
ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ
Հայաստանում գենդերային քաղաքականության
տվյալների ներգրավման կարողությունների

զարգացման հարցերով
10-12	ապրիլի 2018թ.,	Երևան,	Հայաստան

ԿարինեԿույումջյան
ՀՀ ՎԿՄարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի

պետ



2-րդ Նստաշրջան

EPIC գործիքի կիրառումը
ՀՀ-ում կանանց ևտղամարդկանց

հավասար իրավունքների ու հավասար
հնարավորությունների ապահովման
քաղաքականության իրականացման
ռազմավարության և միջոցառումների

ծրագրով



՛՛EPIC՛՛ ԳՈՐԾԻՔԸ
• ՛՛EPIC՛՛ գործիքը, որում ներառված են սոցիալական, տնտեսական, 
բնապահպանական և ինստիտուցիոնալ սկզբունքներ, միտված է
գնահատելու քաղաքականություները, տվյալներն ու
պաշտոնական վիճակագրությունը՝ նպատակ ունենալով
ապահովել ներառական զարգացում: հապավումը հայտնի է
որպես՝ Յուրաքանչյուր քաղաքականություն կապված է
մարդկանց, մոլորակի և բարգավաճման հետ (Every policy is 
connected with people, planet and prosperity).

• ՛՛EPIC՛՛-ը ներկայացվել է տարածաշրջանային գենդերային
քաղաքականության խորագրով ՛՛Հիմնադիր աշխատաժողովին
(21-23 ապրիլ 2018, Բանգկոկում, Թայլանդ). 

• Այս գործիքի կիրառությունը հնարավորություն է տալիս ինտեգրել
գենդերային քաղաքականությունը երկրում գոյություն ունեցող
տվյալների հետ, այն է՝ նվազագույնի հասցնել
քաղաքականության ևտվյալների վատնումները, վեր հանել ՝
քաղաքականությանը համահունչ բացակայող տվյալները: Այս
գործիքը ցանկացած քաղաքականության համար ցուցանիշների
համախումբ ձևավորելու լավագույն տարբերակ է և դրա
կիրառումը պահանջում է նաև վիճակագրական համակարգի և այլ
կազմակերպություննեի համագործակցություն : 



Կանանցտնտեսության հզորացմանը վերաբերող
հարցերը դիտարկվել են հետևյալ ազգային
ծրագրերում/ռազմավարություններում

Ազգային ծրագրեր/ռազմավարություններ Պատասխանատու մարմինը

Հայաստանի 2014-2025թթ. 
զարգացման ռազմավարությունը

ՀՀ կառավարություն

ՀՀ կառավարության 2017-2022թթ. ծրագիրը ՀՀ կառավարություն

«ՀՀ կանանց և տղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հավասար
հնարավորություն -ներիապահովման
մասին » ՀՀ օրենք

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի
նախարարություն

«Հայաստանի Հանրապետությունում 2018-
2022 թթ.տղամարդկանց և կանանց
հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորություն -ների
քաղաքականության իրականացման
ռազմավարության և գործողությունների
ծրագրինախագիծը»

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի
նախարարություն

«Կանանց ևտղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների իրավիճակային
գնահատման մեթոդաբանությունը» 

ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի
նախարարություն



Կանանց տնտեսական հզորացմանն առնչվող (ԿՏՀ) հարցերը և
պետական քաղաքականությունում�ծրագրերում, 

ռազմավարություններում� ներառված բնակչության խմբեր

Ազգային
ծրագրեր/ռազ
-մավարու-
թյուններ

ԿՏՀառնչվող
հարցեր
(օրինակ՝. 
չվարձատրվող
տնային աշխա-
տանք; ոչ ֆորմալ
զբաղվածություն
, աշխատավարձի
սեռային
խզվածք և այլն)

ԿՏՀ համատեքս-
տում
ընդգրկված
բնակչության
խմբեր
(օրինակ, կանայք
աշխատուժի
կազմում, տարեց
կանայք, միգրանտ
կին-
աշխատողներ, և
այլն)

ԿՏՀ
կարևորագույն
այլ խնդիրներ, որ
ընդգրկված չեն

Երկրի
բնակչության
կարևորագույն այլ
խմբեր, որոնք
ընդգրկված չեն
ԿՏՀ
համատեքստում

Հայաստան
ի
2014-2025թթ. 
զարգացմա
ն
ռազմավա-
րություն

Կանանց
շրջանում
բիզնեսի
խթանում

• ձեռնարկատեր
կանայք, 

• կանայք
աշխատուժի
կազմում

• մայրական և երե-
խաների առողջու-
թյան բարելավում , 

• հիվանդություններ
ի կանխարգելում և
իրազեկում , այդ
թվում՝`պատվաս-
տումների,

• հիվանդանոցային
բուժման ավելի
լայն
հնարավորութ -
յուններ և
բարելավ-ված
վերականգնո-
ղական
ծառայություններ

• երիտասարդ ընտա-
նիքների խնդիրներ,

• ժողովրդագրական
միտումներ և
կանխատեսումներ ,

• մինչև 2 տարեկան
երեխայի խնամքի
նպաստ և ծննդա-
բերության միանը-
վագ նպաստների
ծրագրեր,

• աշխատող մայրերին
առնչվող խնդիրներ



Կանանց տնտեսական հզորացմանն առնչվող (ԿՏՀ) հարցեր և
պետական քաղաքականությունում�ծրագրերում, 

ռազմավարություններում� ներառված բնակչության խմբեր

Ազգային
ծրագրեր/ռա
զմավարությ
ուններ

ԿՏՀառնչվող
հարցեր
(օրի-նակ՝. 
չվարձա-տրվող
տնային
աշխատանք; ոչ
ֆորմալ զբաղվա-
ծություն , աշխա-
տավարձի սեռա-
յին խզվածք և
այլն)

ԿՏՀ համատեքս-
տում
ընդգրկված
բնակչության
խմբեր
(օրինակ, կանայք
աշխատուժի
կազմում, տարեց
կանայք, միգրանտ
կին-աշխատողներ, 
և այլն)

ԿՏՀ կարևորագույն
այլ խնդիրներ, որ
ընդգրկված չեն

Երկրի
բնակչության
կարևորագույն
այլ խմբեր, որոնք
ընդգրկված չեն
ԿՏՀ
համատեքստում

ՀՀ
կառավա-
րության
2017-2022թթ.	
ծրագիր

Տղամարդկանց և
կանանց հավա-
սար իրավունք-
ների և հնարավո-
րությունների
խթանում

Տնտեսապես և
սոցիալապես
ինտեգրված ակտիվ
կանայք

• կամավոր հիմուն-
քով կանանցզին-
վորական ծառա-
յությանանցնելու
հնարավորության
ընդլայնում՝ այն
դիտարկելով որպես
կրթության և
մասնագիտական
զարգացման համար
խոստումնալից
հնարավորություն



Կանանցտնտեսական հզորացման հետ կապված
քաղաքականության /	ծրագրերի /	ռազմավարությունների
համար կիրառելի ազգային ցուցանիշների շրջանակներ .

Ազգային
ծրագրեր/ռազմա
վարություններ

ԿՏՀ ցուցանիշներ
համապատասխան
ռազմավարությսւն

ից
(օրինակ,	չվճարձատրվող
տնային և խնամքի
աշխատանքի համար
ծախսված ժամանակի
համամասնությունը.,	

ղեկավար պաշտոններում
կանանց մասնաբաժինը.	և

այլն )

ԿՏՀ
համապատասխ

ան
բնութագրիչներ

ի
դեզագրեգացի

ան
(օրինակ,	տարիք;	սեռ,
տարածքը (քաղաքային

/	գյուղական);	
եկամուտը;	
ազգություն;	
միգրացիոն
կարգավիճակ.	

հաշմանդամություն;	և
այլն )

ԿՏՀ
համապատասխ
ան թիրախների
առկայությունը
(օրինակ,	x	տարում
հասնել լիարժեք և
արդյունավետ
աշխատանքի ,
արժանապատիվ
աշխատանք բոլոր
կանանց եւ

տղամարդկանց
համար):

Համապատ
ասխան

ցուցանիշնե
րի

պոտենցիալ
տվյալների
աղբյուրներ

ը
(օրինակ.	տ./տ
հետազոտություն

ներ;	
մարդահամարներ;	
վարչական

աղբյուրներ;		այլ)

Հայաստանի
2014-2025	թթ.	
Զարգացման
ռազմավարություն

ՀԶՌ- ի առաջընթացի
պարբերական գնա-
հատման համար
նախարարություններ ը
ներկայացնում են
հաշվետվություններ են
ՀՀ կառավարությանը ,	
որոնցում մանրամասն
նկարագրվում են
կատարված աշխա-
տանքները (ամսական,	
եռամսյակային ,	
տարեկան):

Ըստ սեռի,	
եկամտի,	
կրթական
մակարդակի,	
աշխատանքային

փորձի

ԿոնկրետԿՏՀ հա-
մապատասխան
թիախներ չեն
սահմանված

ՀՀ աշխ.	և սոց
հարցերի

նախարարութ -
յան

Զբաղվածությ
անպետական
գործակալությ
ուն,	Արմստատ



Կանանցտնտեսական հզորացման հետ կապված
քաղաքականության /	ծրագրերի /	ռազմավարությունների
համար կիրառելի ազգային ցուցանիշների շրջանակներ .

Ազգային
ծրագրեր/ռազմ
ավարություն
ներ

ԿՏՀ ցուցանիշներ
համապատասխան
ռազմավարությսւնից

(օրինակ,	չվճարձատրվող
տնային և խնամքի աշխատանքի
համար ծախսված ժամանակի
համամասնությունը.,	ղեկավար
պաշտոններում կանանց
մասնաբաժինը.	և այլն )

ԿՏՀ համա-
պատասխան
բնութագրիչնե

րի
դեզագրեգացի

ա
(օրինակ,	տարիք;	սեռ,
տարածքը (քաղաքային /	
գյուղական);	եկամուտը;	
ազգություն;	 միգրացիոն

կարգավիճակ.	
հաշմանդամություն;	և

այլն )

ԿՏՀ
համապատասխ

ան
թիրախների
առկայություն

ը
(օրինակ,	x	տարում
հասնել լիարժեք և
արդյունավետ
աշխատանքի ,
արժանապատիվ
աշխատանք բոլոր
կանանց եւ

տղամարդկանց
համար):

Համապատա
սխան

ցուցանիշնե
րի

ստացման
պոտենցիալ
տվյալների
աղբյուրնե

րը
(օրինակ.	տ./տ
հետազոտությունն

եր;	
մարդահամարներ;	
վարչական

աղբյուրներ;		այլ)

ՀՀ
կառավարու-
թյան 2017-2022 
թթ. ծրագիր

ՀՀ Վարչապետի N 803-
Ն որոշմամբ
հաստատված՝ Ծրագրի
մոնիտորինգի և
գնահատման
միջոցառումների
իրականացման
վերաբերյալ եռամ-
սյակային արդյունք-
ներ՝ սահմանված
ձևաչափով
տեղեկանք:

Ըստ սեռի, 
եկամուտի, 
կրթական
մակարդակի, 
աշխատանքային

փորձի

Կոնկրետ ԿՏՀ
համապատաս-
խանող
թիախներ

սահմանված չեն

ՀՀ աշխ. և
սոց հարցերի
նախարարու

-թյան
Զբաղվածու
թյան

պետական
գործակալու
թյուն, 

Արմստատ



Կանանցտնտեսական հզորացման հետ կապված
քաղաքականության /	ծրագրերի /	ռազմավարությունների
համար կիրառելի ազգային ցուցանիշների շրջանակներ

Ազգային
ծրագրեր/ռազմավ
արություններ

ԿՏՀ
ցուցանիշներ
համապատասխան
ռազմավարությսւ

նից
(օրինակ,	չվճարձատրվող
տնային և խնամքի
աշխատանքի համար
ծախսված ժամանակի
համամասնությունը.,	

ղեկավար պաշտոններում
կանանց մասնաբաժինը.	և

այլն )

ԿՏՀ համա-
պատասխան
բնութագրիչն

երի
դեզագրեգացի

ա
(օրինակ,	տարիք;	սեռ,
տարածքը (քաղաքային /	
գյուղական);	եկամուտը;	
ազգություն;	 միգրացիոն

կարգավիճակ.	
հաշմանդամություն;	և

այլն )

ԿՏՀ համապա-
տասխան

թիրախների
առկայությու

նը
(օրինակ,	x	տարում
հասնել լիարժեք և
արդյունավետ
աշխատանքի ,
արժանապատիվ
աշխատանք բոլոր
կանանց եւ

տղամարդկանց
համար):

Համապատաս
-խան

ցուցանիշներ
ի ստացման
պոտենցիալ
տվյալների
աղբյուրներ

ը
(օրինակ.	տ./տ

հետազոտություննե
ր;	մարդահամարներ;	

վարչական
աղբյուրներ;		այլ)

«Հայաստանի Հան-
րապետությունում
2018-2022 թթ.-ին
տղամարդկանց և
կանանց
հավասար
իրավունքների և
հա-վասար
հնարավորու-
թյունների քաղա-
քականության
իրականացման
ռազմավարությա
ն և
գործողություններ
ի ծրագրի
նախագիծ»

Մշտադիտարկումը և
գնահատումը
կիրականացվեն նաև
այլընտրանքային
եղանակներով, ըստ
պաշտոնական
վիճակագրական
տվյալների , 
վերլուծություն ների, 
հաշվետվություններ
և այլն:

Ըստ տարիքի, սեռի, 
տարածքի
�քաղաք/գյուղ�
եկամուտի , 
կրթական
մակարդակի, 
աշխատանքային
փորձի , 
հաշմանդամությա
ն, երեխաների
առկայության և
այլն

• Սոցիալ-
տնտե-սական
ոլորտում
գենդերային
խտրականու-
թյան հաղթա-
հարումը , 

• կանանց
տնտեսական
հնարավորու-
թյունների
ընդլայնումը.

ՀՀ աշխ. և սոց
հարցերի

նախարարութ -
յան Զբաղվա-
ծության

պետական գոր-
ծակալություն , 
Արմստատ



Սպառողներ և ՀՀ-ում կանանց տնտեսական
հզորացման (ԿՏՀ) նպատակով օգտագործվող

ազգային ցուցանիշների շրջանակներ

Ազգային
ծրագրեր/ռազմավարու
թյուններ

ՀՀ-ումԿՏՀ-նառնչվող
ազգային ցուցանիշների

համակարգի կիրառությունը
(օրինակ.	Ազգային/միջազգային

հաաշվետվություն ,	
առաջընթացի զեկույց ,	այլ)

Համապատաս-
խանպատաս-
խանատու
պետական
կառույց

Արմստատի
ներգրավվածու-

թյունը

Հայաստանի 2014-2025	թթ.	
Զարգացման
ռազմավարություն

ՀԶՌ-ի առաջընթացի գնահատ-
ման համարնախարարությու ն-
ները ներկայացում ենպարբերա -
կան հաշվետվություններ՝ՀՀ
կառավարությ ուն,կատարված
աշխատանքների վերաբերյալ
(ամսական,	եռամսյակային ,	
տարեկան):

ՀՀ աշխ. և սոց
հարցերի

նախարարության
Զբաղվածության
պետական

գործակալություն, 
Արմստատ

ՀՀ վիճակագրական
կոմիտեն պաշ-
տոնական վիճա-
կագրության
հիմնականպատաս-
խանատուն է.	

ՀՀ կառավարության 2017-
2022 թթ. ծրագիր

ՀՀ Վարչապետի N 803-Ն
որոշմամբ հաստատված՝
Ծրագրի մոնիտորինգի և
գնահատման միջոցառումների
իրականացման վերաբերյալ
եռամ-սյակային արդյունքներ՝
սահմանված ձևաչափով
տեղեկանք:

- " - - " -

«Հայաստանի Հան-
րապետությունում 2018-
2022 թթ.-ին
տղամարդկանց և
կանանց հավասար
իրավունքների և հա-
վասար հնարավորու-
թյունների քաղա-
քականության
իրականացման
ռազմավարության և
գործողությունների
ծրագրի նախագիծ»

- " - - " -


