
�Գենդերային քաղաքականության
և տվյալների ինտեգրումը Հայաստանում�

Լուսինե Քալանթարյան
Աշխատանքի վիճակագրության
բաժին

10-12 ապրիլ 2018թ., Երևան

ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե

Գենդերային հավասարության և
կանանց տնտեսական

հզորացման
վիճակագրությունը. ՀԱՅԱՍՏԱՆ



q Ապահովել համակարգված և ամբողջական, արդիական և հնարավորինս

մանրամասնեցված տեղեկատվություն, որը հնարավորություն կտա բացահայտել.
§ սեռերի միջև եղած տարբերությունները.
§ սեռերի իրավահավասարության և հավասար հնարավորությունների իրացման հետ
կապված խնդիրները .

հասարակության քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական կյանքում:

Գենդերային վիճակագրություն. ՆՊԱՏԱԿԸ



1999թ. ի վեր ՀՀ ՎԿ-ն.
q համակարգում և մշակում է գենդերային բաղադրիչի ներառմամբ վիճակագրական

գործիքակազմ՝ միջազգային ստանդարտների, ուղեցույցների, հանձնարարականներին
համապատասխան

q համակարգում և իրականացնում է տվյալների հավաքագրում տարբեր աղբյուրներից
q պարբերաբար կատարելագործում է.

§ վիճակագրական մեթոդաբանությունը.
§վիճակագրական ցուցանիշների համախումբը.
§տեղեկատվության հավաքագրման գործիքակազմը, աղբյուրները, մեթոդները , 
դասակարգումները

q առաջնորդվում / հաշվի է առնում տեղեկատվության սպառողներիգերակա
կարիքները

q իրականացնում է վիճակագրական տեղեկատվության տարածումը:

Գենդերային վիճակագրություն. ԳԼԽԱՎՈՐ «ԴԵՐԱԿԱՏԱՐԸ»



ԱռաջարկՊահանջարկ

Քաղաքականություն , 
օրենսդրություն

Մշտադիտարկում , 
գնահատում

Այլ սպառողներ

Միջազգային
պարտավորություններ

Տվյալներ, 
ժամանակային շարքեր

Մեթատվյալներ

Հրապարակումներ ,
միջազգային
պարտավորություններ

Հետադարձ կապ

Գենդերային վիճակագրություն. ՆՊԱՏԱԿԸ



Ռեսպոնդենտն
եր

Գենդերային վիճակագրություն. ՇՂԹԱՆ



1 ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՀ)

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ / 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ4

2 ՏՏ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
ԱՄԲՈՂՋԱՑՎԱԾ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՏՏԿԱՀ)

3 ՏՏ ՄԻԱՆՎԱԳ / ՄՈԴՈՒԼ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գենդերային վիճակագրություն. Տեղեկատվության
աղբյուրներ



ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅՈւՄ

Ցուցանիշները մշակելիս և տարածելիս, առանձնահատուկ կարևորվում է սեռային բաշխվածությամբ տվյալների
մանրամասնումը՝ երկրի գենդերային քաղաքականության մշտադիտարկման և գնահատման, ինչպես նաև
միջազգային համադրումների նպատակով :



ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅՈւՄ
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Դեպքի ուսումնասիրություն / Case	Study

�Ոչ ֆորմալ հատվածը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը
Հայաստանում�
Վիճակագրական կոմիտե, ազգային զեկույց, 2010



The	Informal	Sector	and	Informal	Employment	in	Armenia
Urgent	need	for	policy	makers	to	have	comprehensive	and	detailed	information	on	the																			

informal	sector	and	informal	employment	in	the	country

Priority issues	covered
(relevant	for	WEE)

(e.g.	unpaid	domestic	work;	 informal	
sector	employment;	gender	pay	gap	etc.)

Targets	groups	covered
(relevant	for	WEE)

(e.g.	women	in	the	labour	force;	elderly	
women;	women	migrant	workers;	

indigenous	women;	etc.)

How	were	the	priority	issues	and	target	
groups	determined	and	by	whom?

Informal	employment	by	the	type	of	
production	units:	

• formal	sector
• informal	sector
• households

All	indicators	were	sex-distributed.
Gender	- sensitive	issues	were	highlighted	
in	data	analyze,	including:	

• gender	pay	gap

Women	aged	15	to	75	yrs.	old
• in	the	labour	force

• employed
• unemployed

• out	of	the	labour	force

Particular	categories	of	vulnerable	
groups	were	covered	by	the	survey,	
including:	

• unpaid	family	workers	and																	
self-employed

• part-time	workers
• women	living	in	rural	areas	

ü Priority	issues	and	target	groups	were	
determined:

• according to	existing gaps	and	
needs	in	policy-relevant statistics	

• considering	the	 importance	of	
informal	sector	indicators	in	policy	
making	and	monitoring.	

ü Prior	to	survey	implementation	the	
methodology	and	set	of	indicators	
were	discussed	with	the	relevant	
stakeholders	and	data	users	from	
government	bodies,	social	partners	
and	civil	society.



What	were	the	targets	used?	
(e.g.	By	x	year,	achieve	full	and	productive	employment	and	

decent	work	for	all	women	and	men….)

What	were	the	corresponding	indicators	used	for	the	
gender-sensitive analysis

As	it	was	a	statistical	report	the	targets	were:
• provision	of	more	detailed	statistics	by	various	characteristics	
for	monitoring	the	development	trends	concerning	the	
informal	economy.

The	report	was	not	targeted	on	gender	analysis,	but,	where	
it	was	relevant	
gender	bias	in	employment	is	observed	in	all	types	of	

production	units,	regardless	of	the	nature	of	employment.

The	Informal	Sector	and	Informal	Employment	In	Armenia
Targets	and	Indicators	relevant	for	WEE	covered



The	Informal	Sector	and	Informal	Employment	In	Armenia
Statistical	methods	used

Describe	in	brief,	types	of	statistical	analyses/methods	used
e.g.,	univariate/multivariate	analysis	etc.	

Method	of	descriptive	statistical	analysis	was	used	for	this	report.
Particularly, the relationship between pairs of variables were presented:

• in cross-tabulations,
• graphical description (i.e., graphs and charts)
• statistical commentary to draw conclusions.

…In	the	unpaid	 family	
worker	status	65% of	the	
jobs	were	assumed	by	
women.	



Informal Employment by Sex and Urbanity

Informal	employment	was	prevalent	in	rural	areas	
and	among	women	(53%),	mainly	due	to	agriculture	
sector’s	employment.

Ratio of Formal / Informal Employment's Earnings
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The	ratio	of	average	earnings	between	formally	and	
informally	employed	was	highest	among	women	(2.1).
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…In	the	unpaid	 family	
worker	status	65% of	the	
jobs	were	assumed	by	
women.	

The	Informal	Sector	and	Informal	Employment	In	Armenia
Examples	of	Charts/Graphs	used,	in	the	context	of	WEE



The	Informal	Sector	and	Informal	Employment	In	Armenia
Users	and	Uses

Key	users of	the	product/analysis Main	uses of	the	products/analysis
(e.g. Women’s	Ministry	for	its	campaign to	
raise	awareness	among	policy	makers	on	

gender	budgeting)

Dissemination	strategy
(e.g.	press	release; conference;	website;	

etc.)

• Government	of	the	Republic	of	Armenia
• Ministry	of	Labour and	Social	Affairs
• Ministry	of	Economic	Development	and	

Investments
• Ministry	of	Territorial	Administration	and	

Development
• Confederation	of	Trade	Unions	of	

Armenia
• Republican	Union	of	Employers	of	

Armenia
• Research	community	
• NGOs	
• Media
• Development	Partners

Since	the	survey	was	unique	and	analyze	was	
enough	exhaustive,	the results	were	used	in	
various	policy-oriented	papers

• Press	release
• Website
• Publication
• Validation	workshop
• Conference
• Press	conference



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


