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<<Լավագույն համայնք` գենդերային հարցերի լուծման ուղղությամբ>> գենդերային հավասարության 

բնագավառում  Արեգնադեմի գյուղապետարանի կողմից կատարված աշխատանքների մասին 

 

Արեգնադեմ համայնքի ղեկավարի  2009 թվականի  մայիսի 29-ի  որոշմամբ ստեղծվել է գենդերային  

հիմնախնդիրներով զբաղվող հանձնաժողով: 

 Յուրաքանչյուր տարի համայնքի ավագանու որոշմամբ բյուջեում նախատեսվում է համապատասխան 

գումար, որի նպատակն է համայնքում ավելի ակտիվ դարձնել կանանց, ընդգրկել նրանց քաղաքական կյանքում, 

մասնակից դարձնել համայնքի որոշումների կայացման մեջ:  Համայնքում  գենդերային խնդիրների լուծմանն 

աջակցելու համար համայնքն համագործակցում է տարբեր հասարակական և միջազգային 

կազմակերպությունների հետ հաճախ է կազմակերպվում կլոր սեղաններ, հանդիպումներ, սեմինարներ,  

քննարկումներ հանդիսություններ, միջոցառումներ: 

 Գենդերային քաղաքականության հարցերով համայքը համագորակցում է ,,Կանաչ արահետ’’ 

,,Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա’’ ,,Բիոսոֆիա “  և Շիրակի մրցունակության կենտրոն ՀԿ-

ների ինչպես նաև համայնքի ղեկավարը որպես կին համայնքի ղեկավար  ԱՄՆ դեսպանատան քաղաքական և 

տնտեսական բաժնի հետ համատեղ մասնակցել է կլոր սեղան քննարկման՝ <<Կանանց դերը քաղաքականության 

մեջ>> թեմայով, ինջպես նաև Թբիլիսիում մասնակցել է միջազգային համաժողովի Գերմանիայի միջազգային 

համագործակցության ընկերության «Համայնքների զարգացում Հարավային Կովկասում», ԳՄՀԸ «Գենդերային 

հավասարության եւ կանանց իրավունքների խթանում» ծրագրի աջակցությամբ «Տեղական մակարդակով 

որոշումների կայացմանը կանանց մասնակցությանն ուղղված ռազմավարություններ» թեմայով: 

Գյուղապետարանում անցկացվել է «Գենդերային հավասարության եւ կանանց իրավունքների խթանում»  

սեմինար-քննարկում 



Գյուղապետարանում պատասխանատու պաշտոններ են զբաղեցնում 3 կանայք, գյուղի միջնակարգ դպրոցի 

տնօրենը կին է: 

Համայնքում հաճախ կազմակերպվող տարբեր միջոցառումներին, սեմինարներին ,զեկուցումներին 

մասնակցում են համայնքի բնակչության70 տոկոսից ավելին, ընդ որում կանանց մասնակցությոան թիվն ավելի 

բարձր է` մասնակիցների 80-90 տոկոսը, կանայք բարձրաձայնում են իրենց հուզող հարցերը, որոնցից մեծ 

մասը արդեն լուծվել է: 

Համայնքում մեծ աշխատանք է տարվում նաև կանանց ներգրավվածությունը աղետների ռիսկերի 

նվազեցման  գործընթացում, հայկական կարմիր խաչի և Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ 

համատեղ համայնքում ստեղծվել է փրկարարական թիմ, որի 20 անդամներից 10-ը կանայք են, որը ևս մեկ 

անգամ ապացուցում է այն փաստը, որ կանանց դերակատարությունն ապահով համայնքներ ստեղծելու գործում 

շատ կարևոր է:  

 

Համայնքում ստեղծվել է գյուղական կանանց խորհուրդ, որն ,,Կանաչ արահետ” ՀԿ-ի հետ 

իրականացնում է խոշոր ծրագիր, 2014 թվականին համայնքում կգործի պանրի արտադրության կոոպերատիվ, 

որտեղ կբացվեն նոր աշխատատեղեր և հիմնականում կաշխատեն կանայք: 

  Համայնքում կարելի է հաղթահարված համարել գենդերային կարծրատիպերը: 

 Գենդերային քաղաքականության մեջ իրենց լուրջ դերակատարումն ունեն նաև ավագանու անդամները, որոնցից 

մեկը կին է:Ավագանու անդամների մասնակցությամբ քննարկվել և նախատեսվել են համապատասխան 

դրամական հատկացումներ: Այդ քննարկումների ժամանակ կարևոր նշանակություն է տրվում հասարակական 

կազմակերպությունների առաջարկությանը: 

Համայնքի ղեկավարը կին է: 

 Գյուղապետարանում  աշխատում են. 
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