև շր ջիկ ա րկ ղով քվե ար կու թյան ժա մա նակ, 
և քայ լեր պետք է ձեռ նարկ վեն, որ պես զի ը նտ րող նե րը 
ե րկ րորդ ան գամ չք վե ար կեն մե կ այլ տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րում: Ե թե շր ջիկ ա րկղն այ ցե լում է որ ևէ ըն-
տա նի քի, գյուղ կամ ցե ղային տա րածք, ա պա հանձ նա-
ժո ղո վի ան դամն  ե րը պետք է հա վաս տի ա նան, որ յու րա-
քան չյու րը կա տա րի իր ը նտ րու թյունն ա ռանց ըն տա նի-
քի ան դամն  ե րի ճնշ ման։

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե-
տա զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե րից 6-ը (17% ֊ը) նշել են, որ 
տրա մադ րել են «շր ջիկ ա րկ ղեր գյու ղա կան վայ րե րում»։ 
Այդ ե րկ ներն ե ն՝ Կա նա դան, Ղա զախս տա նը, Ղրղզս-
տա նը, Մա լա վին, Նա մի  բի ան և Հա րա վային Աֆ րի-
կան: Հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ը նտ րող նե րի հա մար 
Կա նա դան ա պա հո վում է շր ջիկ ա րկ ղեր կամ ճկուն 
քվե ար կու թյան տար բե րակ ներ։ Թեև դրանք հա տուկ 
չեն թի րա խա վո րում կա նանց, սա կայն հան գեց նում են 
կա նանց ա վե լի ակ տիվ մաս նակ ցու թյա նը: Մաս նա վո-
րա պես, Կա նա դայի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը շր ջիկ 
ա րկ ղե րը հա սա նե լի է դրաձ նում բո լոր ը նտ րող նե րի հա-
մար, ով քեր ու նեն դրա կա րի քը: Այս ա մե  նը, սա կայն, չի 
թի րա խա վո րում մի  այն կա նանց: Ժա մա նա կա վոր կա-
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ցա րան նե րում բնակ վող կա նայք կա րող են գրանց վել 
հա տուկ քվե ա թեր թի կով քվե ար կե լու հա մար՝ ա ռանց 
ա պաս տա նի հաս ցեն բա ցա հայ տե լու:157

 Հաշ վի առ նե լով շր ջիկ ա րկ ղով քվե ար կու թյան կազ մա-
կերպ ման ծախ սե րը՝ ը նտ րա կան մար մի ն նե րը պետք է 
դի տար կեն, թե շր ջիկ ա րկ ղե րի օգ տա գոր ծու մը որ քա-
նով է հաս ցե ագ րում այն մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնց 
կա նայք ա ռե րես վում են հատ կա պես գյու ղա կան կամ 
հե ռա վոր վայ րե րում տե ղա մա սային կենտ րոն ներ հաս-
նե լիս։ Ա նհ րա ժեշտ է մի  ջոց ներ ձեռ նար կել ը նտ րող նե րի 
քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար: 
Նույն դի տար կումն  ե րը վե րա բե րում են հե ռա հար քվե-
ար կու թյան այլ ձևե րին, օ րի նակ՝ փոս տով կամ առ ցանց 
քվե ար կու թյա նը, ո րոնք օգ տա գործ վում են ո րոշ ե րկր-
նե րում:

 Տե ղա հան ված ան ձանց վե րա բե րող կա նո նա-
կար գեր

 Ըստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի՝ կոնֆ լիկ տային ի րա-

վի ճակ նե րի ար դյուն քում տե ղա հան ված ան ձանց ե րեք 
քա ռոր դը կա նայք են: Բնա կան ա ղե տից հե տո տե ղա-
հան ված ան ձանց ա ռն վազն կե սը, ա մե  նայն հա վա նա-
կա նու թյամբ, կա նայք են: Այս պի սով, փախս տա կան նե-
րի և ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց խն դիր նե րը նույն-
պես կար ևոր են գեն դե րային տե սան կյու նից: ՄԱկ ֊ի 
« Ներ քին տե ղա հան ման վե րա բե րյալ ու ղեն շային սկզ-
բունք նե րը» ան դրա դառ նում են ներ քին տե ղա հան ված 
ան ձանց քվե ար կե լու ի րա վուն քին և այդ ի րա վուն քի 
ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ մի  ջոց նե րին: Հե ռա հար 
քվե ար կու թյան վե րա բե րյալ դրույթ նե րը կար ևոր են այն 
տե սան կյու նից, որ ա պա հո վեն  ներ քին տե ղա հան ված 
ան ձանց քվե ար կե լու հնա րա վո րու թյու նը այն տա րածք-
նե րում, որ տեղ նրանք ապ րում ե ն։ Փախս տա կանն նե րի 
մե ծ խմ բե րի հա մար ար տերկ րում քվե ար կե լու հնա րա-
վո րու թյան ա պա հո վու մը կա րող է հան դի սա նալ խա-
ղաղ գոր ծըն թա ցի ա ռանց քային տարր և ցան կա ցած 
քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի հան գու ցա լուծ ման պայ ման: 
Հս տակ տե ղե կատ վու թյուն պետք է տրա մադ րել հա-
մա պա տաս խան լե զու նե րով: Տե ղա մա սային կենտ րո նի 
ան վտան գու թյու նը և զգա յուն կոնֆ լիկ տային գո տի նե րի 
հետ կա պը նույն պես պետք է հաշ վի առ նել ներ քին տե-
ղա հան ված ան ձանց քվե ար կու թյու նը հա սա նե լի դարձ-
նե լիս:

 Տե ղա հան ված ան ձանց հա մար քվե ար-
կե լու պայ ման ներ ա պա հո վե լու մի քա նի 
օ րի նակ ներ բեր ված են ստորև.

 •  Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա. Ա ռա ջին հետ կոնֆ-
լիկ տային ը նտ րու թյուն նե րում տե ղա հան ված 
ան ձանց օ ժան դա կե լու նպա տա կով հս տակ նա-
խանշ ված տե ղա մա սային կենտ րո նում քվե ար-
կե լու պայ ման չկար, և ը նտ րող նե րը կա րող է ին 
քվե ար կել ցան կա ցած տե ղա մա սային կենտ րո-
նում՝ ը ստ ը նտ րող նե րի վերջ նա կան ցու ցա կի:166

 •  Կո սո վո. Ա ռա ջին հետ կոնֆ լիկ տային ը նտ րու-
թյուն նե րում ներ քին տե ղա հան ված ան ձինք կա-
րող է ին քվե ար կել ի րենց ներ կայիս բնա կու թյան 
վայ րի քա ղա քա պե տա րա նում կամ այն տա րած-
քի քա ղա քա պե տա րա նում, որ տեղ նրանք ի սկզ-
բա նե ապ րում է ին:167 

 • Սի ե րա Լե ո նե. Հա տուկ կարգ էր սահ ման վել 
« տե ղա փո խե լի քվե ար կու թյան» հա մար, ո րը 
թույլ էր տա լիս փախս տա կան նե րին և ներ քին 
տե ղա հան ված ան ձանց գրանց վել մե կ վայ րում և 
քվե ար կել մե կ այլ վայ րում՝ ճամ բար նե րից դե պի 
վե րաբ նա կեց ման վայ րեր տե ղա փոխ վե լը ը նտ-
րու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցույ ցին հար մա րեց նե-
լու հա մար:168 
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11.3. Կա նանց քվե ար կու թյա նը նպաս տող 
գեն դե րային ո ւղղ վա ծու թյամբ մի ջո ցա ռում-
ներ 

Կա նանց հան դեպ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե-
րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան (CEDAW) խրա խու սում է 
ժա մա նա կա վոր հա տուկ մի  ջոց նե րի կի րա ռու մը այն քան 
ժա մա նակ, մի նչև կա նայք կհաս նեն դե ֆակ տո հա վա-
սա րու թյան: Ո րոշ ե րկր նե րում դա կա րող է նշա նա կել, 
որ պա հանջ վում է ա ռան ձին տե ղա մա սային կենտ-
րոն նե րի տրա մադ րում՝ ո ղջ ը նտ րա զանգ վա ծի հա մար 
քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան տե սան կյու նից հա վա-
սա րու թյուն ա պա հո վե լու հա մար։ Նման դեպ քե րում 
ա ռան ձին տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի ա պա հո վու մը 
չի դի տարկ վում որ պես խտ րա կան մո տե ցում, այլ հա-
մար վում է հա վա սար ը նտ րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման 
նա խա պայ ման:

 Մի այն կա նանց հա մար նա խա տես ված տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րը կամ սե նյակ նե րը, կախ ված հա մա տեքս-
տից, կա րող են օգ տա կար լի նել: Ո րոշ ե րկր նե րում, 
որ տեղ ըն տա նե կան կամ լի ա զոր ված ան ձի կող մի ց 
քվե ար կու թյու նը խն դիր է, մի  այն կա նանց հա մար նա-
խա տես ված քվե ար կու թյան սե նյակ նե րը  կա րող են 
զերծ պա հել տղա մարդ կանց կնոջ ա նու նից քվե ար կե լու 
գայ թակ ղու թյու նից: Այն պի սի մշա կույթ նե րում, որ տեղ 

կա նայք ի րա վունք չու նեն շփ վել ազ գա կան չհան դի-
սա ցող տղա մարդ կանց հետ, տե ղա մա սային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի կին աշ խա տա կից նե րի հա մար 
ա ռան ձին տա րածք ու նե նա լը ա վե լաց նում է ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի բո լոր բա ղադ րիչ նե րի հա սա նե լի ու թյու նը 
կա նանց հա մար: Ե րբ կա նայք կրում են գլ խա շոր և/ կամ 
ձեռ նոց ներ և նրանց դեմ քը ստուգ վում է և/ կամ մատ-
նա հետ քերն են վերց վում քվե ար կու թյան օ րը նույ նա կա-
նաց ման գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում, մի  այն ի գա կան 
սե ռի հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի ներ կա յու թյու նը և սե-
նյա կը, որ տեղ մի  այն կա նայք են, նպաս տում են ը նտ րու-
թյուն նե րին մաս նակ ցու թյան ա վե լաց մա նը։

 Մի այն կա նանց հա մար նա խա տես ված տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րի կամ սե նյակ նե րի օգ տա գործ ման վե րա-
բե րյալ ո րո շումն  ե րը կա յաց նե լիս պետք է հաշ վի առ նել 
բո լոր ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը: Հնա-
րա վոր թե րու թյուն նե րը կա րող են նե րա ռել՝ լրա ցու ցիչ 
ծախ սերն ու բար դու թյուն նե րը, ա ռանձ նաց ված տե ղա-
մա սային կենտ րոն նե րի ար դյու նա վե տու թյան հար ցը և 
մի  այն կա նանց հա մար նա խա տես ված տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րի բռ նու թյան են թարկ վե լու հա վա նա կա-
նու թյու նը: Ո րոշ հե տա զո տու թյուն ներ պար զել են, որ մի  
շարք ե րկր նե րում նման դեպ քե րը նպաս տել են կա նանց 
խո ցե լի ու թյան ա վե լաց մա նը: Ե ղել են դեպ քեր, ե րբ մի -
այն կա նանց հա մար նա խա տես ված տե ղա մա սային 

Մի այն կա նանց հա մար նա խա տես-
ված տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի 
սպա հով ման մի քա նի օ րի նակ ներ 
բեր ված են ստորև. 
 •  Բահ րեյն. Յու րա քան չյուր տե ղա մա սային կենտ-

րո նում առ կա է կա նանց հա մար ա ռանձ նաց ված 
տա րածք:169

 •  Չի լի. Տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար սահ ման-
վում են ա ռան ձին տե ղա մա սային կենտ րոն ներ: Մի 
քա նի մի  աս նա կան տե ղա մա սային կենտ րոն նե-
րում տղա մար դիկ և կա նայք ի րենց քվե ա թեր թիկ-
նե րը գցում են ա ռան ձին ա րկ ղե րի մե ջ:170 

 • Ե գիպ տոս. Ո րոշ տա րածք նե րում գոր ծում են 
ա ռանձ նաց ված տե ղա մա սային կենտ րոն ներ: 
Ա ռան ձին հեր թեր են սպա սարկ վում նաև մի  աս նա-
կան տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում:171

 •  Ք�  վեյթ. Սահ ման վել են տղա մարդ կանց և կա-
նանց հա մար ա ռանձ նաց ված տե ղա մա սային 
կենտ րոն ներ:172

 •  Պա կիս տան. Գոր ծում են ա ռանձ նաց ված տե-
ղա մա սային կենտ րոն ներ կամ ա ռան ձին քվե ար-
կու թյան սե նյակ ներ մի  աս նա կան տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րում: Մի այն կա նանց հա մար նա խա-
տես ված տե ղա մա սային կենտ րոն նե րը սպա սարկ-
վում են կա նան ցից բաղ կա ցած ան ձնա կազ մի  կող-
մի ց: Ա պա հով վում է նաև կա նանց քվե ար կու թյան 
ան վտան գու թյու նը: 173

 •  Լի բա նան, Ե մե ն և Հոր դա նան: Գոր ծում են 
ա ռանձ նաց ված տե ղա մա սային կենտ րոն ներ: 

 • Պա պ�  ա Նոր Գվի նե ա։ 2012 թվա կա նի ը նտ րու-
թյուն նե րին լեռ նային շր ջան նե րում կին ը նտ րող-
նե րի ան վտան գու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու հա մար 
փորձ նա կան ծրագ րից հե տո օգ տա գործ վե ցին 
ա ռան ձին քվե ար կու թյան խցիկ ներ։174 

 • Ուզ բեկս տան. Բո լոր տե ղա մա սային կենտ րոն նե-
րում մայ րե րի ու ե րե խա նե րի հա մար հա տուկ սե-
նյակ ներ և ա ռա ջին օգ նու թյան կենտ րոն ներ է ին 
ա ռանձ նաց վել։
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կենտ րոն նե րը չեն էլ բաց վել քվե ար կու թյան օ րը՝ այդ-
պի սով զր կե լով այդ տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում 
գրանց ված բո լոր կա նանց ը նտ րու թյուն նե րին մաս-
նակ ցե լու ի րա վուն քից։ Այս ա մե  նը լուրջ մտա հո գու-
թյան տե ղիք է տա լիս և ա ռա ջաց նում է պաշտ պա նա-
կան մի  ջոց նե րի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյունմ ո րոնք 
նախ քան հաս տատ վե լը, պետք է ու շա դիր դի տարկ վեն 
յու րա քան չյուր հա մա տեքս տում։ Ե թե ա ռան ձին տե ղա-
մա սային կենտ րոն ներ ու նե նա լու մա սին ո րո շում է կա-
յաց վում, ա պա դա պետք է ա նել պլա նա վոր ման վաղ 
փու լում, որ պես զի հնա րա վոր լի նի բա վա րար քա նա կու-
թյամբ տե ղա մա սային կենտ րոն ներ, կին աշ խա տա կից-
ներ և հա մա պա տաս խան բյու ջե հայթ հայ թել: Կա րող է 
ի հայտ գալ օ րեն քի փո փո խու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն՝ 
տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար ա ռան ձին տե ղա մա-
սային կենտ րոն ներ սահ մա նե լու հա մար։

Ա ռան ձին հեր թեր կա նանց հա մար 

Ո րոշ վայ րե րում տե ղա մա սային կենտ րոն նե րը կա րող 
են մի  աս նա կան լի նել, սա կայն կա նայք և տղա մար դիկ 
սպա սարկ վեն ա ռան ձին հեր թե րով: Ա ռան ձին հեր թե-
րի հիմն  ա կան նպա տակն է ար ձա գան քել ան վտան գու-
թյան կամ մշա կու թային նոր մե  րին և պաշտ պա նել կա-
նանց տղա մարդ կանց հետ շփու մի ց՝ ար գել ված մշա կու-
թային կամ կրո նա կան չա փա նիշ նե րով: Այս բա ժա նու մը 
կա րող է տալ կա նանց լրա ցու ցիչ ժա մա նակ ա ռանց ճնշ-
ման ի րենց ը նտ րու թյու նը կա տա րե լու հա մար: Ա ռան ձին 
հեր թե րի վե րա բե րյալ դրույ թը կա րող է սահ ման ված լի-
նել ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյամբ, կա նո նա վոր կեր պով 
ըն դուն վել կենտ րո նա կան ը նտ րա կան մարմն  ի կող մի ց 
կամ ի նք նա բուխ ի րա կա նաց վել տե ղա մա սային կենտ-
րոն նե րի նա խա գահ նե րի հայե ցո ղու թյամբ։

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե-
տա զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե րից 8-ը (23% ֊ը) նշել են, 
որ « տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում տղա մարդ կանց 
և կա նանց հա մար ա ռան ձին հեր թեր են սահ ման վել»։ 
Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, Ե գիպ տո սը, Ի րա քը, 
Ղրղզս տա նը, Լի բա նա նը, Մա լա վին, Պա կիս տա նը և 
Թու նի սը: Կա նանց հա մար ա ռան ձին հեր թեր են ե ղել 
նաև Սի ե րա Լե ո նե ում, որ տեղ տղա մար դիկ և կա նայք 
ձևա վոր վել են ա ռան ձին հեր թեր տե ղա մա սային կենտ-
րոն նե րից դուրս:158

 Հեր թից դուրս սպա սար կում

 Հա ճախ ը նտ րող նե րը, նախ քան քվե ա թեր թիկ ստա նալն 
ու քվե ար կե լը, ստիպ ված են լի նում մի  առ ժա մա նակ հեր-
թում սպա սել։ Ո րոշ ը նտ րող նե րի հա մար հեր թե րում եր-
կար սպա սե լը դժ վա րու թյուն է ներ կա յաց նում, օ րի նակ՝ 
հղի կա նանց, փոքր ե րե խա նե րի հետ ե կած ծնող նե րի, 

տա րեց նե րի և հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց: 

 Հեր թում սպա սե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը կր ճա տող 
ցան կա ցած խթան ա վե լի է դյու րաց նում ը նտ րող նե-
րի մաս նակ ցու թյու նը: Այ դու հան դերձ, հա տուկ կա րիք-
ներ ու նե ցող ը նտ րող նե րի հա մար հեր թից դուրս սպա-
սարկ ման հնա րա վո րու թյու նը կա րող է ո րո շիչ լի նել 
քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու տե սան կյու նից: Տե ղա-
մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի ան դամն  ե րի 
վե րա պատ րաստ ման ժա մա նակ և ստու գա ցան կե րի 
մե ջ պետք է նե րա ռել հրա հանգ ներ այն մա սին, թե ո ւմ 
ա ռաջ նա հերթ սպա սար կել և ի նչ պես կա ռա վա րել հեր-
թե րը։ Հեր թից դուրս սպա սարկ ման մի  քա նի օ րի նակ-
ներ բեր ված են ստորև.

 •  Նե պալ. Հղի կա նայք և ե րե խա նե րի հետ ե կած կա-
նայք սպա սարկ վում են հեր թից դուրս:159

 •  Կա մե  ր� ն. Հղի կա նայք ստա նում են ար տո նյալ վե-
րա բեր մունք հեր թե րում:160 

 • Ու գան դա. Մայ րե րին և տա րեց նե րին նա խա պատ-
վու թյուն է տր վում տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում:161 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. Ո րոշ տե ղա մա սային կենտ րուն-
նե րում կե րակ րող մայ րե րի և ե րե խա նե րի հետ ե կած 
կա նանց հա մար ի րա կա նաց վում է հեր թից դուրս 
սպա սար կում:162

 •  Տան զա նի ա. Հղի կա նայք, կե րակ րող մայ րե րը, հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նայք և տա րեց կա նայք 
ի րա վունք ու նեն նա խա պատ վու թյուն և ա ջակ ցու-
թյուն ստա նալ ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն մար-
մի ն նե րից:163

 Ոչ գրա գետ ը նտ րող ներ

Գ րա գի տու թյան ցածր մա կար դակ ու նե ցող ե րկր նե րում 
կա նայք սո վո րա բար մե  ծա մաս նու թյուն են կազ մում այն 
մարդ կանց շր ջա նում, ով քեր չեն կա րո ղա նում կար դալ: 
Բո լոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, ո րոնք նպաս տում են ոչ 
գրա գետ քա ղա քա ցի նե րի հա մար ը նտ րա կան գոր ծըն-
թացն ա վե լի մատ չե լի դարձ նե լուն, դրա կան ազ դե ցու-
թյուն կու նե նան կա նանց մաս նակ ցու թյան վրա: Քվե-
ար կու թյան կար գի վե րա բե րյալ ցու ցումն  ե րը,  ը նտ րող-
նե րի կր թա կան նյու թե րը, տե ղա մա սային կենտ րո նում 
ցու ցան շան նե րը, լո գո նե րի և/ կամ լու սան կար նե րի օգ-
տա գոր ծու մը, ի նչ պես նաև քվե ա թեր թի կի վրա ա նուն-
նե րի առ կա յու թյու նը կա րող են դաս վել այդ նա խա ձեռ-
նու թյուն նե րի շար քին։ Տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում 
ցու ցան շան նե րի և քվե ար կու թյան կար գի վե րա բե րյալ 
ցու ցումն  ե րի տե ղա կայ ման հար ցում պետք է հաշ վի 
առ նել գրա գի տու թյան մա կար դա կը: Քվե ա թեր թի կի 
ձևի, տես քի և բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ ման րա-
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մաս նե րը հա ճախ սահ ման ված են օ րեն քով, այդ թվում՝ 
թե ի նչ պես ո րո շել յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյան կամ 
թեկ նա ծո ւի հա մար հա մա պա տաս խան լո գոյի կամ լու-
սան կար նե րի օգ տա գոր ծու մը։ Հատ կա պես ցածր գրա-
գի տու թյան մա կար դակ ու նե ցող ե րկր նե րում (ի նչն 
ա ռա ջին հեր թին ազ դում է կա նանց վրա) կա րող է լի-
նել հս տակ դրույթ ներ սահ մա նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն 
առ այն, թե ի նչ պետք է ա նել, ե թե ը նտ րո ղը սխալ մամբ 
փչաց նում է քվե ա թեր թի կը նախ քան քվե ա տու փի մե ջ 
գցե լը և խնդ րում է փո խա րի նել նո րով կամ ըն ձե ռել քվե-
ար կե լու «երկ րորդ հնա րա վո րու թյուն»:

Ս տորև բեր ված են ո րոշ օ րի նակ ներ՝ ո ւղղ ված քվե ար-
կու թյունն ա վե լի դյու րին դարձ նե լուն այն ան ձանց հա-
մար, ով քեր կար դալ չգի տեն.

 •  Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տ�  թյ� ն. 
2006 թվա կա նին քվե ա թեր թիկ նե րում օգ տա գործ վել 
են լու սան կար ներ և նշան ներ: Օ րենս դիր մարմն  ի 
ը նտ րու թյուն նե րում մե ծ թվով թեկ նա ծու նե րի ա ռա-
ջադր ման պատ ճա ռով թեկ նա ծու նե րին վա ղօ րոք 
տե ղե կաց վել էր ի րենց հա մա րը և ա նու նը պա րու նա-
կող քվե ա թեր թի կի հա մա պա տաս խան է ջը, որ պես զի 
թեկ նա ծու նե րը կա րո ղա նային այդ մա սին ի րա զե կել 
ի րենց ա ջա կից նե րին: Գրա գի տու թյան ցածր մա կար-
դա կի պատ ճա ռով ը նտ րա կան օ րեն քը թույլ էր տա-
լիս ո րոշ ճկու նու թյուն քվե ա թեր թի կում նշում կա տա-
րե լիս (այդ թվում՝ «x», «+», «✓», և այլն), ե թե քվե ա-
թեր թի կում հս տակ ար տա ցոլ ված էր ը նտ րո ղի կամ քը 
և չէր խախտ վել քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյու նը, այ-

լա պես քվե ա թեր թիկն ան վա վեր էր ճա նաչ վում:

 •  Սի ե րա Լե ո նե. Քվե ա թեր թիկ նե րում առ կա է ին քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի լո գո նե րը, որ պես-
զի գոր ծըն թա ցը հա սա նե լի լի ներ շուրջ 80 տո կոս ոչ 
գրա գետ ը նտ րող նե րի հա մար։164

 Մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում և գոր-
ծիք ներ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վի ան դամ նե րի հա մար

 Կա նոն նե րի, ըն թա ցա կար գե րի վե րա բե րյալ գի տե լիք-
նե րի ամ րապնդ ման և վե րա պատ րաստ ման դա սըն-
թաց նե րի կա րիք կա րող է լի նել ո ղջ ան ձնա կազ մի  հա-
մար, հատ կա պես ժա մա նա կա վոր աշ խա տա կից նե րի 
կամ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի 
ան դամն  ե րի հա մար, ով քեր ա մե  նա շատն են շփ վում 
ը նտ րա զանգ վա ծի հետ: Չնա յած տե ղա մա սային ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի վե րա պատ րաս-
տու մը կա րող է նե րա ռել գեն դե րային զգա յու նու թյան 
թե ման, սա կայն ե թե աշ խա տան քի բնու թագ րե րում կամ 
ստու գա ցան կե րում չլի նեն հս տակ գոր ծո ղու թյուն ներ, 
ա պա դրանք կա րող են մո ռաց վել ը նտ րու թյուն նե րի օր-
վա ըն թաց քում: Հա մոզ ված լի նե լու հա մար, որ ըն թա-
ցա կար գե րը կի րառ վում են, պետք է դրանք ձևա կեր պել 
և կի րա ռել հրա հանգ նե րի, ստու գա ցան կե րի և աշ խա-
տան քի բնու թագ րե րի տես քով։ Օ րի նակ, Նե պա լում 
տե ղա մա սային կենտ րո նի դի տարկ ման ստու գա ցան-
կը ան դրա դառ նում էր մաս նա վո րա պես հղի կա նանց 
տրա մադր ված օգ նու թյան մո նի տո րին գը:165

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 Աշ խար հի շատ ե րկր նե րում կա նայք քվե ար կե լիս դեռևս ա ռե րես վում են մշա կու թային 
և այլ խո չըն դոտ նե րի՝ չնա յած ը նտ րե լու ի րենց ի րա վուն քին:

 •  Ընտ րա կան մար մին նե րը պետք է հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում ա պա հո վեն, որ-
պես զի ը նտ րա կան օ րենդ րու թյու նը և կա նո նա կար գե րը, ի նչ պես նաև ի րենց ներ քին 
գոր ծըն թաց նե րը չհա կա սեն կամ չզր կեն կա նանց ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու 
ի րա վուն քից։
 •  Ընտ րա կան մար մին նե րը կա րող են դի տար կել տար բեր մի ջոց ներ կի րա ռե լու ան հրա-
ժեշ տու թյու նը՝ քվե ար կու թյա նը խո չըն դո տող ցան կա ցած գոր ծո ղու թյան կամ ար գել-
քի դեմ պայ քա րե լու հա մար, օ րի նակ՝ այն պես կա հա վո րել տե ղա մա սային կենտ րոն-
նե րը, որ պես զի բո լոր քա ղա քա ցի նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նե նան քվե ար կել ա զատ 
և գաղտ նի, ա պա հո վե լով, որ տե ղա մա սային կենտ րոն նե րը գտն վեն այն պի սի վայ րե-
րում, ո րոնք մատ չե լի են կա նանց հա մար և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, սահ մա նել 
մի այն կա նանց հա մար նա խա տես ված տե ղա մա սային կենտ րոն ներ կամ հեր թեր։
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ընտրական գործընթացներում և միջոցառումներում

Ընտ րա կան մար մի նը կա րող է կար ևոր դե րա կա տա րում ու նե նալ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում կա-
նանց նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րի կան խար գել ման և նվա զեց ման գոր ծում: Ը նտ րու թյուն նե րում 
կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը (Ը ԿՆԲ) կա րող է սահ ման վել որ պես ցան կա ցած պա տա հա կան 
կամ դա վադ րա բար կան խամ տած ված գոր ծո ղու թյուն, ո րը խո չըն դո տում, ճն շում կամ կան խում է 
կա նանց ը նտ րա կան ի րա վուն քի ի րա ցու մը որ պես թեկ նա ծու ներ, կու սակ ցա կան ա ջա կից ներ, ը նտ-
րա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից ներ, դի տորդ ներ, լրագ րող ներ կամ պե տա կան պաշ տո նյա ներ:175

Կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյուն կա րող է գոր ծադր-
վել ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քի կամ ար դյունք նե րի 
վրա ազ դե լու հա մար, օ րի նակ՝ քա ղա քա կան պաշ տոն 
զբա ղեց նե լու մր ցա պայ քա րից կա նանց դուրս թող նե-
լու կամ քվե ար կու թյան կամ ը նտ րա կան  շր ջա փու լի 
ըն թաց քում կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խո չըն դո տե լու 
մի  ջո ցով: Նման գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են կրել հո-
գե բա նա կան, ֆի զի կա կան, սե ռա կան և/ կամ տն տե սա-
կան բնույթ և ու ղեկց վել կեն սա պա հով ման կորս տով, 
ա հա բեկ մամբ, ֆի զի կա կան կամ սե ռա կան բռ նու թյամբ, 
բնա կու թյան վայ րից տե ղա հան մամբ և սպա նու թյամբ:176

Ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը-
ԿՆԲ) դրս ևո րումն  եր կա րող են տե ղի ու նե նալ ըն տա-
նի քի, հա մայն քի կամ պե տու թյան հա մա տեքս տում, 
հան րային կամ մաս նա վոր ո լորտ նե րում, և ա վե լի ը նդ-
գծ ված ար տա հայ տումն  եր ու նե նալ կոնֆ լիկ տային կամ 
ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ նե րում: Այդ հա մա տեքս տե-
րից յու րա քան չյու րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան 
դեպ քե րը դառ նում են քա ղա քա կան բռ նու թյան դեպ քեր, 
ե թե բա ցա սա բար են ազ դում ը նտ րա կան գոր ծըն թա-
ցում կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան կամ ար-
դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան վրա։177

12.1. Ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ 
բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) դեպ քե րի գնա հա տում և մո-
նի տո րինգ

 Հաս կա նա լու հա մար, թե ա րդյոք և ի նչ պես ը նտ րա կան 
մար մի  նը կա րող է մե ղ մե լ ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց 
նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) դրս ևո րումն  ե րը, ան հրա-

ժեշտ է ի րա կա նաց նել քար տե զագ րում կամ գնա հա տում: 
Ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է քար տե զագ րում կամ 
գնա հա տում նա խա ձեռ նել՝ թեժ կե տե րը հայտ նա բե րե-
լու և հա մա պա տաս խան մե ղ մաց ման ու մո նի տո րին գի 
մե  խա նիզմն  եր մշա կե լու հա մար: Ը նտ րու թյուն նե րում 
կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) վե րա բե րյալ դի-
տար կումն  ե րը կա րող են նաև ը նդ գրկ վել ը նտ րու թյուն-
նե րի ան վտան գու թյան ը նդ հա նուր գնա հատ ման մե ջ, 
և/ կամ կա րող է ի րա կա նաց վել ը նտ րու թյուն նե րում կա-
նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) դեպ քե րի  հա տուկ 
գնա հա տում: Մի ջազ գային և տե ղա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը և ՔՀԿ-նե րը նույն պես կա րող են ներգ րավ վել 
ը նտ րու թյուն նե րի ան վտան գու թյան գնա հատ ման գոր-
ծըն թա ցում, ի սկ ը նտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են ը ստ 
ան հրա ժեշ տու թյան օգ տա գոր ծել դրանք: 

Ընտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը-
ԿՆԲ) դեպ քե րը հայտ նա բե րե լու նպա տա կով նո րա րա-
րա կան մո տեց մամբ է հան դես ե կել Հնդ կաս տա նի ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վը (ՀԸՀ), ո րը Խո ցե լի ու թյան քար-
տե զագր ման (ԽՔ) մի  ջո ցով փոր ձում է բա ցա հայ տել 
վտան գի տակ գտն վող ան ձանց և ռիս կային տա րածք-
նե րը, ի նչ պես նաև գնա հա տել « ցան կա ցած ը նտ րո ղի 
կամ ը նտ րող նե րի խմ բի զգա յու նու թյու նը ը նտ րա կան 
ի րա վուն քի ա զատ և ար դար կեր պով ի րաց մա նը խո չըն-
դո տե լու կամ ճն շե լու հան դեպ՝ ա հա բեկ ման և/ կամ չա-
փա զանց մե ծ ազ դե ցու թյան կամ ցան կա ցած տե սա կի 
ու ժի կի րառ ման ար դյուն քում»: Քար տե զագ րու մը նպա-
տակ ու նի ստա նալ և վեր լու ծել հետ ևյալ տվյալ նե րի հա-
վա քախմ բե րը. 

Ա նվ տան գու թյան ա պա հո վումն 
ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում12
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 • Խո ցե լի տնե րի/ըն տա նիք նե րի ցու ցա կը

 •  Խո ցե լի/ա հա բե կու մի ց կանխ ված/ընտ րող նե րի վրա 
նե րազ դող ան ձանց ցու ցա կը

 •  Խո ցե լի ու թյան ամ փո փում

 •  Խո ցե լի ու թյուն ա ռա ջաց նող ան ձանց ցու ցա կը

 •  Խո ցե լի ու թյան բա ցա հայ տում և հա մա պա տաս խան 
գոր ծո ղու թյուն ներ

 •  Հաշ վետ վու թյուն խո ցե լի ու թյուն ա ռա ջաց նող ան-
ձանց վե րա բե րյալ

Սկզբ նաղ բյուր հան դի սա ցող փաս տաթղ թի բո վան դա-
կու թյունն այ նու հետև հա վաստ վում է ո լոր տի պա տաս-
խա նա տո ւի կամ մա գիստ րա տի կող մի ց և ստո րագր վում 
է տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա-
ցուց չի կող մի ց:178  Բա ցա հայ տե լով խո ցե լի ան հատ նե-
րին՝ կա րե լի է տե ղե կու թյուն ստա նալ ը նտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ ռիս կային գո տում գտն վող կա նանց մա սին 
և նրանց պաշտ պա նե լու նպա տա կով ը նտ րա կան մարմ-
նին տրա մադ րել ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը։

 Նախ նա կան գնա հա տա կա նից բա ցի, ը նտ րա կան մար-
մի  նը կա րող է նաև նա խա ձեռ նել ը նտ րու թյուն նե րում 
կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) դեպ քե րի ըն-
թա ցիկ մո նի տո րինգ և հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա-
յա ցում տա րա ծաշր ջա նային ներ կա յա ցուց չու թյան մի -
ջո ցով։ Տա րա ծաշր ջա նային և տե ղա կան ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի կենտ րոն նե րին կա րե լի է կոչ ա նել ը նտ-
րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) 
մի  տումն  ե րը բա ցա հայ տել և ներ կա յաց նել, որ պես զի 
հա մա պա տաս խան մի  ջոց ներ ձեռ նարկ վեն: Աֆ ղանս-

տա նում ը նտ րա կան մարմն  ի գեն դե րային հար ցե րը հա-
մա կար գող բաժ նի կող մի ց կազ մա կերպ ված կլոր֊ սե-
ղան քն նարկ ման ժա մա նակ ա ռա ջարկ ե ղավ, որ ը նտ-
րա կան մար մի  նը ստեղ ծի կին թեկ նա ծու նե րին և ը նտ-
րող նե րին ո ւղղ ված սպառ նա լիք նե րի ման րա մաս նե րը 
հա վա քագ րե լու և հա մադ րե լու մե  խա նիզմ:179

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են նաև հա մա գոր-
ծակ ցել մի  ջազ գային կամ հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի հետ՝ ռիս կե րի գնա հա տու մը բա րե-
լա վե լու նպա տա կով: Օ րի նակ՝ Մի ջազ գային ԺԸԱԻ֊ն, 
հա մա գոր ծակ ցե լով մի  քա նի ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
հետ՝ Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նայի, Նե պա լի, Նի գե րի այի 
և Քե նի այի, մշա կել է ը նտ րա կան ռիս կե րի կա ռա վար-
ման գոր ծիք: Ը նտ րա կան մար մի ն ներն ըն դու նել են այդ 
գոր ծի քը որ պես ը նտ րու թյուն նե րում բռ նու թյան կան-
խար գել ման ո ւղղ ված ի րենց ռազ մա վա րու թյուն նե րի 
բաղ կա ցու ցիչ մաս: Ը նտ րա կան ռիս կե րի կա ռա վար ման 
գոր ծի քը նպա տակ ու նի ը նտ րու թյուն նե րի հետ կապ-
ված բռ նու թյուն նե րի դեպ քե րը հաս կա նալ, վեր լու ծել, 
կան խել և մե ղ մե լ՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ը նտ րա-
կան մարմն  ին ար ձա գան քել ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան:180 
Նման գոր ծիք նե րը պետք է ա պա հո վեն գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը և դի տար կեն բռ նու թյան 
այն պի սի տե սակ ներ, ո րոնց կա նայք և տղա մար դիկ կա-
րող են ա ռե րես վել ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ։

 Կա րե լի է նաև հա մա գոր ծակ ցել եր կա րա ժա  ետ մի -
ջազ գային և/ կամ տե ղա կան դի տոր դա կան ա ռա քե լու-
թյուն նե րի հետ՝ ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ 
բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) վե րա բե րյալ տվյալ ներ հա վա քագ րե-
լու հար ցում՝ այ նու հետ դրանց ար ձա գան քե լու նպա տա-
կով: Վեր ջին տա րի նե րին շատ դի տոր դա կան կազ մա-

Մո նի տո րին գի հա մա տեղ մե խա նիզմ. Կա նանց ի րա վի ճա կային կենտ րոն

 Կա նանց ի րա վի ճա կային կենտ րո նը (ԿԻԿ) մո նի տո րին գի գոր ծըն թա ցի մաս է, ո րը մո բի լի զաց նում է կա նանց 
և ե րի տա սարդ նե րին՝ հա նուն խա ղաղ և ժո ղովր դա վա րա կան ը նտ րա կան գոր ծըն թաց ներ ա պա հով ման: 
ԿԻԿ-ը գոր ծիք է, ո րի նպա տակն է մեղ մել ը նտ րու թյուն նե րում բռ նու թյան դր ևո րում նե րը՝ ը նտ րա կան գոր ծըն-
թա ցի բո լոր շա հա ռու նե րին խա ղաղ ջա տա գո վու թյան, մի ջամ տու թյան, միջ նոր դու թյան, հա մա կարգ ման, 
քա ղա քա կան վեր լու ծու թյան, դի տարկ ման և փաս տաթղ թա վոր ման մեջ ներգ րա վե լու մի ջո ցով: Լի բե րի-
ա յում 2011 թվա կա նի նա խա գա հա կան և օ րենս դիր մարմ նի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ Լի բե րի այի կին 
խա ղա ղա րար նե րը հայե ցա կարգ ներ կա յաց րե ցին: Ձևա չա փը կրկ նօ րի նակ վեց 2012 թվա կա նի սե նե գա լյան 
ը նտ րու թյուն նե րում, 2012 թվա կա նի նոյեմ բե րին Սի ե րա Լե ո նե ում նա խա գա հա կան, խորհր դա րա նա կան և 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե րին նա խա պատ րաստ վե լիս, ի նչ պես նաև Քե նի-
ա յում 2013 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րում: ԿԻԿ-ի թե ման՝ « Խա ղա ղու թյու նը մեր ձեռ քե րում է», միտ ված է 
խթա նե լու քա ղա քա կան շա հա ռու նե րի և պե տա կան մար մին նե րի միջև կոն սեն սու սի ստեղծ ման հա մա տեղ 
գոր ծըն թա ցը: ԿԻԿ ֊ի կող մից կի րառ վող հիմ նա կան ռազ մա վա րու թյու նը միտ ված է կա նանց և ե րի տա սարդ-
նե րի մո բի լի զաց մա նը հա նուն խա ղաղ ը նտ րու թյուն նե րի՝ կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման, ե րի տա սարդ նե րի և 
դի տորդ նե րի վե րա պատ րաստ ման, հու սա լի մե դի ա ար շավ նե րի, ջա տա գո վու թյան և լոբ բի ին գի շնոր հիվ։196 



ՄԱՍ Բ. Անդրադարձ գենդերային անհավասարություններին 
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կեր պու թյուն ներ ա վե լի մե ծ ու շադ րու թյուն են դարձ նում 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան հար ցե րին՝ ը ստ սե ռի 
տվյալ նե րի տա րան ջատ ման, քա ղա քա կան մի  ջա վայ-
րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի հա վա քագր ման հա մար եր-
կա րա ժա  ետ դի տորդ նե րի թվա քա նա կի ա վե լաց ման, 
գեն դե րային հար ցե րով խորհր դա տու նե րին որ պես հիմ-
նա կան թմի  ան դամն  եր ներ գա վե լու և ը նտ րու թյուն նե-
րում կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան մո նի տո-
րին գի հա մար հա տուկ ու ղե նիշ ներ մշա կե լու մի  ջո ցով: 
Այս խմ բե րի հետ ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցե լու և  ը նտ-
րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) 
դեպ քե րի վե րա բե րյալ ան ձա գանք նե րի հա վա քագր ման 
մի  ջո ցով ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է այդ հե տա զո-
տու թյուն նե րում ներդր ված ռե սուրս ներն օգ տա գոր ծել 
ը նտ րա կան շր ջա փու լի ըն թաց քում իր ար դյու նա վե տու-
թյու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով:

Այս ո լոր տում առ կա է հա մա կարգ ման ա վե լի մե ծ նե-
րուժ՝ մո նի տո րին գի գոր ծիք նե րի կի րառ ման ու ո րա կի 
բարձ րաց ման շնոր հիվ: Շատ տեխ նո լո գի ա հեն լու ծում-
ներ են ներ կա յաց վում ամ բողջ աշ խար հում, ի նչ պի սիք 
են HarassMap ֊ը (Ե գիպ տոս) և WomenUnderSeige ֊ը (Սի-
րի ա), ո րոնք օգ տա գոր ծում են հան րային լրատ վա մի -
ջոց նե րի և այլ աղ բյուր նե րի կող մի ց ստաց վող տվյալ նե-
րը՝ սե ռա կան ո տնձ գու թյան և գեն դե րային բռ նու թյան 
դեպ քե րին ար ձա նագ րե լու հա մար: Տե ղե կատ վա կան և 
հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րը (ՏՀՏ) նույն պես 
կա րող են լի նել ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ-
մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) մի  ջոց:181 Հետ ևա բար, կար ևոր 
է ըն դու նել այն պի սի լու ծումն  եր, ո րոնք կար ձա գան քեն 
վիր տո ւալ սպառ նա լիք նե րին և քա ղա քա կա նու թյան մե ջ 
կա նանց վրա հար ձա կումն  ե րին (օ րի նակ՝ սո ցի ա լա կան 
լրատ վա մի  ջոց նե րի կող մի ց ի րա կա նաց ված ա հա բեկ-
ման և զր պար տու թյան դեպ քե րին)։

12.2. Ը նտ րա կան մար մին նե րի կող մից ի րա կա-
նաց վող կան խար գել ման և մեղ մաց ման մի ջո-
ցա ռում ներ 

Ընտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը 
(Ը ԿՆԲ) բազ մա կող մա նի ազ դե ցու թյուն է ու նե նում կա-
նանց վրա, և ը նտ րա կան մար մի  նը պետք է բազ մաբ-
նույթ ար ձա գանք ներ մշա կի: Ը նտ րա կան մար մի  նը 
պետք է բա ցա հայ տի գեն դե րային բռ նու թյան և սպառ-
նա լիք նե րի ձևե րը ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին մաս-
նակ ցու թյան բո լոր բնա գա վառ նե րում և դրանց հաս ցե-
ագր ման հար ցում ակ տիվ քայ լեր ձեռ նար կի։ Այս ա մե  նը 
վե րա բե րում է ը նտ րող նե րի և թեկ նա ծու նե րի գրանց-
մա նը, նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյա նը, քվե ար կու թյան 
օր վան և տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի աշ խա տան քին, 
ի նչ պես նաև հե տընտ րա կան շր ջա նում ը նտ րա կան 

մար մի ն նե րի հս տակ գոր ծո ղու թյուն նե րին և ո լոր տում 
բա ցա հայտ ա ռաջ նոր դու թյա նը:182 Հա րա վային Ա սիա-
յում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան վե րա բե րյալ ու-
սումն  ա սի րու թյունն նե րից մե  կը բա ցա հայ տել էր, որ 
ը նտ րա կան շր ջա փու լում կի րառ վել են բռ նու թյան և 
ա հա բեկ ման տար բեր ձևեր, ի նչ պի սիք ե ն՝ կին թեկ նա-
ծու նե րի վար կա բեկ մանն ո ւղղ ված մար տա վա րու թյուն, 
նսե մաց նող լեզ վի և նկար նե րի օգ տա գոր ծում ը նդ դեմ 
կին թեկ նա ծու նե րի՝ հան րու թյան ա ռջև նրանց ծաղ րե լու 
նպա տա կով, ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րում ըն թա ցա կար-
գային սխալ ներ, տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում ո տնձ-
գու թյուն ներ և քվե ա տու փե րի կո ղո պուտ։183

 Ընտ րող նե րի գրան ցում 

Ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի սկզ բում ը նտ րող նե րի ռե-
գիստ րի ստեղծ ման կամ թար մաց ման ժա մա նակ, 
ը նտ րա կան մար մի  նը պետք է գնա հա տի ը նտ րու թյուն-
նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) ռիս կե-
րը, ո րոնք կա րող են խո չըն դոտ հան դի սա նալ կա նանց 
գրանց ման հա մար: Օ րի նակ՝ այն հա մա տեքս տում, ե րբ 
ան հատ նե րը զգում են, որ գրանց ման բա ցա հայտ գոր-
ծըն թացն ի րենց ան հա տա կան ռիս կի ա ռաջ է կանգ-
նեց նում պա հանջ վող տե ղե կատ վու թյուն պատ ճա ռով, 
ա պա մի  շարք ե րկր ներ թույլ են տա լիս ը նտ րող նե րի 
«ա նա նուն» կամ « գաղտ նի» գրան ցում (նաև հայտ նի որ-
պես « գաղտ նի» կամ « լուռ» գրան ցում), ո րը հա ճախ կի-
րառ վում է ըն տա նե կան բռ նու թյան դեպ քե րում: « Լուռ» 
գրան ցու մը վե րա բե րում է «ընտ րող նե րի ցու ցա կում 
ո րոշ ան ձանց գրան ցե լու այն պի սի գոր ծե լա կեր պին, 
ե րբ նրանց ա նուն նե րը կամ այլ տվյալ ներ (օ րի նակ՝ 
հաս ցե ներ) չեն հայտն վում ը նտ րա կան ցու ցակ նե րի 
հրա պա րակ ված կամ շր ջա նառ վող տար բե րակ նե րում» 
184 (տե՛ս Բա ժին 8.1 ֊ը): Ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է 
նաև աշ խա տել գրանց ման կենտ րոն նե րում ան վտան-
գու թյան ա պա հով ման ո ւղ ղու թյամբ, որ պես զի կա նայք 
պաշտ պան ված զգան ի րենց բնա կու թյան վայ րից հե ռու 
գտն վող վայ րե րում գրանց վե լիս։ 

Թեկ նա ծու նե րի գրան ցում

 Նույն կերպ թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման և գրանց ման 
ըն թա ցա կար գե րը կա րող են գնա հատ վել ը նտ րու թյուն-
նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) ցան-
կա ցած հնա րա վոր սպառ նա լի քի տե սան կյու նից: Ո րոշ 
ե րկր նե րում, որ տեղ կա նանց հա մար պե տա կան պաշ-
տոն զբա ղեց նե լը դեռևս «ըն դու նե լի չա փա նիշ» չէ, կին 
հա վակ նորդ նե րը և թեկ նա ծու նե րը կա րող են հնա րա-
վոր ռիս կե րի են թարկ վել ի նչ պես ի րենց կու սակ ցու թյան, 
այն պես էլ ար տա քին հա սա րա կու թյան կող մի ց: Կա նայք 
կա րող են տե ղյակ չլի նել թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման 
ժա  ետ նե րի մա սին կամ այդ ժա  ետ նե րը կա րող են 
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կարճ լի նել (ա վե լի քիչ ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ ու-
նե ցող, սա կավ շար ժու նակ և ճա նա պար հոր դե լու հետ 
կապ ված սահ մա նա փա կումն  եր ու նե ցող կա նայք կա րող 
են ա ռե րես վել ռիս կե րի, ե թե գրանց ման ժա  ետ նե րը 
կարճ են): Բա ցի այդ, թեկ նա ծո ւա կան փաս տաթղ թե րի 
ամ բող ջա կան փա թե թի հա մար վար չա կան պա հանջ-
նե րը և դրանք ըն դու նող կա ռույ ցի աշ խար հագ րա կան 
դիրքն ու աշ խա տան քային ժա մե  րը կա րող են կոնֆ-
լիկտ հրահ րել և ան վտան գու թյան վե րա բե րյալ մտա հո-
գու թյուն ներ ա ռա ջաց նել կա նանց շր ջա նում: Օ րի նակ՝ 
պահ պա նո ղա կան հա սա րա կու թյու նում կին հա վակ-
նոր դը կա րող է ա հա բեկ ման են թարկ վել իր ըն տա նի քի 
կամ հա մայն քի կող մի ց, ե րբ ա ռե րես վում է որ պես թեկ-
նա ծու ա ռա ջադր վե լու հա մար սահ ման ված բարձր ը նտ-
րագ րա վի վճար ման պա հան ջին, կամ ե թե ստիպ ված է 
լի նում եր կար ճա նա պարհ ան ցնել ը նտ րա կան մարմն  ի 
գրա սե նյակ հաս նե լու և ա ռա ջադր վե լու հա մար (ե րբ 
կա նանց չի թույ լատր վում մե  նակ ճամ փոր դել)։185 Ը նտ-
րա կան մար մի  նը կա րող է օգ նել նման խո չըն դոտ նե րը 
վե րաց նե լու հար ցում: 

Ընտ րա կան մար մի  նը կա րող է նաև խրա խու սել այն 
կու սակ ցու թյուն նե րին, ո րոնք պայ քա րում են հա նուն 
կա նանց հզո րաց ման, ի նչ պես նաև դրս ևո րում են ը նտ-
րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) 
դեպ քե րի և օ րի նա խախտ նե րի նկատ մամբ հս տակ դիր-
քո րո շում: Օ րի նակ՝ Լի բե րի այի Ազ գային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վը քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հետ 
հա մա տեղ աշ խա տան քի ար դյուն քում մշա կեց վար քագ-
ծի կա նոն ներ: Նպա տակ նե րից մե կն էր խու սա փել «բռ-
նու թյան, ա հա բեկ ման և խար դա խու թյան մի  ջո ցով կա-
նանց մար գի նա լա ցու մի ց»: Կող մե  րը հա մա ձայ նու թյան 
ե կան «խտ րա կա նու թյան և նվաս տա ցու ցիչ բա ռա պա-
շա րի բա ցառ ման սկզ բուն քի և սե ռով կամ գեն դե րային 
հիմ քով պայ մա նա վոր ված քա րոզ չու թյան ան թույ լատ-
րե լի ու թյան շուրջ»:186

 Նա խընտ րա կան քա րո զար շավ 

Ո րոշ ե րկր նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը-
ԿՆԲ) դեպ քե րի ե րեք քա ռոր դը ո ւղղ վում են ը նդ դեմ կին 
թեկ նա ծու նե րի կամ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան ա ջա-
կից նե րի հենց նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի ըն թա-
ցում: Քա ղա քա կա նու թյան մե ջ ակ տիվ կա նանց հան-
դեպ բռ նու թյան դեպ քե րին ո ւղղ ված ար ձա գանք նե րը 
կա րող են նե րա ռել քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի 
ներ սում բռ նու թյան թեժ կե տե րի թի րա խա վո րու մը: Ի 
լրումն  ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում բռ նու թյան մե ղ մաց-
ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի, ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է 
տար բեր թի րա խային գոր ծո ղու թյուն ներ նա խան շել՝ 
քա րո զար շա վի ըն թաց քում կա նանց նկատ մամբ բռ նու-
թյան (Ը ԿՆԲ) դպե քե րի կր ճա տե լու նպա տա կով: Օ րի-

նակ՝ ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է դի տար կել ը նտ-
րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) 
մե  ղա վոր նե րի հան դեպ զրո յա կան հան դուր ժո ղա կա-
նու թյան քա ղա քա կա նու թյուն որ դեգ րե լու հար ցը, այդ 
թվում՝ խիստ և ա րագ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կել 
ցան կա ցած կու սակ ցու թյան կամ ան հա տի դեմ, ո րը ձգ-
տում է սե ռա կան հիմ քի վրա ու ժի կի րառ մամբ խո չըն դո-
տել կնոջ մաս նակ ցու թյու նը ը նտ րու թյուն նե րին։ Գոր ծո-
ղու թյուն նե րը կա րող են նե րա ռել բռ նու թյան դեպ քե րի 
նկատ մամբ խիստ ար ձա գանք նե րը և կու սակ ցու թյուն-
նե րի հետ հա մա տեղ կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խթա-
նող հա տուկ կա ռույց նե րի ստեղ ծու մը, ի նչ պես նաև 
ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը-
ԿՆԲ) դեպ քե րի և դրանց ա ռնչ վող փաս տաթղ թե րի վե-
րա նա յու մը:

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րը հա ճախ ա մե  նա լավն  են մատ-
նան շում խախ տումն  ե րը և կա րող են այդ դեպ քե րը 
հայտ նել հա մա պա տաս խան ան վտան գու թյան և ար-
դա րա դա տու թյան մար մի ն նե րին և/ կամ ա պա ցույց ներ 
ներ կա յաց նել: Ոչ քրե ա կան բնույ թի գոր ծե րում, որ տեղ 
ը նտ րա կան մար մի նն ու նի օ րեն քի պար տադր ման ի րա-
վա սու թյուն, կա րող են ո ւղ ղա կի պատ ժա մի  ջոց ներ կի-
րառ վել: Դրանք կա րող են ար տա ցո լել գեն դե րային 
քվո տա նե րի խախտ ման դեպ քե րի հա մար կի րառ վող 
պատ ժա մի  ջոց նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ ֆի նան սա կան տույ-
ժե րը, պար սա վան քը և գրա վոր/ բա նա վոր պատ ժա մի -
ջոց նե րը187, թե րի ա ռա ջադր ման փաս տաթղ թե րը կամ 
գրանց ման հա մար ան հրա ժեշտ հա վաս տագ րե րի կամ 
ստո րագ րու թյուն նե րի ան հա մա պա տաս խան քա նա կը:

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են նաև ներ կա յաց նել 
և կի րա ռել քա րո զար շա վի ֆի նան սա վոր ման կա նոն-
ներ, ո րոնք կն պաս տեն քա ղա քա կա նու թյան մե ջ հա վա-
սար հնա րա վո րու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյա նը և դրա մի  
հա կա սա կան կող մե  րի ա պա քա ղա քա կա նաց մա նը: Քա-
րո զար շա վի ֆի նան սա վոր ման վե րա բե րյալ ու սումն  ա-
սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ «անձ նա կան օգ տա-
գործ ման հա մար գու մար խնդ րե լիս կա նայք կա րող են 
ա վե լի մե ծ հո գե բա նա կան խո չըն դոտ նե րի ա ռե րես վել, 
քան տղա մար դիկ»188 և նրանք կա րող են նաև բախ վել 
դի մա կա յու թյան ու սպառ նա լիք նե րի տա նը՝ նա խընտ-
րա կան քա րո զար շա վի ֆի նան սա վոր ման հա մար դրա-
մա կան մի  ջոց ներ հայ ցե լիս: Ի րա վի ճակն ա վե լի է սր-
վում դրա մա հա վա քի սեղմ ժա  ետ նե րի պատ ճա ռով: 
Կու սակ ցու թյան ներ սում սահ մա նա փակ ֆի նան սա վոր-
ման հա մար մր ցակ ցու թյու նը նույն պես կա րող է շփո թու-
թյան և ա հա բեկ ման տե ղիք տալ: Ը նտ րա կան մար մի  նը 
կա րող է դի տար կել այս խն դիր նե րի հաս ցե ագր ման մի  
շարք ե ղա նակ ներ, այդ թվում՝ մատ չե լի ա ռա ջադր ման 
վճար նե րի սահ մա նում և/ կամ կա նանց հա մար խրա-
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խու սա կան մի  ջոց ներ՝ ը նտ րագ րա վի չե ղարկ ման կամ 
կր ճատ ման տես քով։ Ը նտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող 
են նաև աշ խա տել ԶԼՄ-նե րի հետ՝ ա ռա ջի կա ը նտ րու-
թյուն նե րի ժա մա նակ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում թա-
փան ցի կու թյու նը և գեն դե րային զգա յու նու թյու նը խթա-
նե լու նպա տա կով և հատ կա պես կին թեկ նա ծու նե րի 
լու սա բան ման հար ցում:

 Մի շարք մի  ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներ աշ խա-
տում են լրատ վա մի  ջոց նե րի հետ՝ խթա նե լու գեն դե-
րային զգա յուն լո ւա բա նու մը: Օ րի նակ՝ Հոր դա նա նում 
2013 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում Հոր դա-
նա նի մե  դի ա ի նս տի տու տը (Հ ՄԻ) ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-ի հետ 
հա մա տեղ գեն դե րային զգա յուն լու սա բան ման թե մայով 
աշ խա տա ժո ղով կազ մա կեր պեց: Մի ջազ գային ԺԸԱԻ-ն 
և ՄԱԿ-Կա նայք կա ռույ ցը 2011 թվա կա նին մշա կե ցին 
«Ընտ րու թյուն նե րի լու սա բա նու մը գեն դե րային տե սան-
կյու նից. մե  դի ա մո նի տո րին գի ձեռ նարկ» ֊ը, ո րը բա ցա-
հայ տում է, թե ի նչ պես են մո նի տո րին գի գեն դե րային 
փո փո խա կան նե րը ԶԼՄ-նե րի կող մի ց ը նտ րու թյուն նե րի 
լու սա բան ման ժա մա նակ տե ղե կու թյուն տրա մադ րում 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րի աշ խա տան քի վե րա բե րյալ:189 
ԶԼՄ-նե րի դե րը ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ-
մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) դեպ քե րի կան խար գել ման և 
հա ղորդ ման մե  խա նիզ մի  մե ջ կա րող է նե րառ վել ը նտ-
րա կան թե մա նե րով վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց-

նե րի մե ջ, օ րի նակ՝ ը նտ րա կան վար չա րա րու թյան մար-
մի ն նե րի հա մար BRIDGE վե րա պատ րաստ ման ծրագ րի 
շր ջա նակ նե րում։ 

Ընտ րա կան մար մի  նը կա րող է նաև հա մա գոր ծակ ցել 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ՝ ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ-
մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) դեպ քե րի բնույ թի և հատ կա-
պես հա մայն քային մա կար դա կով դրանց կան խար գել-
ման վե րա բե րյալ հան րու թյա նը կր թե լու հար ցում: Այդ 
ա մե  նը կա րող է ի րա կա նաց վել որ պես քա ղա քա ցի ա-
կան և ը նտ րող նե րի կրթ մանն ո ւղղ ված ըն թա ցիկ ծրագ-
րե րի բաղ կա ցու ցիչ մաս: Քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյու-
նը կա րող է ը նդ գր կել քա ղա քա կա նու թյան մե ջ կա նանց 
հիմն  ախն դիր նե րի ը նդ հա նուր զգա յու նու թյան բարձ րա-
ցու մը կամ կա րող է ո ւղ ղա կի ո րեն մի տ ված լի նել ը նտ-
րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) 
խնդ րի հաս ցե ագր մա նը, օ րի նակ՝ պաս տառ նե րի կամ 
ռա դի ո ու ղերձ նե րի օգ տա գործ ման մի  ջո ցով, ո րոնք 
բա ցատ րում են, որ տա նը կնոջ կամ դս տեր հան դեպ 
սպառ նա լիք նե րը կամ բռ նու թյու նը խախ տում են նրանց 
քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը: 

Ք վե ար կու թյան օ րը 

Ո րոշ հա մա տեքս տե րում ը նտ րա կան մար մի ն նե րը կա-
րող են մե ծ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ հենց քվե ար կու թյան 
օ րը կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) դրս ևո-
րումն  ե րի վրա: Գոր ծառ նա կան ո րո շումն  ե րը, կապ ված 
տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի գտն վե լու վայ րի, տե-
ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի 
կազ մի  և տե ղա մա սային կենտ րո նի կա հա վոր ման հետ, 
կա րող են ազ դել ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ-
մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) ռիս կե րի ըն կալ ման վրա: 
Ո րոշ ու սումն  ա սի րու թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ քվե-
ար կու թյան օ րը ա հա բեկ ման զոհ դառ նա լու հա վա նա-
կա նու թյու նը ա վե լի մե ծ է կա նանց շր ջա նում, և որ կա-
նանց նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քերն ա վե լի հա ճախ 
են գրանց վում գյու ղա կան վայ րե րում:190 Տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րի տե ղա կայ ման հար ցը կա րող է հատ կա-
պես զգա յուն թե մա լի նել նման վայ րե րում, և պետք է 
փոր ձել խու սա փել վտան գա վոր գո տի նե րով ան ցնող 
հե ռա վոր տա րածք նե րից կամ էթ նիկ և կրո նա կան մի -
ա վո րումն  ե րի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված քա ղա-
քա կան ա ռու մով զգա յուն վայ րե րից։

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի 
և ան վտան գու թյան աշ խա տա կից նե րի հա մար կազ մա-
կերպ վող վե րա պատ րաս տու մը և ո ւղ ղոր դու մը կա րող է 
պաշտ պա նել խո ցե լի բնակ չու թյա նը հս տակ սպառ նա-
լիք նե րից կամ խո րաց նել ը նտ րող նե րի ան վտան գու թյան 
և մա նի պու լյա ցի այի մթ նո լոր տը: Ա նվ տան գու թյան աշ-

Զամ բի ա յում կոնֆ լիկտ նե րի մեղ մաց ման 
գոր ծըն թա ցում ը նտ րա կան մարմ նի ներգ-
րավ ման օ րի նակ
 Զամ բի այի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը (ԶԸՀ) լի ա-
զոր ված է ստեղ ծել ը նտ րա կան վե ճե րի և բո ղոք նե րի 
լուծ ման հա մար Կոնֆ լիկտ նե րի կա ռա վար ման կո-
մի  տե ներ: Կոնֆ լիկտ նե րի կա ռա վար ման ազ գային 
կո մի  տեն բաղ կա ցած է 24 տար բեր պե տա կան և ոչ 
պե տա կան շա հագր գիռ կազ մա կեր պու թյուն նե րից, 
այդ թվում՝ ոս տի կա նու թյան, թմ րա մի  ջոց նե րի դեմ 
պայ քա րի գոր ծա կա լու թյան և հա կա կո ռուպ ցի ոն 
հանձ նա ժո ղո վի, ի նչ պես նաև քա ղա քա կան կու-
սակ ցու թյուն նե րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րից: Ղե կա վար կազ մը նշա նակ վում է ԶԸՀ ֊ի կող-
մի ց: Կոնֆ լիկտ նե րի կա ռա վար ման ազ գային կո-
մի  տեն և հա րա կից կոնֆ լիկտ նե րի կա ռա վար ման 
տա րա ծաշր ջա նային կո մի  տե նե րը կա րող են քն նել 
կին թեկ նա ծու նե րի և ը նտ րող նե րի բո ղոք նե րը: Կո-
մի  տե նե րը ի րա վա սու են տու գան քեր կի րա ռել, ե թե 
տե ղի են ու նե ցել խախ տումն  եր:197
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խա տա կից նե րի վե րա պատ րաս տու մը հատ կա պես կար-
ևոր է քվե ար կու թյան օ րը տե ղա մա սային կենտ րոն նե-
րում տե ղի ու նե ցող բռ նու թյուն նե րը կան խե լու և մե ղ մե  լու 
հա մար: Ը նտ րա կան մար մի ն նե րի բո լոր մա կար դակ նե-
րում աշ խա տող ան ձնա կազ մի  ու սու ցու մը ը նտ րու թյուն-
նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) հս տակ 
ձևե րի և դրս ևո րումն  ե րի ըն կալ ման վե րա բե րյալ կա րող է 
ձևա վո րել մի  ջա դե պե րին ա ռա ջի նը ճիշտ ար ձա գան քե լու 
կո րո ղու թյուն: Ա նհ րա ժեշտ է նաև վե րահս կել, որ պես զի 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը 
չդառ նան ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ-
նու թյան (Ը ԿՆԲ) լուռ վկա ներ կամ նման դեպ քե րի ան մի -
ջա կան մաս նա կից ներ։ 

Ընտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են նաև կոչ է ա նել կա-
նանց հան դես գալ որ պես քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան 
գոր ծա կալ ներ տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում, հատ-
կա պես մի  այն կա նանց հա մար նա խա տես ված կենտ-
րոն նե րում: Նրանք կա րող են խրա խու սել քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյան մո նի տո րինգ ի րա կա նաց նող 
խմ բե րին գեն դե րային հիմն  ա հար ցերն ի րենց դի տար-
կումն  ե րի մե ջ նե րա ռե լու հար ցում և/ կամ հա վա տար-
մագ րեր տրա մադ րել այն կազ մա կեր պու թյուն նե րին, 
ո րոնք քվե ար կու թյան օ րը բա ցա ռա պես գեն դե րային 
մո նի տո րինգ են ի րա կա նաց նում, ի նչ պես նաև ա պա հո-
վել կա նանց ներգ րա վու մը որ պես դի տորդ ներ:

 Հե տընտ րա կան շր ջան

 Բա ցի ը նտ րու թյուն նե րից ա ռաջ և ըն թաց քում վե րո հի-
շյալ մտա հո գու թյուն նե րից, ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող 
է նաև դե րա կա տա րում ու նե նալ հե տընտ րա կան ժա-
մա նա կա հատ վա ծում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան 
(Ը ԿՆԲ) դեպ քե րի կան խար գել ման և մե ղ մաց ման գոր-
ծում: Ը նտ րա կան և այլ մար մի ն նե րը կա րող են ի րենց 
լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում հե տաքն նել և պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կել ը նտ րու թյուն նե րում 
կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) մե ջ ներգ րավ-
ված ի րա վա խախտ նե րին։ Նրանք կա րող են դի տար կել 
բռ նու թյան դրս ևո րումն  ե րը, հա վա քել ա պա ցույց ներ և 
փաս տաթղ թա վո րել ի րա վի ճա կը: Չնա յած պաշ տո նա-
կան դա տա վա րու թյու նը ղե կա վար վում է դա տա կան հա-
մա կար գով, ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է լուրջ լծակ ներ 
ու նե նալ կոնֆ լիկտ նե րի կա ռա վար ման և ը նտ րա կան 
ար դա րա դա տու թյան հար ցե րում: Ը նտ րա կան մար մի  նը 
կա րող է օգ տա գոր ծել հե տընտ րա կան շր ջա նը՝ ո լոր տում 
կա տար ված աշ խա տանք նե րը գնա հա տե լու և հե տա գա 
բար փո խումն  ե րը պլա նա վո րե լու նպա տա կով:

Ընտ րա կան մար մին նե րի կար ևոր դե րը 

Ի վեր ջո, ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է ա ռաջ նոր դու-

թյուն ցու ցա բե րել կա նանց մաս նակ ցու թյան հար ցում՝ 
ներ քին գոր ծըն թաց նե րում գեն դե րային բա ղադ րի չի 
նե րառ ման և բռ նու թյան, ա հա բեկ ման կամ ո տնձ գու-
թյան վե րա բե րյալ իր որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյուն-
նե րին հա վա տա րիվ մն ա լու մի  ջո ցով, ե թե այդ պի սիք 
գո յու թյուն ու նեն: Ե թե այդ պի սի քա ղա քա կա նու թյուն-
ներ չկան, ա պա ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է ըն դու նել 
վար քագ ծի կա նոն ներ, ո րոնք ա ռնչ վում են ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի կող մի ց կի րառ վող՝ կա նանց նկատ մամբ 
ո տնձ գու թյան և բռ նու թյան հետ կապ ված կոնկ րետ 
հար ցե րի:

 Բո լի վի ա յում կա նանց նկատ մամբ ո տնձ գու թյան և/ 
կամ գեն դե րային հիմ քով քա ղա քա կան բռ նու թյան մա-
սին օ րեն քը (Օ րենք 243) սահ մա նում է ան հա տա կան 
կամ կո լեկ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի կան խար գել ման, 
քնն ման և դա տա պարտ ման մե  խա նիզմն  եր կա նանց 
հան դեպ ո տնձ գու թյան և/ կամ գեն դե րային հիմ քով 
քա ղա քա կան բռ նու թյան դեպ քե րի հա մար՝ կա նանց 
քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի լի ար ժեք ի րա ցու մը ե րաշ-
խա վո րե լու նպա տա կով (Հոդ ված 2): Այն սահ մա նում է 
« քա ղա քա կան հե տապն դում» և « քա ղա քա կան բռ նու-
թյուն» տեր մի ն նե րը, պաշտ պա նում է բո լոր ը նտր ված 
կամ նշա նակ ված կին թեկ նա ծու նե րին ի րենց հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման 
գոր ծում (Հոդ ված 5) և պա հան ջում է իշ խա նու թյուն նե-
րից և/ կամ ը նտ րա կան մարմն  ի աշ խա տա կից նե րից, 
ով քեր տե ղյակ են ո տնձ գու թյան և քա ղա քա կան բռ նու-
թյուն նե րի հս տակ դրս ևո րումն  ե րից, ո ղջ տե ղե կատ վու-
թյու նը ներ կա յաց նել դա տա խա զին (Հոդ ված 26):

 Ի լրումն  ամ րապնդ ված և ա ռա ջա դեմ ներ քին կա նո-
նա կար գե րի և վար քագ ծի կա նոն նե րի, ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րում նշա նակ ված գեն դե րային հար ցե րով 
խորհր դա տու նե րը և/ կամ գեն դե րային հար ցե րը հա մա-
կար գող բա ժին նե րը կա րող են կար ևոր ներդ րում 
ու նե նալ կր թա կան, կան խար գել ման և ար ձա գանք ման 
գոր ծո ղու թյուն նե րում: Նույն կերպ ը նտ րա կան մար մի  նը 
կա րող է ա պա հո վել հա մար ժեք վե րա պատ րաս տում 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի ժա մա-
նա կա վոր ան դամն  ե րի հա մար, ով քեր հա ճախ լա վա-
գույնս են կան խում ը նտ րող նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան 
կամ ա հա բեկ ման բազ մա թիվ սպառ նա լիք նե րը: Ը նտ րու-
թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) մե ղ-
մաց մանն ո ւղղ ված այլ մի  ջո ցա ռումն  ե րը դուրս են սույն 
ու ղե ցույ ցի շր ջա նա կից: Քա նի որ քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րը ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ 
բռ նու թյան ա մե  նա տա րած ված ի րա վա խախտ ներն են, 
նրանք կար ևոր դեր են խա ղում բռ նու թյան այս տե սա կի 
նվա զեց ման և կան խար գել ման գոր ծում:191
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ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 • Ընտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը (Ը ԿՆԲ) բազ մա կող-
մա նի ազ դե ցու թյուն է ու նե նում կա նանց վրա, և ը նտ րա կան մար մին նե րը 
պետք է տե ղյակ լի նեն ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի բո լոր բնա գա վառ նե-
րում առ կա գեն դե րային սպառ նա լիք նե րի մա սին, ո րոնք ա ռնչ վում են ը նտ-
րող նե րի և թեկ նա ծու նե րի գրանց մա նը, նա խընտ րա կան քա րո զար շա վին և 
քվե ար կու թյան օր վան։ 
 • Ընտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը գնա լով ա վե լի 
ա կնհայտ է դառ նում, ին չը պա հան ջում է ը նտ րա կան մար մին նե րի կող-
մից հա մակց ված ար ձա գանք՝ հա ճախ որ պես այլ շա հա ռու նե րի, այդ թվում՝ 
ան վտան գու թյան ո լոր տի, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի և ՔՀԿ-նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ար գա սիք։ 
 • Կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քե րի մո նի տո րին գի և վեր լու ծու թյան 
ո լոր տում ա ռա ջա վոր փոր ձի օ րի նակ ներն ձևա վոր վել են նաև քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյան կող մից ի րա կա նաց ված նա խա ձեռ նու թյուն նե րի 
շնոր հիվ: 
 • Ընտ րա կան մար մին նե րը կա րող են հան դես գալ քվե ար կու թյան օր վա ըն-
թաց քում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) դեպ քե րը մեղ մե լու նա-
խա ձեռ նու թյամբ: Գոր ծառ նա կան ո րո շում նե րը, կապ ված տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րի գտն վե լու վայ րի, տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո-
վի ան դամ նե րի կազ մի և տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի կա հա վոր ման հետ, 
կա րող են ազ դել ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան (Ը-
ԿՆԲ) ռիս կե րի ըն կալ ման վրա։ Քվե ար կու թյան օ րը ա հա բեկ ման զոհ դառ-
նա լու հա վա նա կա նու թյու նը ա վե լի մեծ է կա նանց շր ջա նում, և կա նանց 
նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քերն ա վե լի հա ճախ են գրանց վում գյու ղա կան 
վայ րե րում:
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12.3. Ա նվ տան գու թյան ո լոր տի հա մա կար գում 

Ընտ րա կան մար մի ն նե րը կար ևոր ա ջակ ցող դե րա կա-
տար ներ են ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ 
բռ նու թյան (Ը ԿՆԲ) դեպ քե րի հա մար ան վտան գու թյան 
և ար ձա գանք ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի մշակ ման գոր ծում 
և պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում ան վտան գու թյան 
աշ խա տա կից նե րի հետ ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րը հա-
մա կար գե լու շնոր հիվ բո լոր շա հա ռու նե րի հա մար 
ը նտ րու թյուն նե րի ան վտանգ ան ցկա ցու մը ա պա հո վե-
լու հա մար:192 Շա հա ռու նե րի թվին են դաս վում տե ղա-
մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի ան դամն  ե րը, 
թեկ նա ծու նե րը և ը նտ րող նե րը: Ը նտ րա կան մար մի ն նե-
րը կա րող են խոր հուրդ տալ և ղե կա վա րել գեն դե րային 
զգա յուն ռիս կե րի գնա հա տումն  ու քվե ար կու թյան օր-
վա պլա նա վո րու մը՝ քն նար կե լով զգա յուն ի րա վի ճակ-
ներ, ո րոնք կա րող են պա հան ջել ոս տի կա նու թյան մի -
ջամ տու թյու նը: Օ րի նակ՝ Աֆ ղանս տա ն� մ ը նտ րա կան 
մար մի  նը հաս տա տեց տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում 
ան հա տա կան ստուգ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, և գեն-
դե րային զգա յուն ան վտան գու թյան պլա նա վո րու մը 
դար ձավ կար ևո րա գույն խն դիր: 

Կա նանց ան հա տա կան ստու գում ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժող վի 
կին ան դամն  ե րի սա կա վու թյան հար ցը լուծ վեց ՄԱԿ-ի 
Զար գաց ման ծրագ րի, ը նտ րա կան մարմն  ի, մարզ-
պետ նե րի և Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան հա-
մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում ա վե լի քան 11.000 կին 
աշ խա տա կից նե րի ներգ րավ մամբ, ով քեր 2010 թվա-
կա նին  քվե ար կու թյան օ րը ը նտ րող նե րի ան հա տա-
կան ստու գումն  եր ի րա կա նաց րե ցին:193 2010 թվա կա նին 
Ղրղզստա ն� մ ՄԱԶԾ-ն հա մա գոր ծակ ցեց Կենտ րո-
նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հետ՝ քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյան, ի րա վա պահ մար մի ն նե րի և 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի մի ջև ե րկ խո սու թյան 
և գոր ծըն կե րու թյան հար թակ ստեղ ծե լու նպա տա կով, 
ին չը նպաս տեց ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում բռ նու թյուն-
նե րի կան խար գել մա նը:194 2010 թվա կա նին Նի գե ր� մ 
ՄԱԶԾ-ն նպաս տեց ազ գային ան վտան գու թյան աշ խա-
տա կից նե րի վե րա պատ րաստ մանն ու զգա յու նու թյան 
բարձ րաց մա նը՝ կենտ րո նա նա լով քվե ար կու թյան ժա-
մա նակ գեն դե րային և պաշտ պա նա կան խն դիր նե րի ու 
գեն դե րային բռ նու թյանն ա ռնչ վող հար ցե րի վրա:195
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Կարող է ի հայտ գալ կանանց մասնակց� թյան 

խթանող հատ� կ � ղերձների տարածման 

անհրաժեշտ� թյ� ն, սրպեսզի թեկնած�  և 

ընտրող կանանց համար պարզ լինի, որ իրենք 

� նեն ազատ ընտր� թյան իրավ� նք:



101ՄԱՍ Բ. Անդրադարձ գենդերային անհավասարություններին 
ընտրական գործընթացներում և միջոցառումներում

Ընտ րա կան մար մի նը պետք է ա պա հո վի, որ բո լոր շա հա ռու նե րը հետ ևեն ը նտ րա կան օ րենսգր քի 
դրույթ նե րին, ի նչ պես նաև ստեղ ծի այն պի սի մի ջա վայր, ո րը նպաս տում է քա ղա քա կան հա յացք-
նե րի փո խա նակ մա նը և քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծում հա մա գոր ծակ ցու թյա նը: Նման մի-
ջա վայ րին նպաս տող լավ գոր ծե լա կերպ է հա մար վում տար բեր գոր ծըն կեր նե րի և շա հա ռու նե րի 
հետ աշ խա տան քը, ո րոնց թվին են դաս վում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի ջոց նե րը (ԶԼՄ) և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րը։ 

Ընտ րող նե րին հա սա նե լի քա րոզ չու թյան նյու թե րի զգա-
լի մա սը ստաց վում են ԶԼՄ-նե րից և մր ցակ ցող քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րից ու թեկ նա ծու նե րից: 
Քա նի որ այս ո լոր տում հիմն  ա կա նում դո մի  նանտ են 
տղա մար դիկ, օ րի նա չափ է նաև, որ թեկ նա ծու նե րի, 
կու սակ ցու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի, լրագ րող նե րի և 
լրատ վու թյուն հա ղոր դող նե րի շր ջա նում տղա մար դիկ 
ա վե լի շատ են, քան կա նայք։ Ը նտ րու թյուն նե րի լու սա-
բա նու մը կա րող է այն պի սի տպա վո րու թյուն թող նել, 
որ գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վում է բա ցա ռա պես տղա-
մարդ կանց կող մի ց: Չնա յած ը նտ րա կան մար մի ն ներն 
ու նեն տար բեր մա կար դա կի վե րահս կո ղու թյան մե  խա-
նիզմն  եր լրատ վա մի  ջոց նե րի և քա րո զար շավն  ե րի կա-
նո նա կարգ ման գոր ծում, նրանք կա րող են օգ տա գոր ծել 
ի րենց ազ դե ցու թյու նը որ պես հարգ ված և քա ղա քա կան 
ա ռու մով ան կախ կա ռույց՝ ո լոր տում գեն դե րային հա-
վա սա րակշ ռու թյու նը խթա նե լու նպա տա կով: Ո րոշ դեպ-
քե րում ը նտ րա կան մար մի  նը կա տա րում է նաև ը նտ րու-
թյուն նե րի ըն թաց քում լրատ վա մի  ջոց նե րի դաշ տը կա-
նո նա կար գող մարմն  ի գոր ծա ռույթ կամ մե  դի ա դաշ տը 
կար գա վո րող ա ռան ձին մար մի ն է ստեղ ծում:

Օգ տա գոր ծե լով լավ գոր ծե լա կեր պի օ րի նակ ներն ու 
ը նտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա-
զո տու թյան ար դյունք նե րը՝ հա ջորդ բա ժի նը ներ կա յաց-
նում է ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կող մի ց քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րի, ԶԼՄ-նե րի և քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ ձևա-
վոր ված հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 

13.1. Աշ խա տանք քա ղա քա կան կու սակ ցու-
թյուն նե րի հետ 

Ընտ րա կան մար մի ն ներն ու նեն մի  շարք լծակ ներ, 
ո րոնք թույլ են տա լիս ա ռանց սե փա կան ան կա խու-
թյու նը կամ քա ղա քա կան չե զո քու թյու նը զոհ բե րե լու 
նե րազ դել քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի վար քագ-
ծի վրա։ Ե թե ը նտ րա կան մար մի նն ու նի քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րի կամ թեկ նա ծու նե րի գրանց ման 
կամ նրանց պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը վե րահս կե-
լու գոր ծա ռույթ, ա պա այն պետք է կապ հաս տա տի կու-
սակ ցա կան քար տու ղա րու թյուն նե րի հետ՝ օգ տա գոր ծե-
լով նրանց լավ վար քա գիծ խրա խու սե լու գոր ծում։ Ո րոշ 
ե րկր նե րում քա րո զար շա վի ըն թաց քում գեն դե րային 
զգա յու նու թյան ա պա հով ման նպա տա կով քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րի հա մար մշակ վել են վար քագ ծի 
կա նոն ներ.

•  Նե պա լ� մ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի վար-
քագ ծի կա նոն նե րում առ կա է դրույթ այն մա սին, որ 
նա խընտ րա կան քա րո զար շավն  ե րը չպետք է խրա-
խու սեն գեն դե րային հիմ քի վրա ա տե լու թյու նը (այլ 
ան ձնա կան գոր ծոն նե րի մե ջ): Այս կե տը կար ևոր է, 
քա նի որ հե ղի նա կու թյա նը հասց վող վն ա սը սո վո րա-
բար նա խընտ րա կան քա րո զար շավն  ե րի բաղ կա ցու-
ցիչ մասն է կազ մում, հատ կա պես կին թեկ նա ծու նե րի 
շր ջա նում։198

• Լի բե րի այի Ազ գային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ 
աշ խա տան քի ար դյուն քում մշա կեց վար քագ ծի կա-
նոն ներ: Նպա տակ նե րից մե կն էր խու սա փել «բռնու-
թյան, ա հա բեկ ման և խար դա խու թյան մի  ջո ցով 
կա նանց մար գի նա լա ցու մի ց»: Կող մե  րը հա մա ձայ-
նու թյան ե կան «խտ րա կա նու թյան և նվաս տա ցու ցիչ 

Աշ խա տանք ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի շա հա ռու նե րի 
հետ 

13
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բա ռա պա շա րի բա ցառ ման սկզ բուն քի և սե ռով կամ 
գեն դե րային հիմ քով պայ մա նա վոր ված քա րոզ չու-
թյան ան թույ լատ րե լի ու թյան շուրջ»։199

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են մշա կել քա ղա քա-
կան կու սակ ցու թյուն նե րի գրանց ման հա մա կարգ և 
սահ մա նել այն պայ ման նե րը, ո րոնք կու սակ ցու թյուն-
նե րը պետք է բա վա րա րեն գրանց վե լու և գրանց ված 
մն ա լու հա մար։ Ե թե այդ պես է, ա պա ը նտ րա կան մար-
մի  նը կա րող է պա հան ջել, որ պես զի կու սակ ցու թյուն նե-
րը ձեռն պահ մն ան քա րո զար շա վի ըն թաց քում ա տե լու-
թյան խոս քի օգ տա գոր ծու մի ց կամ կա նանց զր պար տե-
լուց։ Այս չա փա նի շին չհա մա պա տաս խա նող կու սակ ցու-
թյուն նե րը կա րող են են թարկ վել պատ ժա մի  ջոց նե րի, 
ի նչ պի սիք ե ն՝ ա պագ րան ցու մը կամ այլ տույ ժե րը, ե թե 
ը նտ րա կան մար մի նն է վե րահս կում գրան ցու մը: 

Ընտ րա կան մար մի  նը կա րող է նաև պա տաս խա նա տու 
լի նել քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի նկատ մամբ 
պատ ժա մի  ջոց ներ կի րա ռե լու հա մար, ե թե նրանք չեն 
գոր ծում օ րեն քին հա մա պա տաս խան: Օ րի նակ՝ պե տա-
կան ֆի նան սա վոր ման կր ճատ ման տես քով պատ ժա մի -
ջոց կա րող է կի րառ վել քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե-
րի նկատ մամբ, ե թե նրանք խախ տել են թեկ նա ծու նե րի 
գրանց ման չա փա նիշ նե րը (տե՛ս Բա ժին 9 ֊ը): Թեև այս 
պատ ժա մի  ջոց նե րի մե ծ մա սը հիմն  ա վոր ված է ի րա վա-
կան դաշ տում, շատ ե րկր նե րում օ րեն քի խախ տումն  ե րի 
մո նի տո րին գի, փաս տաթղ թա վոր ման և դա տա պարտ-
ման գոր ծա ռույ թը կա տա րում է ը նտ րա կան մար մի  նը: 
Հետ ևա բար, ը նտ րա կան մար մի  նը պետք է խրա խու սի 
օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան գոր ծե լա կերպ, 
ա պա հո վե լով, որ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը 
պատ շաճ կեր պով տե ղե կաց ված լի նեն ո լոր տում ի րենց 
պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին: 

Ո րոշ ը նտ րա կան մար մի ն ներ քա ղա քա կան կու սակ ցու-
թյուն նե րին և թեկ նա ծու նե րին ի րա զե կե լու և տե ղե կատ-
վու թյուն տրա մադ րե լու պար տա վո րու թյուն են ստանձ-
նում: Ա ջակ ցու թյան այս ձևը կա րող է կեն սա կան դեր 
խա ղալ ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան մի  ջո ցով կին 
թեկ նա ծու նե րի մաս նակ ցու թյան խթան ման հար ցում։ 
Օ րի նակ՝ 

 • Աֆ ղանս տա ն� մ, Ան կախ ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վը կազ մա կեր պում է ա մե  նամ սյա հան դի պումն  եր 
գեն դե րային հար ցե րի և ը նտ րու թյուն նե րի թե մայի 
շուրջ, ո րին մաս նակ ցում են կա ռա վա րու թյան և հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ: Հան դի պումն  երն ար դյու նա վետ են ե ղել 
տար բեր շա հա ռու նե րի, այդ թվում՝ կին թեկ նա ծու-
նե րի, ը նտ րա կան մարմն  ի աշ խա տա կից նե րի և դի-
տորդ նե րի մի ջև տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման 
ու ջան քե րի հա մա կարգ ման տե սան կյու նից:200

 •  Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տ�  թյան 
Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը ստեղ-
ծեց հա մա կար գող բա ժին և ե րկ խո սու թյան շր ջա նակ 
կին քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և թեկ նա ծու նե րի հա-
մար: Տե ղե կատ վու թյան կա նո նա վոր փո խա նակ ման 
և թեկ նա ծու նե րի մտա հո գու թյուն նե րի հաս ցե ագր-
ման մի  ջո ցով ԿԸՀ֊ն ձգ տում է խթա նել ը նտ րա կան 
ըն թա ցա կար գե րի ըն կալ ման մա կար դա կը: ԿԸՀ֊ն 
նաև ի րա կա նաց նում է կին թեկ նա ծու նե րի վե րա-
պատ րաս տում գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող 
բաժ նի մի  ջո ցով։201 

Ընտ րա կան մար մի  նը կա րող է նաև աշ խա տել քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հետ քա րո զար շա վին 
չառնչ վող հար ցե րի շուրջ: Ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող 
էր խոր հուր դատ վու թյուն տրա մադ րել քա ղա քա կան կու-
սակ ցու թյուն նե րին գեն դե րային աու դի տի ժա մա նակ և 
հե տընտ րա կան վեր լու ծու թյուն ի րա կա նաց նե լիս: Շատ 
դեպ քե րում կու սակ ցու թյուն նե րը կա րող են լրա ցու ցիչ 
ա պա ցույց ներ տրա մադ րել նման քն նար կումն  ե րի ըն-
թաց քում և ա ջակ ցել լու ծումն  ե րի մշակ ման հար ցում այն 
դեպ քե րի հա մար, որ տեղ կա նանց մաս նակ ցու թյու նը 
նվա զա գույ նի է հասց վել կամ վտանգ վել է: Ը նտ րա կան 
մար մի  նը կա րող է նաև հի շեց նել կու սակ ցա կան կա-
ռույց նե րում կա նանց ներ կա յա ցուց չու թյան կար ևո րու-
թյան մա սին տար բեր դե րե րում։ 

Ընտ րա կան մար մի  նը կեն սա կան դեր է խա ղում կա-
նանց հզո րաց մանն ա ջակ ցե լու հար ցում իր աշ խա տա-
կազ մի  ձևա վոր ման և այն գոր ծո ղու թյուն նե րի մի  ջո ցով, 
ո րոնք նպաս տում են կա նանց մաս նակ ցու թյան խթան-
մա նը ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում և գեն դե րային 
ի րա վա հա վա սա րու թյան ջա տա գով մա նը քա ղա քա կան 
մաս նակ ցու թյան ա վե լի լայն ո լորտ նե րում ու հան րային 
քն նար կումն  ե րում: Այդ ո լորտ նե րը նե րա ռում են ազ-
գային ե րկ խո սու թյան խթա նու մը, կին թեկ նա ծու նե րին 
ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րու մը և գեն դե րային ան հա վա սա րու-
թյան վե րա բե րյալ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րին 
ա վե լի լայ նա ծա վալ տե ղե կատ վու թյան մա տու ցու մը: 

Այն ե րկր նե րում, որ տեղ կա նանց քա ղա քա կան մաս-
նակ ցու թյու նը սահ մա նա փակ է, ը նտ րա կան մար մի  նը 
և գոր ծըն կեր նե րը կա րող են կար ևոր դեր խա ղալ ազ-
գային քն նար կումն  ե րում այդ խնդ րի բարձ րաց ման գոր-
ծում: Նրանք կա րող են այդ ա մե նն ի րա կա նաց նել նաև 
սե փա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կամ քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րին այլ խմ բե րի հետ ջան քե րը մե կ-
տե ղե լու մի  ջո ցով՝ նե րա ռե լով պե տա կան գե րա տես չու-
թյան նե րի, խորհր դա րա նի և քա ղա քա ցի ա կան շա հե-
րի պաշտ պա նու թյան խմ բեր: Ղե կա վար ման այդ ձևը 
հատ կա պես կար ևոր է օ րենսդ րա կան բա րե փո խումն  ե-



ՄԱՍ Բ. Անդրադարձ գենդերային անհավասարություններին 
ընտրական գործընթացներում և միջոցառումներում 103

Ս տորև բեր ված են ԶԼՄ-նե րի հետ աշ խա-
տան քի օ րի նակ ներ կա նանց մաս նակ ցու-
թյու նը խթա նե լու և գեն դե րային զգա յուն 
բո վան դա կու թյուն տրա մադ րե լու հա մար.
 •  Հա յաս տա ն� մ 2009 թվա կա նին գեն դե րային 

զգա յու նու թյան բարձ րաց մանն ո ւղղ ված վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ են կազ մա կերպ-
վել լրագ րող նե րի հա մար, որ պես զի նրանց հնա-
րա վո րու թյուն ըն ձեռ վի ա վե լի լավ ներ կա յաց նե լու 
գեն դե րային հի նախն դիր նե րը և մե  դի ա դաշ տում 
ա վե լի ար դյու նա վետ պայ քա րե լու գեն դե րային 
կարծ րա տի պե րի դեմ: Որ պես օ ժան դակ գոր ծո ղու-
թյուն, ՄԱԿ-ի Զար գաց ման ծրա գիրն ա ջակ ցել է 
նաև « Գեն դե րային հար ցե րը և լրագ րու թյու նը» դա-
սագր քի հրա տա րակ մա նը հա մալ սա րա նա կան նե րի 
և դա սա խոս նե րի հա մար:

 •  Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նայի Կենտ րո նա կան ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը հե ռուս տաըն-
կե րու թյուն նե րի հետ զրու ցել է տղա մարդ կանց գե-
րաիշ խող դե րի մա սին ը նտ րա կան բա նա վե ճե րում 
և կոչ է ա րել նրանց հե ռուս տա տե սային բա նա վե ճե-
րում ը նդ գր կել նաև կին թեկ նա ծու նե րի:208

 •  Նե պալ. ԶԼՄ-նե րի վար քագ ծի կա նոն նե րը ար գե-
լում են այն պի սի հա ղոր դումն  եր, ո րոնք կա րող են 
« բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան և սո ցի ա լա կան նե րառ ման սկզ-
բունք նե րի վրա», այդ թվում՝ խտ րա կան լեզ վի օգ-
տա գործ ման և բռ նու թյուն հրահ րող ու ղերձ նե րը:209 
Նաև կոչ է ար վում ԶԼՄ-նե րին ակ տի վո րեն խթա նել 
կա նանց (և այլ մար գի նա լաց ված խմ բե րի) մաս նակ-
ցու թյունն ը նտ րու թյուն նե րին։210

 •  Պա պ�  ա Նոր Գվի նե ա. ՄԱԿ-Կա նայք կա ռույ ցը 
2012 թվա կա նի հա մընդ հա նուր ը նտ րու թյուն նե րից 
ա ռաջ կազ մա կեր պեց գեն դե րային հար ցե րը և ը նտ-
րու թյուն նե րը թե մայով BRIDGE վե րա պատ րաստ-
ման դա սըն թաց լրատ վա մի  ջոց նե րի հա մար: 

 • Ե մե ն. ԵՀ-ՄԱԶԾ հա մա տեղ ը նտ րա կան գոր ծըն-
թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ծրա գի րը, հա մա գոր ծակ-
ցե լուվ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի հետ, 16 լրագ րող նե րի հա մար 
կազ մա կեր պեց գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րը հաս-
ցե ագ րող լու սա բան ման վե րա բե րյալ վե րա պատ-
րաստ ման դա սըն թաց: Դա սըն թացն ան դրա դառ-
նում էր առ կա օ րենսդ րու թյա նը, լրատ վա մի  ջոց նե-
րում կա նանց կարծ րա տի պա վոր մա նը և կա նանց 
քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան կար ևո րու թյա նը: 

 • Անգ լո նա յ� մ, Բոտս վա նա յ� մ, Մավ րի կի ո ս� մ, 
Մա լա վի � մ, Մո զամ բի կ� մ, Նա մի  բի ա յ� մ և 
Հա րա վային Աֆ րի կա յ� մ ներ պե տա կան մա կար-
դա կով « Գեն դե րային հար ցե րը, ը նտ րու թյուն նե րը 
և լրատ վա մի  ջոց նե րը» թե մայով աշ խա տա ժո ղով-
ներ և վե րաա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ կազ-
մա կերպ վե ցին ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար 
«GenderLinks» ՀԿ-ի ա ջակ ցու թյամբ:

րի ժա մա նակ: Օ րի նակ՝ 

 • Ալ բա նի ա յ� մ ՄԱԿ-ի Զար գաց ման ծրա գի րը և ՄԱԿ-
Կա նայք կա ռույցն ա ջակ ցու թյուն են ցու ցա բե րել 
օ րենսդ րա կան բա րե փո խումն  ե րի վե րա բե րյալ քն-
նար կումն  ե րում կու սակ ցու թյուն նե րին ներգ րա վե լու 
գոր ծում, մաս նա վո րա պես այն քն նար կումն  ե րում, 
ո րոնք ա ռնչ վում են կա նանց հա մար նա խա տես ված 
30 տո կո սա նոց քվո տայի ներդր մա նը: 2013 թվա կա-
նին ԿԸՀ-ն և գոր ծըն կեր նե րը մի  շարք կլոր֊ սե ղան 
քն նար կումն  եր կազ մա կեր պե ցին ը նտ րա կան շա հա-
ռու նե րի հետ՝ ը նտ րո վի մար մի ն նե րում գեն դե րային 
ներ կա յա ցուց չու թյան հա մա պա տաս խա նեց ման մե -
խա նիզմն  ե րը բա րե լա վե լու նպա տա կով: Քն նար կե-
լով քվո տա նե րի մա սին օ րեն քը շր ջան ցե լու քա ղա քա-
կան կու սակ ցու թյուն նե րի մի  տու մը՝ ԿԸՀ-ն ներ կայիս 
հա մա կար գում մատ նան շեց խո ցե լի կե տեր, ո րոնք 
պետք է ը նդ գրկ վե ին ա ռա ջի կա ը նտ րա կան բա րե-
փո խումն  ե ի օ րա կար գում։202 

 • 2011 թվա կա նին Կամ բո ջա յ� մ ՄԱԿ-ի Զար գաց ման 
ծրա գի րը ա ջակ ցեց քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե-
րի, Ազ գային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի և Ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րա րու թյան մի ջև թվով յոթ բարձր 
մա կար դա կի ե րկ խո սու թյուն նե րի կա յաց մա նը: Այդ 
ե րկ խո սու թյուն նե րը զգա լի ազ դե ցու թյուն ու նե ցան 
Կամ բո ջա յում ը նտ րա կան բա րե փո խումն  ե րի բա րե-
լավ ման հար ցում՝ նե րա ռե լով նաև կա նանց մաս-
նակ ցու թյու նը խթա նող բա րե փո խումն  եր, ի նչ պի սիք 
ե ն՝ նախ քան 2012 թվա կա նի հա մայն քային խորհր-
դի ը նտ րու թյուն նե րը ը նտ րա կան օ րենսգր քում ը նտ-
րող նե րի գրանց ման ժա  ե տի եր կա րա ցու մը՝ 30-ից 
դարձ նե լով 45 օր, և ժա  ե տանց նույ նա կա նաց ման 
քար տի վա վե րա կա նու թյան ժա  ե տը մի նչև 2013 
թվա կա նի դեկ տեմ բեր ա մս վա վերջ եր կա րաց նե լը:203

13.2. Աշ խա տանք զանգ վա ծային լրատ վու-
թյան մի ջոց նե րի (ԶԼՄ) հետ

 Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի  ջոց նե րը և լրագ րող-
նե րը կար ևոր դե րա կա տա րում ու նեն ը նտ րու թյուն նե-
րի ժա մա նակ, քա նի որ հան դես են գա լիս որ պես ը նտ-
րող նե րի հա մար տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րող ներ 
և հա սա րա կա կան կար ծիք ձևա վո րող ներ: Ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ լի ար ժեք և ճշգ րիտ տե ղե-
կատ վու թյու նը կար ևոր է ը նտ րող նե րի մաս նակ ցու թյան 
հա մար, քա նի որ թյուր տե ղե կատ վու թյու նը կա րող է 
շփոթ մուն քի և ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ի րա-
վուն քի չի րաց ման պատ ճառ դառ նալ։ Թեև ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րը պետք է պահ պա նեն քա ղա քա կան չե զո-
քու թյուն, ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս-
նակ ցու թյան խթան ման կար ևո րու թյան մա սին մա մու լի 
փա թե թի մշա կու մը և լրատ վա մի  ջոց նե րի հա մար ճե-
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պազ րույց նե րը կա րող են հիմք հան դի սա նալ այս կար-
ևոր հար ցի լու սա բան ման հա մար: 

Ընտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են օգ տա գոր ծել հա-
ղոր դակց ման բազ մա պի սի ու ղի ներ՝ ը նտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րի մա սին լրատ-
վա մի  ջոց նե րին տե ղե կաց նե լու հա մար, և նրանց խրա-
խու սել, որ պես զի մի  ա նան կա նանց մաս նակ ցու թյան 
խթան մանն ո ւղղ ված ջան քե րին: Գեն դե րային հի նա-
հար ցե րի թե մայով վե րա խատ րաստ ման դա սըն թաց նե-
րը կա րող են հի րա վի օգ տա կար լի նել լրատ վա մի  ջոց նե-
րի հա մար: Նման դա սըն թաց նե րի նպա տակն է խթա նել 
գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րի վե րա բե րյալ ԶԼՄ-նե րի 
ի րա զեկ վա ծու թյունն ու հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը, 
օգ նել լրատ վա մի  ջոց նե րին հաս կա նալ, որ գեն դե րային 
հա վա սա րու թյու նը քա ղա քա ցի ու թյան, ժո ղովր դա վա-
րու թյան և խոս քի ա զա տու թյան ան բա ժա նե լի մասն 
է, բա ցա հայ տել ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ կար ևոր 
գեն դե րային հի նա հար ցե րը և ԶԼՄ-նե րին ա ջակ ցել 
ը նտ րու թյուն նե րը գեն դե րային հայե ցա կե տե րի տե սան-
կյու նից լու սա բա նե լու հար ցում:204 Բա ցի այդ, կար ևոր է 
նաև ը նտ րու թյուն նե րը լու սա բա նող լրագ րող նե րի ան-
վտան գու թյան ա պա հո վու մը, որ պես զի տե ղա կան կամ 
ար տա սահ մա նյան լրա տա վա մի  ջող նե րի կին և տղա-
մարդ լրագ րող նե րը ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում կա-
րո ղա նան աշ խա տել ան վտանգ և հե տապն դու մի ց զերծ 
մի  ջա վայ րում՝ հա մա ձայն «Լ րագ րող նե րի ան վտան գու-
թյան և ան պատ ժե լի ու թյան հար ցի վե րա բե րյալ ՄԱԿ ֊ի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի»:205

13.3. Աշ խա տանք քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի (ՔՀԿ) հետ

 Շատ ե րկր նե րում ըն դուն ված գոր ծե լա կերպ է, ե րբ 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տար բեր կազ մա-
կեր պու թյուն ներ զբաղ վում են ը նտ րու թյուն նե րի հետ 
կապ ված հար ցե րով: ՔՀԿ-նե րի մե ծ մա սը ակ տի վո րեն 
խթա նում է կա նանց մաս նակ ցու թյա նը և կա րող է դառ-
նալ ա ռանց քային ա ջա կից և գոր ծըն կեր ը նտ րա կան 
մարմն  ի հա մար, ո րն աշ խա տում է հա նուն կա նանց հա-
վա սար մաս նակ ցու թյան ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին:

 Ի րա զե կում

 Շատ ՔՀԿ-ներ են ներգ րավ վում ը նտ րող նե րի ի րա զեկ-
մանն ու կրթ մանն ո ւղղ ված նա խա ձեռ նու թյուն նե րում: 
Թեև այս թե ման ա վե լի հան գա մա նո րեն քն նարկ վում է 
13-րդ բաժ նում, հարկ է նշել, որ ՔՀԿ-ներն ա ռա ջար կում 
են ա ռա վել թի րա խա վոր ված տե ղե կատ վա կան ար շավ-
ներ, քան ը նտ րա կան մար մի ն նե րը։ ՔՀԿ-նե րը կա րող 
են ծա ռայել որ պես հի ա նա լի մի  ջոց ը նտ րող նե րի կր թա-
կան նյու թե րը հատ կա պես հե ռա վոր հա մայնք նե րում 
տա րա ծե լու հա մար: Օ րի նակ՝ ազ գային փոք րա մաս նու-

թյուն նե րի կա նանց հիմն  ա հար ցե րով զբաղ վող ՔՀԿ-ն, 
հա վա նա կան է, որ ա վե լի հեշ տու թյամբ հաս ցե ա տե-
րե րին կհասց նի ը նտ րող նե րի հա մար մշակ ված տե ղե-
կատ վա կան ու ղերձ նե րը, քան ը նտ րա կան մար մի  նը: 
ՔՀԿ-նե րը կա րող են լրաց նել ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
ջան քե րը՝ ան ցկաց նե լով ա ռան ձին հան դի պումն  եր կամ 
դա սըն թաց ներ, ին չը հան դի սա նում է կրթ վող նե րի մե -
ծա մաս նու թյան հետ աշ խա տե լու ար դյու նա վետ մե  թոդ: 
Չնա յած ը նտ րա կան մար մի  նը չի կա րող ա ռան ձին դա-
սըն թաց ներ կազ մա կեր պել ամ բողջ ը նտ րա զանգ վա ծի 
հա մար, բնակ չու թյան ո րո շա կի խմ բե րի հա մար թի րա-
խային դա սըն թաց նե րի ան ցկա ցու մը գոր ծըն կեր ՔՀԿ֊ 
նե րի հետ կա րող է ար դյու նա վետ լի նել հատ կա պես 
այն վայ րե րում, որ տեղ ար ձա նագր վել են ը նտ րող նե րի 
գրանց ման և մաս նակ ցու թյան ցածր ցու ցա նիշ ներ կա-
նանց շր ջա նում։

 Գեն դե րային հիմ նա հար ցե րի ո լոր տում փոր ձի 
ներդ րում

 Գեն դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ա հար ցե րի մե ջ 
մաս նա գի տա ցած ՔՀԿ-նե րը կա րող են ի րեցն փոր ձը 
ներդ նել ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում՝ տրա մադ րե լով 
խորհր դատ վու թյուն, ա ջակ ցու թյուն և հա սա նե լի ցան-
ցեր, ի նչն ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է չու նե նալ: Գեն-
դե րային աու դի տի վա րում և հե տընտ րա կան վեր լու-
ծու թյուն ի րա կա նաց նող ը նտ րա կան մար մի  նի հա մար 
կա րող է օգ տա կար լի նել քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյան գոր ծըն կեր նե րի ներգ րա վումն  այդ գոր ծե րում: 
ՔՀԿ-նե րը կա րող են այ լընտ րան քային տե սա կետ ներ 
ա ռա ջար կել ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև օգ տա գոր ծել տար բեր բնա-
գա վառ նե րի կա նանց փորձն ու քա ղա քա կան գրա գի-
տու թյու նը։ 

ՔՀԿ-նե րը կա րող են նաև ու սումն  ա սի րել կա նանց մաս-
նակ ցու թյան ո րո շա կի քա ղա քա կան տար րեր, ո րոնց 
մա սին հար ցումն  ը նտ րա կան մար մի ն նե րի կող մի ց կա-
րող է ոչ պատ շաճ հա մար վել, օ րի նակ՝ ի նչ պես է կու-
սակ ցու թյան քա ղա քա կա նու թյունն ան դրա դառ նում կա-
նանց վրա, կամ ի նչ պես են կին թեկ նա ծու ներն ը նտր-
վում: ՔՀԿ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են նաև 
ներգ րավ վել ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում որ պես տե ղա-
կան դի տորդ ներ կամ մաս նակ ցել բռ նու թյան դեպ քե րի 
մո նի տո րին գի ծրագ րե րին, և այդ դի տար կումն  ե րի ար-
դյունք նե րի հի ման վրա օգ տա կար ա ռա ջար կու թյուն-
ներ ներ կա յաց նել ը նտ րա կան մար մի ն նե րին: Օ րի նակ՝ 
Հա րա վային Աֆ րի կա յում ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
աշ խա տում և հա մա գոր ծակ ցում է կա նանց խմ բե րի և 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ, ի նչ պի սին է գեն դե րային հին մա հար-
ցե րի դի տարկ մամբ զբաղ վող Genderlinks ֊ը։ Վեր ջինս 
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 • Ընտ րա կան մար մի նը պետք է ա պա հո վի, որ բո լոր շա-
հա ռու նե րը հատ ևեն ը նտ րա կան օ րենսգր քին, ի նչ պես 
նաև ստեղ ծի այն պի սի մի ջա վայր, ո րը նպաս տում է 
քա ղա քա կան հա յացք նե րի փո խա նակ մա նը և քա ղա-
քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծում հա մա գոր ծակ ցու-
թյա նը: Նման մի ջա վայ րին նպաս տող լավ գոր ծե լա-
կերպ է հա մար վում տար բեր գոր ծըն կեր նե րի և շա հա-
ռու նե րի հետ աշ խա տան քը, ո րոնց թվին են դաս վում 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի ջոց նե րը (ԶԼՄ) և քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րը։ 
 • Ընտ րա կան մար մի նը կա րող է նաև մի շարք շա հա-
ռու նե րի մեկ տե ղել՝ կազ մա կեր պե լով հա մա տեղ հան-
դի պում ներ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի, ՔՀԿ-
նե րի և հա մա պա տաս խան պե տա կան գե րա տես չու-
թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ 
 • Ընտ րա կան մար մին նե րը կա րող են նե րազ դել ԶԼՄ-
նե րի զգա յու նու թյուն վրա՝ ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց-
քում գեն դե րային հի նա հար ցե րի վե րա բե րյալ ի րա-
զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման նպա տա կով:
 •  Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հետ աշ խա տան-
քը նպաս տել է կա նանց ա վե լի լայն ցան ցե րի հաս-
տատ մա նը և գեն դե րային հիմ նա հար ցե րի ո լոր տում 
փորձն ը նտ րա կան մար մին նե րի ու շադ րու թյան տի-
րույթ բե րե լուն:
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հա վա քագ րում է ը նտ րա կան ցու ցակ նե րի վե րա բե րյալ 
տվյալ ներ, վեր լու ծում է լրատ վա մի  ջոց նե րի կող մի ց կա-
նանց և կու սակ ցու թյուն նե րի լու սա բա նու մը, կազ մա-
կեր պում է աշ խա տա ժո ղովն  եր կին թեկ նա ծու նե րի կամ 
հա վակ նորդ նե րի հա մար և հրա պա րա կայ նո րեն դր վա-
տանք (ե թե ար ժա նի են) կամ քն նա դա տու թյուն է հն չեց-
նում (ե թե խախտ վել են կա նանց ի րա վունք նե րը): Մեկ 
այլ օ րի նակ՝ Բու րուն դի ում 2010 թվա կա նին մի  շարք ՀԿ-
ներ հա մա գոր ծակ ցե ցին ը նտ րու թյուն նե րում բռ նու թյան 
դեպ քե րի մո նի տո րին գի «Amatora Mu Mahoro» ծրագ րի 
շր ջա նակ նե րում: Ը նտ րու թյուն նե րում բռ նու թյան դեպ-
քե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի տա րան ջա տումն  ը ստ սե-
ռի թույլ տվեց բա ցա հայ տել բու րուն դյան կա նանց շր ջա-
նում ա ռա վել հա ճախ հան դի պող բռ նու թյան ձևե րը:206

 Վեր ջի վեր ջո, ՔՀԿ-նե րը կա րող են ար ժե քա վոր տե ղե-
կատ վու թյուն և կար ծիք ներ ներ կա յաց նել ը նտ րա կան 
մարմն  ին ը նտ րու թյուն նե րի պլա նա վոր ման, լո գիս տի-
կայի և գոր ծառ նու թյուն նե րի հետ կապ ված հար ցե րում 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան հայե ցա կե տե րը հաշ վի 
առ նե լու վե րա բե րյալ: Ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է 
ՔՀԿ-նե րի հետ ե րկ խո սել՝ ը նտ րա կան գոր ծըն թա-

ցի հիմն  ա կան փու լե րի մա սին կար ծիք ներ ստա նա լու 
նպա տա կով, այդ թվում՝ ը նտ րող նե րի գրանց ման և 
քվե ար կու թյան օր վա կազ մա կերպ ման կամ ը նտ րող-
նե րի ի րա զեկ ման նյու թե րի վե րա բե րյալ: Օ րի նակ՝ 
Թու նի սում Ը նտ րու թյուն նե րի վե րին ան կախ ա տյա նը 
(Ը ՎԱԱ), հա մա գոր ծակ ցե լով կա նանց կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ, ՄԱԿ-ի Զար գաց ման ծրագ րի ա ջակ-
ցու թյամբ 2011 թվա կա նի հու լի սին քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րին հրա վի րեց 
հան դիպ ման՝ ՔՀԿ֊ նե րի կող մի ց մշակ ված ը նտ րող նե-
րի կրթ ման նյու թե րի բո վան դա կու թյու նը վե րա նայե լու և 
քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյան ը նդ հա նուր հար թակ մշա-
կե լու նպա տա կով: Ներ կա յաց ված է ին 21 մի  ա վո րում-
ներ և ե րեք ցան ցեր, ի սկ քն նար կումն  ե րը ծա վալ վե ցին 
հա վա սա րու թյան, ը նտ րա կան ի րա վուն քի և քվե ար կու-
թյան գաղտ նի ու թյան վե րա բե րյալ ու ղերձ նե րի շուրջ: 
Մաս նա կից նե րը վե րա հաս տա տե ցին հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կար ևոր դե րը ը նտ րող նե րի 
և քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյան ծրագ րե րում Ը նտ րու-
թյուն նե րի վե րին ան կախ ա տյա նին (Ը ՎԱԱ) ա ջակ ցե լու 
և օ ժան դա կե լու գոր ծում:207 
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Ընտրական մարմի նները կարևոր դերակատար� մ � նեն 

կանանց ընտրական և քաղաքական մասնակց� թյան 

գործ� մ։ Ընտրական մարմի նը կարող է ներքին 

կառ� ցվածքը և կազմակերպական ընթացակարգերը 

ներդաշնակեցնել, որպեսզի ընտր� թյ� նների 

անցկացման և առօրյա աշխատանքների ընթացք� մ այն 

� նենա անհրաժեշտ կարող� թյ� նները և ռես� րսները 

իր գործ� նե� թյան բոլոր փ� լեր� մ գենդերային 

բաղադրիչի ներառ� մն  ապահովել�  համար։
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Բա ցի ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պու մից, ը նտ րա կան մար մին նե րին հա ճախ վս տահ վում է ը նտ-
րա կան գոր ծըն թացն ը նտ րա զանգ վա ծին ան կողմ նա կա լո րեն բա ցատ րե լու կար ևոր գործն ու պա-
տաս խա նատ վու թյու նը: Նրանց դե րը կա յա նում է ոչ թե տար բեր քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե-
րի և ան կախ թեկ նա ծու նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը, դրս ևո րում նե րը կամ ծրագ րե րը բա ցատ րե լու կամ 
պաշտ պա նե լու մեջ, այլ հա սա րա կու թյա նը կր թե լու մեջ առ այն, թե ի նչ պես գրան ցել, ի նչ պես ճիշտ 
լրաց նել քվե ա թեր թի կը և ին չու է այս ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լը կար ևոր: 

Նման կր թա կան գոր ծըն թա ցը, ո րը հայտ նի է որ պես 
ը նտ րող նե րի ի րա զե կում, կա րե լի է բա ժա նել եր կու հիմ-
նա կան տե սա կի.211

• Ընտ րող նե րի կր թ�  մը սո վո րա բար վե րա բե րում 
է ը նտ րող նե րի շա հագրգռ վա ծու թյանն ու ը նտ րու-
թյուն նե րին լի ար ժեք մաս նակ ցե լու պատ րաս տա կա-
մու թյա նը: Այն նե րա ռում է ը նտ րու թյուն նե րին մաս-
նակ ցե լու հա մար ը նտ րող նե րին ան հրա ժեշտ հիմ-
նա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րու մը՝ նե րա ռյալ 
ը նտ րու թյան օ րը, ժա մը և վայ րը, ը նտ րու թյուն նե րի 
տե սա կը, քվե ար կու թյան ի րա վուն քի հաս տատ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րի ցան կը, գրանց-
ման պա հանջ նե րը և քվե ար կու թյան կար գը։

•  Քա ղա քա ցի ա կան կր թ�  թյ� նն ա ռնչ վում է ժո-
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան ամ րապնդ-
մանն ո ւղղ ված ա վե լի լայն հաս կա ցու թյուն նե րի հետ, 
ի նչ պի սիք ե ն՝ քա ղա քա ցի նե րի, կա ռա վա րու թյան, 
քա ղա քա կան և հա տուկ շա հե րի, զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի  ջոց նե րի, բիզ նե սի և շա հույթ չհե-
տապն դող ո լորտ նե րի հա մա պա տաս խան դե րերն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև կա նո նա վոր 
և մր ցակ ցային ը նտ րու թյուն նե րի կար ևո րու թյու նը: 
Ի դե ա լա կան պայ ման նե րում այն պետք է ի րա կա-
նաց վի շա րու նա կա կան կամ եր կա րա ժա  ետ հե-
ռան կա րով։

 Թեև ը նտ րող նե րի ի րա զեկ ման ծրագ րերն, ը նդ հա նուր 
առ մամբ, հաս ցե ագր վում են պո տեն ցի ալ ը նտ րող նե-
րին, բազ մա թիվ ե րկր նե րում մշակ վում և ի րա կա նաց-
վում են թի րա խա վոր ված ծրագ րեր ո րո շա կի խմ բե րի 
հա մար, ի նչ պի սիք ե ն՝ ե րի տա սարդ կա նայք և բնիկ ժո-

ղո վուրդ նե րը:

 Ընտ րող նե րի ի րա զեկ ման բո լոր ծրագ րե րի պլա նա-
վո րու մը և մշա կու մը տե ղի է ու նե նում նա խընտ րա կան 
շր ջա նում կամ ո րոշ դեպ քե րում ը նտ րու թյուն նե րի մի ջև 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, հատ կա պես, ե թե ան-
հրա ժեշտ է թար մաց նել ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը: Ո րո-
շա կի գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյու նը, ի նչ պի սին է գրան ցու մը կամ գրանց ման 
վայ րը փո խե լը, պետք է տրա մադր վի բուն ի րա դար ձու-
թյու նից մի  քա նի շա բաթ ա ռաջ: Մյուս կող մի ց, ա վե լի 
լայ նա ծա վալ և ման րա մասն տե ղեկ վու թյամբ քա ղա քա-
ցի ա կան կր թու թյու նը պետք է հա սա նե լի դարձ նել ա վե-
լի եր կա րա ժա  ետ ձևա չա փով՝ սո վո րա բար ը նտ րու-
թյուն նե րի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: 

Այս բա ժինն ան դրա դառ նում է կա նանց մաս նակ ցու-
թյու նը խթա նող ը նտ րող նե րի ի րա զեկ ման ծրագ րե-
րի ի րա կա նաց ման գոր ծում ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
ա ռա ջա վոր փոր ձին։ Որ պես հիմք կա րող է ծա ռայել 
ռազ մա վա րու թյու նը կամ հա ղոր դակ ցու թյան քա ղա-
քա կա նու թյու նը, որ տեղ նշ վում են հետ ևո ղա կա նո րեն 
տա րած ման են թա կա հիմն  ա կան ու ղերձ նե րը, և ո րը թի-
րա խա վո րում է հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռումն  երն՝ 
ո ւղղ ված հա տուկ խմ բե րին, ի նչ պի սիք ե ն՝ կա նայք, ե րի-
տա սարդ նե րը և տղա մար դիկ:

14.1. Ի րա զեկ ման ռազ մա վա րու թյունն ու քա-
ղա քա կա նու թյու նը

 Ընտ րա կան մարմն  ի որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյու նը 
կամ ռազ մա վա րա կան պլա նը կա րող է նե րա ռել ը նտ-
րող նե րի ի րա զեկ ման ծրագ րի ը նդ հա նուր նպա տակ նե-

Ը նտ րող նե րի ի րա զե կու մը 14
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րը: Ա վե լի ման րա մասն պլա նա վոր վող նպա տակ նե րը 
կա րող են տեղ գտ նել  հա ղոր դակ ցու թյան կամ ի րա զեկ-
ման քա ղա քա կա նու թյան մե ջ: Ե թե նա խա տես վում են 
բազ մա կի տե ղե կատ վա կան կամ կր թա կան ար շավն  եր, 
օ րի նակ՝ գրանց ման և քվե ար կու թյան կար գի կամ կա-
նանց և ե րի տա սարդ նե րի մաս նակ ցու թյան խթան ման 
վե րա բե րյալ, ա պա լավ գոր ծե լա կերպ կա րող է հա մար-
վել ը նդ հա նուր հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյուն 
ստեղ ծու մը, ո րը թույլ կտա ա պա հո վել տար բեր ար շավ-
նե րի փոխլ րաց նող բնույ թը:

 Գոր ծըն կե րու թյուն շա հա ռու նե րի հետ
 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը և ԶԼՄ-
ներն ի րենց մաս նակ ցու թյունն են ու նե նում ը նտ րող նե րի 
ի րա զեկ ման տա րա տե սակ ձևե րին: Այս խմ բե րից շա տե-
րը լավ ծա նոթ են կա նանց և հա մայնք նե րին ե րկ րի մասշ-
տա բով: Ը նտ րա կան մար մի ն նե րը կա րող են սեր տո րեն 
հա մա գոր ծակ ցել այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ, որ-
պես զի ճիշտ ու ղերձ ներ հա ղորդ վեն ը նտ րա զանգ վա ծին: 
Ը նտ րող նե րի ը նդ հա նուր ի րա զեկ ման ծրա գի րը նույն-

Կա նանց՝ որ պես ը նտ րող նե րի ո ւղղ ված ի րա-
զեկ ման ծրագ րե րի և քա ղա քա կա նու թյուն նե-
րի մի քա նի օ րի նակ ներ բեր ված են ստորև.

 •  Մա լա վի. 2009 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րի եր կա-
րա ժա  ետ պլա նա վո րումն  ը նդ գր կում էր ը նտ րու-
թյուն նե րի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
քա ղա քա ցի ա կան և ը նտ րող նե րի կրթ ման ծրա գի րը, 
ո րը մի տ ված էր ը նտ րող նե րին ի րա զե կել և շա-
հագրգ ռել ը նտ րու թյուն նե րին ի նք նա կամ մաս նակ-
ցե լու հար ցում: Ծրագ րի նպա տակն էր ստեղ ծել ժո-
ղովր դա վա րա կան ը նտ րու թյուն նե րի սկզ բունք նե րին 
ու գոր ծե լա կեր պին ա ջակ ցե լու մշա կույթ: Նպա տակ-
նե րից էր նաև կա նանց և ե րի տա սարդ նե րին որ պես 
թի րա խային խմ բեր դի տար կելն էր:233

 •  Նե պալ: 2007 և 2013 թվա կան նե րի ը նտ րող նե-
րի կրթ ման քա ղա քա կա նու թյան մե ջ նշ վում էր, որ 
«ընտ րող նե րի կրթ ման ծրա գի րը մշա կե լիս պետք 
է հաշ վի առ նել մար գի նա լաց ված խմ բե րի թի րա-
խա վո րու մը»։ Այն նաև պա րու նա կում էր մի  շարք 
դրույթ ներ գեն դե րային հա վա սա րու թյան և սո ցի-
ա լա կան նե րառ ման վե րա բե րյալ, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
մշա կել և ը նտ րող նե րի կրթ ման ծրագ րում նե րառ նել 
հա մա պա տաս խա նեց ված ու ղերձ ներ ը ստ լսա րա-
նի տե սա կի, ի նչ պես նաև հա վա քագ րել աշ խա տուժ 
տար բեր ո լորտ նե րից՝ գեն դե րային և սո ցի ա լա կան 
հիմն  ա հար ցե րին ար ձա գան քե լու զգա յու նու թյու նը 
բարձ րաց նե լու նպա տա կով։ Նե պա լի Ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վը ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րու թյան 
է ար ժա նաց րել ը նտ րող նե րի կրթ ման այն մի  ջո ցա-
ռումն  ե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են կա նանց մաս նակ ցու-
թյան և տե ղե կաց վա ծու թյան խթան մա նը: Այս ջան-
քե րի շնոր հիվ, 2013 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րում 
կա նանց՝ որ պես ը նտ րող նե րի մաս նակ ցու թյու նը 
բարձր էր:234

 •  Պա կիս տան: Ը նտ րող նե րի կրթ ման վե րա բե րյալ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը նե րա ռում է նախ-

նա կան  հե տա զո տու թյան ի րա կա նա ցում՝ «ընտ-
րու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյան ցու ցա նիշ նե րը 
պար զե լու հա մար», այդ թվում՝ կա նանց մաս նակ-
ցու թյան, ի նչ պես նաև « մաս նակ ցու թյան և ը նտ րա-
կան գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի վրա 
ազ դող գոր ծոն նե րը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով»: 
Ար դյունք նե րը կօգ տա գործ վեն ը նտ րող նե րի կրթ ման 
ռազ մա վա րու թյան մշակ ման հա մար:235

 •  Հա րա վային Աֆ րի կա. 2009 թվա կա նի ը նտ րու-
թյուն նե րին ըն դա ռաջ քա ղա քա ցի ա կան և ը նտ-
րող նե րի կրթ ման քա ղա քա կա նու թյու նը ստա ցավ 
թի րա խային ձևա չափ, որ պես զի ը նդ հա նուր կր թա-
կան ծրագ րե րից հա ճախ դուրս մն ա ցող խմ բե րը 
նույն պես նե րառ վեն։ Թի րա խային խմ բե րից մե  կը 
կա նայք է ին:236

 •  Թ�  նիս. Ը նտ րա կան մար մի  նը մե ծ ու շադ րու թյուն 
էր դարձ նում գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ մանն 
ար տա քին շա հա ռու նե րի ի րա զեկ ման գոր ծըն թաց-
նե րում, ո րոնք ո ւղղ ված է ին ը նտ րու թյուն նե րում 
ա վե լի մե ծ քա ղա քա ցի ա կան ներգ րավ վա ծու թյան 
ա պա հով մա նը գեն դե րային հա վա սա րու թյան տե-
սան կյու նից: Ա ռաջ նային նպա տակն էր բարձ րաց նել 
ՔՀԿ-նե րից ստաց վող տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի-
ու թյու նը Ը նտ րու թյուն նե րի վե րին ան կախ ա տյա նի 
(Ը ՎԱԱ) սահ մա նած ըն թա ցա կար գե րի վե րա բե րյալ՝ 
ներ դաշ նա կեց նե լով ի րա զեկ ման գոր ծիք նե րի բո-
վան դա կու թյու նը և ա պա հո վե լով դրանց հա մա պա-
տաս խա նու թյու նը Ը ՎԱԱ ֊ի կող մի ց սահ ման ված 
ըն թա ցա կար գե րին և, վեր ջա պես, բարձ րաց նե լով 
ՔՀԿ-նե րի տե ղե կաց վա ծու թյունն ը նտ րող նե րին 
ի րա զե կե լու ի րենց դե րի մա սին:237 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. Ը նտ րա կան մար մի ն նե րը կազ-
մա կեր պում և ի րա կա նաց նում են հա մա պար փակ ու 
լայ նա ծա վալ ը նտ րող նե րի կր թու թյան, քա ղա քա ցի-
ա կան կր թու թյան և ի րա զեկ ման ար շավն  եր՝ ո ւղղ-
ված կա նանց մաս նակ ցու թյան և տե ղե կաց վա ծու-
թյան խթան մա նը:238 
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պես լավ գոր ծե լա կերպ է ՔՀԿ-նե րի հետ հա մա գոր ծակ-
ցե լիս, քա նի որ այն ծա ռա յում է որ պես գլ խա վոր պլան և 
բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի, դրանց բո վան դա կու թյան, աշ-
խար հագ րա կան ծած կույ թի և մի  մյանց հետ փո խա դարձ 
կա պի քար տե զագր ման գոր ծիք։

ՔՀԿ-նե րը կա րող են օ գտ վել ը նտ րա կան մարմն  ի ստեղ-
ծած նյու թե րից կամ, ը նտ րա կան մարմն  ի հետ սեր տո-
րեն հա մա գոր ծակ ցե լով, ի նք նու րույն մշա կել կր թա կան 
նյու թեր: Ո րոշ դեպ քե րում, ե րբ հմուտ քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան խմ բե րը մաս նա գի տա նում են հան-
րու թյան լայն զանգ վա ծի կրթ ման հար ցում, ը նտ րա-
կան մար մի  նը կա րող է հա մա տեղ աշ խա տել նյու թե րի 
ստեղծ ման վրա կամ ՔՀԿ-ի կող մի ց մշակ ված նյու թերն 
օգ տա գոր ծել: Այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մի ց 
ստեղ ծած նյու թե րի ճշգր տու թյու նը ստու գե լով և հիմն  ա-
կան գրա ֆի կա կան լու ծումն  ե րով ու նկա րագ րու թյուն-
նե րով փո խա նակ վե լով՝ ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է 
օգ նել, որ պես զի ը նտ րող նե րին տրա մադր վի հետ ևո ղա-
կան, ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյուն:

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե-
տա զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե րից 27-ը (77% ֊ը) նշել են, 
որ ի րա կա նաց րել են «ի րա զեկ ման ար շավն  եր քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ»։ Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, Հա յաս տա նը, 
Բե լա ռու սը, Բե նի նը, Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նան, Կա նա-
դան, Կենտ րո նաֆ րի կյան Հան րա պե տու թյու նը, Կոս տա 
Ռի կան, Մոն ղո լի ան, Մալ թան, Նա մի  բի ան, Պա ղես տի-
նը, Պա կիս տա նը, Կոն գոյի Հան րա պե տու թյու նը, Հա-
րա վային Աֆ րի կան, Տան զա նի ան և Ու գան դան: 

14.2. Ու ղերձ նե րի ձևա կեր պու մը

 Ընտ րող նե րի ի րա զեկ ման ար դյու նա վետ ար շավն  ու-
նե նում է շատ հս տակ ու ղերձ, ո րը հետ ևո ղա կա նո րեն 
մա տուց վում է տար բեր ձևե րով: Ը նտ րա կան շր ջա նում 
ը նտ րող նե րին հաս ցե ագր ված ու ղերձ նե րը պետք է բա-
ցատ րեն քվե ար կու թյան կար գը և խրա խու սեն ը նտ րող-
նե րին, որ պես զի նրանք գնան ու քվե ար կեն: Ը նտ րու-
թյուն նե րի մի ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա զե-
կող ու ղերձ նե րը կա րող են կենտ րո նա նալ ա վե լի լայ նի-
մաստ ու ղերձ նե րի վրա, ո րոնք վե րա բե րում են ժո ղովր-
դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րին, ը նտ րու թյուն նե րին 
որ պես ը նտ րող ներ և թեկ նա ծու ներ մաս նակ ցու թյա նը 
և կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան խթան մա նը:

 Ընտ րող նե րի հա մար տե ղե կատ վա կան և կր թա կան 
նյու թեր ստեղ ծե լիս պետք է խու սա փել են թա գի տակ ցա-
կան ու ղերձ նե րից: Օ րի նակ՝ մի  այն ա րա կան սե ռի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ պատ կե րող պաս տա ռը կա րող է ու ղերձ 
հղել, որ մի  այն տղա մար դիկ են ի րա վա սու քվե ար կել: 
Տե ղե կատ վա կան և կր թա կան նյու թե րը պետք է պատ-

կե րեն բո լոր տա րի քի կա նանց, ով քեր հան դես են գա լիս 
տար բեր դե րե րում՝ որ պես գրան ցող ան ձնա կազմ և տե-
ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  եր, որ-
պես դի տորդ ներ և ան վտան գու թյան աշ խա տա կից ներ, 
որ պես լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ և ը նտ րող ներ: Վատ 
կամ ոչ պատ շաճ կազմ ված պա տառ նե րը, ո րոնք մի տ ված 
են տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի շուրջ ան վտան գու թյան 
վե րա բե րյալ ու ղերձ հա ղոր դե լուն, կա րող են հա կա ռակ 
ազ դե ցու թյունն ու նե նալ և հի աս թա փեց նել ը նտ րող նե-
րին, ով քեր վա խե նում են բռ նու թյու նից։ Ծան րա բեռն ված 
և բարդ բա ռա պա շա րով ար տա հայտ ված կար գա խոս նե-
րը զանգ վա ծային մաս նակ ցու թյուն հրահ րե լու փո խա րեն 
կա րող են վա խեց նել ը նտ րող նե րին, ո ւմ հա մար գոր ծըն-
թա ցը շատ բարդ կա րող է թվալ: Ը նտ րող նե րի կր թու մը 
բազ մա լե զու և բազ մամ շա կու թային հա սա րա կու թյուն նե-
րում պետք է ար տա ցո լի ազ գային բազ մա զա նու թյու նը և 
չխո չըն դո տի այս կամ այն խմ բի մաս նակ ցու թյա նը: Ան-
ցան կա լի ու ղերձ նե րի հա ղոր դու մի ց խու սա փե լու նպա-
տա կով ը նտ րող նե րի ի րա զեկ ման հա մար օգ տա գործ վող 
լե զուն և պատ կեր նե րը հա ճախ ստուգ վում են փորձ նա-
կան ծրագ րե րի մի  ջո ցով և վե րա նայ վում են նախ քան 
ազ գաբ նակ չու թյա նը ներ կա յաց վե լը։

 Գեն դե րային ի րա վա հա վա սա րու թյան տե սան կյու նից 
կան եր կու կար ևո րա գույն ու ղերձ ներ, ո րոնք պետք է հա-
ղորդ վեն. ա ռա ջինն այն է, որ կա նայք ի րա վունք ունեն 
քվե ար կե լու և մաս նակ ցե լու ը նտ րու թյուն նե րին, և որ 
նրանց մաս նակ ցու թյու նը հա ճախ ու նի խրա խուս ման 
կա րիք, և ե րկ րոր դը՝ քվե ար կու թյու նը գաղտ նի է, և ոչ ոք 
չպետք է ի մա նա, թե ո ւմ օգ տին է քվե արկ վել ը նտ րո ղը։

 Կա նանց մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քը
 Կա նանց և յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու մաս նակ ցու թյան 
խթա նու մը կար ևոր ու ղերձ է բո լոր ա ռումն  ե րով: Մի 
շարք կա յա ցած ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կար գե-
րում ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյան ցու ցա նիշ նե րը 
նվա զում են, և շատ ը նտ րա կան մար մի ն ներ ի րա կա նաց-
նում են ը նտ րող նե րի ի րա զեկ ման ծրագ րեր՝ ո ւղղ ված 
մաս նակ ցու թյան խթան մա նը։ Ա վե լի նոր ժո ղովրդա-
վա րա կան հա սա րա կար գե րում ո րոշ խմ բե րին հար կա-
վոր է հի շեց նել, որ ի րենք կա րող են մաս նակ ցել ը նտ-
րու թյուն նե րին կամ ի րենց դիր քո րո շումն  ար տա հայ տել: 
Բո լոր հա մա տեքս տե րում քա րո զար շա վի ըն թաց քում 
օգ տա գործ վող ու ղերձ նե րը կա րող են մշակ վել այն պես, 
որ հս տա կո րեն հաս ցե ագ րեն կա նանց հիմն  ա հար ցե րը: 
Ը նտ րա կան մարմն  ի և ՔՀԿ-ի հա մա տեղ նա խա ձեռ նու-
թյուն նե րի մի  քա նի օ րի նակ ներ բեր ված են ստորև.

 •  Բե նին. Ը նտ րա կան մար մի  նը տա րա ծեց ու ղերձ ներ՝ 
ո ւղղ ված կա նանց մաս նակ ցու թյան ակ տի վաց մա նը. 
« Կա նայք խորհր դա րա նում»: Կա նայք հա մայն քային 
խոր հուրդ նե րում: Վե՛ր կա ցեք, Բե նի նի կա նայք, ձեր 
ժա մա նակն է ե կել: Դուք պետք եք ազ գին»:
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 •  Բ�  ր� ն դի. «Ք վե ար կե՛ք և ը նտր վե՛ք» քա րո զար շա-
վի շր ջա նա կում շուրջ 260 կին ամ բողջ ե րկ րի մասշ-
տա բով աշ խա տում և այլ կա նանց ու սու ցա նում է ին 
գրանց ման և քվե ար կու թյան կար գը, ի նչ պես նաև 
ա ջակ ցում է ին կին թեկ նա ծու նե րին ի րենց քա րո զար-
շավն  ե րը մշա կե լու հար ցում:212

 •  Լի բա նան. «Օգ տա գոր ծե՛ք ձեր ձայ նը» հա մազ գային 
մե  դի ա ար շա վի նպա տակն էր խթա նել կա նանց մաս-
նակ ցու թյանն ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցին: Ար շա վում 
ներգ րավ ված է ին հինգ հե ղի նա կա վոր լի բա նան ցի 
կա նայք, ով քեր հայտն վում է ին հե ռուս տա տե սու-
թյամբ, ռա դի ոյով, հա սա րա կա կան տրանս պոր տի և 
վա հա նակ ներ վրա ար տա պատ կեր վող գո վազդ նե-
րում»: Ակ ցի ան կազ մա կեր պել էր Ազ գային ժո ղովր-
դա վա րա կան ի նս տի տու տը և Լի բա նա նի՝ Ժո ղովրդա-
վա րա կան ը նտ րու թյուն նե րի ա սո ցի ա ցի ան։213 

 • Մար շա լյան կղ զի ներ. Մար շա լյան կղ զի նե րում գոր-
ծող քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր-
պու թյու նը՝ « Մի ա վոր ված կա նայք Մար շա լյան կղ-
զի նե րում», ի րա կա նաց րեց ը նտ րող նե րի կր թա կան 
ծրա գիր, ո րը մի տ ված էր կա նանց քա ղա քա կան հզո-
րաց մա նը: Աշ խա տա ժո ղովն  ե րի ըն թաց քում ան դրա-
դարձ կա տար վեց  ժո ղովր դա վա րու թյան և ներ կա-
յա ցուց չա կան կա ռա վա րու թյան հայե ցա կար գե րին, 
ի նչ պես նաև գրանց ման կար գին և քվե ար կու թյան 
գաղտ նի ու թյու նը:214

 Թի րա խա վոր ված ու ղերձ նե րը՝ ո ւղղ ված կին ը նտ րող-
նե րին, ար դյու նա վետ են ե ղել տար բեր հա մա տեքս տե-

րում։ 2009 թվա կա նին Ին դո նե զի ա յում նման ու ղերձ նե-
րի մի  ջո ցով ա վե լի քան 2 մի  լի ոն նոր ը նտ րող կա նայք 
ի րա զեկ վե ցին ի րենց ի րա վունք նե րի և պար տա կա-
նու թյուն նե րի մա սին, ի սկ 2011 թվա կա նին, այս հա ջո-
ղու թյու նից ո գեշնչ ված, քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյան 
բյու ջե ի 50% ֊ը հատ կաց վեց կա նանց թի ա խա վո րող 
ու ղերձ նե րի մշակ մանն ու հա ղորդ մա նը: 2009 թվա կա-
նին Ի րա քում թի րա խա վոր ված ու ղերձ նե րը նպաս տե-
ցին կա նանց մաս նակ ցու թյան ա վե լաց մա նը՝ տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ը նտ րու թյուն նե րում 
այդ ցու ցա նի շը հասց նե լով մի նչև 45% ֊ի:

 Կա նայք ակ տիվ դե րե րում պատ կեր ված 
Ի րա զեկ ման ու ղերձ նե րում և նկար նե րում հատ կան շա-
կան է, որ կա նայք պատ կեր վեն ակ տիվ դե րե րում որ-
պես ը նտ րող ներ, թեկ նա ծու ներ և ը նտ րա կան ան ձնա-
կազմ: Նուրբ ման րա մաս նե րը կա րող են կար ևոր լի նել. 
օ րի նակ՝ տղա մարդ կանց հետ ևում կանգ նած կա նանց 
պատ կե րե լը կա րող է տպա վո րու թյուն ստեղ ծել, թե կա-
նայք հետ ևում են տղա մարդ կանց, այլ ոչ թե ակ տի վո րեն 
և ի նք նա կամ քվե ար կում են: Ը նտ րող նե րի ի րա զեկ ման 
ո րոշ օ րի նակ ներ, ո րոնք դրս ևո րում են կա նանց դրա կան 
տե սան կյու նից և ակ տիվ դե րե րում, բեր ված են ստորև.

 •  Քե նի ա. Ը նտ րող նե րի տե ղե կատ վա կան պաս տառ-
նե րը պատ կե րում են կին ը նտ րո ղի և տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կին ան դա մի : Ո րոշ 
պաս տառ ներ ը նտ րող նե րի հեր թում պատ կե րում են 
ե րե խայի հետ մի  կնոջ և տար բեր տե սա կի ազ գային 

Նկարը տրամադրվել է Նեպալի Ընտրական հանձնաժողովի կողմի ց։

Նեպալում ընտրողների գրանցման գործընթացը պատկերող տեղեկատվական նյութեր: 
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զգեստ նե րով կա նանց, այդ թվում՝ գլ խա շո րով կա-
նանց։215 

 • Նե պալ: ՄԱԿ-ի Զար գաց ման ծրագ րի և Ը նտ րա կան 
հա մա կար գե րի մի  ջազ գային հաս տա տու թյան (IFES) 
ա ջակ ցու թյամբ՝ Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի կող մի ց ստեղծ ված ը նտ րող նե րի ի րա զեկ ման 
նյու թե րը գրանց ման գոր ծըն թա ցում կա նանց պատ-
կե րում են ակ տիվ դե րե րում: Ը նտ րա կան հա մա-
կար գե րի մի  ջազ գային հաս տա տու թյու նը և ՄԱԿ-ի 
Զար գաց ման ծրա գի րը ա ջակ ցու թյուն են ցու ցա բե-
րել Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին, որ պես զի 
ա պա հով վի նոր ի րա զեկ ման նյու թե րի գեն դե րային 
զգա յու նու թյու նը: 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. 2009-2012 թվա կան նե րի ըն թաց-
քում ան ցկաց ված վեր ջին չորս ը նտ րու թյուն նե րում 

կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խթա նե լու նպա տա կով 
ստեղծ վել են հա տուկ տե ղե կատ վա կան նյու թեր և 
կազ մա կերպ վել են տար բեր մի  ջո ցա ռումն  եր: Ի նչ-
պես նաև, Ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման տեխ-
նի կա կան քար տու ղա րու թյու նը   (Ը ԿՏՔ) և ՄԱԿ ֊ի 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան թի մը (Ը-
ԳԱԹ) նա խա ձեռ նել են ար շավ՝ ը նդ գծե լով կա նանց 
դե րը որ պես ո գեշնչ ման օ րի նակ ներ:216

Ք վե ի գաղտ նի ու թյու նը
 Կար ևոր է հս տակ ու ղերձ ներ հասց նել կա նանց և տղա-
մարդ կանց այն մա սին, որ կա նայք ու նեն քվե ար կու թյան 
ժա մա նակ սե փա կան կամ քը դրս ևո րե լու ի րա վունք և 
ը նդ գծել քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քը 
հատ կա պես այն դեպ քում, ե րբ ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե-
կան) քվե ար կու թյու նը տա րած ված բնույթ է կրում։ (տե’ս 

Ընտ րող նե րի ի րա զեկ ման ո րոշ օ րի նակ ներ, 
ո րոնք միտ ված են մշա կու թային փո փո խու-
թյուն նե րին և ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) 
քվե ար կու թյան դեմ պայ քա րին, բեր ված են 
ստորև. 

 • Ալ բա նի ա. Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի և Կա նանց ազ գային հար թա կի կող մի ց մշակ-
ված ու ղերձ ներն այն մա սին, որ կա նայք ի րա վունք 
ու նեն քվե ար կե լու ի րենց նա խընտ րած թեկ նա ծո ւի 
օգ տին, հա ղորդ վում է ին հու մո րային հե ռուս տա-
տե սային գո վազդ նե րի տես քով։239 ԿԸՀ-ն մի  շարք 
մի  ջոց ներ է ձեռ նար կել ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) 
քվե ար կու թյան կան խար գել ման հա մար: Հատ կա-
պես գյու ղա կան վայ րե րում նկատ վում է կա նանց 
ի րա վունք նե րի, գեն դե րային հա վա սա րու թյան և 
կա նանց քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին ի րա-
զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման կա րիք: Ը նտ րող նե րի 
կր թա կան ար շավն  ե րը, ո րոնք կա նանց հա մար հս-
տակ ու ղերձ ներ են պա րու նա կում, ի րա կա նաց վում 
են ԿԸՀ ֊ի կող մի ց ԶԼՄ-նե րի մի  ջո ցով (հե ռուս տա-
տե սու թյուն և թեր թեր)։240

 •  Մոլ դո վա. 2011 թվա կա նի տե ղա կան ի նք նա կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րի ը նտ րու թյուն նե րում ԿԸՀ-ն 
նպա տակ ու ներ խթա նե լու կա նանց մաս նակ ցու թյու-
նը որ պես ը նտ րող ներ և թեկ նա ծու ներ՝ ը նդ գծե լով, որ 
ոչ հե ռու ան ցյա լում կա նայք չու նե ին քվե ար կե լու կամ 
ը նտր վե լու ի րա վունք և, հետ ևա բար, Մոլ դո վա ցի կա-
նանց քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի ար ժե քը չպետք 
է թե րագ նա հա տել: Պատ րաստ վեց տե սա հո լո վակ, 
ո րը հի շեց նում էր ո ւնկն դիր նե րին այլ ե րկր նե րում 
տե ղի ու նե ցած մշա կու թային փո փո խու թյան գոր ծըն-

թա ցի մա սին. «Արդյո՞ք գի տեք, որ Նոր Զե լան դի ան 
աշ խար հում ա ռա ջին եր կիրն է, ո րը 1893 թվա կա նին 
կա նանց քվե ար կե լու ի րա վունք տվեց» և «Արդյո՞ք գի-
տեք, որ ա ռա ջին կին քա ղա քա պետն ը նտր վել է 1887 
թվա կա նին Ա ՄՆ-ո ւմ»:

 •  Նախ կի ն� մ Հա րավս լա վա կան հա մա դաշ ն�  թյան 
մաս կազ մող Մա կե դո նի այի Հան րա պե տ�  թյ� ն. 
Խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րին ըն դա ռաջ 
ի րա կա նաց վե ցին ըն տա նե կան քվե ար կու թյան դեմ 
պայ քա րի կր թա կան ծրագ րեր՝ « Մեկ ը նտ րող, մե կ 
ձայն» և «Ես ի րա վունք ու նեմ քվե ար կե լու»: ՄԱԶԾ-ի 
կող մի ց ի րա կա նաց վող այս ծրագ րերն ո ւղղ ված է ին 
ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյան հար ցը 
քա ղա քա կան օ րա կարգ մտց նե լուն և խնդ րի վե րա-
բե րյալ ը նտ րող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյու նը բարձ րաց-
նե լուն։241  

 • Հա րա վային Աֆ րի կա. «Black Sash» կազ մա կեր-
պու թյունն ի րա կա նաց րեց մի  այն կա նանց հա մար 
նա խա տես ված ա շխ տա ժո ղովն  եր, ո րոնք ը նդ գր-
կում է ին քն նար կումն  եր «ք վե ար կու թյան ժա մա նակ 
տղա մարդ կանց կող մի ց կա նանց վրա ազ դե լու նպա-
տա կով կի րառ վող ա հա բեկ ման մե  թոդ նե րի վե րա-
բե րյալ», որ պես զի հե տա գա յում կա նայք զերծ մն ան 
նման ա հա բե կու մի ց։242 

 • Վա ն�  ա տ� : Շատ կա նայք, ով քեր մաս նակ ցու թյուն 
ու նե ցան աշ խա տա ժո ղովն  ե րին, նշում է ին, որ « նախ-
կի նում չեն գի տակ ցել, որ կա րող են քվե ար կել ի րենց 
ա մուս նու և ղե կա վա րի ո ւղ ղոր դո մի ց ան կախ, կամ 
որ ի րենց ձայ նը գաղտ նի է»:243 Հա մա պա տաս խա նա-
բար մշակ վել էր ը նտ րող նե րի կրթ ման ծրա գիր։
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10-րդ բա ժի նը)

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա-
զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե րից 28-ը (80% ֊ը) նշել են, որ 
նրանք «կր թել են հան րու թյա նը քվե ի գաղտ նի ու թյան 
և ըն տա նե կան քվե ար կու թյան դեմ պայ քա րի վե րա բե-
րյալ»։ Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, Հա յաս տա-
նը, Բե լա ռու սը, Բե նի նը, Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նան, 
Կա նա դան, Կենտ րո նաֆ րի կյան Հան րա պե տու թյու նը, 
Կոն գոն, Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թյու-
նը, Ե գիպ տոըս, Ե թով պի ան, Ի րա քը, Ղա զախս տա նը, 
Ղրղզս տա նը, Լի բա նա նը, Լե սո տոն, Մա դա գաս կա րը, 
Մալ դիվն  ե րը, Մոլ դո վան, Մո զամ բի կը, Նա մի  բի ան, Պա-
ղես տի նը, Պա կիս տա նը, Հա րա վային Աֆ րի կան, Տան-
զա նի ան, Ու գան դան և Ո ւզ բեկս տա նը:

Մ շա կու թային նոր մե  րը կա րող են ա ռաջ քա շել ո րո շա կի 
ա ռաս պել ներ, ո րոնք օգ տա գործ վում են քվե ար կու թյու-
նից կա նանց հետ պա հե լու նպա տա կով: Ե թե ը նտ րա-
կան մար մի նն այդ մա սին տե ղյակ է լի նում, ա պա կար-
ևոր է հա կազ դել ա ռաս պել նե րին ճշգ րիտ տե ղե կատ վու-
թյան տա րած մամբ և խթա նել կա նանց մաս նակ ցու թյու-
նը: Դրա կան է Գա նայի օ րի նա կը, որ տեղ ը նտ րող նե րին 
ո ւղղ ված տե ղե կատ վա կան ու ղերձ նե րը ցրե ցին քվե ար-
կու թյան գոր ծըն թա ցի մա սին հայտ նի ա ռաս պե լը: Շա-
տե րը կար ծում է ին, որ կար դա լու և գրե լու կա րո ղու թյու-
նը քվե ար կու թյան ի րա վունք ստա նա լու պա հանջ էր: 
Այդ հա մոզ մուն քը փո խե լու նպա տա կով նա խա ձեռն ված 
ը նտ րող նե րի ի րա զեկ ման ար շա վը հս տա կո րեն սահ-
մա նում էր, որ գրանց ման հա մար պա տաս խա նա տու 
ան ձնա կազ մը հա մա պա տաս խան հար ցադ րումն  ե րից 
հե տո կլ րաց նի ձևը ոչ գրա գետ ը նտ րող նե րի հա մար։217  

14.3. Թի րա խային լսա րան նե րը 

Ընտ րող նե րի ի րա զե կու մը կա րող է թի րա խա վո րել 
քվե ար կե լու ի րա վա սու բնակ չու թյան մե ծ մա սին կամ 
հար մա րեց վել ո րո շա կի խմ բե րի: Ե րբ ը նտ րող նե րի 
ի րա զեկ ման ծրա գիրն, ը նդ հա նուր առ մամբ, ո ւղղ ված 
է բնակ չու թյա նը, կար ևոր է, որ պես զի գեն դե րային հա-
վա սա րու թյանն ա ռնչ վող նկա տա ռումն  ե րը նե րառ վեն 
ու ղերձ նե րի և դրանց տա րած ման գոր ծըն թա ցի մե ջ: 
Ը նտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե-
տա զո տու թյան մե ջ հարց վող նե րի մի  այն կեսն է նշել, 
որ « նե րա ռել է գեն դե րային բա ղադ րիչն ը նտ րող նե րին 
ո ւղղ ված տե ղե կատ վու թյան մե ջ»։ Այդ ե րկր ներն ե ն՝ 
Աֆ ղանս տա նը, Հա յաս տա նը, Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նի-
նան, Կա նա դան, Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե-
տու թյու նը, Գա նան, Ի րա քը, Ղա զախս տա նը, Լե սո տոն, 
Մա դա գաս կա րը, Մա լա վին, Մո զամ բի կը, Նա մի  բի ան, 
Պա ղես տի նը, Պա կիս տա նը, Հա րա վային Աֆ րի կան և 
Տան զա նի ան:

 Երբ ը նտ րող նե րի ի րա զե կու մը հաս ցե ագր ված է կա-
նանց, ա պա որ պես թի րախ կա րող են դի տարկ վել 
քվե ար կու թյան տա րի քը բո լո րած բո լոր կա նայք կամ 
կա նանց որ ևէ խումբ, ո րը սահ ման վում է ը ստ գտն վե-
լու վայ րի, տա րի քի կամ այլ հան գա մանք նե րի, ի նչ պի-
սիք ե ն՝ գյու ղա կան շր ջան նե րում ապ րող կա նայք կամ 
ե րի տա սարդ կա նայք: Ո րոշ խն դիր նե րի պա րա գա յում, 
օ րի նակ, ե րբ կա նայք չպետք է քվե ար կեն կամ ո ւղ ղորդ-
ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյու նը ըն դու նե լի գոր ծե-
լա կերպ է, ու ղերձ նե րը պետք է ո ւղղ ված լի նեն ի նչ պես 
կա նանց, այն պես էլ տղա մարդ կանց: Ը նտ րող նե րի 
ի րա զե կու մը կա րող է ո ւղղ ված լի նել նաև ա ռա ջին ան-
գամ ը նտ րող նե րի և «ա պա գա» ը նտ րող նե րի կրթ մա-
նը՝ թի րա խա վո րե լով կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը: 
Ի րա զեկ ման այս ձևը կա րող է մի տ ված լի նել ա ռա ջին 
ան գամ ը նտ րող նե րին ի րենց ի րա վունք նե րի և պար-
տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կր թե լուն, գոր ծըն թա-
ցը բա ցատ րե լուն կամ նրանց գրանց մանն ա ջակ ցե լուն: 
Ե րի տա սարդ նե րի ի րա զե կու մը նպա տակ ու նի բարձ-
րաց նե լու ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի զգա յու նու թյու-
նը ժո ղովր դա վա րու թյան մաս նակ ցային հի մունք նե րի 
վե րա բե րյալ, որ պես զի նպաս տի նրանց հե տա գա ակ-
տիվ մաս նակ ցու թյա նը ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին:

 Կա նայք որ պես թի րա խային խ� մբ 
Երբ նպա տակն ա վե լի մե ծ թվով կա նանց մաս նակ ցու-
թյան խթա նումն  է, ա պա ը նտ րող նե րի ի րա զեկ ման թի-
րա խում բա ցա ռա պես կա նայք են, և ու ղերձ նե րը նույն-
պես հաս ցե ագր ված են նրանց: Ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե-
րից 19-ը (54% ֊ը) նշել են, որ ի րա կա նաց րել են « կին ը նտ-
րող նե րին ո ւղղ ված կր թա կան ար շավ»։ Այդ ե րկր ներն 
ե ն՝ Հա յաս տա նը, Բե նի նը, Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նան, 
Կենտ րո նա կան Աֆ րի կան, Դե մոկ րա տա կան Հան րա-
պե տու թյու նը, Ե գիպ տո սը, Գա նան, Ի րա քը, Լի բա նա-
նը, Լե սո տոն, Մա դա գաս կա րը, Մա լա վին, Մոլ դո վան, 
Մո զամ բի կը, Պա ղես տի նը, Պա կիս տա նը, Հա րա վային 
Աֆ րի կան, Տան զա նի ան և Ու գան դան: Պա պո ւա Նոր 
Գվի նե ա յում 2012 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րից ա ռաջ 
կազ մա կերպ վել է ին ը նտ րող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան 
բարձ րաց մանն ո ւղղ ված ա ռան ձին ֆո կուս խմ բային քն-
նար կումն  եր կա նանց և տղա մարդ կանց հա մար:218

 Մի ջազ գային գոր ծըն կեր ներն ու ՔՀԿ-նե րը նույն պես 
ի րա կա նաց րել են կա նանց թի րա խա վո րող ի րա զեկ ման 
մի  ջո ցա ռումն  եր.

 •  Տան զա նի ա. ՄԱԶԾ-ի՝ ը նտ րող նե րի կրթ ման ծրագ-
րի բա ղադ րիչ նե րից էր կա նանց գրանց ման խթա նու-
մը ռա դի ո ու ղերձ նե րի, թեր թե րում գո վազդ նե րի և 
թռու ցիկ նե րի մի  ջո ցով: « Կա նայք և ը նտ րու թյուն նե րը 
2010» գր քույ կը խրա խու սում էր կա նանց մաս նակ ցու-
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թյու նը որ պես թեկ նա ծու ներ և ը նտ րող ներ: Գր քույ կը 
հի շեց նում էր կա նանց ի րենց նա խընտ րե լի թեկ նա ծո-
ւի օգ տին քվե ար կե լու ի րա վուն քի մա սին։ Գր քույ կում 
նաև զե տեղ ված էր տե ղե կու թյուն այն մա սին, որ հղի 
կա նայք, կե րակ րող մայ րե րը, հաշ ման դա մու թյուն ու-
նե ցող կա նայք և տա րեց ներն ը նտ րու թյան օ րը ի րա-
վա սու են ստա նալ ար տո նյալ սպա սար կում։ Կա նանց 
մաս նակ ցու թյու նը խթա նող ու ղերձ նե րը պար բե րա-
բար տա րած վում է ին հե ռուս տա տե սու թյամբ, ռա-
դիոյով, թեր թե րի և պաս տառ նե րի մի  ջո ցով:219

 •  Ս�  դան. 2010 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա-
նակ կա նանց ակ տիվ մաս նակ ցու թյունն ա պա հո-
վե լու նպա տա կով մշակ վել և ի րա կա նաց վել են կա-
նանց՝ որ պես ը նտ րող ներ և որ պես թեկ նա ծու ներ 
թի րա խա վո րող ի րա զեկ ման ծրագ րեր: ՔՀԿ֊ նե րի 
և ՄԱԿ-Կա նայք կա ռույ ցի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
նպա տակ ու ներ հա մայնք նե րի կին ղե կա վար նե րին 
գեն դե րային զգա յուն ու ղերձ ներ հղե լու հմ տու թյունն 
ու սու ցա նել: Հա ղոր դակ ցու թյան նա խա րա րու թյան 
ա ջակ ցու թյամբ կա նանց ո ւղղ ված հա տուկ մե  դի ա 
ար շավ մե կ նար կեց: Հա մա գոր ծակ ցե լով ՄԱԿ-ի կա-
նանց հետ՝ ՄԱԶԾ-ի ը նտ րա կան ծրա գի րը նույն-
պես ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րեց քա ղա քա ցի ա կան 
կրթու թյան մե  դի ա ար շա վին, ո րը թի րա խա վո րում էր 
ա պա գա ը նտ րող նե րին և ո ւղղ ված էր կա նանց ա ռա-
ջադր ման խրա խուս մա նը:

 Մի այն կա նանց հա մար նա խա տես ված դա սե րը կամ 
դա սըն թաց նե րը կա րող են ար դյու նա վետ լի նել ո րո շա-
կի հա մա տեքս տե րում: Նման դա սըն թաց նե րի նպա-
տակն է կա նանց հա մար «անվ տանգ տա րա ծու թյուն» 
ա պա հո վե լը, որ տեղ նրանք կկա րո ղա նան բարձ րա-
ձայ նել ի րենց մտա հո գու թյուն նե րը և հար ցերն ա ռանց 
բազ մա կազմ խմ բե րին բնո րոշ ճն շումն  ե րի են թարկ-
վե լու։ Նման դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ կին դա սըն-
թա ցա վար ներ ու նե նա լը կա րող է նպաս տել կր թա կան 
մի  ջա վայ րի ստեղծ մա նը: Այն ե րկր նե րում, որ տեղ գեն-
դե րային հիմն  ա հար ցե րին ա ռնչ վող խախ տումն  երն իս-
կա պես խն դիր են հա մար վում, այդ թվում՝ ո ւղ ղորդ ված 
(ըն տա նե կան) քվե ար կու թյան բարձր մա կար դա կը կամ 
ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյու նը, 
կա րող է նկատ վել մի  այն կա նանց հա մար նա խա տես-
ված դա սըն թաց նե րի ան հրա ժեշ տու թյուն: 

Օ րի նակ, ե թե ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու-
թյան դեպ քե րը հա ճա խա կի բնույթ են կրում, ա պա մի -
այն կա նանց մաս նակ ցու թյամբ քն նար կումն  ե րի կազ մա-
կեր պու մը և կա նանց՝ սե փա կան նա խա պատ վու թյամբ 
քվե ար կե լու ի րա վուն քի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը, 
հա վա նա բար, ա վե լի ար դյու նա վետ կլի նեն: Ը նտ րող-
նե րի ի րա զեկ ման դա սըն թաց նե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են 
կա նանց ձևա վոր ված խմ բե րին կա մա վո րա կան կազ-

Քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյու նը ու սում 
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում
 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե-
տա զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե րից 22-ը (63% ֊ը) նշել են, 
որ ձեռ նա մուխ են ե ղել « քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյան 
ի րա կա նաց մա նը ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե-
րում»։ Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, Հա յաս տա-
նը, Բե լա ռու սը, Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նան, Կա նա դան, 
Կենտ րո նաֆ րի կյան Հան րա պե տու թյու նը, Կոս տա Ռի-
կան, Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թյու նը, 
Ե թով պի ան, Վրաս տա նը, Գա նան, Ղա զախս տա նը, 
Ղրղզս տա նը, Մա լա վին, Մալ դիվն  ե րը, Մոլ դո վան, Մո-
զամ բի կը, Նա մի  բի ան, Պա ղես տի նը, Ռու մի  նի ան, Հա-
րա վային Աֆ րի կան և Ու գան դան:

 Մի քա նի օ րի նակ ներ բեր ված են ստ րոև. 

 • Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա. 2010 թվա կա նի ը նտ րու-
թյուն նե րին ըն դա ռաջ Հանձ նա ժո ղովն  ա ռա ջին ան-
գամ դպ րոց նե րում ներ կա յաց րեց քա ղա քա ցի ա կան 
կր թու թյու նը։ (այց կա տար վեց շուրջ 40 դպ րոց ներ 
քվե ար կու թյան կար ևո րու թյան մա սին ի րա զեկ վա-
ծու թյան բարձ րաց ման ծրագ րի շր ջա նակ նե րում): 
Ծրա գիրն ի րա կա նաց վել էր Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի-
նա յում ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման հա մար 
պա տաս խա նա տու մար մի ն նե րի ա սո ցի ա ցի այի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ:244 

 • Կոս տա Ռի կա. Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց-
նե րը տե ղի են ու նե նում դպ րոց նե րում, քո լեջ նե րում 
և հա մալ սա րան նե րում: Քա ղա քա ցի ա կան կր թու-
թյու նը նե րա ռում է ոչ մի  այն քվե ար կու թյա նը, այլև 
ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րին, ակ տիվ քա ղա-
քա ցի ու թյա նը և ը նտ րող նե րի մաս նակ ցու թյա նը վե-
րա բե րող թե մա ներ: 

 • Վ րաս տան. Քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյան ծրագ րի 
նպա տակն էր « բարձ րաց նել ու սա նող նե րի ի րա զեկ-
վա ծու թյունն ը նտ րու թյուն նե րի, ի րանց քա ղա քա ցի-
ա կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև ա ջակ ցել ա շա կերտ նե-
րին դպ րոց նե րում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն նե րի ը նտ րու թյուն ներ կազ մա կեր պե լու և 
ան ցկաց նե լու հար ցում»: 

 • Ե թով պի ա և Հա րա վային Աֆ րի կա. Քա ղա քա-
ցի ա կան կր թու թյու նը ներ մուծ վել է դպ րոց նե րի ու-
սումն  ա կան ծրա գիր: 

 • Ար ևե լյան Թի մոր. 2012 թվա կա նի հա մա պե տա-
կան ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ը նտ րա կան մար-
մի  նը (ՄԱ ԿԸ ԳԱԹ-ի, ՄԱԶԾ-ի և ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ի 
ա ջակ ցու թյամբ) մշա կել է հա մազ գային տե ղե կատ-
վա կան ար շավն  եր՝ ո ւղղ ված ե րի տա սարդ նե րի և 
ա ռա ջին ան գամ ը նտ րող նե րի շր ջա նում ի րա զեկ-
վա ծու թյան բարձ րաց մա նը:245
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մա կեր պու թյուն նե րի, ա սո ցի ա ցի ա նե րի և ա կումբ նե րի 
տես քով, ա ռան ձին վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց-
նե րին չհա ճա խող մե  ծա քա նակ կա նանց տե ղե կատ վու-
թյուն հասց նե լու լավ մի  ջոց ե ն։ Մի այն կա նանց հա մար 
նա խա տես ված դա սըն թաց նե րի մի  քա նի օ րի նակ ներ 
բեր ված են ստորև։

 Ու սա նող նե րը որ պես թի րախ
 Շատ ե րկր նե րում ու սա նող նե րը թի րա խա վոր վում են 
քա ղա քա ցի ա կան և ը նտ րող նե րի կրթ ման ու սումն  ա կան 
ծրագ րի մաս դարձ նե լու մի  ջո ցով: Բազ մա թիվ ե րկր նե-
րում ե րի տա սարդ ը նտ րող նե րի թի վը ա վե լի քիչ է, քան 
մե  ծա հա սակ ը նտ րող նե րի նը, և նրանց՝ ը նտ րու թյուն նե-
րին մաս նակ ցե լու հա վա նա կա նու թյունն ա վե լի քիչ է: 
Ը նտ րող նե րի ի րա զե կու մը դպ րոց նե րում ե րի տա սարդ 
տա րի քից քա ղա քա ցի ա կան ներգ րավ վա ծու թյու նը 
խթա նե լու մի  ջոց նե րից մե կն է:

 Կա նանց մաս նակ ցու թյան խթան ման նպա տա-
կով տղա մարդ կանց թի րա խա վո րում 
Այն ե րկր նե րում, որ տեղ առ կա են կա նանց մաս նակ ցու-
թյա նը խո չըն դո տող մշա կու թային կամ հա սա րա կա կան 
նոր մե ր, կա րող է նկատ վել տղա մարդ կանց և ա րա կան 
սե ռի հա մայն քային ղե կա վար նե րին թի րա խա վո րե լու 
ան հրա ժեշ տու թյուն: Ե թե ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) 
քվե ար կու թյու նը խն դիր է, ա պա գու ցե պետք է տղա-
մարդ կանց ի րա զե կել կա նանց՝ ան կախ քա ղա քա կան 
ո րո շումն  եր կա յաց նե լու և սե փա կան ը նտ րու թյու նը կա-
տա րե լու ի րա վուն քի մա սին: Ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր-
նե րից 13-ը (37% ֊ը) նշել են, որ  ի րա կա նաց րել են գեն դե-
րային զգա յուն «ընտ րող նե րի կրթ ման մի  ջո ցա ռումն  եր 
տղա մարդ կանց հա մար»։ Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս-
տա նը, Հա յաս տա նը, Բե նի նը, Կոն գոյի Դե մոկ րա տա-
կան Հան րա պե տու թյու նը, Ե գիպ տո սը, Ե թով պի ան, Մա-
դա գաս կա րը, Մո զամ բի կը, Պա ղես տի նը, Պա կիս տա նը, 
Հա րա վային Աֆ րի կան, Տան զա նի ան և Ու գան դան:

Բա ցի այդ, ա րա կան սե ռի դա սըն թա ցա վար նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցե լը և ու ղերձ նե րի հիմն  ա կան բո վան-
դա կու թյու նը հա ղոր դե լը կա րող է ար դյու նա վետ լի նել: 
Տղա մարդ կանց ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց մանն 
ո ւղղ ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի մի  քա նի օ րի նակ ներ բեր ված 
են ստորև.

 • Աֆ ղանս տան. Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րը տե ղե կատ վու թյուն 
են տրա մադ րել ա վա գա նու ան դամն  ե րին և ցե ղային 
ա ռաջ նորդ նե րին մշա կու թային ա ռու մով զգա յուն 
գրանց ման և քվե ար կու թյան ըն թա ցա կար գե րի մա-
սին, ի նչ պես նաև ու ղերձ են հղել այն մա սին, որ 
կա նայք պետք է մաս նակ ցեն ը նտ րու թյուն նե րին և 
ի նք նու րույն քվե ար կեն: Մի այն տղա մարդ կանց հա-

մար նա խա տես ված հան դի պումն  ե րի ժա մա նակ ու-
ղերձ ներ են տա րած վել խնդ րան քով, որ տղա մար դիկ 
ի րենց ըն տա նիք նե րում ապ րող կա նանց հա ղոր դեն 
դրանք:220 Այդ ու ղերձ նե րը նե րա ռում է ին այն պի սի 
կար գա խոս ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ «Եղ բայր նե՛ր, քվե ար-
կու թյա նը մաս նակ ցող կա նայք Աֆ ղանս տա նի ա պա-
գայի հա մար նույն քան ար ժե քա վոր են, որ քան դուք» 
և « Կա նայք մե ր ե րկ րի քա ղա քա ցի ներն են, և նրանք 

 Ռա դի ոյով ու ղերձ նե րի տա րած ման մի քա նի 
օ րի նակ ներ բեր ված են ստորև.

 •  Հոր դա նան: ՄԱԿ-ի Զար գաց ման ծրա գի րը ա ջակ ցել 
է Զաք րա յում հա մայն քային ռա դի ո կա յա նի ստեղծ-
մա նը, ո րը պետք է օգ տա գործ վեր ե րի տա սարդ նե րի, 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց և կա նանց կող-
մի ց՝ կար ևոր հար ցե րի վե րա բե րյալ ի րենց մտա հո գու-
թյուն նե րը բարձ րա ձայ նե լու նպա տա կով:

 •  Նե պալ. 2013 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում 
տար բեր ԶԼՄ֊ ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ հե ռուս տա տե սու-
թյու նը ու ռա դի ոն, թեր թե րի գո վազդ նե րը, պաս տառ-
նե րը և թռու ցիկ նե րը, օգ տա գործ վել են ը նտ րող նե րի 
շր ջա նում գեն դե րային զգա յուն ու ղերձ ներ տա րա ծե լու 
հա մար։ Բա ցի այդ, կի րառ վել է նաև բջ ջային հե ռա-
խո սով հա ղոր դագ րու թյուն ներ ու ղար կե լու մե  թո դը, 
ի նչ պես նաև Facebook և Twitter սո ցի ա լա կան ցան ցե-
րը։246

 •  Սի ե րա Լե ո նե. Բաց կա ռա վա րու թյան նա խա ձեռ նու-
թյու նը ստեղ ծեց կա նանց խն դիր նե րը քն նար կե լու, ռա-
դի ո հա ղոր դումն  եր կազ մա կեր պե լու, քա ղա քա ցի նե րի 
հետ հան դի պումն  եր ան ցկաց նե լու հա մար հա մա պա-
տաս խան հար թակ՝ մի տ ված խրա խու սե լու կա նանց 
մաս նակ ցու թյու նը և քն նար կե լու ո րո շա կի թե մա տիկ 
հար ցեր գեն դե րային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
տե սան կյու նից: Բա ցի այդ, BBC-ն, տե ղա կան հե ռուս-
տաըն կե րու թյուն ներն ու ռա դի ո կա յան նե րը, ի նչ պես 
նաև քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րը ստեղ ծե ցին և տա րա ծե ցին կա նանց ու 
ե րի տա սար դու թյանն ո ւղղ ված կր թա կան նյու թեր։247

 •  Տան զա նի ա: Տան զա նի այի ԶԼՄ-նե րի կա նանց ա սո-
ցի ա ցի ան և ՄԱԿ-ի կա նայք վե րա պատ րաս տե ցին 125 
հա մայն քային ռա դի ո կա յան նե րի և տրա մադ րե ցին 
ա րե գակ նային է ներ գի այով աշ խա տող 1500 ռա դի ոըն-
դու նիչ ներ սահ ման ված խմ բե րի հա մար: Դա սըն թա ցը 
թույլ տվեց տե ղա կան խմ բե րին ձայ նագ րել և հե ռար-
ձա կել ի րենց ը նտ րա կան ծրագ րե րը հետ ևյալ թե մա-
նե րով՝ « Կա նայք և նրանց մաս նակ ցու թյու նը ը նտ րու-
թյուն նե րին որ պես ը նտ րող ներ», « Լավ ա ռաջ նոր դի 
ո րակ նե րը», «Ին չու՞ պետք է ը նտ րել կին թեկ նա ծու նե-
րին», «Ինչ պե՞ս կան խար գե լել ը նտ րա կա շառ քի դեպ-
քե րը ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ» և «Ի՞նչ է ան հրա-
ժեշտ քվե ար կե լու հա մար»:248



ՄԱՍ Բ. Անդրադարձ գենդերային անհավասարություններին 
ընտրական գործընթացներում և միջոցառումներում 115

ու նեն ը նտ րե լու կամ ը նտր վե լու ի րա վունք»:221

 •  Մա լա վի. Հանձ նա ժո ղո վը պար բե րա բար հան դի-
պումն  եր ու նե ցավ ա վան դա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
հետ քա ղա քա ցի ա կան և ը նտ րող նե րի կրթ ման մա-
սին նրանց ի րա զե կե լու նպա տա կով՝ ո ւղղ ված կա-
նանց մաս նակ ցու թյան խթան մա նը:222

 •  Նախ կի ն� մ Հա րավս լա վա կան հա մա դաշ ն� -
թյան մաս կազ մող Մա կե դո նի այի Հան րա պե տ� -
թյ� ն. Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը ը նտ րու թյուն նե-
րի նա խօ րյա կին կազ մա կեր պեց և ան ցկաց րեց ըն-
տա նե կան քվե ար կու թյան թե մայով աշ խա տա ժողվ-
նե րի շարք:223 

 • Ե մե ն. Կր թու թյան և կա ռա վար ման նա խա րա րու թյու-
նը մշա կեց տղա մարդ կանց հա մար նա խա տես ված 
« կա նանց քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան մա սին» ու ղե ցույց:224

14.4. Տե ղե կատ վու թյան տա րած ման մե թոդ նե րը

 Տե ղե կատ վու թյան տա րած ման մե  թոդ նե րը կար ևոր են 
թի րա խային լսա րա նին հաս նե լու ար դյու նա վե տու թյան, 
լսա րա նի՝ ու ղերձ նե րը հեշ տու թյամբ ըն կա լե լու և տա-
րած ման մե  թո դի ըն դուն ման տե սան կյուն նե րից: Գրա-
գի տու թյան մա կար դա կը և լրատ վա մի  ջոց նե րի մատ չե-
լի ու թյու նը նույն պես կար ևոր են: Գրա գի տու թյան ցածր 
մա կար դա կի ա ռու մով կա նայք շա րու նա կում են մն ալ 
ան հա մա չա փո րեն խո ցե լի աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րում, 
ի սկ ո րոշ շր ջան նե րում աղ ջիկ նե րը զգա լի դժ վա րու-
թյուն նե րի են բախ վում են կար դալ և գրել սո վո րե լիս:225 
Մի քա նի տար բեր մե  թոդ նե րի օգ տա գոր ծու մը նույն ու-
ղեր ձի հա ղորդ ման հա մար ա վե լի մե ծ ազ դե ցու թյուն է 
ու նե նում, քան մի  այն մե կ տա րած ման մե  թո դի կի րա ռու-
մը: Տե ղե կատ վու թյան տա րած ման մե  թոդ նե րը տար բեր 
են նաև ծախ սա տա րու թյան տե սան կյու նից, ո րը նե րա-
ռում է պա հանջ վող նյու թերն ու ան ձնա կազ մը։ Այս բո-
լոր նկա տա ռումն  ե րը պետք է ներ դաշ նա կեց ված լի նեն 
հա մա կող մա նի ի րա զեկ ման պլան մշա կե լիս:

 Ան հա տա կան դա սըն թաց ներ 
Ան հա տա կան դա սըն թաց նե րը հա մար վում են ու սուց-
ման ար դյու նա վետ մե  թոդ շա տե րի հա մար։ Չնա յած 
ը նտ րա կան մար մի  նը չի կա րող ա պա հո վել ամ բողջ 
ը նտ րա զանգ վա ծի հետ ան հա տա կան կր թա կան դա-
սըն թաց նե րի ան ցկա ցու մը, բնակ չու թյան ո րո շա կի խմ-
բե րի հա մար դրանց կազ մա կեր պու մը կա րող է ար դյու-
նա վետ լի նել: Շատ ե րկր նե րում ՔՀԿ-նե րը կա րող են 
լրաց նել ը նտ րա կան մար մի ն նե րի ջան քե րը, հատ կա-
պես այն վայ րե րում, որ տեղ կին ը նտ րող նե րի գրանց-
ման և մաս նակ ցու թյան ցու ցա նիշ նե րը ցածր են: Նման 
դա սըն թաց նե րը հատ կա պես օգ տա կար են գրա գի տու-
թյան ցածր մա կար դակ ու նե ցող խմ բե րի հա մար կամ 

ով քեր ա վան դա բար մար գի նա լաց ված են ը նտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րում: Աշ խար հի տար բեր մա սե րում կա-
նայք ներ կա յաց նում են այդ պի սի բնակ չու թյան մե  ծա-
մաս նու թյու նը:

 Ռա դի ո և այլ ձայ նային ու ղերձ ներ
 Ռա դի ոն շա րու նա կում է մն ալ աշ խար հում ա մե  նա տա-
րած ված մե  դի ա ձևա չա փե րից մե  կը, և որ պես այդ պի-
սին հան րու թյա նը տե ղե կատ վու թյուն հասց նե լու հիմ-
նա կան աղ բյուր նե րից, հատ կա պես գրա գի տու թյան 
ցածր մա կար դակ ու նե ցող բնակ չու թյան հա մար: Տե-
ղե կատ վության տա րա ծու մի ց բա ցի, այն կա րող է նաև 
տե ղե կատ վու թյուն ստեղ ծել բա նա վե ճե րի և զան գե րով 
ու ղեկց վող ծրագ րե րի մի  ջո ցով, որ տեղ ո ւնկն դիր նե րը 
կա րող են հար ցեր հղել: Ռա դի ոյի ա ռա վե լու թյուն նե րից 
մե կն այն է, որ հնա րա վոր է մա տու ցել տար բեր լե զու նե-
րով և հա մե  մա տա բար ցածր գնով տե ղե կատ վու թյուն: 
Աու դի ո տե սա հո լո վակ նե րը հեշ տու թյամբ կա րող են 
տա րած վել կայ քի մի  ջո ցով նյու թի ար տադ րու թյու նից 
ան մի  ջա պես հե տո ա ռանց հա վե լյալ ար ժե քի։

 Ընտ րա կան մար մի ն նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե-
տա զո տու թյան մե ջ 35 ե րկր նե րից 22-ը (63% ֊ը) նշել են, 
որ ի րա կա նաց րել են « գյու ղա կան վայ րե րում բնակ վող 
կա նանց ո ւղղ ված հա տուկ ռա դի ո և այլ մե  դի ա ար շավ-
ներ»։ Այդ ե րկր ներն ե ն՝ Աֆ ղանս տա նը, Հա յաս տա նը, 
Բե նին, Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նի նան, Կոն գոն, Կոս տա 
Ռի կան, Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու-
թյու նը, Ե գիպ տո սը, Գա նան, Ի րա քը, Ղա զախս տա նը, 
Ղրղզս տա նը, Լի բա նա նը, Մա դա գաս կա րը, Մա լա վին, 
Մո զամ բի կը, Նա մի  բի ան, Պա ղես տի նը, Պա կիս տա նը, 
Հա րա վային Աֆ րի կան, Տան զա նի ան և Ու գան դան:

 Փորձ նա կան ը նտ րու թյուն ներ կամ քվե ար կու-
թյան օր վա փորձ

 Շատ ը նտ րող ներ, այդ թվում՝ ա ռա ջին ան գամ ը նտ-
րող նե րը, կա րող են տա րա կու սան քի մե ջ լի նել, ե րբ 
խոս քը վե րա բե րում է քվե ա թեր թի կի վրա թույ լատ րե լի 
նշումն  եր կա տա րե լուն և քվե ար կու թյան կենտ րոն նե-
րում ա կն կալ վող գոր ծո ղու թյուն նե րին: Այն ե րկր նե րում, 
որ տեղ ա վան դույթ նե րը սահ մա նա փա կում են կա նանց 
մաս նակ ցու թյու նը կամ ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե-
ար կու թյու նը տա րած ված եր ևույթ է, կա նայք կա րող են 
չի մա նալ քվե ար կու թյան կար գը: Նման հան գա մանք-
նե րում փորձ նա կան ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկա ցու մը 
կա րող է ար դյու նա վետ գոր ծիք լի նել գոր ծըն թա ցի մե -
խա նիզ մի ն կա նանց ծա նո թաց նե լու հա մար: Օ րի նակ՝ 
Մա լի ում ե րի տա սարդ նե րին ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
վե րա բե րյալ պատ մող հե ռուս տա տե սային ծրագ րում 
ցու ցադր վեց թեկ նա ծու նե րի նկար նե րով և կու սակ ցու-
թյուն նե րի լո գո նե րով քվե ա թեր թի կի նմուշ, որ պես զի 
ը նտ րող նե րը ծա նոթ լի նեն քվե ա թեր թի կին նախ քան 
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տե ղա մա սային կենտ րոն ներ այ ցե լե լը: Հա րա վային Աֆ-
րի կա յում ՔՀԿ-ներն ի րենց աշ խա տա ժո ղովն  ե րի ժա մա-
նակ օգ տա գոր ծում է ին քվե ար կու թյան գոր ծըն թա ցին 
ա ռնչ վող վար ժանք ներ և փոր ձեր՝ կա նանց շր ջա նում 
վա խերն ու մտա վա խու թյուն նե րը ցրե լու նպա տա կով։226

Եր գեր, ներ կա յա ցում ներ և տե սա հո լո վակ ներ
 Մի շարք մշա կույթ նե րում ե րգն ու թատ րո նը կար ևոր 
ու ղերձ ներ հա ղոր դե լու ար դյու նա վետ ձևեր են: Հայտ-
նի սե րի ալ նե րի մե ջ տա րած ված ու ղերձ նե րը նույն ազ-
դե ցու թյունն են ու նե նում: Եր գե րը և կարճ տե սա հո լո-
վակ նե րը նաև նոր տեխ նո լո գի ա նե րի մի  ջո ցով ե րի տա-
սարդ նե րին ի րա զե կե լու կար ևոր մի  ջոց ներ են: Եր գե րի 
և ներ կա յա ցումն  ե րի օգ տա գործ ման ո րոշ օ րի նակ ներ 
բեր ված են ստորև.

 •  Լի բա նան: 2013 և 2014 թվա կան նե րին ը նտ րող նե-
րի գրանց ման ա մե  նա մյա թար մա ցումն  ե րի մա սով 
ՄԱԶԾ-ն և Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը 
պատ րաս տե ցին կարճ տե սա հո լո վակ, ո րը խրա խու-
սում էր ը նտ րող նե րին ստու գել ի րենց տվյալ ներն 
ը նտ րող նե րի ռե գիստ րում և ո ւղ ղել առ կա սխալ նե րը: 
Տե սա հո լո վա կում օգ տա գործ ված էր հու մոր և ծա նոթ 
կեր պար ներ՝ ներ կա յաց նե լու այն սխալ նե րը, ո րոնք 
կա րող են խան գա րել որ ևէ ը նտ րո ղի քվե ար կու թյա-
նը: Մեկ ա մս վա ըն թաց քում տե սա հո լո վա կը լայ նո-
րեն տա րած վեց հե ռուս տա տե սու թյամբ, ռա դի ոյով և 
ցու ցադր վեց կի նո թատ րոն նե րում:227 

(Ա հա ամ բող ջա կան հղու մը՝ https://www.youtube.com/
watch?v=aXOsfK2ovuk)

 •  Նե պալ. 2013 թվա կա նի հա մա պե տա կան ը նտ րու-
թյուն նե րի ժա մա նակ Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վը կազ մա կեր պեց և ցու ցադ րեց 272 թե մա տիկ 
փո ղո ցային ներ կա յա ցումն  եր, ո րոնց թի րա խում կա-
նանց մաս նակ ցու թյան խթա նումն  էր, և ո րոնք ներ-
կա յաց վե ցին ամ բողջ ե րկ րով:228

 •  Հա րա վային Աֆ րի կա. « Ֆիլմ նկա րա հան վեց գյու-
ղա կան վայ րե րում բնակ վող կա նանց, նրանց ա ռջև 
ծա ռա ցած խն դիր նե րի և ը նտ րող նե րի կր թումն  այդ 
շր ջան նե րում կազ մա կեր պե լու վե րա բե րյալ»: Ֆիլ-
մը լայ նո րեն տա րած վեց և ցու ցադր վեց շար ժա կան 
տե սա սար քե րի վրա նաև այն շր ջան նե րում,  որ տեղ 
չկար հե ռուս տա ցույց:229

 •  Թ�  նիս. ՄԱԶԾ-ն հո վա նա վո րեց եր գի խոս քե րը 
գրե լու ու եր գը ձայ նագ րե լու գոր ծըն թաց նե րը՝ Enti 
Essout-ի (Իմ ժո ղո վուրդ, դու ես ձայ նը), որ տեղ յու րա-
քան չյուր եր գիչ նկա րագ րում էր իր ան ցյալ և ներ կա 
հա սա րա կա կան փոր ձը և ա վե լի լավ Թու նիս ու նե-
նա լու ե րա զանք նե րը: Եր գը շատ լայն տա րա ծում 
գտավ ռա դի ոյով, ի նչ պես նաև YouTube-ո ւմ:230

 Ռե սուր սային կենտ րոն ներ 
Ընտ րող նե րի տե ղե կատ վա կան և ռե սուր սային կենտ-
րոն նե րը, ո րոնք տրա մադ րում են տե ղե կու թյուն և հան-
դի սա նում են դա սըն թաց նե րի ան ցկաց ման հա մար վայր, 
կա րող են կար ևոր լի նել ը նտ րող նե րի կրթ ման գոր ծըն-
թա ցը տե սա նե լի և մատ չե լի դարձ նե լու տե սան կյու նից: 
Ռե սուր սային կենտ րոն նե րը կա րող են բաց լի նել տե-
ղա կան բնակ չու թյան կամ ամ բողջ ազ գաբ նակ չու թյան 
հա մար, սա կայն թի րա խա վո րել կոնկ րետ խմ բե րի, ի նչ-
պի սիք ե ն՝ կա նայք: Ո րոշ դեպ քե րում, օ րի նակ՝ Ար ևե լյան 
Թի մոր, դրանք կա րող են թի րա խա վո րել լավ կրթ ված 
օգ տա տե րե րին՝ օ րենսդ րա կան օ րա կար գը ա ռաջ տա-
նե լու նպա տա կով, սա կայն հա ճախ նման կենտ րոն ներն 
ա պա հո վում են տե ղե կատ վու թյուն հա սա րակ բնակ չու-
թյան հա մար, ով քեր այ լա պես չեն ու նե նա լի ար ժեք քա-
ղա քա ցի ա կան կր թու թյան մատ չե լի ու թյուն։

 Ռե սուր սային կենտ րոն ներ են ստեղծ վել՝

 •  Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տ�  թյ� ն. 
Ը նտ րա կան հա մա րա գե րի մի  ջազ գային հաս տա-
տու թյունն (IFES) ա ջակ ցել է ե րկ րում վեց ժո ղովր դա-
վա րա կան ռե սուր սային կենտ րոն նե րի ստեղծ մա նը 
շուրջ 10 տար վա ըն թաց քում: Դրանք ա մի ս ներ շա-
րու նակ ծա ռա յում է ին ա վե լի քան 2000 այ ցե լու նե-
րին՝ ա ռա ջար կե լով բազ մա զան գրա կա նու թյուն, 
հա մա ցան ցի մատ չե լի ու թյուն և ըն թա ցիկ կր թա կան 
մի  ջո ցա ռումն  ե րի կազ մա կեր պում: Թի րա խա վոր ված 
մի  ջո ցա ռու մե նր և կր թա կան նյու թեր է ին մշակ վել 
ե րկ րում խոս վող լեզ վով և բար բառ նե րով, ո րոնք նա-
խա տես ված է ին ոչ գրա գետ բնակ չու թյան հա մար: 
Ռե սուր սային կենտ րոն նե րը ծա ռա յում է ին որ պես 
տա րա ծաշր ջա նային հեն քեր՝ հե ռա վոր վայ րե րում 
հա սա րակ քա ղա քա ցի նե րի հա մար շա րու նա կա կան 
կր թու թյուն ա պա հո վե լու հա մար:

 • Վ րաս տան. 16 տա րա ծաշր ջա նային ռե սուր սային 
կենտ րոն ներ ստեղծ վե ցին՝ ը նտ րա կան գոր ծըն թա-
ցում հան րու թյան ներգ րավ մանն ա ջակ ցե լու, ը նտ-
րող նե րի կր թա կան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու և 
ը նտ րա կան վար չա կազ մի  ու մար զային շա հա ռու նե-
րի մի ջև կա պե րը բա րե լա վե լու նպա տա կով: Քա ղա-
քա ցի նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն հան դի պե լու և 
օգ տա գոր ծե լու կենտ րո նի հնա րա վո րու թյուն ներն ու-
սումն  ա ռու թյան, կա պե րի հաս տատ ման, քն նար կում-
նե րի և այլ հա մա պա տաս խան նա խա ձեռ նու թյուն-
նե րի հա մար: Ա ռաջ նային թի րախ են հա մար վում 
կա նայք և ե րկ րում բնակ վող ազ գային փոք րա մաս-
նու թյուն նե րի ե րի տա սարդ սե րունդ նե րը: Կենտ րոն-
նե րից մի  քա նի սը ստեղծ վել են ազ գային փոք րա-
մաս նու թյուն նե րի ստ վար զանգ վա ծով բնա կեց ված 
թի րա խային աշ խար հագ րա կան գո տի նե րում:231  
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ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 •  Քա նի որ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցը կա րող է լի նել բարդ և բյու-
րոկ րա տա կան, ը նտ րող նե րի ի րա զե կումն ու կր թու մը է ա կան են, 
որ պես զի բո լոր քա ղա քա ցի նե րը հաս կա նան, թե ի նչ պես կա րող 
են մաս նակ ցել ը նտ րու թյուն նե րին և ին չու է ի րենց մաս նակ ցու-
թյու նը կար ևոր։
 •  Կա րող է ի հայտ գալ կա նանց մաս նակ ցու թյու նը խթա նող հա-
տուկ ու ղերձ նե րի տա րած ման ան հրա ժեշ տու թյուն՝ կա նայք որ-
պես թեկ նա ծու ներ և որ պես ը նտ րող ներ, և պար զա բան ման կա-
րիք լի նի առ այն, որ նրան ցից յու րա քան չյու րը իր քվե ի տերն է և 
ու նի ա զատ ը նտ րե լու ի րա վունք։ 
 • Այդ ու ղերձ նե րը կա րող են ան մի ջա կա նո րեն թի րա խա վո րել կա-
նանց, սա կայն կա րող են նաև ո ւղղ ված լի նել ե րի տա սարդ նե րին 
և տղա մարդ կանց: 
 • Այդ ու ղերձ նե րը կա րող են տա րած վել տար բեր մե թոդ նե րով՝ հե-
ռուս տաըն կե րու թյուն նե րից, թեր թե րից և ռա դի ո կա յան նե րից 
մինչև մի այն կա նան ցից բաղ կա ցած ֆո կուս խմ բային քն նար-
կում նե րի ան ցկա ցում և փորձ նա կան ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա-
կեր պում:
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 • Նե պալ. ՄԱԶԾ-ն ա ջակ ցել է Նե պա լի Ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի շեն քում Կր թա կան և տե ղե կատ վա-
կան կենտ րո նի (ԿՏԿ) , ի նչ պես նաև Մե դի ա կենտ րո-
նի ստեղծ մա նը: Կենտ րոնն ա ջակ ցում է ը նտ րող նե րի 
կրթ մա նը, հան րային հա ղոր դակց մա նը, ԶԼՄ֊ նե րի 
ներգ րավ վա ծու թյա նը և հան րու թյան կող մի ց ը նտ րա-
կան հա մա կար գե րի և գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյան ա պա հով մա նը:232 

Տե ղե կատ վա կան հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա ներ 

Աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում գո յու թյուն ու նեն քա ղա-
քա ցի ա կան կր թու թյան հան դեպ ստեղ ծա րար մո տեց-
ման բազ մա թիվ օ րի նակ ներ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված 
են հա մա ցան ցի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե-
րի օգ տա գործ մամբ։ Ը նտ րող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյու նը 
հայտ նի սո ցի ա լա կան մե  դի ա հար թակ նե րի մի  ջո ցով 
բարձ րաց նե լը կա րող է ար դյու նա վետ լի նել ո րոշ հա մա-
տեքս տե րում: Հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց ված քի 
և մատ չե լի ու թյան առ կա յու թյան դեպ քում հա մա ցան ցը 
հզոր գոր ծիք է լայն լսա րան նե րին հաս նե լու հա մար: 
Վրաս տա նում ԿԸՀ-ն քա ջա լե րում էր ը նտ րող նե րի հետ 
շփու մը սո ցի ա լա կան ցան ցե րի, վեբ-ֆո րումն  ե րի և լու-
սան կար չա կան մր ցույթ նե րի մի  ջո ցով: 2011 թվա կա նի 
մար տին ԿԸՀ-ն ձեռ նա մուխ ե ղավ «Ընտ րի՛ր» լու սան-
կար չա կան մր ցույ թի մե կ նար կին՝ ե րի տա սարդ ը նտ րող-
նե րին ը նտ րա կան վար չա րա րու թյան մի  ջո ցա ռումն  ե րին 
մաս նա կից դարձ նե լու նպա տա կով: Մր ցույթն ան ցկաց-
վեց Facebook սո ցի ա լա կան ցան ցի մի  ջո ցով մե կ ա մս վա 
կտր ված քով: Մր ցույ թի ար դյուն քում ԿԸՀ-ն հայ տա րա-

րեց եր կու հաղ թող և հենց իր շեն քի ներ սում կազ մա կեր-
պեց մր ցույ թի շր ջա նակ նե րում ը նտր ված լա վա գույն 50 
լու սան կար նե րի ցու ցա հան դես: 2013 թվա կա նին Ի րա-
քում սո ցի ա լա կան մե  դի ան լայ նո րեն օգ տա գործ վում էր 
Ա ԲԸՀ-ի կող մի ց, այդ թվում՝ Yahoo- ի տե ղա կան տար-
բե րա կով բա նե րային գո վազ դի ցու ցադ րում այն պի սի 
ը նտ րա կան ու ղերձ նե րով, ո րոնք ը նդ գծում է ին կա նանց 
մաս նակ ցու թյան կար ևո րու թյու նը: 

Ընտ րա կան մարմն  ի կայ քում տե ղադր ված տե ղե կատ-
վու թյու նը կար ևոր է, հետ ևա բար նկար նե րը, գրա վոր և 
աու դի ո նյու թե րը կա րող են լի նել ներ բեռ ման հնա րա վո-
րու թյամբ։ Ը նտ րա կան մար մի  նը կա րող է նաև ը նտ րել 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի մի  ջո ցով շփ ման տար բե րա կը, 
ի նչ պի սիք ե ն՝ Facebook-ը և Twitter-ը: Պետք է ու շադ րու-
թյուն դարձ նել, որ տե ղե կատ վու թյան տա րած ման նոր 
ու ղի նե րին զու գա հեռ կի րառ վեն նաև ժա մա նա կով փոր-
ձարկ ված այն պի սի ձևեր, ի նչ պի սին է ռա դի ոն, ո րից 
կա նայք մի  ան շա նակ օ գտ վում են:
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Ընտ րա կան մար մին նե րը կա նանց ը նտ րա կան և քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան խթան ման հիմ նա կան դե-
րա կա տար ներն են: Հա մընդգր կուն ը նտ րա կան մար մին ներն ա պա հո վում են, որ ի րենց ներ քին հա մա կար-
գերն ու գոր ծըն թաց նե րը բա ցա ռեն կա նանց հան դեպ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րը և, ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում, գեն դե րային ո ւղղ վա ծու թյուն ու նե ցող մի ջոց ներ են ձեռ նար կում՝ մեղ մե լու խտ րա կան վե րա բեր-
մուն քի նախ կին դրս ևո րում նե րը: Բա ցի այդ, հա մընդգր կուն ը նտ րա կան մար մին ներն աշ խա տում են խթա նել 
կա նանց մաս նակ ցու թյու նը ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցին՝ հաշ վի առ նե լով գեն դե րային գոր ծո նի ազ դե ցու թյու նը 
գրանց ման, քվե ար կու թյան և ը նտ րող նե րի ի րա զեկ ման վրա:

 Ամ բողջ աշ խար հում ը նտ րա կան մար մին նե րը բախ վում են նույ նան ման մար տահ րա վեր նե րի: Քա ղա քա-
կան մի ջա վայ րում սե փա կան ան կա խու թյու նը պահ պա նե լը եր կար ժա մա նակ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր է, 
սա կայն վեր ջերս ը նտ րա կան մար մին ներն ա ռե րես վում են գեն դե րային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ-
մա նա վոր ված ա վե լի մե ծա քա նակ խն դիր նե րի, ի նչ պի սիք ե ն՝ ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված տվյալ նե րի մատ-
չե լի ու թյունն ու տա րա ծու մը: Ո րոշ ե րկր նե րում կա նանց ան վտան գու թյունն ու ա պա հո վու թյու նը նույն պես 
մտա հո գու թյան շար ժա ռիթ են հան դի սա նում ը նտ րա կան մար մին նե րի հա մար: Մար տահ րա վեր նե րը կա րող 
են լի նել նաև մշա կու թային և պա հան ջել մո տե ցում ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս սո ցի ա լա կան և վե րա բեր մուն-
քի փո փո խու թյուն նե րի հաս նել: Հա մընդգր կուն ը նտ րա կան կա ռա վա րու մը պա հան ջում է, որ ը նտ րա կան 
մար մին նե րը քն նա դա տա բար վե րա նայեն ի րենց ներ կա կա ռուց վածք նե րը և ան դրա դառ նան գեն դե րային 
բա ղադ րի չի նե րառ մա նը տար բեր ո լորտ նե րում: Գեն դե րային աու դի տը և քար տե զագ րու մը կա րող են օգ-
տա կար լի նել բա րե լավ ման կա րիք ու նե ցող ո լորտ նե րի բա ցա հայտ ման հար ցում: Վե րա պատ րաս տա ման 
դա սըն թացն ներն ա ռանց քային կար ևո րու թյուն են ներ կա յաց նում ը նտ րա կան մաի մին նե րի աշ խա տա կից-
նե րին գեն դե րային զգա յուն թե մա նե րին ծա նո թաց նե լու հար ցում, ի սկ կին աշ խա տա կից նե րի հա մար մաս-
նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման դա սըն թաց նե րի մատ չե լի ու թյան ա պա հո վու մը նպաս տում է 
նրանց ան ձնա կան ա ճին։

Չ նա յած շա րու նա կա կան մար տահ րա վեր նե րին, ամ բողջ աշ խար հում ը նտ րա կան մար մին ներն ա ռա ջըն թաց 
են գրան ցում ը նտ րա կան վար չա րա րու թյան և քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց 
հզո րաց ման հար ցում: Ը նտ րա կան մար մին նե րը հա ճախ հան դես են գա լիս որ պես ա ռաջ դի մա կան փո փո խու-
թյան ա ռա ջա մար տիկ ներ և միշտ էլ կեն սա կան դե րա կա տա րում են ու նե նում քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե-
րում գեն դե րային հա վա սա րու թյան ա պա հով ման գոր ծում: Ը նտ րա կան մար մին նե րի նո րա մու ծու թյուն նե րը 
և գրան ցած հա ջո ղու թյուն նե րը թույլ են տա լիս պատ կե րա ցում կազ մել կին ը նտ րող նե րի, թեկ նա ծու նե րի և 
ամ բողջ աշ խար հում ը նտ րա կան վար չա կազ մի հա մար ա վե լի լայն հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծե լու հե ռան-
կար նե րի մա սին:
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 Հա վել ված Ա.  Ը նտ րա կան մար մին նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա-
զո տու թյան մաս նա կից կա ռույց նե րի ցանկ

Աֆ ղանս տան Աֆ ղանս տա նի Ան կախ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Հա յաս տան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով

Բե լա ռուս Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան Ը նտ րու թյուն նե րի և ազ գային հան րաք վե նե րի կենտ րո նա կան 
հանձ նա ժո ղով

Բե նին* Ան կախ ազ գային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նայի Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Կա նա դա Կա նա դայի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Կենտ րո նաֆ րի կյան 
Հան րա պե տու թյուն* ՄԱԶԾ-ԿԱՀ

Կոս տա Ռի կա Ընտ րա կան հար ցե րի բարձ րա գույն տրի բու նալ
Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան 
Հան րա պե տու թյուն* ՄԱԶԾ֊ԿԴՀ

Ե գիպ տոս Բարձր ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով (ԲԸՀ)
Ե թով պի ա* ՄԱԶԾ-Ե թով պի ա
Վ րաս տան Վ րաս տա նի Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Գա նա* Գա նայի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Ի րաք Ա ԲԸՀ (Ան կախ բարձ րա գույն ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով)
Ղա զախս տան Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Ղրղզս տան Ընտ րու թյուն նե րի և հան րաք վե նե րի կենտ րո նա կան հանձ նա ժո ղով (ԿԸՀ)
Լի բա նան Ներ քին գոր ծե րի և քա ղա քա պե տա րան նե րի նա խա րա րու թյուն
Լե սո տո Լե սո տոյի Ան կախ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Մա դա գաս կար Ան կախ ազ գային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով (ԱԱԸՀ)
Մա լա վի Մա լա վի ի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Մալ դիվ ներ Մալ դիվ նե րի Հան րա պե տու թյան Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Մավ րի կի ոս Ընտ րա կան վե րահս կո ղա կան հանձ նա ժո ղով
Մոլ դո վա Մոլ դո վայի Ըենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Մո զամ բիկ Ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման տեխ նի կա կան քար տու ղա րու թյուն   (Ը ԿՏՔ)
Նա մի բի ա Նա մի բի այի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Պա ղես տի նի պե տու թյուն Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Պա կիս տան* Պա կիս տա նի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Կոն գոյի Հան րա պե տու թյուն Ընտ րա կան հար ցե րի ը նդ հա նուր վար չու թյուն (Ը ՀԸՎ)
Ռու մի նի ա Ռու մի նի այի Մշ տա կան   ընտ րա կան մար մի նը (ՄԸՄ)
Հա րա վային Աֆ րի կա Հա րա վային Աֆ րի կայի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Տան զա նի ա Տան զա նի այի Ազ գային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Թու նիս Ընտ րու թյուն նե րի վե րին ան կախ ա տյան (Ը ՎԱԱ)
Ու գան դա Ու գան դայի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Ուկ րաի նան Ուկ րաի նայի Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
Ուզ բեկս տան Ուզ բեկս տա նի ԿՍենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով (ԿԸՀ)

Ն շում. Հե տա զո տու թյուն նե րը կա տար վել են 2011-2012 թվա կան նե րին
* Ը նտ րա կան մար մի նի հե տա զո տու թյու նը կա տար վել է ՄԱԿ-ի գրա սե նյա կի կող մից, ը նտ րա կան մար մի նի ա նու նից:
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Male Female
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 192 293 294 295 296 297 298 299 300 291 192 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 3335 336 337 338 339 340 331 332 333 334 3335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

 Հա վել ված Բ. Նե պա լում ը նտ րող նե րի մաս նակ ցու թյան տվյալ նե րը 
     հա վա քագ րե լու օ րի նա կե լի ձև
Ձև N45 ֊ը տրա մադր վել է Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց: Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամն  ե րը պար տա վոր են աչ քի ան ցկաց նել ցան կի յ�  րա քան չյ� ր կետ՝ հա մա պա տաս խան սե ռի ը նտ րո ղի մա սին 
տե ղե կատ վ�  թյ�  նը մշա կե լիս:
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Հա վել ված Գ.  Ը նտ րու թյուն նե րի գեն դե րային
       քար տե զագր ման շր ջա նակ

Ընտ րու թյուն նե րի գեն դե րային 
քար տե զագ րում 
Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում և հաս տա տու թյուն-
նե րում գեն դե րային հա վա սա րու թյան կար գա վի ճա կի  
գնա հատ ման շր ջա նակ

1. Նե րա ծու թյուն
Յու րա քան չուր ը նտ րու թյուն հնա րա վո րու թյուն է՝ կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյունն ամ-
րապն դե լու և մի  ջազ գային բա նաձ ևե րով ստանձ նած գեն դե րային հա վա սա րու թյան սկզ բունք-
նե րի մա սով ա ռա ջըն թաց ար ձա նագ րե լու հա մար: Ը նտ րու թյուն նե րի գեն դե րային քար տե զագ-
րումն   ար դյու նա վետ գոր ծիք է կա նանց՝ որ պես ը նտ րող նե րի, թեկ նա ծու նե րի և ը նտ րա կան 
մար մի ն նե րի աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցու թյան խթան ման հնա րա վո րու թյուն նե րի նա խանշ-
ման հա մար: Ցան կա ցած նման քար տե զագր ման մի  ջո ցով հնա րա վոր է ու սումն  ա սի րել կա նանց՝ 
որ պես ը նտ րող նե րի, թեկ նա ծու նե րի և կու սակ ցու թյան ան դամն  ե րի ներ կա ի րա վի ճա կը, ին չը 
կար ևոր մե կ նար կային քայլ է: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, հա մա կող մա նի ու սումն  ա սի րու թյան հա մար, 
քար տե զագ րու մը կա րող է հա մակց վել ը նտ րու թյուն նե րի վար չա րա րու թյունն ի րա կա նաց նող 
հաս տա տու թյան, այ սինքն՝ ը նտ րա կան մարմն  ի կամ հա մար ժեք մարմն  ի (նա խա րա րու թյուն նե-
րի) ներ սում գեն դե րային հա վա սա րու թյան ի րա վի ճա կի գնա հատ ման հետ։ Ու սումն  ա սի րե լով 
ը նտ րա կան մարմն  ի կազ մը, կա ռուց ված քը և աշ խա տան քային գոր ծե լա կեր պե րը, հնա րա վոր է 
ա ռանձ նա ցել բա րե փոխ ման հա վա նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են հե տա գա յում դյու-
րաց նել կա նանց մաս նակ ցու թյունն ը նտ րու թյուն նե րին: 

Ընտ րու թյուն նե րի գեն դե րային քար տե զագր ման այս նա խա գի ծը մշակ վել է Նե պա լում, Մոլ-
դո վա յում, Լի բի ա յում և Լի բա նա նում հա ման ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լուց հե տո և 
ՄԱԶԾ-ի «Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի մի  ջո ցով գեն դե րային հա վա-
սա րու թյան խթա նում. Քաղ ված դա սե րը հա մե  մա տա կան տե սան կյու նից» հրա պա րակ ման մե ջ 
նկա րագր ված տար բեր ե րկր նե րի գրա սե նյակ նե րից քաղ ված դա սե րի հի ման վրա:  Ը նտ րու-
թյուն նե րի գեն դե րային քար տե զագր ման շր ջա նակն ո ւղղ ված է ա ջակ ցե լու բո լոր հա մա պա տաս-
խան շա հա ռու նե րին կա նանց հե տա գա ը նտ րա կան և քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան մա սով բա-
ցե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման հար ցում, և որ պես այդ պի սին այն դի տար կում է 
ը նտ րա կան մար մի  նը ներ սից և դր սից որ պես ա վե լի լայն ը նտ րա կան մի  ջա վայր: Հա մա պա տաս-
խան մե  թո դի սահ մա նու մը կախ ված կլի նի կոնկ րետ կա ռույց նե րից և ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկա-
ցու մը կա նո նա կար գող ի րա վա կան շր ջա նա կից։ Կար ևոր է հի շել, որ գեն դե րային գնա հա տու մը 
փաս տե րի հա վա քագր ման գոր ծըն թաց է: Այն ո ւղղ ված է բա ցա հայ տե լու հե տա գա աշ խա տանք-
նե րի ո ւղ ղու թյուն նե րը և ծրագր ման տար բե րակ նե րը, սա կայն այն չի տրա մադ րում լու ծումն  եր: 

2. Ը նտ րու թյուն նե րի գեն դե րային քար տե զագր ման շր ջա նակ 

Ընտ րու թյուն նե րի գեն դե րային քար տե զագր ման շր ջա նա կի նպա տակն է մե  թո դա բա նու թյուն 
տրա մադ րել գեն դե րային քար տե զագ րում ի րա կա նաց նող այլ շա հա ռու նե րին։ Այս ու սումն  ա-
սի րու թյու նը սկ սում է գոր ծող պրակ տի կայի ար ձա նագ րու մի ց և հնա րա վոր բա րե փո խումն  ե րի 
շուրջ քն նար կումն  ե րից: Քար տե զագր ման կա ռուց ված քը սահ մա նե լով, սույն շր ջա նա կը ծա ռա-
յում է որ պես ա ռա ջին քայլ գեն դե րային հա վա սա րու թյան ո ւղ ղու թյամբ հնա րա վոր բա րե փո-
խումն  ե րը նա խան շե լու ո ւղ ղու թյամբ: 
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ՔԱՅԼ 1:
 Ռե ֆե րենս խմ բի 
նա խան շում 

Այս խում բը պա տաս խա նա տու է գնա հատ ման վե րահս կո ղու թյան հա մար: Այն սահ մա նում է շր ջա-
նա կը, ո րին պետք է հետ ևել և ստու գում է տվյալ նե րի հա վա քագր ման և հար ցազ րույց նե րի ճշգրտու-
թյու նը և հա մա պա տաս խա նու թյու նը: ՄԱԿ-Կա նայք կա ռույ ցին և ՄԱԶԾ-ին (և/ կամ ը նտ րա կան մարմ-
նին, ե թե գնա հա տումն ի րա կա նաց վում է ը նտ րա կան մարմ նի կող մից կամ նրա հետ հա մա գոր ծակ-
ցու թյամբ) գնա հատ ման վերջ նա կան նա խա գի ծը պետք է հա մա ձայ նեց վի ռե ֆե րենս խմ բի հետ։ Ռե-
ֆե րենս խում բը պետք է բաղ կա ցած լի նի ա ռն վազն եր կու ան դամ նե րից, ո րոնք որ պես կա նոն լի նում 
են ՄԱԿ-ի աշ խա տա կից ներ/ խորհր դա տուն, և կա րող է նաև ը նդ գր կել ա ռանց քային շա հա ռու(ներ) 
ը նտ րա կան մարմ նից և/ կամ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նից: 
Թի մի ան դամ նե րը պետք է լավ պատ կե րաց նեն գեն դե րային հա վա սա րու թյան և գեն դե րային բա ղադ-
րի չի նե րառ ման, ի նչ պես նաև ը նտ րա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի հայե ցա կար գե րը:  

ՔԱՅԼ 2:
 Քար տե զագր ման 
թի մի նշա նա կում

Այս թի մը պա տաս խա նա տու է գնա հատ ման ման րա մասն աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման, այդ 
թվում՝ տվյալ նե րի հա վա քագր ման և հար ցազ րույց նե րի գոր ծըն թա ցի հա մար: Այն նաև պա տաս խա-
նա տու է ռե ֆե րենս խմ բի  ու սում նա սիր մա նը և դի տարկ մա նը ներ կա յաց վող հաշ վետ վու թյան պատ-
րաստ ման հա մար: Թի մը պետք է բաղ կա ցած լի նի եր կու սից հինգ ան դամ նե րից, ո րոնք որ պես կա նոն 
լի նում են ՄԱԿ-ի աշ խա տա կից ներ/ խորհր դա տու ներ և հնա րա վոր է նաև ը նդ գր կել ը նտ րա կան մարմ-
նի և/ կամ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ:   
Թի մի ան դամ նե րը պետք է լավ պատ կե րաց նեն գեն դե րային հա վա սա րու թյան և գեն դե րային բա ղադ-
րի չի նե րառ ման, ի նչ պես նաև ը նտ րա կան և  քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի հայե ցա կար գե րը, որ պես-
զի հնա րա վոր լի նի ծած կել շր ջա նա կի բո լոր ո ւղ ղու թյուն նե րը: Թի մի մեկ ան դամ պա տաս խա նա տու 
է հաշ վետ վու թյան մշակ ման  կամ թի մի մյուս ան դամ նե րի կող մից դրա մշակ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մա կարգ ման հա մար։ 

ՔԱՅԼ 3. 
Շր ջա նա կի 
սահ մա նում

Այս փու լում ռե ֆե րենս խում բը և քար տե զագր ման թի մը պետք  է սահ մա նեն ը նտ րու թյուն նե րի 
գեն դե րային քար տե զագր ման չա փա նիշ նե րը տե ղա կան պայ ման նե րին և հան գա մանք նե րին հա մա-
պա տաս խան։ Պետք է լի նեն քն նար կում ներ, ո րո շե լու հա մար, թե հար ցում նե րի որ ո լորտ նե րին է  
ան հրա ժեշտ հետ ևել: Այս փու լում պետք է ի րա կա նաց վեն ա վե լի լայն քն նար կում ներ ա ռա ջարկ վող 
շր ջա նա կի վե րա բե րյալ ռե ֆե րենս խմ բից և քար տե զագր ման թի մից դուրս, այդ թվում՝ ը նտ րա-
կան մարմ նի այլ ան դամ նե րից և աշ խա տա կից նե րից, ՀԿ-նե րից, մի ջազ գային գոր ծըն կեր նե րից, 
կու սակ ցու թյուն նե րից և գեն դե րային հա վա սա րու թյան ա պա հով ման հար ցե րով զբաղ վող տե ղա կան 
մար մին նե րից հա վա նու թյուն ստա նա լու հա մար: 

ՔԱՅԼ 4. 
Տ վյալ նե րի 
հա վա քագ րում 
ե րկ րի ներ սում 

Կախ ված տվյալ ե րկ րի ներ քին հան գա մանք նե րից տե ղե կատ վու թյու նը կա րող է հա վա քագր վել հե-
տա զո տու թյան, ո ւղ ղիղ հար ցազ րույց նե րի և ա վե լի լայն քն նար կում ներ են թադ րող սե մի նար նե րի մի-
ջո ցով: 
Այս գոր ծի քա կազ մում կի րառ վում են այն հար ցե րը, ո րոնք ձևա վո րում են քն նար կում նե րը մի շարք 
շա հա ռու նե րի հետ՝ հնա րա վո րինս շատ տե ղե կու թյուն ներ հա վա քագ րե լու նպա տա կով: Քն նար կում-
նե րը պետք է բե րեն հա մա ձայ նեց ված գե րա կա յու թյուն նե րի սահ ման ման և այդ  գե րա կա յու թյուն նե-
րը հաս ցե ագ րե լու հա մար ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րի նա խանշ ման: Գնա հատ ման ար դյու նա վե-
տու թյու նը պետք  ո րոշ վել հա մե մա տե լով այն կա նանց մաս նակ ցու թյան խթան ման ար դյունք նե րի և 
ը նտ րա կան մար մի նը գեն դե րային զգա յուն կա ռույց դարձ նե լու ո ւղ ղու թյամբ ձեռ նարկ վող գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հետ։

ՔԱՅԼ 5. 
Վեր լու ծու թյուն, 
հաշ վետ վու թյուն և 
ա ռա ջար կու թյուն-
ներ 

Այս ա ռանց քային փու լի ըն թաց քում, քար տե զագր ման թի մը հա վա քագր ված տվյալ նե րի հի ման վրա 
կկա տա րի եզ րա կա ցու թյուն ներ և կներ կա յաց նի վեր լու ծու թյուն և հե տա գա աշ խա տանք նե րի հա մար 
ա ռա ջար կու թյուն ներ: Գնա հատ ման եզ րա կա ցու թյուն նե րի հի ման վրա թի մը կկազ մի հաշ վետ վու-
թյուն, ո րն ի հար կե կա րող է քն նար կել ը նտ րա կան մա մին նե րի, ՄԱԿ-ի տվյալ ե րկ րի թի մի և այլ տե-
ղա կան շա հա ռու նե րի հետ. 

ՔԱՅԼ 6. 
Եզ րա կա ցու թյուն-
նե րի և գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ծրագ րի 
հաս տա տում

Վերջ նա կան գնա հատ ման հաշ վետ վու թյու նը պետք է հաս տատ վի թի մի, ը նտ րա կան մարմ նի, ներգ-
րավ ված այլ գոր ծըն կեր նե րի, ի նչ պես նաև այն շա հա ռու նե րի կող մից, ով քեր աշ խա տե լու են ա ռա-
ջարկ նե րի կա տար ման ո ւղ ղու թյամբ: Ե րկ րի թի մը պետք է ը նտ րու թյուն նե րի գեն դե րային քար տե-
զագր ման ա ռա ջար կու թյուն նե րը վե րա ծի պաշ տո նա կան ծրագ րային գոր ծո ղու թյուն նե րի և մշա կի 
ի րա կա նաց ման գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր և ժա մա նա կա ցույց։ 
Ի վեր ջո, քար տե զագ րու մը ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի շա հա ռու նե րին հնա րա վո րու թյուն կտա քա ղա-
քա կան գոր ծըն թաց նե րում կա նանց մաս նակ ցու թյան կար ևո րու թյան մա սին մտա ծե լու հնա րա վո-
րու թյուն։ Ար դյունք նե րի ամ փո փումն ա ռա ջին քայլն է, ո րից հե տո շա հագր գիռ կող մե րը կա րող են  
մշա կել և ի րա կա նաց նել բա րե փո խում նե րի ճա նա պար հային քար տեզ՝ ի րենց ազ գային հա մա տեքս-
տին հա մա պա տաս խա նող հս տակ սահ ման ված նպա տակ նե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րով և ժա մա նա-
կա ցույ ցով, ո րոնք որ պես կա նոն ամ րագր վում են  պաշ տո նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում, ո րն 
ի րա կա նաց վում է հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րի, և մաս նա վո րա պես ը նտ րա կան մարմ նի 
կող մից:
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 Հա մա կող մա նի քար տե զագ րու մը նե րա ռում է մի  քա նի ա ռան ձին փու լեր, կախ ված առ կա կա րիք նե րից և գնա հատ ման 
ծա վալ նե րից: Ա նհ րա ժեշտ է դի տար կել, թե ի նչ պես է ի րա կա նաց վե լու ը նտ րու թյուն նե րի գեն դե րային քար տե զագ րու մը  
գործ նա կա նում: Ստան դարտ ը նտ րու թյուն նե րի գեն դե րային քար տե զագ րու մը նե րա ռում է գո յու թյուն ու նե ցող օ րենսդ-
րու թյան և հաշ վետ վու թյուն նե րի ու սումն  ա սի րու թյուն, ե րկ րի ներ սում վեր լու ծու թյան կամ շա հա ռու նե րի հետ հար ցազ-
րույց նե րի ան ցկա ցում, ե րկ րի ներ սում հար ցումն  ե րի ի րա կա նա ցում և հաշ վետ վու թյան պատ րաս տում: 

2.1. Ը նտ րու թյուն նե րի գեն դե րային քար տե զագր ման քայ լե րը և շր ջա նա կը 

Ընտ րու թյուն նե րի գեն դե րային քար տե զագ րու մը  են թադ րում է մի  քա նի քայ լեր: Ոչ բո լոր փու լերն են են թա կա պար-
տա դիր ի րա կա նաց ման, և ան հրա ժեշտ է ման րա մասն ու սումն  ա սի րել, թե որ փու լերն են ա մե  նա կար ևո րը յու րա քան-
չյուր ե րկ րին բնո րոշ ազ գային հա մա տեքս տում:

2.2. Ա ռանց քային մաս նա կից նե րը և շա հագր գիռ կող մե րը 

Ընտ րու թյուն նե րի քար տե զագր ման թի մը հան դի պումն  ե րում և հար ցազ րույց նե րում կա րող է ը նդ գր կել շա հագր գիռ 
կող մե  րի լայն շր ջա նակ, այդ թվում՝ 

• Ընտ րու թյուն նե րի կա ռա վա րում և վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մաս նա գետ նե (նե րա ռյալ նա խա րար ներ, 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ ներ և աշ խա տա կազմ)

•  Պատ գա մա վոր ներ
•  Կու սակ ցու թյուն նե րի ան դամ ներ և ը նտ րու թյա նը ման սակ ցող թեկ նա ծու ներ 
• Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն ներ և գեն դե րային հար ցե րով ակ տի վիստ ներ.
•  Գի տակր թա կան ո լոր տի աշ խա տա կից ներ, ով քեր ի րա կա նաց նում են ը նտ րա կան մաս նակ ցու թյան 

մշ տա դի տար կում 
• Ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք նե րի հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն ներ (օ րի նակ՝ 

Գալ լոպ).
•  Զանգ վա ծային լրատ վա կան մի ջոց նե րի լրագ րող ներ և ը նտ րու թյուն նե րի այլ մեկ նա բան ներ, այդ թվում՝ սո ցի-

ա լա կան կայ քե րից

•  Մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
Խն դիր ներն ա վե լի լավ ար տա ցո լող քն նար կումն  եր ա պա հո վե լու հա մար հար կա վոր է ներգ րա վել մաս նա կից նե րի 
լայն շր ջա նակ: Խմ բում ներգ րավ ված շա հա ռու նե րի բազ մա զա նու թյու նը կա րող է ամ րապն դել գնա հատ ման գոր-
ծըն թա ցի լե գի տի մու թյու նը և ա պա հո վել բազ մա կար ծու թյան մթ նո լորտ։ Այ նո ւա մե  նայ նիվ, հար կա վոր է ա պա հո վել 
այս գոր ծըն թա ցում գաղտ նի ու թյան պահ պա նու մը և հաշ վի առ նել բյու րոկ րա տա կան դա սա կարգ ման հնա րա վոր 
ազ դե ցու թյու նը, օ րի նակ՝ այն պի սի ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ կրտ սեր աշ խա տա կից նե րը կա րող են կաշ կանդ վել բարձ-
րաս տի ճան ղե կա վար նե րի հետ նույն խմ բում մաս նակ ցու թյու նից: 

Քն նար կումն  ե րի մաս նակ ցե լու հա մար կա րող են հրա վիր վել նաև այլ դե րա կա տար ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ կու սակ-
ցու թյուն նե րը, գեն դե րային հար ցե րով փոր ձա գետ նե րը, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և կա նանց՝ ազ գային 
մե  խա նիզ մի  ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, մի  ջազ գային դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի և տե ղա կան լրատ վա մի  ջոց նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Այս դե րա կա տար նե րը, որ պես կա նոն, քն նար կու մը լրաց նում են ար տա քին տե սա կետ նե րով:

2.3. Տվյալ նե րի աղ բյ� ր ներ 

Թեև քար տե զագր ման գոր ծըն թա ցը կա րող է ա ռաջ նորդ վել հա ջորդ բաժ նում ներ կա յաց ված հար ցե րով, տե ղե կատ-
վու թյու նը պետք  հիմն  ա վոր վի տվյալ նե րի ան կախ աղ բյուր նե րով, մաս նա վո րա պես ը նտ րու թյուն նե րի, կա նանց մի նչ 
այդ պահն ար ձա նագր ված քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան և ե րկ րում կա նանց ը նդ հա նուր ի րա վի ճա կի հետ կապ ված 
ի րա վա կան կար գա վո րումն  ե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն նե րը: Նման տե ղե կատ վու թյուն հա վա քագ րե լու հա-
մար օգ տա գործ վող փաս տաթղ թե րը և տվյալ նե րի աղ բյուր նե րը նե րա ռում ե ն՝

•  Մար դու ի րա վունք նե րի պայ մա նագ րե րի կար գա վի ճա կի վա վե րա ցում (Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան 
բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ա/CEDAW, Քա ղա քա կան և քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի մա սին 
մի ջազ գային դաշ նա գիր/ICCPR)



Համընդգրկուն ընտրական գործընթացներ124

•  Կա նանց հան դեպ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման կո մի տե ի ե րկ րի վեր ջին զե կույ ցը և Կո մի տե ի 
եզ րա փա կիչ դի տար կում նե րը. 

• Սահ մա նադ րու թյու նը 
• Ընտ րա կան օ րենք նե րը և դրանց ա ռնչ վող կա նո նա կար գե րը 
• Կու սակ ցու թյուն նե րի կա նո նադ րու թյուն նե րը և հռ չա կագ րե րը 
• Խո շոր քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րում ղե կա վար պաշ տոն ներ զբա ղեց նող կա նանց և տղա մարդ կանց 

ցան կը.
• Իշ խող և ը նդ դի մա կան կու սակ ցու թյուն նե րի գեն դե րային հա վա սա րու թյան վե րա բե րյալ քա ղա քա կա նու թյուն-

նե րը և ծրագ րե րը
•  Խորհր դա րա նի կող մից ըն դու նած գեն դե րային հա վա սա րու թյա նը վե րա բե րող օ րենք նե րը.
• Ազ գային վի ճա կագ րու թյուն կա նանց կար գա վի ճա կի, այդ թվում կա նանց գրա գի տու թյան և կր թու թյան, զբաղ-

վա ծու թյան, ու նեց ված քի, ծնե լի ու թյան, մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նիշ նե րի և այլ նի վե րա բե րյալ.
•  Կա նանց հա մա մաս նու թյու նը գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նում, որ պես խորհր դա րա նի ան դամ ներ և որ պես տե ղա-

կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (ներ կա յումս և վեր ջին տա րի նե րին)
•  Կին թեկ նա ծու ներ հա մա մաս նու թյու նը վեր ջին ը նտ րու թյուն նե րում, ը ստ կու սակ ցու թյան (այդ թվում՝ ան կախ 

թեկ նա ծու նե րը).
•  Վեր ջին ը նտ րու թյուն նե րում գրան ցած և քվե ար կած կա նանց և տղա մարդ կանց թի վը 
• Ընտ րա կան մար մին նե րում աշ խա տող կա նանց և տղա մարդ կանց ցան կը (ը նտ րա կան մարմ նի խորհր դում կամ 

հանձ նա ժո ղո վում, ղե կա վար ներ պաշ տոն նե րում, քար տու ղա րու թյու նում և ժա մա նա կա վոր աշ խա տա կազ մում) 
• Ընտ րա կան մարմ նի կոր պո րա տիվ քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, այդ թվում՝ ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը, հա մալր-

ման և ա ռաջ խա ղաց ման քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, վե րա պատ րաստ ման և մաս նա գի տա կան զար գաց ման 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, խտ րա կա նու թյան դեմ քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, հա ղոր դակ ցու թյան քա ղա քա կա-
նու թյուն նե րը, մայ րե րին կամ հայ րե րին տրա մադր վող ե րե խայի խնա մի ար ձա կուրդ նե րը.

•  Տե ղա կան և մի ջազ գային ը նտ րա կան դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն նե րի զե կույց նե րը

• Տ վյալ ե րկ րում կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ ու սում նա սի րու թյուն նե րը և զե կույց նե րը

3. Ը նտ րու թյուն նե րի գեն դե րային քար տե զագր ման հար ցեր 

Ընտ րու թյուն նե րի գեն դե րային քար տե զագր ման շր ջա նա կը մաս նա վո րա պես նա խան շում է ը նտ րա կան  գոր ծըն-
թաց նե րի շա հա ռու նե րի և ո րո շումն  եր կա յաց նող նե րի շր ջա նում քն նարկ ման և գնա հատ ման ո լորտ նե րը: Մե թո դը 
են թադ րում է հա մա պա տաս խան ը նտ րա կան մարմն  ի քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նա կի  և կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ 
հար ցե րին պա տաս խա նե լու գոր ծըն թաց: Հար ցե րը, խմ բա վոր ված են ը ստ հետ ևյալ վեց թե մա նե րի՝

1.  Կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ց�  թյան ի րա վա կան և քա ղա քա կա ն�  թյան շր ջա նա կը

2.  Կա նանց՝ որ պես ը նտ րող նե րի, թեկ նա ծ�  նե րի, ա ռաջ նորդ նե րի քա ղա քա կան մաս նակ ց�  թյան 
ըն թա ցիկ կար գա վի ճա կը 

3. Ընտ ր�  թյ� ն նե րի կա ռա վա ր� մ. կազ մա կեր պ� մ, աշ խա տա կազմ, կա ռ� ց վածք ներ, աշ խա տան քային 
պրակ տի կա ներ 

4. Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե ր� մ կա նանց՝ որ պես ը նտ րող նե րի և թեկ նա ծ�  նե րի, ի նչ պես նաև ը նտ-
րա կան քա րո զար շավն  ե ր� մ մաս նակ ց�  թյան խթա ն� մ 

5. Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ց�  թյ� ն գեն դե րային թի րա խա վոր մամբ. ը նտ րող նե րի տե ղե կա-
ց� մ և կր թ� մ, ա պա հով մաս նակ ց�  թյ� ն: 

Շր ջա նա կը նա խա տես ված է որ պես ռազ մա վա րա կան կետ: Քար տե զագր ման գոր ծըն թա ցի վաղ փու լե րը պետք 
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է ո ւղղ վեն շր ջա նա կը տե ղա կան ի րա վի ճա կին հա մա պա տաս խա նեց նե լուն՝ ա մե  նաար դյու նա վետ ար դյունք ներն 
ա պա հո վե լու հա մար: Ոչ բո լոր հար ցերն են հա մա պա տաս խան կամ կի րա ռե լի բո լոր ե րկր նե րի կամ բո լոր ը նտ րա-
կան հա մա կար գե րի հա մա տեքս տում: 

1.  Կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ց�  թյան ի րա վա կան և քա ղա քա կա ն�  թյան շր ջա նակ նե րը

 Հե տա զո տ�  թյան ո լոր տը. Մի ջազ գային կոն վեն ցի ա ներն ու գոր ծիք նե րը նոր մա տի վային հիմք են ստեղ-
ծել ը նտ րու թյուն նե րի և այլ օ րենք նե րի բար փոխ ման ջա տա գով ման հա մար, որ պես զի ա պա հո վի կա նանց 
ներ կա յաց վա ծու թյու նը մի  ջազ գային թի րախ նե րին հա մա պա տաս խան ո րո շումն  ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա-
ցում: Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան (CEDAW), Պե կի-
նի հռ չա կա գի րը և գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը և ՄԱԿ-ի Ա նվ տան գու թյան խորհր դի 1325 և 2122 բա նաձ ևե-
րը, ի թիվս այ լոց, նոր մա տի վային հիմք են ծա ռայել կա նանց դե րա կա տա րու մը որ պես քա ղա քա կան ո րո-
շումն  եր կա յաց նող մար մի ն խթա նե լու ի րա վա կան բա րե փո խումն  ե րի և քա նա կա կան ներ կա յաց վա ծու թյան 
թի րախ նե րի սահ ման ման հա մար։ Ի րա վա հա վա սա րու թյան և բա րե փո խումն  ե րի վե րա բե րյալ օ րենսդ րու-
թյան ըն դու նու մը, օ րի նակ՝ ը նտ րա կան քվո տա նե րի մա սին, ար դյու նա վետ են ե ղել ը նտ րո վի հաս տա տու-
թյուն նե րում գեն դե րային հա վա սա րակշ ռու թյան բարձ րաց ման գոր ծում:

1.1 ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք նե րի հիմն  ա կան պայ մա նագ րե րից ո րի՞ն է ան դա մակ ցում եր կի րը: Կա նանց նկատ-
մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ա (CEDAW), թե՞ Քա ղա քա ցի ա կան և քա-
ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի  ջազ գային դաշ նա գիր (ICCPR)։

1.2 Արդյո՞ք եր կի րը ան դա մակ ցում է տա րա ծաշր ջա նային դաշ նագ րե րին և կոն վեն ցի ա նե րին, ո րոնք վե րա բե-
րում են գեն դե րային հա վա սա րու թյա նը: Ե թե այո, ա պա ո րո՞նք են դրանք:

1.3 Արդյո՞ք սահ մա նադ րու թյու նը ե րաշ խա վո րում է տղա մարդ կանց և կա նանց հա վա սար ի րա վունք նե րը: Ե թե 
այո, ա պա ո ՞ր դրույթ ներն են ե րաշ խա վո րում նրանց հա վա սա րու թյու նը: Ե ՞րբ են դրանք մտց վել սահ մա նադ-
րու թյան մե ջ:

1.4 (Ե թե կի րա ռե լի է) Ե ղե՞լ է ա րդյոք հան րային քն նար կում/ խորհր դակ ցու թյուն սահ մա նադ րու թյու նը գրե լու ըն-
թաց քում: Ի նչ պե՞ս են կա նայք կա րո ղա ցել ի րենց ներդ րումն  ու նե նալ բա նակ ցու թյուն նե րում:

1.5 Կա՞ն ա րդյոք ը նտ րու թյուն նե րին և քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան կար գա վոր մանն ան-
մի  ջա կա նո րեն ա ռնչ վող օ րենք ներ, ո րոնք ան դրա ռա նում են կա նանց և գեն դե րային հա վա սա րու թյա նը: 
Խնդ րում ե նք տրա մադ րել օ րեն քի ան վա նու մը, ամ սա թի վը և հիմն  ա կան դրույթ նե րը:

1.6 Ո՞ր ը նտ րա կան հա մա կար գով է ը նտր վում ե րկ րի օ րենս դիր մար մի  նը և/ կամ պե տու թյան ղե կա վա րը: Ի ՞նչ 
հետ ևանք ներ է ու նե նում այդ հա մա կար գը կա նանց ը նտր վե լու ցու ցա նիշ նե րի վրա։

1.7 Կա՞ն ա րդյոք ժա մա նա կա վոր հա տուկ մի  ջոց ներ կա նանց մաս նակ ցու թյունն ու ներ կա յաց վա ծու թյունն ա պա-
հո վե լու հա մար, օ րի նակ՝ պահ ված տե ղեր, օ րեն քով սահ ման ված թեկ նա ծո ւա կան քվո տա ներ, կա մընտ րա-
կան թեկ նա ծո ւա կան քվո տա ներ և քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հա մար կա նանց ը նտ րո վի պաշ տոն-
նե րում ա ռա ջադ րե լու խթան ներ։

2.    Կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ց�  թյան ի րա վիր ճա կը

 Հե տա զո տ�  թյան ո լոր տը. Կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյու նը հնա րա վոր է դառ նում մի  շարք գոր-
ծոն նե րի, այդ թվում` քա ղա քա կան կամ քի, մշա կու թային և վար քագ ծային փո փո խու թյուն նե րի, աղ ջիկ նե րի 
և կա նանց կր թու թյան, գեն դե րային հա վա սա րու թյան ջա տա գով հան դի սա ցող տղա մարդ կանց ջան քե րի 
և կա նանց ցան ցե րի ներգ րավ ման շնոր հիվ, ի նչ պի սիք ե ն՝ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը, ա կա դե-
մի  ան, լրատ վա մի  ջոց նե րը կամ մաս նա վոր հատ վա ծի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Խո չըն դոտ նե րը նույն պես շատ 
են և դրս ևոր վում են խտ րա կան մշա կու թային նոր մե  րի, վե րա բեր մուն քի, խտ րա կան ի րա վա կան և քա ղա-
քա կա նու թյան շր ջա նակ նե րի, գեն դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ա հար ցե րի մա սով քա ղա քա կան ա ռաջ-
նորդ նե րի՝ հանձ նա ռու թյուն ստանձ նե լու ան պատ րաս տա կա մու թյան և գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
օ գուտ նե րի թե րըն կալ ման տես քով: Կա նանց ներ կայիս քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյու նը պայ մա նա վո րող 
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մշա կու թային հա մա տեքս տը հաս կա նալն օգ տա կար է ներգ րավ վա ծու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու 
նպա տա կով հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն նե րի մշակ ման հա մար։

2.1 Խնդ րում ե նք ներ կա յաց նել ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված տվյալ ներ ներ կայիս և նա խորդ խորհր դա րան նե րի 
և կա ռա վա րու թյան հա մար:

2.2 Խնդ րում ե նք տրա մադ րել տվյալ ներ քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու նպա տա կով գրանց ված կա նանց թվա-
քա նա կի և վեր ջին ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյան ը նդ հա նուր ցու ցա նի շի վե րա բե րյալ։

2.3 Որ քա նո՞վ է ը նդ հա նուր մի  ջա վայ րը նպաս տող կա նանց քա ղա քա կան ներգ րավ վա ծու թյան հա մար: Կա՞ն 
ա րդյոք կա նանց մաս նակ ցու թյան հա մար սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, մշա կու թային, կրո նա կան կամ այլ 
խո չըն դոտ ներ:

2.4 Արդյո՞ք կա նանց կար գա վի ճա կը նույնն է ո ղջ ե րկ րում, թե՞ կան տար բեր մի  տումն  եր կա նանց գտն վե լու վայ րի 
կամ էթ նիկ պատ կա նե լի ու թյան հետ կապ ված:

2.5 Արդյո՞ք քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը, ա կա դե մի  ան և զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի  ջոց նե րը խթա-
նում են կա նանց ներգ րավ վա ծու թյունն ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում: Որ քա նո՞վ են այդ գոր ծո ղու թյուն ներն 
ար դյու նա վետ:

2.6 Որ քա՞ն է ակ տիվ կին պատ գա մա վոր թի վը: Ա րդյո՞ք նրանք ա ռաջ նա հերթ են հա մա րում գեն դե րային հա վա-
սա րու թյանն ո ւղղ ված ջան քե րը: Ի ՞նչ ա ռն չու թյուն ու նեն քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հետ:

3.  Կա նանց մաս նակ ց�  թյ�  նը նա խընտ րա կան քա րո զա շավն  ե րին և ան դա մակ ց�  մը քա ղա քա կան կ� -
սակ ց�  թյ� ն նե րին

 Հե տա զոտ ման ո լոր տը. Ա նհ րա ժեշտ է խո րա պես հաս կա նալ այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք նպաս տում և խո-
չըն դո տում են կա նանց՝ պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լուն։ Ա նհ րա ժեշտ է նաև հաս կա նալ, թե որ գոր ծոն ներն են 
ե ղել ա վե լի ազ դե ցիկ նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի ըն թաց քում, մաս նա վո րա պես՝ քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րին և դրանց կազ մա կերպ մանն ա ռնչ վող։ Այս բա ժինն ու սումն  ա սի րում է այն ձեռք բե րումն  երն ու 
մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնց կա նայք ա ռե րես վում են որ պես թեկ նա ծու ներ ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե-
լիս (մաս նա վո րա պես՝ ը նտ րա կան հա մա կար գը, ժա մա նա կա վոր հա տուկ մի  ջոց նե րը/ք վո տա նե րը, վե րա-
պատ րաս տու մը, ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյու նը, լրատ վա մի  ջոց նե րի մատ չե լի ու թյու նը և այլն)։ 

 Հար ցերն �  ղղ վ� մ են կին պատ գա մա վոր նե րին, կին թեկ նա ծու նե րին, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի 
ան դամն  ե րին, ՔՀԿ-նե րին, փոր ձա գետ նե րին։

Ընտ րա կան մի  ջա վայր

3.1  Ի՞նչ ը նտ րա կան հա մա կարգ է օգ տա գործ վում և ի նչ պե՞ս է այն ազ դում ը նտր ված կա նանց թվա քա նա կի վրա։ 
Ա րդյո՞ք առ կա են սահ ման ված գեն դե րային քվո տա ներ։ Ա րդյո՞ք կա տար վել է որ ևէ հե տա զո տու թյուն կին և 
տղա մարդ թեկ նա ծու նե րի «ընտր վե լու հա վա նա կա նու թյան» վե րա բե րյալ։ Ա րդյո՞ք ա վե լի շատ կին թեկ նա-
ծու նե րի առ կա յու թյու նը են թադ րում է ը նտր ված կա նանց ա վե լի մե ծ թվա քա նակ։

3.2 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը հա վա քագ րում է ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ։ Ե թե 
այո, ա պա ա րդյո՞ք այդ տվյալ նե րը հա վա քագր վում են ա ռա ջադր ման պա հին և ի նչ պե՞ս են դրանք թար մաց-
վում։ Որ տե՞ղ կամ ի նչ պե՞ս է ը նտ րա կան մար մի  նը հրա պա րա կում ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված տվյալ նե րը։

3.3 Ե թե ոչ, ա պա ո րո՞նք են հիմն  ա կան խո չըն դոտ նե րը տվյալ նե րի հա վա քագր ման հա մար։ Ա րդյո՞ք առ կա են 
ի րա վա կան խո չըն դոտ ներ այդ տվյալ նե րի հա վա քագր ման և/ կամ հրա պա րակ ման հա մար։ Ա րդյո՞ք տվյալ-
նե րի նման հա վա քագ րում նա խա տես վում է ա պա գա յում։

3.4 Ո րո՞նք են թեկ նա ծո ւի «ընտր վե լու հա վա նա կա նու թյու նը» պայ մա նա վո րող հիմն  ա կան գոր ծոն նե րը։ Ա րդյո՞ք 
սե ռը հան դի սա նում է խտ րա կա նու թյան ա ռանց քային հիմք։ Ա րդյո՞ք այլ գոր ծոն նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ քա ղա-
քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյու նը, կլա նային կամ քա ղա քա կան ֆի նան սա վո րու մը, ա վե լի ազ դե-
ցիկ ե ն։
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3.5 Որ քա նո՞վ է ազ դե ցիկ փո ղը քա ղա քա կա նու թյան մե ջ։ Կա՞ն ա րդյոք կա նո նա կար գեր, ը ստ ո րոնց պե տա կան 
ֆի նան սա վո րում է հատ կաց վում այն քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րին, ո րոնք բա վա րա րում են գեն դե-
րային հա վա սա րու թյան պա հանջ նե րը (օ րի նակ՝ ո րո շումն  ե րի կա յաց ման գոր ծում կա նանց մաս նակ ցու թյան 
խթա նու մը):

3.6 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը կար գա վո րում է հա սա րա կա կան քա րոզ չու թյան ֆի նան սա վոր ման որ ևէ հայե-
ցա կետ, օ րի նակ՝ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի և/ կամ թեկ նա ծու նե րի հա մար ծախ սե րի մա սով ար գելք-
ներն ու սահ մա նա պա կումն  ե րը, ո րո շա կի աղ բյուր նե րից, ի նչ պի սիք ե ն՝ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րին 
և/ կամ թեկ նա ծու նե րին ա ջակ ցող  օ տա րերկ րյա ֆի նան սա տու նե րը, ներդ րումն  եր ստա նա լու ար գել քը, քա-
րոզ չու թյան հա մար նա խա տես ված ժա մա նա կա հատ վա ծի սահ մա նա փա կու մը, կամ պա հան ջը, որ բո լոր ֆի-
նան սա կան նվի րատ վու թյուն նե րը քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րին և թեկ նա ծու նե րին հրա պա րակ վեն: 
Ե թե այո, ա պա ա րդյո՞ք այդ տե ղե կատ վու թյու նը հա սա նե լի է հան րու թյա նը և ա րդյո՞ք տա րան ջատ ված է ը ստ 
թեկ նա ծու նե րի սե ռի։  

3.7 Ի՞նչ տա րա ծում ու նեն « կա շառ քի» կամ «ըն տա նե կան քվե ար կու թյան» դեպ քե րը:

3.8 Կա՞ն ա րդյոք քա րոզ չու թյան վե րա բե րյալ սահ ման ված վար քագ ծի կա նոն ներ: Ի նչ պե՞ս են այդ պի սի կա նոն-
նե րը ար տա ցո լում գեն դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ա հար ցե րը:

3.9 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի նն ու նի հե տընտ րա կան գնա հա տումն  ե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն։ 
Ա րդյո՞ք  կու տակ վել է փորձ և  քաղ վել են դա սեր նա խորդ ը նտ րու թյուն նե րից, ո րոնք  ա ռնչ վել են ը նտ րու-
թյուն նե րում կա նանց մաս նակ ցու թյա նը որ պես ը նտ րող և որ պես թեկ նա ծու։

Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներ

3.10 Կա՞ն ա րդյոք վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ը նդ հա նուր գեն դե րային կազ մի  
վե րա բե րյալ: Ղե կա վա րու թյուն, ան դամն  եր և այլն։ Ա րդյո՞ք քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներն ու նեն կա-
նանց ճու ղա վո րումն  եր կամ խմ բեր:

3.11 Որ քա նո՞վ են բաց քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը կա նանց տե սա կետ նե րը, հե տաքրք րու թյուն նե րը և 
կա րիք նե րը ներ քին ըն թա ցա կար գե րի, քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և հռե տո րա բա նու թյան մե ջ ներ կա յացն լու 
հա մար։

3.12 Արդյո՞ք քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը խթա նում են կա նանց մաս նակ ցու թյունն ու ներ կա յաց վա ծու թյու-
նը, օ րի նակ՝ կին ը նտ րող նե րի և թեկ նա ծու նե րի ի րա զեկ ման կամ այլ մի  ջո ցա ռումն  ե րի շնոր հիվ։ Ի նչ պե՞ս են 
կա նայք ներ կա յաց ված քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան ղե կա վար պաշ տոն նե րում։ 

3.13 Արդյո՞ք քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը քն նար կում կամ ի րա կա նաց նում են այլ ժա մա նա կա վոր հա տուկ 
մի  ջոց ներ բա ցի քվո տա նե րից։

3.14 Ինչ պե՞ս են քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներն ը նտ րում թեկ նա ծու նե րին: Ա նց կաց վու՞մ է ա րդյոք նախ նա-
կան մր ցույթ: Որ քա՞ն կա նայք են մաս նակ ցում նախ նա կան ը նտ րու թյա նը և որ քա՞նն են հա ջո ղու թյան հաս-
նում։ Կա րո՞ղ են ա րդյոք կու սակ ցու թյուն նե րը թեկ նա ծու նե րի ը նտ րու թյան/ նախ նա կան ը նտ րու թյան ժա մա-
նակ մի  ջոց ներ ձեռ նար կել կա նանց թվա քա նակն ա վե լաց ման հա մար։

3.15 Արդյո՞ք քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներն ու նեն գեն դե րային հա վա սա րու թյան խթան ման հար թակ ներ: 
Ե թե այո, ա պա ո րո՞նք են դրանք: Կա րո՞ղ են դրանք բա րե լավ վել:

3.16 Արդյո՞ք քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներն ու նեն կին և տղա մարդ խոս նակ ներ նա խընտ րա կան քա րո զար-
շա վի և հար ցազ րույց նե րի հա մար:

Կա նանց՝ որ պես թեկ նա ծու նե րի մաս նակ ցու թյան մո նի տո րինգ

3.17 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կամ տե ղա կան դի տոր դա կան քա նի՞ մո նի տո րին գային խմ բեր են դի-
տար կում ը նտ րու թյուն նե րը: Ա րդյո՞ք ո րո շա կի խմ բեր հա տուկ ու շադ րու թյուն են դարձ րել գեն դե րային հա վա-
սա րու թյան հար ցե րին:
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3.18  Արդյո՞ք ի րա կա նաց վում է նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի մո նի տո րինգ գեն դե րային հա վա սա րու թյան տե-
սան կյու նից։ Ա րդյո՞ք ան ցկաց վում է ԶԼՄ-նե րի կող մի ց լու սա բան վող նյու թե րի վեր լու ծու թյուն՝ ը ստ կին և 
տղա մարդ թեկ նա ծու նե րի ցու ցա նի շի։ Ի նչ պի սի՞ն է գեն դե րային հա րա բե րակ ցու թյու նը լրատ վա կան ծրագ-
րեր վա րող նե րի և թղ թա կից նե րի շր ջա նում։

3.19 Կա՞ն ա րդյոք օ րենք ներ կամ կա նոն ներ, ո րոնք ա ռնչ վում են գեն դե րային հիմ քով ա տե լու թյան խոս քի բա-
ցառ մա նը։ Ի նչ պե՞ս և ո ՞ւմ կող մի ց է ա պա հով վում  դրանց կի րա ռու մը:

Ընտ րու թյուն նե րում կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան նվա զե ցու մը
3.20 Արդյո՞ք կին թեկ նա ծու նե րը նախ կի նում են թակ վել են ա հա բեկ ման կամ ար ժա նա ցել են մի  ջամ տու թյան 

ի րենց նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան գոր ծե րին։ Ա րդյո՞ք այդ խն դիր նե րը տար բեր վում են այն խն դիր նե-
րից՝ ո րոնց հան դի պել են տղա մար դիկ։ Ո ՞ւմ են սո վո րա բար հա ղորդ վում նման մի  ջա դե պե րը։

3.21 Արդյո՞ք կին թեկ նա ծու նե րը նախ կի նում են թակ վել են ա հա բեկ ման կամ քվե ար կե լիս բախ վել են մի  ջամ տու-
թյան փոր ձի։ Ո ՞ւմ են սո վո րա բար հա ղորդ վել նման մի  ջա դե պե րը։

3.22  Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը կամ այլ պե տա կան մար մի ն հա վա քագ րում է տե ղե կու թյուն ներ ը նտ րու թյուն-
նե րի հետ կապ ված բռ նու թյուն նե րի մա սին։ Ա րդյո՞ք այդ տվյալ նե րը տա րան ջատ ված են ըատ սե ռի, որ պես-
զի ո րո շա կի տար բե րա կիչ ազ դե ցու թյուն ու նե նան կին թեկ նա ծու նե րի կամ կին ը նտ րող նե րի վրա:

3.23 Կա՞ն ա րդյոք քա ղա քա կա նու թյուն ներ, ծրագ րեր կամ նա խա ձեռ նու թյուն ներ, ո րոնք թույլ կտան ը նտ րու թյուն-
նե րի ժա մա նակ մե ղ մե լ բռ նու թյան դեպ քերն ի նչ պես կին ը նտ րող նե րի, այն պես էլ կին թեկ նա ծու նե րի նկատ-
մամբ։ Ե թե այո, ա պա ի նչ պե՞ս են դրանք գործ նա կա նում կի րառ վում: Ա րդյո՞ք գնա հատ վել է այդ ծրագ րե րից 
որ ևէ մե  կի ար դյու նա վե տու թյու նը։

3.24 Ով քե՞ր են հա մար վում ը նտ րու թյուն նե րում՝ կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան կան խար գել ման հիմն  ա կան 
գոր ծըն կեր նե րը: Ի նչ պե՞ս է այդ գոր ծըն կե րու թյու նը զար գա նում և ամ րապնդ վում:

4.  Կա նայք որ պես ը նտ րող ներ. Գրան ց� մ և քվե ար կ�  թյան կազ մա կեր պ� մ

   Հե տա զո տ�  թյան ո լոր տը. Կա նայք պետք է ու նակ և հզո րաց ված լի նեն ի րենց քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք-
նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ը նտ րու թյուն նե րում քվե ար կե լու ի րա վուն քը ի րաց նե լու հա մար: Գեն դե րային զգա-
յուն ը նտ րա կան մար մի  նը պետք է ա պա հո վի, որ կա նանց և տղա մարդ կանց մտա հո գու թյուն ներն ու փոր ձը 
լի ո վին հաշ վի ա ռն վեն ը նտ րող նե րի գրանց ման և քվե ար կու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծըն թաց նե րի մե ջ: 
Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել աշ խա տան քային ե րեք ո լորտ ներ. 1) ա պա հո վել բո լոր ի րա վա սու կա նանց գրան-
ցու մը, 2) ա պա հո վել, որ բո լոր կա նայք, ով քեր ի րա վա սու են քվե ար կե լու, կա րո ղա նան ի րենց ի րա վունքն 
ի րա ցել (գաղտ նի) և 3) ա պա հո վել, որ բո լոր կա նայք տե ղե կաց ված լի նեն քվե ար կու թյան մա սին ի րա զեկ ման 
և ը նտ րող նե րի կրթ ման մի  ջո ցով: Կա րող են ներգ րավ ված լի նել նաև այլ շա հա ռու ներ:

 Հար ցերն �  ղղ վ� մ են ը նտ րա կան կամ այլ մար մի ն նե րին, ով քեր զբաղ վում են ը նտ րա կան վար չա րա րու-
թյան հար ցե րով, նա խա րա րու թյուն նե րին, ը նտ րող նե րի կր թու թյամբ զբաղ վող քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րին։

Ընտ րող նե րի գրան ցում

4.1 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը հա վա քագ րում է ը նտ րող նե րի գրանց ման վե րա բե րյալ ը ստ սե ռի տա րան ջատ-
ված տվյալ ներ: Ե թե այո, ա պա ե րբ են այդ տվյալ նե րը հա վա քագր վում և ի նչ պե՞ս են թար մաց վում: Որ տե՞ղ 
կամ ի նչ պե՞ս է ը նտ րա կան մար մի  նը հրա պա րա կում ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված տվյալ նե րը։ 

4.2 Ե թե ոչ, ի նչ պի սի՞ խո չըն դոտ ներ են առ կա այդ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը հա վա քագ րե լիս: Կ՞ան ա րդյոք 
այդ տվյալ նե րի հա վա քագր ման և/ կամ զե կուց ման հա մար օ րեն քով պայ մա նա վոր ված խո չըն դոտ նե րը:

4.3 Կա՞ն ա րդյոք ը նտ րող նե րի գրանց ման գոր ծըն թա ցում թե րու թյուն ներ կամ խո չըն դոտ ներ, ո րոնք կա նանց 
հա մար ան բա րեն պաստ են: Ե թե այո, ա պա ի նչ պե՞ս է ը նտ րա կան մար մի  նը ձգ տում հաղ թա հա րել դրանք:

4.4 Կա՞ն ա րդյոք խն դիր ներ կապ ված լու սան կար նե րի, փաս տաթղ թե րի և այլ նի ան հրա ժեշ տու թյան հետ, ին չը 
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կա րող է ա վե լի շատ դժ վա րու թյուն ներ ա ռա ջաց նել պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու տե սան կյու նից:

4.5 Արդյո՞ք գրանց ման ժա մե րն ու վայ րե րը որ ևէ խն դիր են ներ կա յաց նում տղա մարդ կանց կամ կա նանց հա-
տուկ խմ բե րի հա մար: Կա՞ կա նանց հա մար ա ռան ձին գրանց ման վայ րեր կամ ա ռան ձին մուտ քեր սահ մա նե-
լու ան հրա ժեշ տու թյուն: Ե ղե՞լ է ա րդյոք նա խա դեպ, և ի նչ պի սի՞ ար ձա գանք է ստա ցել կա նանց և տղա մարդ-
կանց կող մի ց:

4.6 Ե թե ը նտ րող նե րի ռե գիստ րը կազմ վում է այն պի սի տվյալ նե րի աղ բյուր նե րի հի ման վրա, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
բնակ չու թյան կամ քա ղա քա ցի ա կան ռե գիստր ներն ու գույ քային ռե գիստր նե րը, ա պա ա րդյո՞ք կա նանց ներ-
կա յաց վա ծու թյունն այդ ռե գիստր նե րում լի ար ժեք է: Ե թե ռե գիստր նե րում առ կա են թե րու թյուն ներ, ա պա 
ա րդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  ը լի ա զոր ված է քայ լեր ձեռ նար կել ը նտ րող նե րի ռե գիստ րում կա նանց լի ար ժեք 
գրան ցումն  ա պա հո վե լու ո ւղ ղու թյամբ:

4.7 Ե թե կա նանց հա մար ա մուս նու թյու նից հե տո ազ գան վան փո փո խու թյունն ըն դու նե լի գոր ծե լա կերպ է, ա պա 
ի նչ պե՞ս են նրանք ա պա հո վում ի րենց տվյալ նե րի թար մու թյունն ու հա մա պա տաս խա նու թյու նը նույ նա կա-
նաց ման կամ ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թին: Ա րդյո՞ք այս ա մե նն ի նք նա բե րա բար է ար վում պե տա կան 
մար մի ն նե րի կող մի ց:

4.8 Կա՞ն ա րդյոք մշա կու թային ա վան դույթ ներ, ո րոնք կա րող են ար գե լել կա նանց գրան ցու մը կամ մաս նակ ցու-
թյու նը: Ա րդյո՞ք լի ա զոր մար մի ն նե րը մի  ջոց ներ են ձեռ նար կում դրանք հաղ թա հա րե լու հա մար:

4.9  Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը պատ րաս տում է կր թա կան նյու թեր ը նտ րող նե րի գրանց ման ան ձնա կազ մի  
հա մար: Ա րդյո՞ք այդ նյու թե րը պա րու նա կում են տե ղե կատ վու թյուն տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար ը նդ-
գր կուն գրանց ման գոր ծըն թա ցի ա պա հով ման վե րա բե րյալ:

Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը հրա պա րա կել է հան րային տե ղե կատ վա կան նյու թեր ը նտ րող նե րի գրանց ման 
վե րա բե րյալ: Ա րդյո՞ք այդ նյու թե րը պա րու նա կում են կա նանց և տղա մարդ կանց գրանց վե լու և քվե ար կե լու ի րա-
վունք նե րի վե րա բե րյալ հիմն  ա կան ու ղերձ նե րը:

Ք վե ար կու թյան կազ մա կեր պում

4.10 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը հա վա քագ րում և զե կու ցում է ը նտ րող նե րի մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ ը ստ 
սե ռի տա րան ջատ ված տվյալ ներ: Ե թե այո, ա պա ե ՞րբ են հա վա քագր վում այդ տվյալ նե րը: Որ տե՞ղ է ը նտ րա-
կան մար մի  նը հրա պա րա կում ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված տվյալ նե րը։

4.11 Ե թե ոչ, ա պա ա րդյո՞ք տվյալ նե րի հա վա քագ րում նա խա տես վում է ա ռա ջի կա ը նտ րու թյուն նե րի հա մար: Կա՞ն 
ա րդյոք ը նտ րող նե րի սե ռի վե րա բե րյալ ը նդ հան րաց ված ձևա չա փով տվյալ ներ հա վա քագ րե լու և (կամ) զե-
կու ցե լու հետ կապ ված լո գիս տիկ կամ ի րա վա կան խո չըն դոտ ներ:

4.12 Ի՞նչ քայ լեր է ձեռ նար կել ը նտ րա կան մար մի  նը, որ պես զի նպաս տա վոր պայ ման ներ ա պա հով վեն կին ը նտ-
րող նե րի հա մար:

4.13 Արդյո՞ք ե ղել են «ըն տա նե կան քվե ար կու թյուն» դեպ քեր: Ա րդյո՞ք ե ղել են լի ա զո րի մի  ջո ցով քվե ար կու թյան 
դեպ քեր: Ի ՞նչ քայ լեր է ձեռ նար կել ը նտ րա կան մար մի  նը:

4.14 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մարմն  ի կող մի ց տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանջ նա ժո ղո վի ան դմն  ե րին տր ված հրա-
հանգ նե րը նե րա ռում են տե ղե կատ վու թյուն քվե ար կու թյան ըն թաց քում կա նանց և տղա մարդ կանց հա մար 
հա վա սար մատ չե լի ու թյուն ա պա հո վե լու և բո լոր ը նտ րող նե րին ի րենց քվե ա թեր թիկ նե րը ան ձամբ քվե ա տու-
փի մե ջ գցե լու հնա րա վո րու թյուն տա լու վե րա բե րյալ:

4.15 Կա՞ ա րդյոք կա նանց հա մար ա ռան ձին քվե ար կու թյան վայ րեր կամ ա ռան ձին մուտ քեր սահ մա նե լու ան հրա-
ժեշ տու թյուն։ Ե ղե՞լ է ա րդյոք նա խա դեպ և ի նչ պի սի՞ ար ձա գանք է ստա ցել կա նանց և տղա մարդ կանց կող-
մի ց:

4.16 Արդյո՞ք ը նտ րող նե րից պա հան ջում է նույ նա կա նաց ման կամ այլ փաս տաթղ թեր ներ կա յաց նել քվե ար կե լու 
հա մար: Ա րդյո՞ք այս պա հան ջը հա վա սա րա պես է ազ դում տղա մարդ կանց և կա նանց վրա:
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4.17 Ո րո՞նք են քվե ար կու թյան օ րերն ու ժա մե  րը: Ա րդյո՞ք այդ ժա մե րն ա պա հո վում են տղա մարդ կանց և  կա նանց 
բա վա րար հնա րա վո րու թյուն ներ քվե ար կե լու հա մար:

4.18 Արդյո՞ք տե ղա մա սային կենտ րոն նե րի տե ղա կայ ման վայ րե րը հայտ նի են և  ա րդյո՞ք ը նտ րող նե րը նա խա պես 
տե ղե կաց վել են այդ մա սին:

4.19 Արդյո՞ք կան քվե ար կե լու այ լընտ րան քային մե  թոդ ներ նրանց հա մար, ով քեր չեն կա րող այ ցե լել տե ղա մա-
սային կենտ րոն ներ: Ա րդյո՞ք այդ մե  թոդ նե րը տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար հա վա սա րա պես մատ չե լի 
են և ա րդյո՞ք ա պա հո վում են բո լոր ը նտ րող նե րի հա մար ա հա բե կու մի ց զերծ պայ ման ներ քվե ար կու թյան 
ըն թաց քում:

4.20 Ե թե տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում ներ կա են ոս տի կա նու թյան կամ ի րա վա պահ մար մի ն նե րի աշ խա տա-
կից ներ, ա պա ի նչ պի սի՞ն է նրանց գեն դե րային բաշխ վա ծու թյու նը: 

Ընտ րող նե րի ի րա զեկ ման ըն թաց քում կա նանց մաս նակ ցու թյան խթա նում

4.21 Ինչ պե՞ս են գեն դե րային հա վա սա րու թյան հիմն  ա հար ցե րը և, մաս նա վո րա պես, կա նանց քա ղա քա կան մաս-
նակ ցու թյու նը, լու սա բան վում ը նտ րա կան մարմն  ի տե ղե կատ վա կան և կր թա կան աշ խա տանք նե րում:

4.22 Կա՞ն ա րդյոք այլ մար մի ն ներ կամ խմ բեր, ո րոնք զբաղ վում են ը նտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ի րա զեկ ման և 
ը նտ րող նե րի կրթ ման հար ցե րով: Ի նչ պե՞ս են նրանք ո ւղ ղոր դում գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը:

4.23 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը հե տա մուտ լի նում է ը նտ րող նե րի ի րա զեկ ման և կրթ ման հետ կապ ված աշ խա-
տանք նե րին հե տա զո տու թյուն նե րի կամ գնա հատ ման այլ մե  թոդ նե րի կի րառ ման մի  ջո ցով: Ե թե այո, ա պա 
ա րդյո՞ք այդ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը տա րան ջատ վում են ը ստ սե ռի:

4.24 Արդյո՞ք ը նտ րող նե րի ի րա զեկ մանն ո ւղղ ված նա խա ձեռ նու թյուն նե րը տղա մարդ կանց և կա նանց շր ջա նում 
տար բեր կերպ են ըն կալ վել:

4.25 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը մշա կել է ռազ մա վա րու թյուն, ո րի նպա տակն է ա պա հո վել ը նտ րու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ տղա մարդ կանց և կա նանց գի տե լիք նե րի հա վա սար մա կար դակ: Օ րի նակ՝ մշակ վե՞լ են ա րդյոք 
հա տուկ կա նանց նա խա տես ված տե ղե կատ վա կան և կր թա կան ար շավն  եր, նյու թեր կամ նա խա ձեռ նու թյուն-
ներ։ Ե թե այո, ա պա որ քա նո՞վ են դրանք ար դյու նա վետ ե ղել:

4.26 Ե թե ե րկ րում ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյու նը տա րած ված եր ևույթ է, ա պա ի նչ պե՞ս է դրան ան-
դրա դարձ կա տար վել ի րա զեկ ման և ը նտ րող նե րի կրթ ման ըն թաց քում: Ա րդյո՞ք ը նտ րա կան մարմն  ի կող մի ց 
մշակ ված ը նդ դեմ ո ւղ ղորդ ված (ըն տա նե կան) քվե ար կու թյան ու ղերձ նե րը հաս ցե ագ րում են և՛ տղա մարդ-
կանց, և՛ կա նանց։

4.27 Կա՞ ա րդյոք ը նտ րա կան մար մի ն կամ այլ դե րա կա տար նե րի կող մի ց պատ րաստ ված նյու թե րում պա սիվ և 
ակ տիվ դե րե րում տղա մարդ կանց ու կա նանց հա վա սար ներ կա յաց վա ծու թյուն: Հատ կա պես քվե ար կու թյան 
ըն թաց քին վե րա բե րող նյու թե րում ա րդյո՞ք կա նայք հա վա սա րա պես պատ կեր ված են որ պես տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  եր, ը նտ րող ներ, դի տորդ ներ և ան վտան գու թյան աշ խա տա կից ներ:

4.28 Ի՞նչ մե  թոդ ներ են կի րառ վում ը նտ րող նե րին կր թե լու և ի րա զե կե լու հա մար: Ա րդյո՞ք ար շա վի կամ նա խա-
ձեռ նու թյան ծրա գի րը նե րա ռում է հա տուկ տա րած ման ու ղի նե րի կամ ժա  ետ նե րի ու վայ րե րի մի  ջո ցով 
կա նանց թի րա խա վո րե լու ռազ մա վա րու թյուն։

4.29 Կա՞ ա րդյոք ան մի  ջա կա նո րեն կա նանց կամ մի  այն կա նան ցից բաղ կա ցած խմ բե րին կր թե լու և ի րա զե կե լու 
ան հրա ժեշ տու թյուն: Ե թե դա ի րա կա նաց վել է, ա պա ի նչ պե՞ս է այն աշ խա տել:

5.  Գեն դե րային զգա յ� ն ը նտ րա կան մար մի ն ներ

 Հե տա զո տ�  թյան ո լոր տը. Որ պես ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման հա մար պա տաս խա նա տու մար-
մի ն, ը նտ րա կան մար մի ն նե րը (և նրանց հա մար ժեք կա ռույց նե րը) կար ևոր դե րա կա տա րում ու նեն կա նանց 
քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան խթան ման հար ցում: Ա ռա ջին հեր թին պետք է « կար գի բե րել հենց ը նտ-
րա կան մար մի ն նե րի տու նը» և ա պա հո վել, որ կա նայք մաս նա կից լի նեն ո րո շումն  ե րի կա յաց մա նը ը նտ-
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րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րում։ Գեն դե րային զգա յուն ը նտ րա-
կան մար մի  նը պետք է ձգ տի նվա զեց նել կա նանց մաս նակ ցու թյան բո լոր բա ցե րը և աշ խա տի գեն դե րային 
հա վա սա րու թյու նը իր ռազ մա վա րու թյան, քա ղա քա կա նու թյան և գոր ծառ նու թյուն նե րի ան բա ժա նե լի մաս 
դարձ նե լու ո ւղ ղու թյամբ, ի նչ պես նաև աշ խա տա կից նե րի հա մար ա պա հո վի աշ խա տան քի և կյան քի մի ջև 
հա վա սա րակշ ռու թյու նը:

 Հար ցերն �  ղղ վ� մ են ը նտ րա կան կամ այլ մար մի ն նե րին, ով քեր զբաղ վում են ը նտ րա կան վար չա րա րու-
թյամբ։

Ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման կա ռուց վածքն ու ան ձնա կազ մը

5.1 Ինչ պե՞ս են ը նտ րու թյուն նե րը կազ մա կերպ վում: Կա՞ ա րդյոք կենտ րո նաց ված հա մա կար գող մար մի ն, թե՞ կա-
ռա վա րումն  ի րա կա նաց վում է ա ռան ձին մար մի ն նե րի կող մի ց: Ի ՞նչ կա ռուց վածք ու նեն այդ մար մի ն նե րը և 
ի նչ պե՞ս են դրանք ստեղծ վել կամ ձևա վոր վել:

5.2 Արդյո՞ք տվյալ մարմն  ի կամ մար մի ն նե րի աշ խա տա կազ մը հա վա քագր վել կամ նշա նակ վել է: Ա րդյո՞ք նրանք 
աշ խա տում են մշ տա պես զբաղ վա ծու թյամբ, տրա մադր վել են այլ պե տա կան մար մի ն նե րի կող մի ց կամ 
ներգ րավ ված են ժա մա նա կա վո րա պես մի  այն ը նտ րու թյուն նե րի շր ջա նում:

5.3 Ինչ պի սի՞ն է ե ղել ը նտ րա կան մար մի ն նե րին կա նանց ան դա մակ ցու թյան պատ մա կան մի  տումն  ե րը (որ պես 
աշ խա տա կից, խորհր դի ան դամ, հանձ նա ժո ղովն  ե րի կամ կո մի  տե նե րի ան դամ կամ ա ռան ձին գոր ծա ռու):

5.4 Արդյո՞ք կան թի րախ ներ կամ քվո տա ներ, ո րոնք տար բեր մա կար դակ նե րում ա պա հո վում են կա նանց ներգ-
րավ վա ծու թյունն աշ խա տա կազ մում (օ րի նակ՝ կա նայք ղե կա վար պաշ տոն նե րում, կին նա խա գահ ներ կամ 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի ան դամն  եր):

5.5 Ե թե ը նտ րա կան մարմն  ի աշ խա տա կազ մի  ձևա վո րումն  ի րա կա նաց վում է հան րային ո լոր տում աշ խա տան քի 
ըն դուն ման/ն շա նակ ման, պաշ տո նի բարձ րաց ման ա վե լի ը նդ հան րա կան կա նոն նե րով, ա պա ա րդյո՞ք այդ 
կա նոն նե րը նե րա ռում են դրույթ ներ գեն դե րային ի րա վա հա վա սա րու թյան և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն-
նե րի մա սին:

5.6 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը տե ղե կատ վու թյուն է տրա մադ րում ան ձնա կազ մի  զբա ղեց րած պաշ տոն նե րի, 
գեն դե րային ցու ցա նիշ նե րի և ը ստ սե ռի տա րան ջատ ված այլ կոր պո րա տիվ տվյալ նե րի վե րա բե րյալ տա րե-
կան կամ այլ հաշ վետ վու թյուն նե րում։

Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  եր

5.7  Արդյո՞ք տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  եր են կազմ վում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մի ն նե րի ը նտ րու թյուն ներն ան ցկաց նե լու հա մար (կամ ը նտ րող նե րի գրան ցու մը կազ մա կեր պե լու հա մար): 
Ի նչ պե՞ս են այդ մար մի ն նե րը ստեղծ վում և հա մալր վում աշ խա տա կից նե րով:

5.8 Ինչ պի սի՞ն է տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի գեն դե րային կազմն  ը ստ ան դամն  ե րի և ղե կա-
վար պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան ձանց բաշխ վա ծու թյան: Ե թե ը նտ րա կան մար մի  նը չու նի այդ տե ղե կու-
թյուն նե րը, ա պա ա րդյո՞ք փորձ ար վել է հա վա քագ րե լու նման տե ղե կատ վու թյուն:

Գ րան ցում և տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  եր 

5.9 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը սահ մա նում է գրանց ման կամ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի 
նմա նա տիպ մար մի ն ներ ը նտ րու թյուն ներն ան ցկաց նե լու հա մար: Ի նչ պե՞ս են այդ հանձ նա ժո ղովն  ե րի ան-
դամն  ե րը նշա նակ վում:

5.10 Ինչ պի սի՞ն է այդ հանձ նա ժո ղովն  ե րի գեն դե րային կազմն  ը ստ ան դամն  ե րի և ղե կա վար պաշ տոն զբա ղեց նող 
ան ձանց բաշխ վա ծու թյան: Ե թե ը նտ րա կան մար մի  նը չու նի այդ տե ղե կու թյուն նե րը, ա պա ա րդյո՞ք փորձ ար-
վել է հա վա քագ րե լու նման տե ղե կատ վու թյուն:

5.11 Ե թե ը նտ րա կան մար մի  նը նշա նա կում է կար ճա ժա  ետ աշ խա տա կից նե րի ը նտ րու թյուն նե րի ըն թա ցում 
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ե րկ րի տար բեր շր ջան նե րում աշ խա տե լու հա մար (այդ թվում՝ գրանց ման ժա մա նակ և տե ղա մա սային կենտ-
րոն նե րում), ա պա ի նչ պե՞ս է այդ ան ձնա կազ մը հա վա քագր վում: Ո ՞րն է այդ կար ճա ժա  ետ աշ խա տա կազ մի  
գեն դե րային հա րա բե րակ ցու թյու նը:

Գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյուն ներ և եր թա կա ռուց վածք

5.12 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի նն ու նի ռազ մա վա րա կան ծրա գիր և, ե թե այո, ա պա ա րդյո՞ք այն նե րա ռում է գեն-
դե րային հա վա սա րու թյան վե րա բե րյալ նպա տակ ներ:

5.13 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի նն ու նի գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյուն կամ գեն դե րային գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրա գիր: 

5.14 Արդյո՞ք որ ևէ մե  խա նիզմ է ստեղծ վել գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց-
ման հա մար, ի նչ պի սիք ե ն՝ գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող պա տաս խա նա տու ան ձինք կամ ներ քին 
գեն դե րային հա վա սա րու թյան հանձ նա ժո ղո վը:

Վե րա պատ րաստ ման և զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյուն

5.15 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի նն ու նի ան ձնա կազ մի  վե րա պատ րաստ ման և զար գաց ման հա մար մշակ ված քա-
ղա քա կա նու թյուն: Ի նչ պե՞ս են կա յաց վում վե րա պատ րաստ մա նը և նմա նա տիպ մի  ջո ցա ռումն  ե րին ան ձնա-
կազ մի  ան դամն  ե րի մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ ո րո շումն  ե րը:

5.16 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը կազ մա կեր պում է վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ գեն դե րային հա վա-
սա րու թյան թե մայով կամ ան դրա դառ նում է գեն դե րային հա վա սա րու թյա նը ու սուց ման այլ ծրագ րե րում: 
Ա րդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի նն իր ան դամն  ե րին կամ աշ խա տա կից նե րին ու ղար կել է մի  ջազ գային գոր ծըն-
կեր նե րի կող մի ց կազ մա կերպ վող նմա նա տիպ դա սըն թաց նե րի: Կա՞ն ա րդյոք կա նանց մաս նա գի տա կան 
զար գա ցու մը խթա նող հնա րա վո րու թյուն ներ, հատ կա պես ղե կա վար պաշ տոն նե րի դեպ քում։

5.17 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը կազ մա կեր պում է վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ գեն դե րային հար ցե րը 
հա մա կար գող պա տաս խա նա տու ան ձանց կամ գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյան և գեն դե րային բա ղադ-
րի չի նե րառ ման ռազ մա վա րու թյուն նե րի մշակ մամբ ու կի րառ ման խթան մամբ զբաղ վող աշ խա տա կից նե րի 
հա մար։ 

5.18 Ե թե ը նտ րա կան մար մի նն ու նի մշ տա կան դա սըն թա ցա վար ներ կամ BRIDGE թրեյ նինգ ներ ի րա կա նաց նող 
հա վա տար մագր ված ան ձանց տվյալ նե րի բա զա, ա պա ի նչ պի սի՞ն է նրանց գեն դե րային բաշխ վա ծու թյու նը: 
Ա րդյո՞ք վե րահսկ վում է դա սըն թա ցա վար նե րի խմ բի գեն դե րային կազ մը:

5.19 Ի՞նչ հա ճա խա կա նու թյամբ է ը նտ րա կան մարմն  ի ան ձնա կազ մը վեր ջին եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում ար տա-
սահ ման մե կ նել ը նտ րու թյուն նե րի դի տարկ ման, հա մա ժո ղովն  ե րին կամ նմա նա տիպ այլ մի  ջո ցա ռումն  ե րին 
մաս նակ ցե լու նպա տա կով: Ի նչ պի սի՞ն էր այդ մի  ջո ցա ռումն  ե րի մաս նա կից կա նանց և տղա մարդ կանց տո-
կո սային հա րա բե րակ ցու թյու նը: Ա րդյո՞ք այդ թիվն  ա ռնչ վում է ը նտ րա կան մարմն  ի և նրա աշ խա տա կից նե րի 
ը նդ հա նուր գեն դե րային կազ մի  հետ կամ ը նտ րա կան մարմն  ի գեն դե րային կազ մի  և աշ խա տա կազ մում ղե-
կա վար պաշ տո նյա նե րի հետ։

5.20 Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մի ց կազ մա կերպ ված (ՄԱԶԾ, IFES և այլն) քա նի՞ ֆոր մալ վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի է մաս նակ ցել ը նտ րա կան մա րի նը վեր ջին եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում։ 
Ի նչ պի սի՞ն էր այդ մի  ջո ցա ռումն  ե րին ը նտ րա կան մարմն  ի կող մի ց ներ կա յա ցած կին և տղա մարդ կանց մաս-
նա կից նե րի տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյու նը։ Ա րդյո՞ք այդ թիվն  ա ռնչ վում է ը նտ րա կան մարմն  ի և նրա 
աշ խա տա կից նե րի ը նդ հա նուր գեն դե րային կազ մի  հետ կամ ը նտ րա կան մարմն  ի գեն դե րային կազ մի  և աշ-
խա տա կազ մում ղե կա վար պաշ տո նյա նե րի հետ։

5.21 Կա՞ն ա րդյոք գոր ծոն ներ, ո րոնք կա րող են խո չըն դո տել կա նանց լի ար ժեք մաս նակ ցու թյու նը վե րա պատ-
րաստ ման և զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րին՝ ան կախ ը նտ րա կան մարմն  ի կամ գոր ծըն կեր նե րի կող-
մի ց կազ մա կերպ ված լի նե լու հան գա ման քից։ (օ րի նակ՝ մի  ջազ գային վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ 
այն լե զու նե րով, ո րոնց կա նայք չեն տի րա պե տում կամ կա նանց հա մար խո չըն դոտ հան դի սա ցող ժա մե  րին 
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և վայ րե րում կազ մա կերպ վող դա սըն թաց ներ):

Աշ խա տան քի և կյան քի մի ջև հա վա սա րակշ ռու թյուն 

5.22 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մարմն  ի գրա սե նյա կը գտն վում է կա նանց և տղա մարդ կանց հա մար ա պա հով վայ րում 
ցան կա ցած ժա մա նակ մուտք գոր ծե լու հա մար։

5.23 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մարմն  ի գրա սե նյակն ու նի հա վա սար հար մա րու թյուն ներ տղա մարդ կանց և կա նանց 
հա մար, այդ թվում՝ սան հան գույց ներ, ը նդ մի ջ ման սե նյակ նե րի և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ա ղո թա րան-
ներ:

5.24 Կան ա րդյո՞ք կե րակ րող կա նանց հա մար հա տուկ հար մա րու թյուն ներ: Գոր ծու՞մ է ա րդյոք ե րե խա նե րի 
խնամ քի կենտ րոն շեն քի ներ սում կամ ա րդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը փոխ հա տու ցում է իր աշ խա տա կից նե րի 
ե րե խա նե րի խնամ քի ծախ սե րը:

5.25 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի նն իր ան ձնա կազ մի ն տրա մադ րում է հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան/ հայ րու թյան 
ար ձա կուրդ կամ խնա մա կա լի պար տա կա նու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար ար ձա կուրդ: Ա րդյո՞ք ո լոր տում 
առ կա քա ղա քա կա նու թյուն նե րը վե րա բե րում են ը նտ րա կան մարմն  ին որ պես պե տա կան հատ վա ծի մաս 
կազ մող կա ռույց:

5.26 Ինչ պի սի՞ ազ դե ցու թյուն է ու նե նում աշ խա տա կազ մի  և աշ խա տա կից նե րի ան հա տա կան պար տա վո րու թյուն-
նե րի կա տար ման վրա ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ եր կար աշ խա տան քային ժա մե ր, շա բաթ և 
կի րա կի օ րե րին աշ խա տանք, եր կար ճամ փոր դու թյուն ներ (օ րի նակ՝ ստա նու՞մ են ա րդյոք աշ խա տա կից նե-
րը լրա ցու ցիչ ար ձա կուրդ կամ ֆի նան սա կան փոխ հա տու ցում կա տար ված ար տա ժա մյա աշ խա տան քի հա-
մար): Ա րդյո՞ք այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի ազ դե ցու թյու նը տար բեր է տղա մարդ կանց և կա նանց վրա:

6. Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ց�  թյան հա մա կար գ� մ

  ՄԱԿ-ի և մյուս բո լոր ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի հետ հա մա կարգ ված աշ խա տան քը 
մե ծ հնա րա վո րու թյուն ներ է ստեղ ծում ռե սուրս նե րի նո րո վի և ա վե լի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման հա մար: 
Հա մա տեղ պլա նա վո րու մը մի  ջազ գային ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ թույլ է 
տա լիս ա վե լի ար դյու նա վետ կեր պով նե րա ռել գեն դե րային բա ղադ րի չը ի րա կա նաց վող ծրագ րե րում:  Դո նոր-
նե րի և գոր ծըն կեր նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է ու նե նալ ը նդ լայն ված ազ դե ցու թյուն ը նտ րա կան գոր ծըն-
թաց նե րի ա ջակ ցու թյան շր ջա նա կում գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ մանն ո ւղղ ված ո րո շումն  ե րում: Նրանք 
կա րող են ստանձ նել հանձ նա ռու թյուն ներ, սահ մա նել չա փա նիշ ներ և գոր ծիք ներ, ո րոնք մի տ ված կլի նեն գեն-
դե րային հին մա հար ցե րի ո լոր տում բա րե լավ ված ար դյունք նե րի գրանց մանն ու հաշ վետ վո ղա կա նու թյան 
մե  խա նիզմն  ե րի բա րե լավ մա նը, ի նչն էլ իր հեր թին կն պաս տի գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման գոր ծում 
ներդ րումն  ե րի ծա վա լի ա վե լաց մա նը և, ի վեր ջո, կխ թա նի կա նանց մաս նակ ցու թյու նը:

6.1 Ո՞ր կա ռույց ներն են տրա մադ րել ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյուն նա խորդ ը նտ րու թյուն նե րի ըն-
թաց քում: Այդ ա ջակ ցու թյան ո ՞ր մասն է օգ տա գործ վել կա նանց մաս նակ ցու թյան խթա նող թի րա խա վո ված 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հա մար: Ո ՞ր դո նոր ներն են ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րել:

6.2 Արդյո՞ք տրա մադր վել է մի  ջազ գային ա ջա կու թյուն՝ կենտ րո նա ցած կա նանց՝ որ պես թեկ նա ծու նե րի կամ քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ներ սում նրանց դե րի վրա (օ րի նակ՝ հա տուկ մի  ջոց նե րի, վե րա պատ րաստ-
ման դա սըն թաց ներ, ՔՀԿ-ին ա ջակ ցու թյուն, մե  դի ա հա սա նե լի ու թյուն):

6.3 Արդյո՞ք ը նտ րա կան մար մի  նը ստա ցել է ա ջակ ցու թյուն մի  ջազ գային դո նոր նե րից վեր ջին ը նտ րու թյունն րում: 
Ո ՞րն է ե ղել հիմն  ա կան մի  ջամ տու թյու նը: Ի նչ պե՞ս է ստաց վել ա ջակ ցու թյու նը:

6.4 Ա ջակ ցու թյունն ու նե ցե՞լ է ա րդյոք գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման մա սին խորհր դատ վու թյուն և օգ նու-
թյուն:  Ե թե այո, ա պա խնդ րում ե նք ներ կա յաց նել մի  ջամ տու թյան ձևե րը և թի րա խային լսա րա նը (ը նտ րող-
ներ, թեկ նա ծու ներ, ը նտ րա կան ան ձնա կազմ) և ի նչ պի սի՞ ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել։ Ե թե ոչ, ա պա ին չու՞:  

6.5 Քա նի՞ մի  ջազ գային խորհ դա տու ներ և խորհր դա կան ներ են ներգ րավ ված ե ղել ը նտ րա կան ա ջակ ցու թյան 
ծրագ րում։ (ե թե ե ղել է եր կա րա ժա  ետ ա ջակ ցու թյուն, ա պա կա րող եք օգ տա գոր ծել վեր ջին ը նտ րա կան 
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շր ջա փու լի տվյալ նե րը) Ի նչ պի սի՞ն է գեն դե րային ցու ցա նիշ նե րի բաշխ վա ծու թյունն ը ստ թվե րի, մա կար դա կի 
և դե րե րի:

6.6 Ե թե ե ղել է մի  ջազ գային ա ջակ ցու թյուն, կա տար վե՞լ է ա րդյոք ա ջակ ցու թյան վե րա բե րյալ գնա հա տում, ո րը 
նե րա ռում է նաև գեն դե րային ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը:

6.7 Ո րո՞նք են հիմն  ա կան քաղ ված դա սե րը գեն դե րային ո ւղղ վա ծու թյամբ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի ա ջակ ցու-
թյան տրա մադր ման մե ջ: Ով քե՞ր են ե ղել կա նանց՝ որ պես թեկ նա ծու նե րի և որ պես ը նտ րող նե րի մաս նակ-
ցու թյու նը խթա նող հիմն  ա կան հա մա կար գող նե րը վեր ջին ը նտ րու թյուն նե րում։ Ի նչ պե՞ս կա րե լի է այլ կերպ 
մշա կել ի րա կա նաց վող ծրար գե րը:  Ո րո՞նք են ա ռա ջար կու թյուն նե րը ա պա գայի հա մար:  

6.8 Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման հա մար ի նչ պի սի՞ հե տա գա ա ջակ ցու թյու նը կլի նի ա վե լի ար դյու նա վետ։ 
(օ րի նակ՝ գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րի ո լոր տում փոր ձա ռու թյան ա պա հո վում, Bridge վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց ներ, այլ ը նտ րա կան մար մի ն նե րի հետ փոր ձի փո խա նա կում, և այլն)

6.9 Ի՞նչ ա ռա ջար կու թյուն ներ կան ը նտ րու թյուն նե րում կա նանց ա վե լի լավ ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու ո ւղ ղու-
թյամբ, որ պես զի նրանք հա ջո ղու թյան հաս նեն ը նտ րա կան շր ջա փու լի ըն թաց քում (կա նանց ան մի  ջա կան 
ա ջակ ցու թյան տրա մադ րե լու, ը նտ րա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րին կամ գեն դե րային բա ղադ րի չի 
նե րառ ման ջան քե րին ա ջակ ցե լու մի  ջո ցով, և այլն)։
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23  Աֆղանստանի Անկախ ընտրական հանձնաժողով, 2006-
2009թթ. ռազմավարական ծրագիր, http://aceproject.org/
ero-en/regions/asia/AF/afghanistan-iec-strategic-plan-2006. 

24   Տե՛ս նախորդ հղումը։ 
25  Կոստա Ռիկայի Գերագույն ընտրական դատարան, 

Գենդերային հավասարության և արդարության 
ինստիտուցիոնալ քաղաքականություն, http://www.tse.
go.cr/pdf/normativa/igualdadyequidaddegenero.pdf 

26  Պակիստանի ընտրական հանձնաժողով, 2010-2014թթ. 
հնգամյա ռազմավարական ծրագիր, http://www.ecp.gov.pk/
sp/downloads/ECP%205Year%20Strategic%20Plan,%20Full%20
Version,%20English,%20May%202010.pdf. 

27  Սիերա Լեոնեի Ազգային ընտրական հանձնաժողով, 2001, 
2001-2005թթ. ռազմավարական ծրագիր,http://aceproject.
org/ero-en/topics/electoral-management/strategic-nec.pdf. 

28  Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Ընտրական 
հանձնաժողով http://www.elections.org.za/content/ 

29   Աֆղանստանի Անկախ ընտրական հանձնաժողով. 
Ընտրական մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հետազոտության 
շրջանակներում տրված պատասխան: 

30  Ամե րիկյան պետությունների կազմակերպության կողմի ց 
ներկայացված տեղեկատվություն` հիմն ված ընտրական 
դիտորդական առաքելությունների զեկույցների վրա: 

31  Աֆղանստանի Անկախ ընտրական հանձնաժողով, 2010, 
http://www.iec.org.af/pdf/gender/ll_gender_workshop.pdf. 

32  Կոստա Ռիկայի Բարձրագույն ընտրական դատարան, 
2008թ. Política institucional para la igualdad y equidad 
de género, aprobada por la Comisión de Género del TSE, 
en Sesión Extraordinaria n.º 10-2008, Art. n.º 2, de 25 de 
agosto de 2008.  Aprobada por el TSE en Sesión Ordinaria 
Nº 92-2008, Art. n.º 4, celebrada el 16 de Octubre de 2008. 
http://www.tse.go.cr/pdf/elector/octubre2011.pdf 

33  Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության անկախ 
ընտրական հանձնաժողով. Ընտրական մարմի ններում 
գենդերային բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ 
հետազոտության շրջանակներում տրված պատասխան: 

34   ՄԱԶԾ Գանա. Ընտրական կառավարման մարմի ններում 
գենդերային բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ 
հետազոտության շրջանակներում տրված պատասխան: 

35  http://www.tse.hn/web/dir_participacion/index.html 
36  ՄԱԶԾ և Նեպալի Ընտրական հանձնաժողով, 2010։ 
37  ԱՊԿ-ի կողմի ց  տրամադրած տեղեկատվություն: Տե՛ս նաև 

http://tsje.gov.py/unidad-de-igualdad-de-genero.html 
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38  ՄԱԶԾ եմե նյան գրասենյակ, ՄԱԶԾ երկրի 
գրասենյակներում Կանանց հզորացման ու Գենդերային 
բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հարցմանը 
տրամադրված պատասխան: 

39  ՄԱԶԾ, 2014։ 
40  Ժողովրդավարության և ընտրական աջակցության 

մի ջազգային ինստիտուտ (ԺԸԱՄԻ), 2006, Ընտրական 
կառավարման նախագծում, Միջազգային ԺԸԱՄ 
ձեռնարկ, ԺԸԱՄ Ստոկհոլմ, էջ 85: 

41  Սա հատուկ է անկախ մոդելի ընտրական մարմի ններին: 
Պետական մոդելի ընտրական մարմի նների 
քաղաքականության ու ընտրական վարչարարության 
գործառույթները կարող են իրականացվել 
քաղաքացիական ծառայողների կողմի ց: Տե՛ս ԺԸԱԻ, 
2006, http://www.idea.int/publications/emd/upload/EMD_
chapter4.pdf 

42  Մոզամբիկի Ազգային Ընտրական հանձնաժողով. 
ընտրական կառավարման մարմի ններում գենդերային 
բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ 
հետազոտության շրջանակներում տրված պատասխան: 

43  ՄԱԶԾ, 2014։ 
44  Տանզանիայի Ազգային ընտրական հանձնաժողով. 

ընտրական կառավարման մարմի ններում գենդերային 
բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ 
հետազոտության շրջանակներում տրված պատասխան: 
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Ընտրական կառավարման մարմի ններում գենդերային 
բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հարցմանը 
տրված պատասխան: 

46  Բենինի Անկախ ընտրական հանձնաժողով. ի 
պատասխան ընտրական մարմի նների շրջանում 
գենդերային բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ 
հարցմանը: 

47  ՄԱԶԾ, 2014։ 
48  Մալավիի Ընտրական հանձնաժողով Ընտրական 

կառավարման մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հարցմանը տրված 
պատասխան: 

49  ՄԱԶԾ Գանայի գրասենյակ. Ընտրական կառավարման 
մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի ներառման 
վերաբերյալ ՄԱԶԾ հարցմանը տրված պատասխան: 

50  Սիերա Լեոնեյի Ազգային ընտրական հանձնաժողով, 
http://www.nec-sierraleone.org/ 

51  ԺԸԱՄԻ 2006. էջ 120. 
52  Քարտուղարության աշխատակազմի  տեսակների 

համապարփակ ուսումն ասիրություն սույն փաստաթղթի 
շրջանակներում չի իրականացվել։ Նման համապարփակ 
ուսումն ասիրություն առկա է ԺԸԱՄԻ 2006 թվականի 
հրատարակությունում։ 

53  ԸՎԾ ծրագիր, www.aceproject.org 
54  Աֆղանստանի Անկախ ընտրական հանձնաժողով. 

ընտրական մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հետազոտության 
շրջանակներում տրված պատասխան: 

55  Պակիստանի Ընտրական հանձնաժողովի կայք, http://
www.ecp.gov.pk/.

56   Հարավային Աֆրիկայի Զարգացման Համայնքի 
Ընտրական գործընթացների աջակցման ցանց 
(SADC-ESN), 2002, Հարավային Աֆրիկայում ազատ և 
արդար ընտրությունների գենդերային ստուգացանկ, 
Հարավային Աֆրիկայի Ընտրական ինստիտուտ, Օքլենդ 
փարք, http://www.un.org/womenwatch/osagi/feature/post-
confl ict/sadc-genderchklst.pdf 

57  ՄԱԶԾ Եթովպիայի գրասենյակ. Ընտրական 
գործընթացներում՝ ՄԱԶԾ-ի երկրի գրասենյակներում 
Կանանց հզորացման ու Գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հետազոտության 
շրջանակներում տրված պատասխան։ 

58  Ղազախստանի Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով. Ընտրական գործընթացներում ՄԱԶԾ-ի 
երկրի գրասենյակներում Կանանց հզորացման ու 
Գենդերային բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ 
հերազոտության շրջանակներում տրված պատասխան։ 

59  Մոլդովայի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով. 
ընտրական կառավարման մարմի ններում գենդերային 
բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ 
հետազոտության  շրջանակներում տրված պատասխան: 

60  Ուգանդայի Ընտրական հանձնաժողով. ընտրական 
մարմի ններում  գենդերային բաղադրիչի ներառման 
վերաբերյալ ՄԱԶԾ հետազոտության շրջանակներում 
տրված պատասխան:

61   Աֆղանստանի Անկախ ընտրական հանձնաժողով, 2010, 
http://www.iec.org.af/pdf/gender/ll_gender_workshop.pdf.  

62  Ընտրական համակարգերի մի ջազգային հիմն ադրամ, 
2011, Կանայք կարևոր են: http://www.ifes.org/~/media/Files/
Publications/Brochure/2011/IFES_Women_Count_brochure.
pdf 

63  Աֆղանստանի Անկախ Ընտրական հանձնաժողով, 2010, 
http://www.iec.org.af/pdf/gender/ll_gender_workshop.pdf. 

64  Կանադայի Հանրային ծառայության հանձնաժողով, 
նշանակման քաղաքականության շրջանակ, http://
www.psc-cfp.gc.ca/plcy-pltq/frame-cadre/policy-politique/
index-eng.htm, և http://www.psc-cfp.gc.ca/plcy-pltq/frame-
cadre/policy-politique/naos-zns-eng.htm ; Կանադայի 
Գանձապետական խորհուրդ, Աշխատանքային հավասար 
հնարավորություններ ապահովող քաղաքականություն 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?section=-
text&id=12543 Աշխատավայրում ոտնձգությունների 
կանխարգելման ու հաղթահարման քաղաքականություն, 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12414. 
Կանադայի մարդու իրավունքների հանձնաժողով, 
Համընդգրկուն աշխատավայր http://www.chrc-
ccdp.ca/discrimination/apfa_uppt/toc_tdm-eng.aspx;  
Աշխատավայրում ոտնձգությունների կանխարգելման ու 
հաղթահարման քաղաքականություն http://www.tbs-sct.
gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12414. 

65  Աֆղանստանի մի ացյալ ընտրական կառավարման 
մարմի ն, 2003, Ընտրողների գրանցման դասընթացավարի 
ձեռնարկ: Գործընթացի ու վերապատրաստման բաժին, 
http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/AF/Afghanistan%20
-%20Voter%20Registration%20Trainers%20Manual.pdf. 

66  Աֆղանստանի Անկախ ընտրական հանձնաժողով, 
Գենդերային հարցերը համակարգող բաժին, 2010։ 
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67  ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդ, 2010, S/2010/498, 
Գլխավոր քարտուղարի զեկույցը. Կանայք, 
խաղաղությունը և անվտանգությունը, http://www.peace-
women.org/assets/fi le/SecurityCouncilMonitor/Reports/
Thematic/wps_oct2010.pdf 

68  Ընտրական մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հետազոտության 
շրջանակներում տրված պատասխաններ: 

69  Տե՛ս նախորդ հղումը։ 
70  Հարավային Աֆրիկայի Ընտրական հանձնաժողով, 2009, 

Ազգային և պայմանական ընտրությունների վերաբերյալ 
զեկույց: 

71  ՄԱԿ-Կանայք կառույցի պակիստանյան գրասենյակ, 2013, 
Ընտրական շրջափուլի աջակցության ծրագրի տարեկան 
զեկույց: 

72  Օրենք համար 35/2008, Պատգամավորների պալատի 
ու Սենատի ընտրություններ, Օրենք համար 67/2004, 
Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 
ընտրություններ, Օրենք համար 215/2001, Տեղական 
հանրային կառավարում և Օրենք համար 393/2004, 
Տեղական ընտրված պաշտոնատար անձանց 
կանոնադրություն (Հոդված 22): 

73  Ուգանդայի Ընտրական հանձնաժողով. ընտրական 
մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի ներառման 
վերաբերյալ ՄԱԶԾ հետազոտության շրջանակներում 
տրված պատասխան:

74   Մոլդովայի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով. 
ընտրական մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հետազոտության 
շրջանակներում տրված պատասխան: 

75  Վրաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով. 
ընտրական մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հետազոտության 
շրջանակներում տրված պատասխան: 

76  ՄԱԶԾ Եթովպիայի գրասենյակ. Ընտրական 
գործընթացներում ՄԱԶԾ գրասենյակներում Կանանց 
հզորացման ու Գենդերային բաղադրիչի ներառման 
վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ին տրամադրված պատասխան: 

77  ՄԱԿ-ի հավաստագրման խումբ, 2007։  
78  Սույն աղյուսակը ներկայացնում է որոշակի գաղափարներ 

և օրինակներ այն մասին, թե ինչ քայլեր կարող է 
ներառվել գործողությունների ծրագրում. այն չի 
հանդիսանում եզրափակիչ կամ դիրեկտիվային ծրագիր:  
Ցանկացած Գործողության ծրագիր պետք է մշակվի 
ազգային շահառուների կողմի ց և համապատասխան լինի 
ազգային համատեքստին: 

79  ԵԱՀԿ / ԺՀՄԻԳ, 2009 թվականի հունիսի 28-ի 
Ալբանիայի Հանրապետության Խորհրդարանական 
ընտրություններ, ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ Ընտրությունների 
դիտորդական առաքելության եզրափակիչ զեկույց, ԵԱՀԿ 
ԺՀՄԻԳ, Վարշավա, http://www.osce.org/odihr/elections/
albania/38598; ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ, 2013 թվականի Ալբանիաի 
խորհրդարանական ընտրություններ. Եզրափակիչ 
զեկույց, ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ, Վարշավա։ 

80  Հոդված 12, Բազմազգ ընտրական մարմն ի վերաբերյալ 
օրենք, 2010 թվականի հունիսի 16։ 

81  Բոսնիա ու Հերցեգովինայի՝ Ընտրական օրենք, 
հոդված 2.14 (1) և  հոդված 2.2  (2013 թվականի 
փոփոխություններով և ուղղումն երով): 

82  Իրաքի Անկախ բարձրագույն ընտրական հանձնաժողով, 
Օրենք համար 11, 2007։ 

83  Ղրղզստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, 
ընտրական կառավարման մարմի ններում գենդերային 
բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հարցմանը 
տրված պատասխան: 

84  Չինո, Ջ. 2007,  Արևելյան Թիմորի 2007 թվականի 
նախագահական ընտրությունների աուդիտ գենդերային 
տեսանկյունից, Արև ելյան Թիմորում Միավորված Ազգերի 
Կազմակերպության առաքելություն 

85  Եթովպիայի դաշնային հանրապետություն, 2007, 
Եթովպիայի Ընտրական օրենք, Հռչակագիր հմր. 532/2007, 
Մաս II, Գլուխ 1-ին, 6-րդ հոդված, http://www.electionethi-
opia.org/en/images/stories/directives/Proclamation/532.pdf. 

86  Կանադայի Ընտրական հանձնաժողով, Ընտրական 
գործընթացներում ՄԱԶԾ երկրի գրասենյակներում 
Կանանց հզորացման ու Գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հետազոտության 
շրջանակներում տրամադրված պատասխան: 

87  Աֆղանստանի Անկախ ընտրական հանձնաժողով, 2010, 
http://www.iec.org.af/pdf/gender/ll_gender_workshop.pdf 

88  Տե՛ս նախորդ հղումը։ 
89  ԱՊԿ-ի կողմի ց տրամադրված տեղեկատվություն: Ավելի 

մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս Մարիա 
Դել Կարմե ն Ալանիս Ֆիգուերայի “Votar y Juzgar con 
Perspectiva de Género” («Քվեարկել ու դատել գենդերային 
տեսանկյունից»):http://www.juridicas.unam.mx/publica/
librev/rev/qdiuris/cont/14/cnt/cnt2.pdf 

90  Ուկրաինայի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, 
ընտրական մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հետազոտության 
շրջանակներում ստացված պատասխան: 

91  Գանայի ՄԱԶԾ գրասենյակ. ընտրական մարմի ններում 
գենդերային բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ 
հետազոտության շրջանակներում տրված պատասխան. 

92  ՄԱԶԾ, 2014։ 
93  ՄԱԶԾ Լիբերիայի գրասենյակ. Ընտրական 

գործընթացներում ՄԱԶԾ երկրի գրասենյակներում 
կանանց հզորացման և  գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ հետազոտության 
շրջանակներում տրված պատասխան: 

94  ՄԱԿ/ՔԳՎ, 2014. Շրջաբերական. ՄԱԿ-ի աջակցությունն 
ընտրական մարմի նների ձևավորման կամ բարեփոխման 
գործընթացներին: 

95  Միավորված ազգերի կազմակերպության/ՔԳՎ, 
2013. Շրջաբերական. ՄԱԿ-ի աջակցությամբ կանանց 
քաղաքական և ընտրական մասնակցության խթանումը: 

96  ԺԸԱԻ, 2006. Ընտրությունների կազմակերպման 
նախապատրաստական աշխատանքներ, էջեր 43-44: 

97  ՄԱԿ, 2005, Կանայք և ընտրությունները. ընտրությունների 
ժամանակ կանանց մասնակցության խթանման 
վերաբերյալ ձեռնարկ, http://www.un.org/womenwatch/
osagi/wps/publication/WomenAndElections.pdf  
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98  Ընտրողների գրանցումը և ցուցակների ստուգումը 
ընտրական շրջանի բաղկացուցիչ մասն են կազմում և 
ավարտվում են քվեարկության օրվանից մի  քանի ամի ս 
առաջ՝ քվեաթերթիկներ տպագրելու և ընտրողներին ըստ 
տեղամասային կենտրոնների բաշխելու համար ժամանակ 
հատկացնելու նպատակով։ 

99  ՄԱԿ-ի կանանց հարցազրույցը Նեպալի Ընտրական 
հանձնաժողովի հետ, համատեղ իրավական 
քարտուղարություն, Քաթմանդու, 2013 թվականի ապրիլ: 

100  ՄԱԿ-Կանայք, 2012. Տարեկան զեկույց 2011-2012.
101 http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/

Attachments/Sections/Library/Publications/2012/
UN-Women-AR-2012%20pdf.pdf  

102  Քարթերի կենտրոն, 2003, «2002 թվականին Սիերա 
Լեոնեում կայացած ընտրությունները դիտարկելիս», 
Ատլանտա, http://www.cartercenter.org/documents/1349.pdf.   

103   ՄԱԶԾ, 2010. Արևելյան Թիմոր. «Վերհանելով 
քվեարկությունը գյուղական համայնքներում», 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/
ourwork/womenempowerment/successstories/
bringing-out-rural-woman-vote-timor-leste/  

104  Նոր Զելանդիայի ընտրական հանձնաժողով, 
Չհրապարակված պաշտոնական ցուցակ, http://www.elec-
tions.org.nz/voters/get-ready-enrol-and-vote/unpublished-roll 

105  Նոր Զելանդիայի ընտրական հանձնաժողով, 
Չհրապարակված պաշտոնական ցուցակ։ 

106  Բոսնիա և Հերցեգովինայի Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով, ի պատասխան ընտրական մարմի ններում 
գենդերային բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ի 
կողմի ց արված հարցմանը: 

107  Կանադայի ընտրական մարմի ն, կայքէջ, http://www.elec-
tions.ca/home.aspx. 

108  ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի գրասենյակ, ի պատասխան 
ընտրական մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ի կողմի ց արված 
հարցմանը։ 

109  ՄԱԶԾ, 2005։ 
110  ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի եմե նյան գրասենյակ, 

պատասխանները տրվել են «Գենդերային բաղադրիչի 
ներառումը և կանանց հզորացումը ընտրական 
գործընթացներում» թեմայով ՄԱԿ-ի Զարգացման 
ծրագրի կողմի ց իրականացված հարցման շրջանակում։ 

111  Ընտրական գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության 
հավաքագրում, Ժողովրդավարության և ընտրական 
գործընթացների աջակցության ինստիտուտի, ՄԱԿ-ի 
Զարգացման ծրագրի և Ընտրական համակարգերի 
մի ջազգային հիմն ադրամի  համատեղ ծրագիր (http://www.
epicproject.org)։ 

112  SADC-ESN ընտրական գործընթացների աջակցության 
ցանց, 2002, Գենդերային հիմն ահարցերի ստուգացանկ 
հանուն ազատ և արդար ընտրությունների Հարավային 
Աֆրիկայում, Հարավային Աֆրիկայի ընտրական 
ինստիտուտ, Յոհանեսբուրգ, http://www.un.org/women-
watch/osagi/feature/postconfl ict/sadc-genderchklst.pdf. 

113  Քարթերի կենտրոն, 2011. Նախագահական և օրենսդիր 
մարմն ի ընտրություններ Կոնգոյի Դեմոկրատական 
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ծրագիր (ԸԳԱԾ) և Նեպալի Ընտրական հանձնաժողով, 
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ներգրավված մի գրանտների մասնակցության դեպքերի 
ուսումն ասիրություն, http://geneseo.edu/~iompress/PEP%20
Case%20Studies%202003.pdf. 

167  Տե՛ս նախորդ հղումը։ 
168  Քարթերի կենտրոն, 2003։ 
169  Ամբեր Ռ. Մալթբի, 2010։ 
170  Պոլ Հ. Լյուիս, 2004. «Գենդերային շեշտադրումը Չիլիում», 

Լատինական Ամե րիկայի ուսումն ասիրությունների 
ամսագիր, հատ. 36. 

171  ԸՎԾ ծրագիր, 2007, Գլխաշոր կրող ընտրողների 
նույնականացման վերաբերյալ համախմբված 
պատասխաններ։ http://aceproject.org/electoral-advice/
archive/questions/replies/419301685. 

172  Ամբեր Ռ. Մալթբի, 2010։ 
173  ԸՎԾ ծրագիր 2007, Գլխաշոր կրող ընտրողների 

նույնականացման վերաբերյալ համախմբված 
պատասխաններ։ 

174  Պապուա Նոր Գվինեայի Ընտրական հանձնաժողով, ի 
պատասխան ընտրական մարմի ններում գենդերային 
բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ի կողմի ց 
արված հարցմանը: 

175  Գաբրիել Բարդալ, 2011։ Քանդելով կաղապարները. 
գենդերային հիմն ահարցերն ու բռնությունը 
ընտրություններում, IFES, Վաշինգթոն։ 

176  Տե՛ս նախորդ հղումը։ 
177  ՄԱԶԾ և ՄԱԿ֊Կանայք, Ընտրություններում կանանց 

նկատմամբ բռնությունը. վերլուծության և կանխարգելման 
շրջանակ: 

178  Հնդկաստանի ընտրական հանձնաժողով, N 464 /
Հրահանգներ/ ԸԳԱԾ/ 2011, http://eci.nic.in/eci_main/
CurrentElections/ECI_Instructions/ins05032011A.pdf  

179  Աֆղանստանի անկախ ընտրական հանձնաժողով, 2010։ 
http://www.iec.org.af/pdf/gender/ll_gender_workshop.pdf 

180  Լենա Ռիքիլա Թամագ, Նեպալում ընտրությունները մն ում 
են խոցելի բռնության հանդեպ, Միջազգային ԺԸԱԻ։ 
http://www.idea.int/elections/elections-in-nepal-remain-vul-
nerable-to-violence.cfm  

181  Գաբրիել Բարդալ, 2013, «Ընտրություններում գենդերային 
ինքնության հիմքով պայմանավորված բռնություն. 
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
դերը», Կայունություն։ Անվտանգության և զարգացման 
մի ջազգային լրագիր 2(3):60, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/
sta.cs 

182  ՄԱԶԾ և ՄԱԿ֊Կանայք, առաջիկա։ 
183  ՄԱԿ-ի Կանայք և սոցիալական հետազոտությունների 

կենտրոն, 2014, Քաղաքականությոան մե ջ կանանց 
հանդեպ բռնության. Հնդկաստանում, Նեպալում և 
Պակիստանում անցկացված ուսումն ասիրություն, http://
www.unwomensouthasia.org/assets/VAWIP-Report.pdf  

184  ԸՎԾ ծրագիր, «Անանուն գրանցում»։ http://aceproject.org/
ace-en/topics/vr/vra/vra14 

185  ՄԱԶԾ և ՄԱԿ֊Կանայք, առաջիկա։ 

186  ԽԳՎ/ՏՕՀՎ-ՔՀՎ, 2007, Հետկոնֆլիկտային ընտրական 
գործընթացներում կանանց դերի բարձրացման 
վերաբերյալ համատեղ ուղենիշներ: 

187  ՄԱԶԾ և ՄԱԿ֊Կանայք, առաջիկա, Ընտրություններում 
կանանց նկատմամբ բռնությունը. վերլուծության և 
կանխարգելման շրջանակ: 

188  Քերոլ, 1994, մե ջբերված Ջուլի Բալլինգթոնում, 
2003, «Գենդերային հավասարություն քաղաքական 
կուսակցությունների ֆինանսավորման մե ջ», Reginald 
Austin և Maja Tjernström հրատարակություն, 
Քաղաքական կուսակցությունների և նախընտրական 
քարոզարշավն երի ֆինանսավորումը։ Ստոկհոլմ. 
Միջազգային ԺԸԱԻ: 

189  Միջազգային ԺԸԱԻ և ՄԱԿ֊Կանայք, 2011։ 
Ընտրությունների լուսաբանումը գենդերային 
տեսանկյունից. մե դիա մոնիտորինգի 
ձեռնարկ, http://www.idea.int/publications/
election_coverage_gender_perspective/  

190  Բարդալ, 2011։ 
191  Բարդալ, 2012։ 
192  ՄԱԶԾ և ՄԱԿ֊Կանայք, առաջիկա, Ընտրություններում 

կանանց նկատմամբ բռնությունը. վերլուծության և 
կանխարգելման շրջանակ: 

193  Աֆղանստանի անկախ ընտրական հանձնաժողով, 2010։ 
194  Ղրղզստանի ընտրական հանձնաժողով, ի պատասխան 

ընտրական մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի 
ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ի կողմի ց արված 
հարցմանը։ 

195  ՄԱԿ֊ի Զարգացման գրասենյակի զեկույց։ 
196   ՄԱԿ, Քենիա, Տեղեկագիր: Կանանց իրավիճակային 

կենտրոն. ընտրությունների ժամանակ արձագանքման 
մե խանիզմի  եզակի տեսակ, http://www.unicnairobi.org/
newsletter/UNNewsletter_March2013.pdf, ՄԱԶԾ և ՄԱԿ֊
Կանայք, առաջիկա։ 

197  Տե՛ս նաև http://www.elections.org.zm/confl ict_management.
php  

198  ՄԱԶԾ ընտրական գործընթացների աջակցության 
ծրագիր (ԸԳԱԾ) և Նեպալի Ընտրական հանձնաժողով, 
2010։ 

199  ԽԳՎ/ՏՕՀՎ-ՔՀՎ, 2007, Հետկոնֆլիկտային ընտրական 
գործընթացներում կանանց դերի բարձրացման 
վերաբերյալ համատեղ ուղենիշներ: 

200   Աֆղանստանի Անկախ ընտրական հանձնաժողով, 
Գենդերային հարցերը համակարգող բաժին, 2010։ 

201  Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության անկախ 
ընտրական հանձնաժողով, ի պատասխան ընտրական 
մարմի ններում գենդերային բաղադրիչի ներառման 
վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ի կողմի ց արված հարցմանը։ 

202  Էլեկտրոնային նամակագրություն Լեֆերջե Լյուզի հետ, 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, 
Ալբանիա, 2014: 

203  Տեղեկատվությունը ստացվել է ՄԱԿ֊ի Զարգացման 
ծրագրի Կամբոջայի գրասենյակից, 2011։ 
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204  GenderLinks, Հարավային Աֆրիկյում գենդերահեն 
ընտրությունների և ԶԼՄ-ների վերապատրաստման մասին 
զեկույցը, ամփոփված է Էլդիսում, 2005, http://www.eldis.
org/assets/Docs/22746.html  

205  http://www.unesco.org/new/fi leadmin/
MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/offi  cial_documents/
UN_plan_on_Safety_Journalists_EN.pdfADD 

206  Գաբրիել Բարդալ. Ընտրություններում բռնության 
դեպքերի հասցեագրման գծով խորհրդատու, IFES-
Բուրունդի / Amatora Mu Mahoro. www.burundi.ushahidi.org 

207  ՄԱԶԾ, 2014։ Դեպքի ուսումն ասիրություն Թունիսում։ 
208  Բոսնիա և Հերցեգովինայի Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողով, ի պատասխան ընտրական մարմի ններում 
գենդերային բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ի 
կողմի ց արված հարցմանը։ 

209  ՄԱԶԾ և Նեպալի Ընտրական հանձնաժողով, 2012: 
210  Տե՛ս նախորդ հղումը։ 
211   Հարմարեցված է ԸՎԾ֊ից, Քաղաքացիական և 

ընտրողների կրթություն, http://aceproject.org/ace-en/topics/
ve/vea  

212   ՄԱԶԾ, 2014։ Դեպքի ուսումն ասիրություն Բուրունդիում։  
213  iKNOW Քաղաքականություն, 2008, Ընտրությունների 

ընթացքում կին թեկնածուների և ընտրողների հետ 
աշխատելու վերաբերյալ ընդհանրացված պատասխան, 
http://iknowpolitics.org/en/knowledge-library/
expert-responses/consolidated-response-working-women-can-
didates-and-women-voters.  

214  ԽԿՖՔ, 2007. Խաղաղօվկիանոսյան կղզիների 
ֆորումի ՝ ընտրություններում դիտորդական խմբի 
զեկույցը Մարշալյան կղզիների խորհրդարանական 
ընտրությունների վերաբերյալ, նոյեմբեր, 2007, 
Խաղաղօվկիանոսյան կղզիների ֆորումի  
քարտուղարություն: 

215  Քենիայի Անկախ ընտրական և սահմանային 
հանձնաժողովի կայքէջ, http://www.iebc.or.ke/.  

216  ՄԱԿ֊ի ընտրական գործընթացների աջակցության թիմ 
Արևելյան Թիմորում (ՄԱԿԸԳԱԹ), 2012։ 

217  Գանայի Ընտրական հանձնաժողով, 1995. Նորություններ 
ընտրողների գրանցման մասին։  

218  Commonwealth և PIFS, 2007 թվականին 
համաժողովրդական-խաղաղօվկիանոսյան կղզիների 
ֆորումի  գնահատման թմի  զեկույցը Պապուա-Նոր 
Գվինեայի համընդհանուր ընտրությունների վերաբերյալ, 
հունիս-օգոստոս 2007: 

219  ՄԱԶԾ Տանզանիա, 2010։ 
220   Սանջայ Գաթիան և Սոմսորի Հաննանիտնուկ, 

2006, Աֆղանստան, Ժողովրդավարության նոր 
դարաշրջան, Ազատ ընտրությունների ասիական 
ցանց. https://openlibrary.org/works/OL15974194W/
Afghanistan_ushering_in_a_new_era_of_democracy  

221  Աֆղանստանի Անկախ ընտրական հանձնաժողով, 
Գենդերային հարցերը համակարգող բաժին, 2010։ 

222  Մալավիի Ընտրական հանձնաժողով, http://www.mec.org.
mw/ 

223  Մակեդոնիայի Պետական ընտրական հանձնաժողով, 
2010։   

224  Տեղեկատվությունը տրամադրվել է ՄԱԿ֊ի եմե նյան 
գրասենյակի կողմի ց։ 

225  iKNOW Քաղաքականություն, 2010, Միասնական 
արձագանք՝ գրագիտության ցածր մակարդակի 
ազդեցությունը երիտասարդ կանանց քաղաքական 
մասնակցության վրա, http://iknowpolitics.org/en/
knowledge-library/expert-responses/consolidated-re-
sponse-impact-illiteracy-young-womens-political  

226  iKNOW Քաղաքականություն, 2009։  
227  Լիբանանյան ընտրություններ,  2013 - Անգամ շատ փոքր 

հանգամանքը կարող է խանգարել քվեարկությանը , 
https://www.youtube.com/watch?v=aXOsfK2ovuk 

228  ՄԱԶԾ, Ընտրական գործընթացների աջակցության 
ծրագիր, 2013։ 

229  iKNOW Քաղաքականություն, 2009։ 
230  ՄԱԶԾ, 2014։ Դեպքի ուսումն ասիրություն Թունիսում։ 
231  Տեղեկատվությունը տրամադրվել է Վրաստանի 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմի ց։ 
232  ՄԱԶԾ, Ընտրական գործընթացների աջակցության 

ծրագրի զեկույց, 2013։ 
233  Մալավիի Ընտրական հանձնաժողով, http://www.mec.org.

mw/   
234  ՄԱԶԾ և Նեպալի Ընտրական հանձնաժողով, 2010։ 
235  Պակիստանի Ընտրական հանձնաժողով, http://www.ecp.

gov.pk/  
236  Հարավային Աֆրիկայի Ընտրական հանձնաժողով 2009։ 

Համապետական և ՏԻՄ ընտրությունների զեկույց, 
2009։ http://www.elections.org.za/content/Dynamic.
aspx?id=1344&name=Elections&Le° MenuId=100&Bread-
CrumbId=220  

237  ՄԱԶԾ, 2014։ 
238  Արևելյան Թիմորում ՄԱԿ֊ի՝ ընտրական գործընթացների 

աջակցության թիմ (ՄԱԿԸԳԱԹ), 2012։ 
239  Տեղեկությունը տրամադրվել է Ալբանիայի կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի կողմի ց, http://www.cec.org.al/  
240  Լեֆերջե Լյուզի, Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ, Ալբանիա, 2014: 
241  Մակեդոնիայի ընտրական հանձնաժողով, 

2010. Պետական ընտրական հանձնաժողովի 
ռազմավարությունն ընդդեմ ընտանեկան կամ լիազորի 
մի ջոցով քվեարկելու: 

242  iKNOW Քաղաքականություն, 2009։  
243  Զարգացման հետազոտական ցանց, 2002, Կանայք, 

գենդերային հիմն ահարցերը և զարգացումը 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում. Գենդերային 
հիմն ահարցեր, քաղաքացիական հասարակություն և 
քաղաքական մասնակցություն, https://crawford.anu.edu.au/
rmap/devnet/devnet/gen/gen_civil.pdf  

244  Բոսնիա և Հերցեգովինայի Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով, ի պատասխան ընտրական մարմի ններում 
գենդերային բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ի 
կողմի ց արված հարցմանը։ 

245  ՄԱԿ֊ի ընտրական գործընթացների աջակցության թիմ, 
ՄԱԿԸԳԱԹ, 2012։ 
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246  ՄԱԶԾ, Ընտրական գործընթացների աջակցման ծրագրի 
զեկույց, 2013։ 

247  iKNOW Քաղաքականություն, 2010։ 
248  ՄԱԶԾ Տանզանիա, 2010։ 
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Հ ղում ներ 
ԸՎԾ ծրա գիր, 2011. 68/5000 Կա նանց նկատ մամբ քա ղա քա կան բռ ն�  թյան դեմ պայ քա րի գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ, http://

aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/310338957

 ԸՎԾ ծրա գիր, «Ա նա նուն գրան ցում», http://aceproject.org/ace-en/topics/vr/vra/vra14

 ԸՎԾ ծրա գիր, Քա ղա քա ցի ա կան և ը նտ րող նե իր կր թ�  թյ� ն, http://aceproject.org/ace-en/topics/ve/vea

 ԸՎԾ ծրա գիր, Ը նտ րա կան վար չա րա ր�  թյ� ն, http://aceproject.org/main/english/em/eme04a.htm

 ԸՎԾ ծրա գիր, Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ց�  թյ� ն, http://aceproject.org/electoral-advice/electoral-assistance

 ԸՎԾ ծրա գիր, Գլ խա շորկ րո ղընտ րող նե րի ն� յ նա կա նա ց� մ։ Հա մախմբ ված պա տաս խան ներ: 2007 թվա կա նի նոյեմ բե րի 
9։http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/419301685

 ԸՎԾ ծրա գիր, Ը նտ րա կան շր ջա փ�  լի մո տե ց�  մը, http://aceproject.org/ace-en/focus/focus-on-eff ective-electoral-assistance/the-
electoral-cycle-approach. 

Աֆ ղանս տա նի հա մա տեղ ը նտ րա կան մար մի ն, 2003, Աֆ ղանս տա նում ը նտ րող նե րի գրանց ման թե մայով ու սուց ման դա սըն-
թա ցա վար ներ: Գոր ծըն թաց նե րի և վե րա պատ րաստ ման բա ժին, http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/AF/Afghanistan%20
-%20Voter%20Registration%20Trainers%20Manual.pdf

 Ավստ րա լի այի խորհր դա րան, Ը նտ րա կան հար ցե րով հա մա տեղ մշ տա կան հանձ նա ժո ղով, 2011, 2010 թվա կա նի  Դաշ-
նային ը նտ րու թյուն ներ՝ Ը նտ ր�  թյ� ն նե րի ան ցկաց ման և հա րա կից հար ցե րի վե րա բե րյալ զե կ� յց,http://www.aph.gov.au/
Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=em/elect10/report/index.htm

 Բալ լինգ թոն Ջու լի և Մու րի ել Քա հա նե, 2014, « Կա նայք քա զա քա կա նու թյան մե ջ. Ֆի նան սա վո րում հա նուն գեն դե րային հա-
վա սա րու թյան», Մի ջազ գային ԺԸԱԻ, Քա ղա քա կան կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի և քա րո զար շավն  ե րի ֆի նան սա վո ր� մ։

 Ջու լի Բալ լինգ թո նում, 2003, « Գեն դե րային հա վա սա րու թյուն քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման մե ջ», 
Reginald Austin և Maja Tjernström հրա տա րա կու թյուն, Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի և նա խընտ րա կան քա րո զար-
շավն  ե րի ֆի նան սա վո րու մը։ Ստոկ հոլմ. Մի ջազ գային ԺԸԱԻ, http://www.idea.int/publications/election_coverage_gender_
perspective/

 Ջու լի Բի լինգ թոն, 1998, Կա նանց մաս նակ ց�  թյ�  նը Հա րա վային Աֆ րի կայի ա ռա ջին դե մոկ րա տա կան ը նտ ր�  թյա նը. Դա-
սեր ան ցյա լից և ա պա գայի վե րա բե րյալ ա ռա ջար կ�  թյ� ն ներ, Հա րա վային Աֆ րի կայի ը նտ րա կան ի նս տի տուտ (ՀԱԸԻ):

 Գաբ րի ել Բար դալ, 2011։ Քան դե լով կա ղա պար նե րը. գեն դե րային հիմն  ա հար ցերն �  բռ ն�  թյ�  նը ը նտ ր�  թյ� ն նե ր� մ, IFES, 
Վա շինգ թոն։

 Կա նա դայի մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղով, Նե րա ռա կան աշ խա տա վայր, http://www.chrc-ccdp.ca/discrimination/
apfa_uppt/toc_tdm-eng.aspx

 Քար թե րի կենտ րոն, 2011. Նա խա գա հա կան և օ րենս դիր մարմն  ի ը նտ րու թյուն ներ Կոն գոյի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու-
թյու նում, Ատ լան տա, http://www.cartercenter.org/news/pr/drc-022312.html

 Քար թե րի կենտ րոն, 2003, «2002 թվա կա նին Սի ե րա Լե ո նե � մ կա յա ցած ը նտ ր�  թյ� ն նե րը դի տար կե լիս», Ատ լան տա, http://
www.cartercenter.org/documents/1349.pdf

CEDAW, 1979 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18, Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ�  թյան Գլ խա վոր վե հա ժո ղո վի բա նաձ ևը 180 
(XXXIV 1979). 

Հղումներ
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 Չի նո Ժ. 2007, Ար ևե լյան Թի մո րում 2007 թվա կա նի նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի գեն դե րային հե ռան կար նե րի աու-
դիտ, ՄԱԿ ֊ի ա ռա քե լու թյու նը Ար ևե լյան Թի մո րում, 

http://www.etan.org/etanpdf/2007/UNMIT_EAS%20Gender%20Audit%20Pres%20Elections%20Apr07.pdf.

Commonwealth and PIFS, 2007. 2007 թվա կա նին հա մա ժո ղովր դա կան-խա ղա ղօվ կի ա նո սյան կղ զի նե րի ֆո ր�  մի  գնա հատ-
ման թմի  զե կ� յ ցը Պա պ�  ա-Նոր Գվի նե այի հա մընդ հա ն� ր ը նտ ր�  թյ� ն նե րի վե րա բե րյալ, հ�  նիս-օ գոս տոս 2007:

 Զար գաց ման հե տա զո տա կան ցանց, 2002, Կա նայք, գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րը և զար գա ց�  մը Խա ղա ղօվ կի ա նո սյան 
տա րա ծաշր ջա ն� մ. Գեն դե րային հիմն  ա հար ցեր, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն և քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյուն, 
https://crawford.anu.edu.au/rmap/devnet/devnet/gen/gen_civil.pdf

 Պա կիս տա նի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, Հն գա մյա ռազ մա վա րա կան պլան 2010-2014, http://www.ecp.gov.pk/sp/downloads/
ECP%205-Year%20Strategic%20Plan,%20Full%20Version,%20English,%20May%202010.pdf

 Հա րա վային Աֆ րի կայի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով 2009։ Հա մա պե տա կան և ՏԻՄ ը նտ ր�  թյ� ն նե րի զե կ� յց, 2009, http://
www.elections.org.za/content/Dynamic.aspx?id=1344&name=Elections&Le° MenuId=100&BreadCrumbId=220

Հնդ կաս տա նի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, N464/Հ րա հանգ ներ/Ը ԳԱԾ/ 2011, http://eci.nic.in/eci_main/CurrentElections/ECI_
Instructions/ins05032011A.pdf

 Դաշ նային դա տա կան հա մա կար գի ը նտ րա կան տրի բու նալ, Մեք սի կա, http://www.trife.gob.mx/en/contenido/about-us

 Ե թով պի այի դաշ նային հան րա պե տու թյուն, 2007 թ., Ե թով պի այի Ը նտ րա կան օ րենք, Հռ չա կա գիր հմր. 532/2007, Մաս II, 
Գլուխ 1-ին, 6-րդ հոդ ված, http://www.electionethiopia.org/en/images/stories/directives/Proclamation/532.pdf

 Սան ջայ Գա թի ան և Սոմ սո րի Հան նա նիտ նուկ, 2006, Աֆ ղանս տան, Ժո ղովր դա վա ր�  թյան նոր դա րաշր ջան, Ա զատ ը նտ րու-
թյուն նե րի ա սի ա կան ցանց, https://openlibrary.org/works/OL15974194W/Afghanistan_ushering_in_a_new_era_of_democracy

GenderLinks, Հա րա վային Աֆ րի կյում գեն դե րա հեն ը նտ րու թյուն նե րի և ԶԼՄ-նե րի վե րա պատ րաստ ման մա սին զե կույ ցը, 
ամ փոփ ված է Էլ դի սում, 2005, http://www.eldis.org/assets/Docs/22746.html

« Գեն դե րային զգա յուն ը նտ րող նե րի գրան ցում», Զիմ բաբ վե ցի, հու լի սի 10, 2013,http://www.thezimbabwean.co/life/66745/
gender-sensitive-voter-registration.html

 Սան տյա գո Հեր նան Կո ռո ւյա րա և Լո ւիս Ան տո նի ո Սոբ րա դո, 2012, « Նա խա բան», Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե ր� մ կա նանց 
նե րառ ման վե րա բե րյալ դա տավ ճիռ նե րի վեր լ�  ծ�  թյ� ն. քվո տա ներ և հա վա սա ր�  թյ� ն, Ա մե  րի կյան պե տու թյուն նե րի 
կազ մա կեր պու թյուն:

iKNOW Քա ղա քա կա նու թյուն, 2010, Մի աս նա կան ար ձա գանք՝ գրա գի տ�  թյան ցածր մա կար դա կի ազ դե ց�  թյ�  նը ե րի-
տա սարդ կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ց�  թյան վրա,http://iknowpolitics.org/en/knowledge-library/expert-responses/
consolidated-response-impact-illiteracy-young-womens-political

iKNOW Քա ղա քա կա նու թյուն, 2009. Հա մախմբ ված պա տաս խան ներ ըն տա նե կան քվե ար կ�  թյան կան խար գել ման վե րա բե-
րյալ, http://iknowpolitics.org/en/knowledge-library/expert-responses/consolidated-response-prevention-family-voting

iKNOW Քա ղա քա կա նու թյուն, 2008, Ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում կին թեկ նա ծու նե րի և ը նտ րող նե րի հետ աշ խա տե լու 
վե րա բե րյալ ը նդ հան րաց ված պա տաս խան, http://iknowpolitics.org/en/knowledge-library/expert-responses/consolidated-
response-working-women-candidates-and-women-voters

 Աֆ ղանս տա նի Ան կախ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, 2010, Վաս տակ ված գնա հա տա կան. Աֆ ղանս տա նի 2010թ. խորհր դա րա-
նա կան ը նտ ր�  թյ� ն նե րին կա նանց մաս նակ ց�  թյան վե րա բե րյալ քաղ ված դա սեր, Ան կախ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
գեն դե րային հար ցե րը հա մա կար գող բա ժին, Աֆ ղանս տան,http://www.iec.org.af/pdf/gender/ll_gender_workshop.pdf
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 Աֆ ղանս տա նի Ան կախ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, Ռազ մա վա րա կան պլան 2006-2009, http://aceproject.org/ero-en/regions/
asia/AF/afghanistan-iec-strategic-plan-2006

 Ժո ղովր դա վա րու թյան և ը նտ րա կան ա ջակ ցու թյան մի  ջազ գային ի նս տի տուտ (ԺԸԱ ՄԻ), 2006, Ը նտ րա կան կա ռա վար ման 
նա խագ ծում-Մի ջազ գային ԺԸԱԻ ձեռ նարկ, ԺԸԱԻ Ստոկ հոլմ, էջ 85:

 Մի ջազ գային ԺԸԱԻ, Քա ղա քա կան ֆի նան սա վոր ման տվյալ նե րի բա զա, http://www.idea.int/political-fi nance

 Մի ջազ գային ԺԸԱԻ և ՄԱԿ֊ Կա նայք, 2011։ Ը նտ ր�  թյ� ն նե րի լ�  սա բա ն�  մը գեն դե րային տե սան կյ�  նից. մե  դի ա մո նի տո-
րին գի ձեռ նարկ, http://www.idea.int/publications/election_coverage_gender_perspective/

 Մի ջազ գային ԺԸԱԻ, ՄԽՄև Ստոկ հոլ մի  հա մալ սա րան, Կա նանց հա մար քվո տա նե րի մի  ջազ գային տվյալ նե րի բա զա, 
http://www.quotaproject.org/

 Միգ րա ցի այի մի  ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն, Մաս նակ ցային ը նտ րու թյուն նե րի ծրա գիր (ՄԸԾ), 2003, Ը նտ ր�  թյ� ն նե-
րի ժա մա նակ բռ ն�  թյան են թարկ ված մի գ րանտ նե րի մաս նակ ց�  թյան դեպ քե րի �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն, http://geneseo.
edu/~iompress/PEP%20Case%20Studies%202003.pdf

 Միջ խորհր դա րա նա կան մի  ու թյուն, 2011թ., Գեն դե րային զգա յուն խորհր դա րան ներ. Գլո բալ ակ նարկ ա ռա ջա վոր փոր ձին, 
Ժնև, էջ 6։

Մ. Յա գեր Կոնտ րե րաս, 2008, « Կոս տա Ռի կա. Կա նանց մաս նակ ցու թյու նը քա ղա քա կա նու թյան մե ջ խթա նե լու ա ռա ջա վոր 
փոր ձը քվո տա նե րից դուրս», Բ. Յա նոս և Ք. Սեմփլ հրա տա րա կու թյուն, Խոս քից դե պի գործ. կա նանց մաս նակ ց�  թյան 
լա վա գ� յն փոր ձը Լա տի նա կան Ա մե  րի կայի քա ղա քա կան կ�  սակ ց�  թյ� ն նե րի շր ջա ն� մ, Ստոկ հոլմ. Մի ջազ գային 
ԺԸԱԻ:

 Պոլ Հ. Լյո ւիս, 2004. « Գեն դե րային շեշ տադ րու մը Չի լի ում», Լա տի նա կան Ա մե  րի կայի �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն նե րի ամ սա գիր, 
հատ. 36։

 Ընտ րու թյուն ներ Մա կե դո նի ա յում, 2010, Պե տա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի՝ ը նդ դեմ ըն տա նե կան և լի ա զոր ված ան-
ձանց կող մի ց քվե ար կու թյան ռազ մա վա րու թյուն։

 Մայքլ Մա լեյ, 2000, «Ա ռա ջադր ման գոր ծըն թաց նե րը» Ռի չարդ Ռոու զի հրա տար կու թյու նում, Ը նտ ր�  թյ� ն նե րի մի  ջազ գային 
հան րա գի տա րան, էջ 173։

 Էմ բըր Ռ. Մալթ բի, 2010թ., «Երբ բախ վում են գլ խա շորն ու ձայ նը. մահ մե  դա կան կա նանց ի րա վունք նե րի բա րե լա վու մը ը նտ-
րա կան բա րե փո խումն  ե րի մի  ջո ցով», Մաք Ջորջ Լոու Րի վյու, 41.4: Տե՛ս նաև  Պա ղես տի նի Ազ գային մարմն  ի Ը նտ րա կան 
օ րենք, հոդ ված 73:

 Սի ե րա Լե ո նե ի ա 

Ազ գային ը նտ րա կան հանջ նա ժո ղով, 2001, Ռազ մա վա րա կան պլան 2001-2005, http://aceproject.org/ero-en/topics/electoral-
management/strategic-nec.pdf

 Նոր Զե լան դի այի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, Չհ րա պա րակ ված պաշ տո նա կան ց�  ցակ, http://www.elections.org.nz/voters/
get-ready-enrol-and-vote/unpublished-roll

 ԱՊԿ, 2012։ Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե ր� մ կա նանց նե րառ ման վե րա բե րյալ դա տավ ճիռ նե րի վեր լ�  ծ�  թյ� ն. քվո տա ներ և 
հա վա սա ր�  թյ� ն, Ա մե  րի կյան պե տու թյուն նե րի կազ մա կեր պու թյուն, էջ 33։

 Ե ԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ, 2009 թվա կա նի հու նի սի 28-ի Ալ բա նի այի Հան րա պե տու թյան Խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն ներ, Ե ԱՀԿ 
ԺՀ ՄԻԳ Ը նտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան եզ րա փա կիչ զե կույց, Ե ԱՀԿ ԺՀ ՄԻԳ, Վար շա վա, http://www.
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osce.org/odihr/elections/albania/38598

 Եվ րո պայի ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյուն, 2013: Ը նտ րու թյուն նե րի մի  ջազ գային դի տոր դա-
կան զե կույց. Ալ բա նի ա: Մեջ բեր ված՝ Բա լինգ թոն և Քա հա նե ում, 2014։

ԽԿՖՔ, 2007, Խա ղա ղօվ կի ա նո սյան կղ զի նե րի ֆո րու մի ՝ ը նտ րու թյուն նե րում դի տոր դա կան խմ բի զե կույ ցը Մար շա լյան կղ-
զի նե րի խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, նոյեմ բեր, 2007, Խա ղա ղօվ կի ա նո սյան կղ զի նե րի ֆո րու մի  
քար տու ղա րու թյուն:

 Կա նա դայի Հան րային ծա ռա յու թյան հանձ նա ժո ղով, նշա նակ ման քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նակ, http://www.psc-cfp.gc.ca/
plcy-pltq/frame-cadre/policy-politique/index-eng.htm

 Կա նա դայի Հան րային ծա ռա յու թյան հանձ նա ժո ղով, Աշ խա տա վայ րում ո տնձ գու թյուն նե րի կան խար գել ման և լուծ ման քա-
ղա քա կա նու թյուն, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12414

SADC-ESN ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ցանց, 2002, Գեն դե րային հիմն  ա հար ցե րի ստու գա ցանկ հա նուն 
ա զատ և ար դար ը նտ րու թյուն նե րի Հա րա վային Աֆ րի կա յում, Հա րա վային Աֆ րի կայի ը նտ րա կան ի նս տի տուտ, Յո հա-
նես բուրգ, http://www.un.org/womenwatch/osagi/feature/postconfl ict/sadc-genderchklst.pdf

 Կա նա դայի Գան ձա պե տա կան խոր հուրդ, Աշ խա տան քային հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ ա պա հո վող քա ղա քա կա նու-
թյուն, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?section=text&id=12543

 Կոս տա Ռի կայի Գե րա գույն ը նտ րա կան դա տա րան, 2008. Política institucional para la igualdad y equidad de género, aprobada 
por la Comisión de Género del TSE, en Sesión Extraordinaria n.º 10-2008, Art. n.º 2, de 25 de agosto de 2008.  

http://www.tse.go.cr/pdf/elector/octubre2011.pdf

 Կոս տա Ռի կայի Գե րա գույն ը նտ րա կան դա տա րան, Գեն դե րային հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան ի նս տի տու ցի ո նալ քա-
ղա քա կա նու թյուն, http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/igualdadyequidaddegenero.pdf

 ՄԱԶԾ, 2014թ., Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րում գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րառ ման գոր ծըն թա ցից 
քաղ ված դա սեր, Քա ղա քա կա նու թյան և ծրագ րային ա ջակ ցու թյան բյու րո, Նյու Յորք։

 ՄԱԶԾ, Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան ծրագ րի զե կույց, 2013։

 ՄԱԶԾ, 2010. Ար ևե լյան Թի մոր. « Վեր հա նե լով քվե ար կ�  թյ�  նը գյ�  ղա կան հա մայնք նե ր� մ», http://www.undp.org/content/
undp/en/home/ourwork/womenempowerment/successstories/bringing-out-rural-woman-vote-timor-leste/

 ՄԱԶԾ, 2007թ.: ՄԱԶԾ Ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի ա ջակ ցու թյան ու ղե ցույց, Նյու Յորք, էջ 1:

 ՄԱԶԾ, 2007, Գեն դե րային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը գործ նա կա նում. Գոր ծի քա կազմ (3-րդ հրա տա րա կու թյուն), Եվ րո պայի և  
Ա ՊՀ ե րկր նե րի տա րա ծաշր ջա նային բյու րո, Բրա տիս լա վա, էջ 17:

 ՄԱԶԾ և Նե պա լի Ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, 2010, Ը նտ րա կան բնա գա վա ռում գեն դե րային քար տե զագր ման մա սին հաշ-
վետ վու թյուն, Քաթ ման դու, http://www.undp.org/content/dam/nepal/docs/reports/UNDP_NP_Gender%20Mapping%20in%20
the%20Field%20of%20Elections.pdf

 ՄԱԶԾ Տան զա նի ա, 2010, ՄԱԶԾ Տան զա նի այի հա ջո ղու թյան պատ մու թյուն ներ. Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու-
թյուն, http://www.tz.undp.org/content/dam/tanzania/UNDP%20Tanzania%20Success%20Stories%20-%20Election%20Support%20
2010.pdf

 ՄԱԿ֊ Կա նայք, Պա կիս տան, 2013թ., Ը նտ րա կան շր ջա փու լի ա ջակ ցու թյան ծրագ րի տա րե կան զե կույց:
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 ՄԱԶԾ-ՄԱԿ-Կա նայք, 2014, Լի բա նա նում ը նտ րու թյուն նե րին կա նանց մաս նակ ցու թյան հա մա տեղ քար տե զագ րում և գնա-
հա տում. նախ նա կան ար դյունք ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ, Բեյ րութ։

 ՄԱԿ ֊ի ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա ջակ ցու թյան թիմ Ար ևե լյան Թի մո րում (ՄԱ ԿԸ ԳԱԹ), 2012։
 ՄԱԿ, 2005, Կա նայք և ը նտ րու թյուն նե րը. ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ կա նանց մաս նակ ցու թյան խթան ման վե րա բե րյալ 

ձեռ նարկ, http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/publication/WomenAndElections.pdf

 ՄԱԶԾ, 2007, ՄԱԶԾ Ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի ա ջակ ցու թյան ու ղե ցույց, Նյու Յորք, էջ 1:

 ՄԱԿ-ի Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան վե րաց ման կո մի  տե (CEDAW), 2004, CEDAW  կո մի  տե ի ը նդ հա նուր հանձ նա-
րա րա կան, թիվ 25:

 ՄԱԿ/ՔԳՎ/ Քա ղա քա կան գոր ծե րի վար չու թյուն, 2014, Քա ղա քա կան հրա հանգ, Ը նտ րա կան ա ջակ ցու թյան սկզ բունք ներ ու 
տե սակ ներ, էջ 5:

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան/ՔԳՎ, 2014. Շր ջա բե րա կան. ՄԱԿ-ի ա ջակ ց�  թյ� նն ը նտ րա կան մար մի ն նե րի 
ձևա վոր ման կամ բա րե փոխ ման գոր ծըն թաց նե րին:

 ՄԱԿ/ՔԳՎ, 2014, Քա ղա քա կա նու թյան շր ջա բե րա կան, Քա ղա քա կա նու թյան շր ջա բե րա կան: ՄԱԿ-ի ա ջակ ցու թյու նը ը նտ րա-
կան մար մի ն նե րի նա խագծ մա նը կամ  բա րե փոխ մա նը, էջ 3։

 ՄԱԿ/ՔԳՎ, 2013. Շր ջա բե րա կան. ՄԱԿ-ի ա ջակ ցու թյամբ կա նանց քա ղա քա կան և ը նտ րա կան մաս նակ ցու թյան խթա նու մը:

 ՄԱԿ, ԽԳՎ/ ՏՕՀՎ-ՔՀՎ, 2007. Հետ կոնֆ լիկ տային ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե ր� մ կա նանց դե րի բարձ րաց ման վե րա բե-
րյալ հա մա տեղ �  ղե նիշ ներ, Նյ�  Յորք։

 ՄԱԿ, Քե նի ա, Տե ղե կա գիր: Կա նանց ի րա վի ճա կային կենտ րոն. ը նտ ր�  թյ� ն նե րի ժա մա նակ ար ձա գանք ման մե  խա նիզ մի  
ե զա կի տե սակ, http://www.unicnairobi.org/newsletter/UNNewsletter_March2013.pdf

 ՄԱԿ-ի Ա նվ տան գու թյան խոր հուրդ, 2010, S/2010/498, Գլ խա վոր քար տու ղա րի զե կույ ցը. Կա նայք, խա ղա ղու թյու նը և ան-
վտան գու թյու նը, http://www.peacewomen.org/assets/fi le/SecurityCouncilMonitor/Reports/Thematic/wps_oct2010.pdf

 ՄԱԿ֊ Կա նայք, 2012. Տա րե կան զե կ� յց 2011-2012. http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/
Publications/2012/UN-Women-AR-2012%20pdf.pdf

 ՄԱԿ-Կա նայք և սո ցի ա լա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն, 2014, Քա ղա քա կա ն� թյոան մե ջ կա նանց հան դեպ բռ ն� -
թյան. Հնդ կաս տա ն� մ, Նե պա լ� մ և Պա կիս տա ն� մ ան ցկաց ված �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� ն, http://www.unwomensouthasia.org/
assets/VAWIP-Report.pdf

 ՄԱԿ֊ Կա նայք, Պա կիս տան, 2013թ., Ը նտ րա կան շր ջա փու լի ա ջակ ցու թյան ծրագ րի տա րե կան զե կույց:

 ՄԱԿ֊ Կա նայք, ՄԱԶԾ, Մի ջազ գային ԺԸԱԻ, 2013, Կա նանց քա ղա քա կան մաս նակ ց�  թյ�  նը Մեք սի կա յ� մ: Կա նանց 60 ֊
ա մյա քվե ար կե լ�  ի րա վ� ն քի ճա նա չ� մ, էջ 16։

 ՄԱԿ. Քա ղա քա կան և քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ� նք նե րի մի  ջազ գային դաշ նա գիր, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. 
(No. 16) at 52, ՄԱԿ ֊ի փաս տա թուղթ A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, �  ժի մե ջ է մտել մար տի 23 ֊ին, 1976 Հոդ ված 25։ 
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Ս� յն ձեռնարկն 
անդրադառն� մ է գենդերային 
հավասար� թյան և 
կանանց մասնակց� թյան 
խթանման գործ� մ 
ընտրական մարմի նների 
դերին՝ ներկայացնելով այն 
արդյ� նավետ աշխատանքը, 
որն արվ� մ է նման 
հաստատ� թյ� ններ� մ, 
ինչպես նաև ընտրական 
ողջ գործընթաց� մ 
կանանց առանցքային դերի 
ապահովման համար:
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