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Հայաստանի Հանրապետություն 

 

ՊԵԿԻՆ+25 

 

Պեկինի հռչակագրի և Գործողությունների ծրագրի 

իրականացման ազգային զեկույց1  

 

 
Բաժին 1. Առաջնահերթություններ, ձեռքբերումներ, մարտահրավերներ և ձախողումներ 

 

1. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, որո՞նք են եղել գենդերային հավասարության 

և կանանց հզորացման ոլորտում կարևորագույն ձեռքբերումները, մարտահրավերները և 

առաջընթացը: 

 

2015թ.-ի դեկտեմբերի 6-ին ՀՀ-ում հանրաքվեի միջոցով ընդունվեցին սահմանադրական 

փոփոխությունները, ինչն իր դրական ազդեցությունն ունեցավ նաև գենդերային 

քաղաքականության իրականացման գործում, մասնավորապես, ՀՀ Սահմանադրության 

(2015թ.-ի խմբագրությամբ) 30-րդ հոդվածով ամրագրվել է կանանց և տղամարդկանց 

իրավահավասարությունը: Նաև կարևոր նշանակություն են ունեցել՝ 

• 2016թ.-ի նոյեմբերին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների երկու մոնիտորինգային 

մարմիններում՝ Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի (CEDAW) և 

Խոշտանգումների դեմ կոմիտեի (CAT) հայկական կողմին ուղղված համապատասխան 

հանձնարարականները,  

• 2017թ.-ի մարտին Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին 

կոմիտեի (CPRD) համապատասխան հանձնարարականները, 

• 2016թ.-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած ՄԱԿ-ի «Կայուն զարգացման 2030 

օրակարգում» ներառված կայուն զարգացման նպատակները,  

• 2014-2016թթ.-ին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպայի Միության միջև 

ստորագրված «Արտոնությունների ընդհանրացված և համալրված համակարգ» («GSP+») 

առևտրային ռեժիմի մասին (2014թ.), «Աջակցություն Հայաստանում մարդու իրավունքների 

պաշտպանությանը» (2015թ.) և «Հանրային ֆինանսական քաղաքականության 

բարեփոխումները Հայաստանում» ԵՄ բյուջետային աջակցության համաձայնագրերը:  

ՀՀ օրենսդրությունը չի պարունակում կանանց իրավունքները սահմանափակող նորմեր, 

հակառակը՝ նախատեսում է առավելություններ և առանձնահատկություններ հղի կամ մինչև 

տարբեր տարիքի (1, 3, 8 և այլ տարեկան) երեխաներ ունեցող կանանց համար, իսկ կանանց և 

տղամարդկանց միջև իրավահավասարության սկզբունքը լայնորեն արտացոլված է ՀՀ ողջ 

օրենսդրության մեջ: Օրենսդրությամբ հռչակված նորմերը գործնական քաղաքականության 

                                                           
1 Զեկույցի հայերեն, ոչ պաշտոնական տարբերակը տրամադրվել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից 
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մաս դարձնելու համար կառավարության կողմից ընդունվել և իրականցվել են նաև 

նպատակային ռազմավարական ծրագրեր: 

Վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանում իրականացվել են հետևյալ քայլերը 

գենդերային հավասարության և կանանց հզորացման ոլորտում՝  

1) ՀՀ կառավարության 2019թ.-ի փետրվարի 28-ի N 197-Լ որոշմամբ հաստատվել է ՄԱԿ-

ի անվտանգության խորհրդի «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» N 1325 բանաձևի 

դրույթների իրացման գործողությունների 2019-2021թթ.-ի ազգային ծրագիրը և ծրագրի 

իրականացման ժամանակացույցը, 

2) 2017թ.-ի դեկտեմբերի 28-ի ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությամբ 

հավանություն է տրվել «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության 

կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի մասին» ԵԽ կոնվենցիային (այսինքն այս կոնվենցիան 

ստորագրվել է, բայց դեռ չի վավերացվել),  

3) ՀՀ կառավարության 2017թ.-ի ապրիլի 20-ի N 410-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ 

արտաքին գործերի նախարարության «Դասընթացավարների վերապատրաստում. կանանց 

ազդեցության և տղամարդկանց ու կանանց իրավահավասարության խթանում» ծրագրի 

արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017թ.-ի նախահաշիվը,  

4) ՀՀ կառավարության 2015թ.-ի մարտի 26-ի նիստի N 13 արձանագրությամբ 

հավանություն է տրվել Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության 

քաղաքականության 2015թ.-ի միջոցառումների տարեկան ծրագրին, իսկ ՀՀ վարչապետի 2015թ.-

ի մարտի 9-ի N 178-Ա որոշմամբ հաստատվել է Կանանց և տղամարդկանց հավասար 

իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման հարցերով զբաղվող խորհրդի2 

անհատական կազմը,  

5) Դատարանների նախագահների խորհրդը 2014թ.-ի օգոստոսի 29-ի N 04-Ն որոշմամբ 

անդրադարձել է դատավորների թեկնածուների միջև սեռային (գենդերային) 

հավասարակշռությանը նպաստելուն, որն ի թիվս այլ հարցերի նաև միտված էր կին 

դատավորների թվի ավելացմանը դատական համակարգում: 

Գենդերային քաղաքականությանն առնչվող հարցերից զգալի քայլեր են իրականացվել 

ընտանեկան բռնության և թրաֆիքինգի դեմ պայքարի ոլորտներում: 

2017թ.-ին Արդարադատության նախարարությունը նախաձեռնել է ընտանեկան 

բռնության վերաբերյալ իրազեկող քարոզարշավ, որի նպատակն է եղել հասարակությանը 

իրազեկել խնդրի և դրա դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցների մասին։ Արդյունքում 2017թ.-ի 

դեկտեմբերի 13-ին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունել է «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, 

ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում 

համերաշխության վերականգնման մասին» օրենքը, որն ապահովում է կանխարգելիչ և 

պաշտպանական մեխանիզմներ ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց համար, ինչպես 

նաև նրանց պետական աջակցության երաշխիքները:3 2018թ.-ի փետրվարի 27-ին ՀՀ 

կառավարությունն ընդունել է Օրենքի արդյունավետ կիրառմանն ուղղված գործողությունների 

                                                           
2 Այս խորհուրդը ստեղծվել է ՀՀ վարչապետի 2014թ.-ի նոյեմբերի 19-ի N 1152-Ա որոշմամբ: 
3 2014թ.-ի դեկտեմբերի 17-ին ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընդունվել է «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը, որը 

կարգավորում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց սոցիալական աջակցության տրամադրման, 

մասնավորապես, այդ անձանց կացարան տրամադրելու, նրանց սոցիալական խնդիրներին լուծումներ գտնելու հետ 

կապված հարաբերությունները:  
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ծրագիրը, իսկ հունիսի 10-ին ստեղծել է Ընտանիքում բռնության կանխարգելման խորհուրդը4, 

որն ընտանեկան բռնության կանխարգելման քաղաքականության համակարգող մարմին է: 

2019թ.-ի հունվարին կայացել է այդ խորհրդի անդրանիկ նիստը: Կառավարությունը և 

պատասխանատու մարմինները նաև մշակել են համապատասխան որոշումներ, որոնք բխում 

են վերը նշված օրենքից5:  

ՀՀ-ում իրականացվել են թրաֆիքինգի դեմ պայքարի 5 ազգային ծրագրեր (վերջինը՝ 2016-

2018թթ.), ներկայում մշակվել է 2019-2021թթ. ծրագիրը: 2014թ.-ի դեկտեմբերի 17-ին ՀՀ Ազգային 

Ժողովն ընդունել է «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման և 

աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը, որի կիրարկումն ապահովելու նպատակով ՀՀ 

կառավարությունը հաստատել է հետևյալ որոշումները` 

• «Գործընկեր հասարակական կազմակերպությունների ընտրության կարգը, 

մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովում 

հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ընտրության կարգը 

հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30.07.2015 թ. N851-Ն որոշումը, 

• «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի 

հիմնական և պահեստային կազմերը սահմանելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2015թ.-ի 

սեպտեմբերի 15-ի N 835-Ա որոշումը, 

• «Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի 

նույնացման հանձնաժողովի աշխատակարգը և Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց 

թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից Հայաստանի 

Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով 

խորհուրդ ներկայացվող հաշվետվության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2015թ.-

ի հոկտեմբերի 15-ի N1200-Ն որոշումը, 

• «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերին, զոհերին և հատուկ 

կատեգորիայի զոհերին օրենքով նախատեսված աջակցության տրամադրման կարգը և չափերը 

սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2016թ.-ի մայիսի 5-ի N492-Ն որոշումը, 

• «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի և հատուկ կատեգորիայի զոհերի 

անվտանգ վերադարձի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 

2016թ.-ի ապրիլի 6-ի N 353-Ն որոշումը, 

                                                           
4 Խորհուրդը կազմված է 25 անդամից, ովքեր խորհրդի աշխատանքներին մասնակցում են հասարակական 

հիմունքներով: Խորհրդի նախագահը լիազոր մարմնի ղեկավարի՝ ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի 

ոլորտը համակարգող տեղակալն է: 
5 Այդ ակտերն են՝ ««Ընտանիքում բռնության ենթարկվածների ապաստարաններին և դրանց անձնակազմին ներկայացվող 

պահանջները, ընտանիքում բռնության ենթարկվածների համար նախատեսված ապաստարանների ֆինանսավորման 

պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու» ՀՀ կառավարության որոշումը (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2019թ.-ի 

մարտի 29-ի N364-Ն որոշմամբ), «Ընտանիքում բռնության դեպքերի կենտրոնացված հաշվառման կարգը սահմանելու 

մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը, «Ընտանիքում բռնության ենթարկվածների ժամանակավոր աջակցության 

հաշվեհամարի տնօրինման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը (հաստատվել է ՀՀ 

կառավարության 2019թ.-ի մարտի 29-ի N 333-Ն որոշմամբ), «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման խորհրդի 

ձևավորման կարգը և գործառույթները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը (հաստատվել է ՀՀ 

կառավարության 2018թ.-ի հուլիսի 10-ի N 786-Ն որոշմամբ), «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման խորհրդի 

անհատական կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշումը (հաստատվել է ՀՀ վարչապետի 2018թ.-ի 

դեկտեմբերի 28-ի N1685-Ա որոշմամբ) և այլն: 
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• «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերին, զոհերին, հատուկ 

կատեգորիայի զոհերին և նրանց օրինական ներկայացուցիչներին «Մարդկանց թրաֆիքինգի և 

շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով 

նախատեսված պաշտպանության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 2015թ.-ի հոկտեմբերի 29-ի N 1356-Ն որոշումը: 

Զուգահեռաբար իրականացվել են նոր ընդունված իրավական ակտերի ներդրման 

աշխատանքներ, մասնավորապես, հանրապետության մարզերում կազմակերպվել են 

վերապատրաստումներ, որի մասնակիցներն են եղել ՀՀ ոստիկանության մարզային 

բաժանմունքների, մարզպետարանների բաժինների, սոցիալական տարածքային կենտրոնների, 

զբաղվածության ծառայությունների, խնամակալության մարմինների 

ներկայացուցիչները(աշխատանքները շարունակական են): 

Օրենսդրական բարեփոխումներին զուգընթաց վերջին 5 տարիների ընթացքում երկրում 

շարունակվել են գենդերային քաղաքականությանն ուղղված նպատակային ծրագրերի 

իրականացումը: Մասնավորապես, 2014-2015թթ.-ի ընթացքում շարունակվել է վերը նշված 

«Գենդերային քաղաքականության 2011-2015թթ.-ի ռազմավարական ծրագիրը» և «Ընդդեմ 

գենդերային բռնության 2011-2015թթ.-ի ազգային ծրագիրը»: Յուրաքանչյուր տարի՝ այդ թվում 

2014-2015թթ.-ի համար վերոնշյալ ծրագրերով նախանշված նպատակներն իրականացնելու 

համար ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել են գենդերային քաղաքականության և ընդդեմ 

գենդերային բռնության տարեկան ծրագրեր: Տարբեր պետական, հասարակական և միջազգային 

կառույցների կողմից իրականացվել են աշխատանքներ, որոնք ուղղված են եղել. 

• գենդերային հավասարության մշտադիտարկման և գնահատման, գործընկերային 

հարաբերությունների բարելավման մեխանիզմների ներդրմանը, 

• կանանց և տղամարդկանց առողջության բարելավմանը, 

• կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնմանը, աղքատության 

հաղթահարմանը, գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

գործընթացներում կանանց մասնակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը և 

շուկայական հարաբերություններում մրցակցային միջավայրի ձևավորմանը, 

• կրթության և գիտության պետական քաղաքականության մեջ գենդերային 

հավասարության վերաբերյալ գիտելիքների հաղորդմանը, 

• մարզային և համայնքային մակարդակներում գենդերային քաղաքականության 

մշակման և իրականացման արդյունավետության բարձրացմանը, այդ աշխատանքների 

համակարգմանն ու մշտադիտարկմանը, 

• հասարակությունում գենդերային հիմնահարցերի լուսաբանմանը, սեռի հատկանիշով 

խտրական գործելակերպի հաղթահարմանը և զանգվածային լրատվամիջոցներով դրանց 

տարածմանը, 

• ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության, նրանց տրամադրվող 

ծառայությունների բարելավմանն ու այդ ծառայությունների առավել արդյունավետ 

կազմակերպմանը, 

• տարբեր ոլորտների մասնագետների որակավորման, նրանց ընտանեկան բռնության 

վերաբերյալ գիտելիքների հաղորդմանը, 

• հասարակությունում սեռի հատկանիշով բռնության երևույթի կանխարգելմանը, 

բռնության երևույթի հանդեպ անհանդուրժողականության միջավայրի ձևավորմանը, սեռի 
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հատկանիշով բռնությանը նպաստող կարծրատիպերի վերացմանը և սեռի հատկանիշով 

բռնության մասին իրազեկման բարձրացմանը, տեղեկատվական և մեթոդական աջակցությանը: 

ՀՀ կառավարությունը 2018-2019թթ.-ից ձեռնամուխ է եղել գենդերային հավասարության 

ապահովման մի շարք գործուն մեխանիզմների վերագործարկմանը և/կամ ներդրմանը, ինչպես 

Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և 

հավասար հնարավորությունների ապահովման հարցերով խորհրդի վերակազմավորումը՝ 

կանանց և տղամարդկանց հավասարության խնդիրներին վերաբերող աշխատանքները 

համակարգելու ու կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման ազգային մեխանիզմ ձևավորելու նպատակով, 

Գենդերային թեմատիկ խմբի վերագործարկումը, Եվրոպական միության աջակցությամբ 

գենդերային զգայուն բյուջետավորման գործիքակազմի մշակումն ու ներդրումը։ 

Հայաստանը որոշ չափով բարելավել է «Գենդերային ճեղքվածքի ցուցանիշը» (Gender Gap 

Index), որը որոշվում է չորս առանցքային ոլորտներում՝ տնտեսություն, քաղաքականություն, 

կրթություն և առողջապահություն։ Այն արտացոլում է կանանց և տղամարդկանց 

հնարավորությունների միջև եղած տարբերությունը նշված ոլորտներից յուրաքանչյուրում: 

2016թ.-ին Հայաստանը «Գենդերային ճեղքվածքի ցուցանիշով» 145 երկրների ցանկում 102-րդ 

տեղում էր, 2017թ.-ին՝ 97-րդ, իսկ 2018թ.-ին՝ 98-րդ տեղում: Տնտեսական գործունեության 

ոլորտում «Գենդերային անհավասարակշռության ցուցանիշներով» (տղամարդկանց և կանանց 

զբաղվածության մակարդակի հարաբերակցություն, հավասար վարձատրությունը միևնույն 

կամ համարժեք աշխատանքի դիմաց և այլն) Հայաստանը 72–րդ տեղում է: Խնդրահարույց է 

քաղաքականության ոլորտում գենդերային հավասարության ճեղքվածքի ցուցանիշը, որով 

Հայաստանը 115–րդ տեղում է: Չնայած այդ ամենին, առկա են նաև որոշակի խնդիրներ6: 

                                                           
6 Այս խնդիրներից են՝ 

• Հայաստանի աշխատանքային շուկայում կանանց տնտեսական ակտիվության մակարդակը 52.8% է, որը զգալիորեն 

ցածր է, քան տղամարդկանցը՝ 70.7%: Գործատուների 79.6%-ը և ինքնազբաղվածների 54.4%-ը տղամարդիկ են, մինչդեռ 

առանց վարձատրության աշխատողների մեջ կանայք կրկնակի գերազանցում են տղամարդկանց («Հայաստանի կանայք 

և տղամարդիկ, 2018» վիճակագրական գրքույկ),  

• տնտեսապես ոչ ակտիվ կանանց 47.0%-ը տնային տնտեսուհիներն են կամ տնային տնտեսությամբ զբաղվողների 

98.5%-ը կանայք են, ընդ որում, այդ կանանց 42.4%-ն ունի բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն 

(«Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018» վիճակագրական ժողովածու),  

• գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված է հանրապետության աշխատանքային ռեսուրսների 15.7%-ը կամ 

զբաղվածների 31.3%-ը, որոնց թվում կանայք կազմում են 52.9%, ինչը նրանց դարձնում է գյուղատնտեսության 

զարգացման առավել կարևոր մասնակից, ոչ ֆորմալ զբաղվածության պարագայում նրանք զրկված են սոցիալական 

երաշխիքներից («Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018» վիճակագրական ժողովածու),  

• տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի հետազոտության 2016թ. արդյունքներով գյուղական վայրերում 

տնային տնտեսությունների 27,8%-ն են գլխավորում կանայք, ընդ որում, այդ տնտեսություններն իրենց մեկ շնչին ընկնող 

եկամուտներով գրեթե կրկնակի զիջում են տղամարդկանց կողմից ղեկավարվող տնտեսությունների եկամուտներին, 

• Հայաստանի Հանրապետությունում պտղաբերության (ծնելիության գումարային) գործակիցը մեկ կնոջ հաշվով 2017 

թ. կազմել է 1.576 միավոր 2016 թ. 1.647 միավորի համեմատ` ինչը զգալիորեն ցածր է բնակչության պարզ 

վերարտադրության համար անհրաժեշտ 2.150 ցուցանիշից, 

• բազմանդամ և երեխաներ ունեցող տնային տնտեսությունների շրջանում աղքատ լինելու հավանականությունը 

բարձր է. մինչև 18 տարեկան երեք կամ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներում աղքատ է երեխաների 44.6%-ը` բոլոր 

երեխաների մեջ 34.2%-ի համեմատ, իսկ մեծ ընտանիքներում ծայրահեղ աղքատ է երեխաների 3.8%-ը` ընդհանուրի մեջ 

2.0%-ի համեմատ («Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2017» վիճակագրական-վերլուծական 

զեկույց)։ 
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Ավելին, 2017թ.-ի մայիսի 4-ին ընդունվել է «Մարդու իրավունքների պաշտպանության 

ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը 

հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության թիվ 483-Ն որոշումը, որով նախատեսվել են մի շարք 

գործողություններ գենդերային հավասարության և կանանց իրավունքների պաշտպանության 

տեսանկյունից։   

ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի առանձնահատկություններից է կանանց ներգրավվածությունը 

մասնագիտական ոլորտում: Ըստ Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամի 

հետազոտության և հավաքագրած տվյալների՝ ՀՀ-ում 2018-2019թթ. ՏՀՏ ոլորտում կանանց և 

աղջիկների ներգրավվածությունը կազմում է 37%: Այս ցուցանիշով Հայաստանը գտնվում է 4-րդ 

hորիզոնականում՝ առաջ անցնելով Կանադայից և ԱՄՆ-ից:  

Ցուցանիշն աստիճանաբար ավելի է մեծանում ոլորտի կազմակերպությունների 

քաջալերման և ստեղծված պայմանների շնորհիվ, մասնավորապես՝ աշխատանքի և ընտանիքի 

համատեղում, վճարվող մայրական խնամք, ընկերություններում մանկան և մայրական խնամքի 

անկյունների ստեղծում: 

ՏՀՏ ոլորտում առաջնահերթ են մասնագիտական բարձր ունակությունները և 

հմտությունները: Ոլորտում կանանց մասնագիտական, ձեռնարկատիրական և առաջնորդային 

հմտությունների զարգացմանը նպաստող պայման և գործոն է նաև բնագիտական, 

տեխնիկական ԲՈՒՀ-երում և գիտահետազոտական կենտրոններում ուսանող և դասավանդող 

կանաց ու աղջիկների թիվը: 

 

 

2. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, որո՞նք են եղել այն հինգ հիմնական 

առաջնահերթությունները, որոնք նպաստել են կանանց և աղջիկների առաջընթացին՝ լինի դա 

օրենքների, քաղաքականության և/կամ ծրագրերի միջոցով (խնդրում ենք նշել 

համապատասխան կատեգորիաները): 

 

1. Կանանց դերի բարձրացումը հակամարտությունների կանխարգելման, լուծման, 

խաղաղապահության, խաղաղաշինության, մարդասիրական այլ առաքելություններում 

ներգրավվածության, ինչպես նաև հետկոնֆլիկտային շրջանում վերականգնողական 

գործողություններին նվիրված հարցերում. ՀՀ կառավարության 2019թ.-ի փետրվարի 28-ի N 197-

Լ որոշմամբ հաստատվել է «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 

բանաձևի համաձայն գրված ազգային ծրագիրը»: «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» 

ծրագիրն իրականացվել է ի կատարումն 2017թ.-ի մայիսի 4-ի N483-Ն որոշմամբ ՀՀ 

կառավարության կողմից ընդունված Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային 

ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագրի 76-րդ կետի՝ ՀՀ 

արտաքին գործերի նախարարության համակարգմամբ: 

Ազգային ծրագիրը մշակելու նպատակով 2017թ.-ի սեպտեմբերի 13-ին ՀՀ վարչապետի 

N1014-Ա որոշմամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկված են 

եղել շահագրգիռ բոլոր նախարարությունների ու գերատեսչությունների ներկայացուցիչները: 

Այս ոլորտում ՀՀ ազգային ծրագրի առկայությունը Հայաստանին հնարավորություն է տալիս 

1325  բանաձևի դրույթները տեղայնացնելու շնորհիվ լուծել Հայաստանի համար կարևորություն 

ներկայացնող մի շարք հարցեր, օրինակ՝ ուշադրության կենտրոնում պահել սահմանամերձ 
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համայնքներում կանանց տնտեսական և սոցիալական զարգացման խնդիրները, ապահովել 

տեղահանված կանանց և աղջիկների հատուկ պաշտպանությունը, նպաստել խաղաղապահ 

առաքելություններում կանանց ընդգրկմանը, պաշտպանության համակարգում կանանց 

իրավունքների պաշտպանությանը և այլն: Ազգային ծրագրի կառուցվածքը և ձևաչափը 

համապատասխանում են միջազգային կազմակերպությունների կողմից այս հարցով մշակված 

չափանիշներին:  

2. Հղի կանանց պաշտպանությունը և պտղի սեռով պայմանավորված աբորտների 

արգելքը և վերարտադրողական առողջության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների 

ապահովումը. ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կողմից հրապարակվել է «Աշխարհի 

բնակչությունը 2017թ.» հերթական տարեկան զեկույցը «Անջատ աշխարհներ. 

վերարտադրողական առողջությունը և իրավունքները անհավասարության դարում»7 

խորագրով: Այն անդրադառնում է անհավասարության դրսևորումներին և ազդեցությանը 

հետևյալ ոլորտներում. մայրական մահացությունը, հղիների խնամքը, եկամուտների 

բաշխվածությունը բնակչության և սեռերի միջև, աշխատանքի և կրթության կարևորությունը 

տղամարդկանց և կանանց համար և այլն: Զեկույցում ներկայացված է Հայաստանում 

արձանագրված դրական փորձը` որպես հղիների խնամքի և առողջապահական 

ծառայությունների մատչելիության առումով անհավասարությունների կրճատման լավագույն 

օրինակ: Հայաստանը նաև 2016թ.-ին ստացել է «Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը 

վերացրած երկիր» միջազգային հավաստագիրը: 

Համաձայն վիճակագրության՝ ծնունդների բնականոն սեռային հարաբերակցություն է 

համարվում 102-106 տղա յուրաքանչյուր 100 աղջիկ նորածինների հաշվով, մինչդեռ 

Հայաստանում սկսած 1993թ.-ից այն կազմում է 114-115 տղա 100 աղջկա նկատմամբ: Խնդիրը 

հատկապես արտահայտված էր մարզերում (Գեղարքունիք, Արագածոտն, Արմավիր), որտեղ 

100 աղջկա դիմաց հաշվում է 124 տղա8:  

Այս ուղղությամբ 2016թ.-ին լրացում է կատարվել «Մարդու վերարտադրողական 

առողջության և վերարտադրողական առողջության մասին» ՀՀ օրենքում, որի 10-րդ հոդվածում 

սահմանվեց սեռով պայմանավորված աբորտների արգելքը, ինչպես նաև Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 47.12-րդ հոդվածում սահմանվել է վարչական 

պատասխանատվություն բժշկի կողմից հղիության արհեստական ընդհատում (աբորտ) 

կատարելուց առաջ և հետո օրենքով նախատեսված անհրաժեշտ միջոցառումներ 

չիրականացնելու համար: Միաժամանակ հասարակական կազմակերպությունների հետ 

համատեղ լայնածավալ աշխատանք կատարվեց աղջիկ երեխայի կարևորման, հուսալի սերունդ 

լինելու վերաբերյալ:  

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ.-ի մայիսի 08-ի N1129-Ա և ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարի 2015թ.-ի մայիսի 13-ի N75-Ա/1 համատեղ հրամանով 

հաստատվել է «Պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների 

2015-2017թթ.-ի կանխարգելման ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների 

                                                           
7 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2017_EN_SWOP.pdf: 
8 Այս ցուցանիշով Հայաստանը հայտնվել է սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատման վատագույն ցուցանիշներ 

ունեցող երկրների շարքում (Չինաստան, Հնդկաստան, Ադրբեջան, Ալբանիա): Ավելին, երրորդ և հաջորդ երեխաների 

դեպքում այդ ցուցանիշը շատ ավելի բարձր է (2008-2012թթ. միջին ցուցանիշը կազմել է` 164 տղա 100 աղջկա դիմաց): 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2017_EN_SWOP.pdf
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ժամանակացույցը», որի իրականացումն ապահովվել է ԵՄ ֆինանսավորմամբ «Մարդկային 

զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ը: 

2015-2017թթ. պետական ծրագրի արդյունքում ՀՀ մարզերում և քաղաքային 

համայնքներում ապահովվել են համապատասխան կարողություններ, բարձրացվել է 

հասարակական իրազեկվածության մակարդակը և ձևավորվել է քաղաքականության 

նպաստավոր միջավայր։ Միջոցառումների և գործողությունների նման հավասարակշռված 

համադրումը, հարուստ գործիքաշարի ընտրությունն ու դրանց կիրառման 

հաջորդականությունը դարձել են ծրագրի ձեռքբերումների հիմնական գրավականը։ 

Եթե 2016թ.-ի տարեսկզբի տվյալներով նորածինների սեռերի համամասնությունը կազմել 

է 113 տղա՝ 100 աղջկա հաշվով, ապա 2018թ.-ի տարեսկզբի տվյալներով ՀՀ ԱՎԾ-ն արձանագրել 

է նորածինների սեռերի անհամամասնության նշանակալի նվազում՝ 110 տղա` 100 աղջկա 

հաշվով։  

3. Վերարտադրողական առողջության պահպանմանն ուղղված նախնական 

նվազագույն ծառայությունները. ՀՀ առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ 

«Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ» հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի բնակչության 

հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ 2017թ.-ին իրականացվել են 

«Արտակարգ իրավիճակներում վերարտադրողական առողջության նվազագույն նախնական 

ծառայությունների փաթեթ» թեմայով դասընթացներ Սյունիքի մարզի թվով 173 հրշեջ-

փրկարարների և 140 բուժաշխատողների, Արմավիրի մարզի թվով 25 հրշեջ-փրկարարների և 30 

բուժաշխատողների, ինչպես նաև 2018թ.-ին Տավուշի մարզի թվով 150 հրշեջ-փրկարարների և 

119 բուժաշխատողների համար, որի արդյունքում մասնակիցները ձեռք են բերել 

համապատասխան գիտելիք և հմտություն՝ վերարտադրողական առողջության պահպանմանն 

ուղղված նախնական նվազագույն ծառայությունների փաթեթի արդյունավետ կիրառման 

ուղղությամբ: 

Վերարտադրողական առողջության պահպանմանն ուղղված նախնական նվազագույն 

ծառայությունների փաթեթն իրենից ներկայացնում է առաջնահերթ համալիր միջոցառումների 

շարք, որոնք ձեռնարկվում են արտակարգ իրավիճակներում՝ ապահովելու նորածինների, 

կերակրող մայրերի, հղի կանանց և աղջիկների անվտանգությունը՝ իջեցնելու նրանց 

մահացության և հիվանդացության մակարդակը:  

2019թ.-ի միջոցառումների շրջանակներում նախատեսվում է նմանատիպ դասընթացներ 

կազմակերպել ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության Շիրակի մարզային փրկարարական 

վարչության և հրշեջ-փրկարարական ջոկատների աշխատակիցների և ՀՀ Շիրակի մարզի 

բուժաշխատողների համար: 

4. Հանրակրթական դպրոցում մարդու իրավունքների, այդ թվում՝ կանանց և 

տղամարդկանց հավասարության հարցերին նվիրված դասընթացների նախատեսումը. 

հանրակրթական դպրոցի 8-12-րդ դասարանների «Հասարակագիտություն» առարկայի 

չափորոշիչում և ծրագրում ընդգրկված են մարդու հիմնարար իրավունքներին, կանանց և 

տղամարդկանց իրավահավասարությանը, բռնության վերացմանը, հանդուրժողականությանը 

և քաղաքացիական հասարակությանը վերաբերող թեմատիկ միավորներ: Գենդերային 

թեմատիկ նյութերը ներառված են տարրական դասարաններում «Ես և շրջակա աշխարհը» 

առարկայի ծրագրում: Սովորողները նշված առարկաների դասավանդման ընթացքում 

իրազեկվում են կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությանը վերաբերող թեմաների շուրջ: 
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Վերոնշյալից զատ 2008թ.-ից հանրակրթական դպրոցում իրականացվում է 

«Հանդուժողականության կրթություն» ծրագիրը և տարբեր դասարաններում ներդրվել է 

համապատասխան ուսուցչի (դասղեկի) ձեռնարկ: Տարրական դպրոցում ձեռնարկը կոչվում է 

«Հանդուրժողականության ուսուցում», հիմնական դպրոցում` «Բազմազանություն և 

հանդուրժողականություն», իսկ ավագ դպրոցում` «Արժանապատվություն և 

հանդուրժողականություն»: Այս ձեռնարկները հնարավորություն են ընձեռում ուսուցիչներին 

աշակերտների հետ տարվող դաստիարակչական և լուսաբանման աշխատանքներում 

անդրադառնալ հասարակության բոլոր անդամների հանդեպ հանդուրժողականության 

ձևավորմանն ու դրսևորմանը: Ծրագիրը սովորողներին ուսուցանում է 

հանդուժողականություն, համագործակցություն, նպաստում է կոնֆլիկտների լուծմանը և այլն: 

Ծրագրի շրջանակներում համապատասխան վերապատրաստում են անցել ձեռնարկը կիրառող 

մանկավարժները: 

ԱՄՆ պետքարտուղարության Թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ 

համագործակցության բյուրոյի կողմից ֆինանսավորվող և «ՓԻ-ԷՅՉ Ինթերնեշնլ» 

կազմակերպության կողմից իրականացվող «Իրավական կրթություն և ակտիվ մասնակցություն 

ծրագրի» շրջանակում 2018թ.-ի հունվար-մարտ ամիսներին ստեղծվել են երկու 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ ՀՀ ավագ դպրոցների դպրոցական տեսուչների 

օգտագործման համար: Երկու ձեռնարկներն էին՝ «Իրավական խճանկար» ձեռնարկի 

խմբագրված և նոր թեմաներով համալրված տարբերակը և «Ընտանիքում բռնության 

վերաբերյալ դասապլաններ»-ի հավաքածուն: 2018թ.-ի մայիսի 16-17-ին և մայիսի 19-20-ին «ՓԻ-

ԷՅՉ Ինթերնեշնլ»-ի կողմից 53 դպրոցական տեսուչների համար կազմակերպվել են 

վերապատրաստման դասընթացներ` ուղղված դպրոցներում անչափահասների հետ նրանց 

աշխատանքների շրջանակում վերոնշյալ ձեռնարկների արդյունավետ կիրառմանը: 

ԱՄՆ միջազգային զարգացան գործակալության կողմից իրականացվող՝ «Հայաստանում 

գենդերային հավասարության ապահովման և կանանց հնարավորությունների ընդլայնման» 

եռամյա ծրագրի շրջանակներում, ԵՊՀ-ում հիմնադրվել է «Գենդերային և առաջնորդության 

ուսումնասիրությունների կենտրոնը», որի հիմնական նպատակն է նպաստել գենդերային 

հավասարության և առաջնորդության զարգացմանը հայ հասարակությունում: Գենդերային 

հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը իրականացնում է լայնածավալ 

հետազոտական, կրթական գործառույթներ և հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների, տեղական ՀԿ-ների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ 

համատեղ աջակցում է կանանց՝ մասնագիտական առաջխաղացման գործում: Այս ծրագրի 

շրջանակներում Երևանի պետական համալսարանում ներդրվել է «Կանայք, առաջնորդություն 

և զարգացում» մասնագիտացմամբ երկամյա մագիստրոսական ծրագիրը: Սովորողների 

ուսուցումը նշված ծրագրով սկսվել է 2015թ.-ի սեպտեմբերից: 

5. Խտրականության դեմ պայքարի օրենքի նախագծումը. ՀՀ արդարադատության 

նախարարությունը մշակել է «Իրավահավասարության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագիծը, որով սահմանվում են խտրականության հասկացությունը և տեսակները: Նախագծի 

նպատակն է ապահովել Հայաստանում յուրաքանչյուր անձի և քաղաքացու իրավունքների ու 

ազատությունների իրականացման հավասար հնարավորություններ՝ անկախ սեռից, ռասայից, 

մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, 

լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային 
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փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, 

հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ 

հանգամանքներից։ 

Նման մոտեցումը բխում է սահմանադրական երաշխիքների վերանայմամբ, որոնք 

նախատեսված են ոչ միայն ՀՀ Սահմանադրության 30-րդ հոդվածում, այլ նաև 86-րդ հոդվածով, 

որի 4-րդ կետի համաձայն՝ պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներից է 

կանանց և տղամարդկանց միջև փաստացի հավասարության խթանումը:9 

6. Կանանց դերի ավելացումն օրենսդիր մարմնում. 2016թ.-ի մայիսի 25-ին 

ընդունված ՀՀ ընտրական օրենսգրքում սահմանվել են գենդերային զգայուն քվոտաներ 

(նախորդի համեմատ քվոտան ավելացել է 10 տոկոսով), որոնք ուղղված են օրենսդիր 

իշխանությունում կանանց ներկայացուցչության մեծացմանը: ՀՀ Ազգային Ժողովի վերջին՝ 7-րդ 

գումարման ընտրությունները տեղի են ունեցել 2018թ.-ի դեկտեմբերի 9-ին։ Արդյունքում ԱԺ-ն 

ստացել է 132 պատգամավոր, որոնցից 32-ը կամ 24%-ը կանայք են: Նախորդ գումարման ՀՀ 

Ազգային Ժողովի կազմում կին պատգամավորները կազմել են 18%10:  

 

 

3. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում կիրառվել են արդյո՞ք որոշակի միջոցներ 

մեկից ավելի անգամ խտրականության զոհ դարձած կանանց և աղջիկների նկատմամբ 

խտրականությունը կանխելու և նրանց իրավունքները խթանելու ուղղությամբ (խնդրում ենք 

նշել համապատասխան կատեգորիաները): 

 

Խտրականությունը կանխելուն ուղղված գործողություններն իրականացվում են 

ընդհանուր եղանակներով՝ անկախ այն հանգամանքից, թե այդ անձի նկատմամբ նախկինում 

խտրականություն կիրառված եղել է, թե՝ ոչ: Կանխարգելիչ միջոցառումներն ինչպես ընդհանուր 

բնույթի են (իրազեկվածության բարձրացում, օրենսդրության բարելավում, քարոզչություն և 

այլն), այնպես էլ թիրախային կամ հատուկ (կանանց զբաղվածության ավելացում, կանանց 

կրթական ներգրավվածության ավելացում, պտղի սեռով պայմանավորված հղիությունների 

ընդհատման կրճատում և այլն): Կանխարգելիչ միջոցառումներն իրականացվում են ինչպես 

պետական, այնպես էլ հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների կողմից: 

Պետական մարմիններից նման պարտականություն ունեն ՀՀ ոստիկանությունը, ՀՀ 

դատարանները, ՀՀ քրեակատարողական ծառայությունը, ՀՀ պրոբացիայի ծառայությունը, ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, ՀՀ առողջապահության 

նախարարությունը և այլն: 

                                                           
9 Սահմանադրության «սեռից կախված խտրականության արգելում» նորմը կարգավորվում է 2013թ.-ի մայիսի 20-ին ՀՀ 

Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով, որի նպատակն է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում 

գենդերային հավասարության ապահովումը, կանանց և տղամարդկանց իրավական պաշտպանությունը գենդերային 

խտրականությունից, քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը աջակցելը և հասարակության մեջ 

ժողովրդավարական հարաբերությունների հաստատումը: 
10 Եթե ներկայացնենք բաշխումը ըստ խմբակցությունների, ապա կանանց ամենաբարձր ներկայացվածությունը «Իմ 

քայլը» դաշինքի խմբակցությունում է՝ 88 պատգամավորներից 23-ը կամ 26%-ը կանայք են։ «Բարգավաճ Հայաստան» 

խմբակցության 21 պատգամավորներից 5-ը կամ 19%-ը կանայք են: «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության 14 

պատգամավորից 4-ը կամ 22.2%-ը կանայք են: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/2018
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB_9
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Այս ուղղությամբ լայնածավալ աշխատանքներ են կատարել քաղաքացիական 

հասարակության ներկայացուցիչները։ Հատկապես նկատելի է Ընդդեմ կանանց նկատմամբ 

բռնության կոալիցիայի աշխատանքը՝ դրանում ներգրավված 10 կազմակերպությունների 

կողմից, որոնցից՝ օրինակ «Ագաթ» ՀԿ-ն զբաղվում է հաշմանդամություն ունեցող կանանց 

հանդեպ խտրականության և բռնության խնդիրներով, «Փինք-Հայաստան» իրավապաշտպան 

ՀԿ-ն՝ տարբեր սեռական կողմնորոշումներով և գենդերային ինքնություններով կանանց 

հանդեպ խտրականության և բռնության խնդիրներով։ Այս շրջանակներում հիմնական 

աշխատանքներն ընդգրկում են հանրային իրազեկման, վերապատրաստման, զոհերին 

աջակցության ծրագրեր։  

Հայաստանում կանանց հիմնադրամը ծրագրեր է իրականացնում էթնիկ 

փոքրամասնություններին պատկանող կանանց հզորացման ուղղությամբ։ Առավել նկատելի են 

աշխատանքները ուղղված հեռավոր և գյուղական վայրերում ապրող կանանց11։  

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ խոցելի խմբերին պատկանող կանանց հզորացման և 

պաշտպանության հարցերն արտացոլված են Գենդերային ռազմավարությունում, որի 

հաստատումը ՀՀ կառավարության կողմից նախատեսվում է առաջիկա ամիսներին։      

 

 
4. Արդյո՞ք պատերազմի, ծայրահեղ եղանակային պայմանների կամ այլ 

իրադարձությունների հետևանքով առաջացած մարդասիրական ճգնաժամերի աճող թիվը 

ազդում է Պեկինի հռչակագրի և Գործողությունների հարթակի իրականացմանը Ձեր երկրում: 

 

Ոչ 

 

 

5. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, որո՞նք են եղել այն հինգ հիմնական 

առաջնահերթությունները, որոնք նպաստել են կանանց և աղջիկների առաջընթացին՝ լինի դա 

օրենքների, քաղաքականության և/կամ ծրագրերի միջոցով (խնդրում ենք նշել 

համապատասխան կատեգորիաները): 

 

ՀՀ-ում գենդերային հավասարության քաղաքականության իրականացումն ապահովվում 

է հանրապետությունում ազգային, մարզային և համայնքային մակարդակներում ստեղծված 

ինստիտուցիոնալ կառույցների միջոցով:  

Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասարության խնդիրներին 

վերաբերող աշխատանքները ազգային մակարդակում համակարգելու նպատակով ՀՀ 

վարչապետի 2000թ.-ի դեկտեմբերի 29-ի որոշմամբ ստեղծվել էր վարչապետին կից կանանց 

խորհուրդ, որը 2014թ.-ի նոյեմբերի 19-ի ՀՀ վարչապետի N1152-Ա որոշմամբ 

վերակազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց 

հավասարության հիմնահարցերով խորհրդի, իսկ 2015թ.-ի մարտի 9-ին հաստատվեց խորհրդի 

անհատական կազմը: «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» 

ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի դրույթների համաձայն՝ վերոհիշյալ խորհուրդը ստեղծվել է որպես 

                                                           
11 Մանրամասն տես՝ http://www.fao.org/3/a-i6737o.pdf: 
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ազգային մեխանիզմ, որը համակարգում է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց 

և տղամարդկանց հավասար իրավունքների ու հավասար հնարավորությունների 

ապահովումը: 

Մարզային և համայնքային մակարդակներում ևս ստեղծվել են ինստիտուցիոնալ 

կառույցներ: 2005թ.-ին ՀՀ մարզպետարաններում և Երևանի քաղաքապետարանում ստեղծվել 

են ընտանիքի, կանանց և երեխայի իրավունքների պաշտպանության բաժիններ, որոնք 

օրինակելի կանոնադրության համաձայն, մարզերում և Երևան քաղաքում իրականացնում են 

գենդերային քաղաքականության պետական նպատակային ծրագրերի մշակման, 

իրականացման և համակարգման աշխատանքներ: 2011թ.-ին ՀՀ մարզպետարաններում և 

Երևանի քաղաքապետարանում, Երևան քաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջանում ստեղծվել են 

Գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական հանձնաժողովներ, որոնց օրինակելի 

կանոնադրությունը հաստատվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարի 2012թ.-ի հունիսի 12-ի թիվ 51-Ա/1 և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, 

փոխվարչապետի 2012թ.-ի հունիսի 18-ի թիվ 78-Ա համատեղ հրամանով: Համայնքային 

մակարդակում գենդերային հավասարությունն ապահովելու և կանանց նկատմամբ 

խտրականությունը կանխելու նպատակով համայնքներում գործող խնամակալության և 

հոգաբարձության մարմինների կանոնադրական խնդիրներում ամրագրվել է գենդերային 

քաղաքականության բաղադրիչը: Այս կառույցները նույնպես ունեն արդիականացման 

անհրաժեշտություն: 

ՀՀ-ում գենդերային քաղաքականության համակարգման լիազորությունը 2010թ.-ի 

փետրվարի 11-ի N5 արձանագրային որոշմամբ վերապահված է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարությանը:  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որպես լիազոր մարմին, 

կազմակերպում է վերոհիշյալ կառույցների մեթոդական աջակցությունը, պարբերաբար 

իրականացնում է վերապատրաստումներ, տրամադրում մեթոդական, վերլուծական և 

տեղեկատվական նյութեր: 

Ներկայում, հաշվի առնելով երկրում գենդերային հավասարության հասնելու համար 

առկա խնդիրները մեկնարկել են «Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և 

տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման 

քաղաքականության իրականացման 2019-2023թթ.-ի ռազմավարական ծրագրի» մշակման 

աշխատանքները: Աշխատանքներն առավել ներառական և ընդգրկուն դարձնելու նպատակով 

նախաձեռնվել են հանրային լսումներ ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մի շարք մարզերում։ 

Հանրապետության ամբողջ տարածքը տրանսպորտային սպասարկմամբ ապահովելու, 

բնակչության տարբեր խավերի, այդ թվում` կանանց, տարեցների և հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց, տրանսպորտային հասանելիությունը և սպասարկման որակը բարձրացնելու 

նպատակով՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնում է միասնական երթուղային 

ցանց: Այն հնարավորություն կտա կրճատել ուղևորության համար ծախսվող 

ժամանակահատվածը, կանոնավոր ուղևորափոխադրումներում ներգրավել առավել 

հարմարավետ և արդիական տրանսպորտային միջոցներ, ներդնել միասնական տոմսավորման 

համակարգ և ինտերակտիվ քարտեզ: Արդյունքում կբարձրանա ուղևորափոխադրումների 

հարմարավետությունը, արդյունավետությունն ու  հասանելությունը: 
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Ի լրումն 1-ին և 2-րդ հարցերի պատասխաններիում նշված և այս հարցին վերաբերող 

պատասխանի՝ նշենք, որ 2002թ.-ից նախատեսված է անպտուղ կանանց հետազոտման, բուժման 

և առավել ևս վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունքի 

իրականացում, որը սահմանափակ ու անմատչելի էր բնակչության տարբեր խմբերի, առավել ևս 

աղքատ կանանց համար, ուստի ՀՀ կառավարության 2015թ.-ի մայիսի 27-ի N 568-Ն «Անվճար 

կամ արտոնյալ պայմաններով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ բժշկական օգնության և սպասարկման կարգն ու շահառուներին ներկայացվող 

պահանջները սահմանելու մասին» որոշմամբ հնարավորություն տրվեց 

վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու անապահովության 

գնահատման համակարգում ընդգրկված 30.00 և ավելի բարձր անապահովության միավոր 

ունեցող նպաստառու կանանց և նրանց ամուսիններին12: 

Այս ուղղությամբ աշխատանքները կատարում նաև միջազգային գործընկերները և 

քաղաքացիական հասարակությունը՝ իրականացնելով բազմաբնույթ ծրագրեր ուղղված  

ինչպես ՏԻՄ մակարդակում կին առաջնորդնրեի խթանմանը, խոցելի խմբերի ներկայացուցիչ 

կին առաջնորդնրերի հզորացմանը, այնպես էլ երիտասարդ կանանց խթանմանը՝ 

առաջնորդության գործընթացում։ Այսպես. 

• 2013թ.-ից իրականացվել է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի, 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության և Համալսարանական կրթությամբ կանանց 

ասոցիացիայի գործընկերությամբ «Կանայք տեղական ժողովրդավարական գործընթացներում» 

ծրագիրը, որի նպատակն էր խթանել կանանց մասնակցությունը տեղական ընտրություններին, 

ամրապնդել կին հնարավոր առաջնորդների կարողությունները և գիտելիքները 

կարողությունների զարգացման մի շարք միջոցառումների, նորարարական մեթոդների և 

գործիքների միջոցով` այդպիսով նվազեցնելով գենդերային խոչընդոտները, որոնց 

Հայաստանում սոցիալ-քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացում հանդիպում են 

կանայք,  

• «Ագաթ» հատուկ կարիքներով կանանց կենտրոն» ՀԿ-ը 2015թ.-ից մեկնարկել է 

«Կանանց առաջնորդության և հաշմանդամության ինստիտուտ» (WILD` Women’s institute on 

Leadership and Disability) ծրագիրը՝ առաջնորդության դպրոց հաշմանդամություն ունեցող 

կանանց համար,  

• 2015թ.-ից մեկնարկել է «Հավասար. Խթանելով կանանց քաղաքական 

մասնակցությունը ազգային մակարդակում» ծրագիրը, որն իրականացվում է «ՕքսԵՋեն» 

երիտասարդության և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի կողմից՝ 

ՊրոՄեդիա-Գենդեր ՀԿ-ի և WomenNet պորտալի համագործակցությամբ, Շվեդիայի 

կառավարության ֆինանսական օժանդակությամբ: Ծրագրի նպատակն է խթանել կանանց 

                                                           
12 Շահառուները պետք է միաժամանակ բավարարեն հետևյալ հիմնական պահանջներին՝ 

1) ամուսինները կամ ամուսիններից մեկը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի և ամուսնությունը գրանցված է ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 

2) առկա է ամուսինների գրավոր համաձայնությունը. 

3) ամուսինները կամ նրանցից մեկը երկու և ավելի տարի տառապում են անպտղությամբ և առկա են 

վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման բժշկական ցուցումներ` տրված 

վերարտադրողաբանական (ռեպրոդուկտոլոգիական) բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակի իրականացման 

լիցենզիա ունեցող բժշկական կազմակերպության կողմից. 

4) ամուսիններից` կինը պատկանում է 20-40 տարիքային խմբին: 
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ներկայացվածությունն ու մասնակցությունը Հայաստանում քաղաքական որոշումների 

կայացման գործընթացներում։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է քաղաքական ուժերի 

կին թեկնածուների և ընտրված կին պատգամավորների կարողությունների զարգացում՝ 

Ազգային ժողովում քաղաքական որոշումների կայացմանն արդյունավետ մասնակցելու համար 

իրականացվում է հանրային քարոզարշավ ևն, 

• 2019թ.-ից մեկնարկել է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի, ՀՀ 

տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության ու «ՕքսԵՋեն» հիմնադրամի 

հետ գործընկերությամբ և Միացյալ Թագավորության «Լավ կառավարման հիմնադրամի» 

ֆինանսավորմամբ, «Կանայք քաղաքականության մեջ» ծրագիրը։ Տեղական մակարդակում 

քաղաքական գործընթացներին կանանց մասնակցության վերաբերյալ համապարփակ 

հետազոտության անցկացումից հետո՝ ծրագրի կողմից կստեղծվի 

դասընթացավարների/համայնքային համախմբողների խումբ, որը կվերապատրաստի ու 

խորհրդատվություն կտրամադրի տարբեր ոլորտներ ներկայացնող եւ կրթություն ունեցող կին 

ու երիտասարդ ակտիվ առաջնորդների, որոնք հետաքրքրված են տեղական մակարդակում 

քաղաքական գործընթացներով։Հանրային իրազեկման քարոզարշավների միջոցով ծրագիրը 

կաջակցի քաղաքական կյանքին կանանց ու երիտասարդների մասնակցության թեմայով 

բանավեճերի անցկացմանը, ինչպես նաեւ նրանց կներգրավի քաղաքականությունների 

մշակման շուրջ երկխոսության մեջ՝ քաղաքացիների մասնակցության տարբեր նորարարական 

մոդելների մշակման ու փորձարկման միջոցով, 

• 2019թ.-ից մեկնարկել է նաև «Քաղաքացիական հասարակություն-Ազգային ժողով» 

համագործակցության հարթակը՝ հանուն կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների 

և հավասար հնարավորությունների, որն արդեն իսկ մի շարք քննարկումներ է կազմակերպել 

գենդերային հավասարության հրատապ խնդիրների շուրջ՝ նպաստելով քաղաքական 

օրակարգի ձևավորմանը։  

Կանանց առաջխաղացումը ներառված է նաև գենդերային ռազմավարությունում՝ որպես 

գերակայություն՝ նախատեսելով դրան ուղղված մի շարք հետևողական միջոցառումների 

իրականացում առաջիկա տարիներին։ 

 

 

Բաժին 2. 12 կարևոր մտահոգիչ ոլորտներում գրանցված առաջընթաց 

 

6. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ինչ՞ քայլեր է ձեռնարկել 

գենդերային հավասարությունը խթանելու համար՝ հաշվի առնելով կանանց դերը վարձատրվող 

աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտներում: 

 
Զբաղվածության պետական քաղաքականության նպատակը կայուն զբաղվածության 

ապահովմանը միտված պայմանների ստեղծումն է, որն իրականացվում է տնտեսության 

պետական կարգավորման և բնակչության սոցիալական պաշտպանության միջոցով: Համաձայն 

ՀՀ կառավարության 2014թ.-ի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարության կողմից զբաղվածության ոլորտում իրականացվում են մի շարք 

ծրագրեր, որոնք ուղղված են աշխատանք փնտրողների զբաղվածության ապահովման 

աջակցմանը: 
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Զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում 

իրականացվում են հետևյալ պետական ծրագրերը և ենթածրագրերը, որոնց մեծամասնությունը 

միտված է կանանց զբաղվածության ապահովմանը և աշխատաշուկայում ներգրավմանը: Այդ 

ծրագրերն ու ենթածրագրերն են՝  
Ծրագիր/ ենթածրագիր 2014 2015 2016 2017 2018 

անձ որից 

կին 

անձ որից 

կին 

անձ որից 

կին 

անձ որից 

կին 

անձ որից 

կին 

Գործազուրկների, աշխատանքից 

ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև 

ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու 

ավարտին մինչև վեց ամիս մնացած 

աշխատանք փնտրող անձանց 

մասնագիտական ուսուցման 

կազմակերպում 

1585  1180 1003  854 1274  1046 165  146 98  94 

Աշխատաշուկայում անմրցունակ 

անձանց աշխատանքի տեղավորման 

դեպքում գործատուին միանվագ 

փոխհատուցում 

349  247 500  365 736  504 1072  761 831  636 

Ձեռք բերած մասնագիտությամբ 

մասնագիտական աշխատանքային 

փորձ (պրակտիկա) ձեռք բերելու 

համար գործազուրկներին 

աջակցության տրամադրում 

346  293 355  288 482  391 511  445 425  379 

Գործազուրկին այլ վայրում 

աշխատանքի տեղավորման 

աջակցության տրամադրում 

37   23 48  25 25 17 - -  3 

Աշխատաշուկայում անմրցունակ 

անձանց աշխատանքի տեղավորման 

դեպքում գործատուին 

աշխատավարձի մասնակի 

փոխհատուցման և 

հաշմանդամություն ունեցող անձին 

ուղեկցողի համար դրամական 

օգնության տրամադրում 

214 150 522 370 436 305 - - 32 13 

Աշխատաշուկայում անմրցունակ 

անձանց փոքր ձեռնարկատիրական 

գործունեության աջակցության 

տրամադրում 

60 17 72 34 74 31 - - 55 26 

Աշխատաշուկայում անմրցունակ 

անձանց անասնապահությամբ 

(տավարաբուծությամբ, 

ոչխարաբուծությամբ, 

խոզաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ) 

զբաղվելու համար աջակցության 

տրամադրում 

- - - - 54 27 - - - - 

Աշխատաշուկայում անմրցունակ 

անձանց հարմար աշխատանքի 

տեղավորման նպատակով 

996 778 1750 1384 2005 1447 - - 640 507 
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գործատուներին այցելության համար 

դրամական օգնության տրամադրում 

Սեզոնային զբաղվածության 

խթանման միջոցով գյուղացիական 

տնտեսությանն աջակցության 

տրամադրում 

3679 1537 6285 2331 7680 2837 - - - - 

Վարձատրվող հասարակական 

աշխատանքների կազմակերպման 

միջոցով գործազուրկների 

ժամանակավոր զբաղվածության 

ապահովում 

- - 398 տվյա

լներ 

չկա 

287 31 - - - - 

Աշխատաշուկայում անմրցունակ և 

մասնագիտություն չունեցող 

երիտասարդ մայրերի համար 

գործատուի մոտ մասնագիտական 

ուսուցման կազմակերպում 

- - - - - - - - 112 112 

Մինչև երեք տարեկան երեխայի 

խնամքի արձակուրդում գտնվող` 

աշխատանք փնտրող անձանց` մինչև 

երեխայի երկու տարին լրանալն 

աշխատանքի վերադառնալու 

դեպքում երեխայի խնամքն 

աշխատանքին զուգահեռ 

կազմակերպելու համար 

աջակցության տրամադրում 

- - - - - - - - 475 475 

 

Բացի այդ, կազմակերպվում են նաև աշխատանքի մեկօրյա տոնավաճառներ`  

• Երևան քաղաքում` տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունների, 

արտադրական ծավալների ավելացման, ներդրումների իրականացման կանխատեսումների 

արդյունքում թափուր աշխատատեղերի հայտ ներկայացրած առնվազն 50 գործատուի, իսկ ՀՀ 

մարզերում` առնվազն 25 գործատուի առկայության դեպքում. 

• Երևան քաղաքում առնվազն 200, իսկ ՀՀ մարզերում առնվազն 50 թափուր 

աշխատատեղի հայտի առկայության դեպքում. 

• Երևան քաղաքում առնվազն 200 աշխատանք փնտրող անձի, իսկ ՀՀ մարզերում 

առնվազն 50 աշխատանք փնտրող անձի մասնակցության դեպքում: 

2014թ.-ին իրականացվել է 11 տոնավաճառ, որին մասնակցել է 341 գործատու և 7786 

աշխատանք փնտրող անձ, 2015թ.-ին՝ 11 տոնավաճառ, որին մասնակցել է 402 գործատու և 12390 

աշխատանք փնտրող անձ, 2016թ.-ին՝ 12 տոնավաճառ, որին մասնակցել է 364 գործատու և 15042 

աշխատանք փնտրող անձ, 2017թ.-ին՝ 12 տոնավաճառ, որին մասնակցել է 371 գործատու և 11829 

աշխատանք փնտրող անձ, իսկ 2018թ.-ին՝ 10 տոնավաճառ, որին մասնակցել է 326 գործատու և 

9029 աշխատանք փնտրող անձ: 

Վերը նշված բոլոր քայլերն ակնհայտորեն բարելավել են կանանց դերն ու 

ներգրավվածությունն աշխատաշուկայում: 

Բացի այդ, ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակված 

«Իրավահավասարության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 10-րդ հոդվածով 

սահմանվում է աշխատանքային հարաբերություններում խտրականությունն արգելող 
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իրավական կարգավորումները, համաձայն որոնց՝ աշխատանքային հարաբերություններում 

արգելվում է անձի նկատմամբ առանց օբյեկտիվ հիմքերի ցանկացած տարբերակում, բացառում, 

սահմանափակում կամ նախապատվություն, որի արդյունքում խախտվում է աշխատանքային 

հարաբերություններում իրավահավասարությունը, և անձը զրկվում է մյուսների համեմատ 

հավասար իրավունքներից և հնարավորություններից։ 

 

 

7. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, ինչպիսի՞ գործողություններ է Ձեր երկիրը 

իրականացրել ճանաչելու, նվազեցնելու և / կամ վերաբաշխելու չվճարվող խնամքը և տնային 

աշխատանքը և խթանելու աշխատանքի և ընտանիքի համատեղումը: 

 

Այս ոլորտում միջոցառումները հիմնականում միտված են երեխաների խնամքի 

կազմակերպման և ծնողների զբաղվածությունն արդյունավետորեն համատեղմանը:  

2017թ.-ի դեկտեմբերի 21-ի ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի բարեփոխումները միտված էին 

երեխաների իրավունքներն առավել արդյունավետ պաշտպանելուն, որդեգրման ու 

խնամատարության կարգերը հստակեցնելուն, ծնողական իրավունքների զրկման և 

սահմանափակման ինստիտուտները կանոնակարգելուն, խնամատարության տեսակներ 

սահմանելուն, վերահսկողական մեխանիզմներ նախատեսելուն և այլն: 2018 և 2019թթ.-ին 

կարգավորվեցին գործնականում բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնող հարցերը, քանի որ ՀՀ 

կառավարությունը 2019թ.-ի հունվարի 10-ի N 7-Ն որոշմամբ հաստատեց «Տասնութ տարին 

լրացած որդեգրված անձին իր որդեգրման փաստի, ծննդավայրի և ժամանակի, ինչպես նաև իր 

կենսաբանական ծնողների անձնական տվյալների վերաբերյալ տեղեկությունների 

տրամադրման կարգը», իսկ 2018թ.-ի հուլիսի 19-ի N 811-Ն որոշմամբ սահմանեց այն քրոնիկ 

հոգեկան հիվանդությունների ցանկը, որոնց առկայության դեպքում ծնողները կամ նրանցից 

մեկը կարող են զրկվել ծնողական իրավունքներից կամ երեխայի որդեգրումը կարող է 

վերացվել: Երեխաների խնամք տրամադրող ՊՈԱԿ-ների վերակազմավորման արդյունքում 

ակնկալվում է առկա ռեսուրսների շրջանակներում հասարակական կազմակերպություններին 

պատվիրակման միջոցով ապահովել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին, 

այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին առավել մեծ 

թվով որակյալ ծառայություններ: 

Կարևորելով երկրում այլընտրանքային ծառայությունների զարգացման և ընդլայնման 

գործընթացը 2019թ.-ի ՀՀ պետական բյուջեում ներառվել են «Ընտանիքներին, կանանց և 

երեխաներին աջակցություն» ծախսային ծրագրում որպես նոր նախաձեռնություն հետևյալ 

միջոցառումները՝ 

ա) «Սպիտակ քաղաքի երեխաների զարգացման կենտրոնի» միջոցառումը՝ կյանքի 

դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին 

բազմամասնագիտական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով (ծառայություն 

կստանան շուրջ 100 երեխա), 

բ) ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում «Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 

և հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին տրամադրվող սոցիալական հոգածության 

ծառայություններ» միջոցառումը (ծառայություն կստանան շուրջ 170 երեխա), 
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 գ) «Համայնքահեն ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար» 

միջոցառումը (ծառայություն կստանան շուրջ 150 երեխա): 

Սույն ծրագրերը կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնդիրներով 

մասնագիտացված կազմակերպություններին պատվիրակելու նպատակով՝ դրամաշնորհի 

տրամադրման համար մրցույթ է հայտարարվել www.azdarar.am կայքում: Մրցույթներն 

իրականացվել են, և արդյունքների մասին եզրակացությունները տեղադրված են ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության www.mlsa.am կայքում: 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից 2017թ.-ի դեկտեմբերի 6-ին 

ընդունված «Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվել է մինչեւ երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում 

գտնվող երիտասարդ մայրերին՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալն աշխատանքի 

վերադառնալու դեպքում՝ երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար 

աջակցություն ստանալու իրավունքը: Ըստ այդմ, 2018թ.-ին իրականացվել է մինչև երեք 

տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց աջակցության տրամադրման 

ծրագիրը, ըստ որի՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալը մայրերի՝ աշխատանքի 

վերադառնալու դեպքում պետությունը աջակցություն կցուցաբերի երեխայի խնամքը 

կազմակերպելու գործում: Այլ կերպ ասած՝ պետական մոտեցում է ցուցաբերվում դայակներին, 

և մինչ օրս ստվերում գործող մասնագետները բերվում են օրինական դաշտ: Ծրագիրը 

փորձնական էր, նրանից օգտվելու հնարավորություն 2018թ.-ին ունեցան 300 կանայք: 

Շահառուների թիվն այս տարվա համար շուրջ 500 է։  

Աջակցություն է տրամադրվում նաև խնամատար ընտանիքներին: Մասնավորապես, 

խնամատար ծնողները ստանում են ոչ միայն վարձատրություն տրամադրած ծառայության 

համար, այլ նաև համապատասխան աջակցություն: Վճարվող գումարները տարբեր են՝ 

կախված խնամատարության տեսակից: 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն ընդլայնել է նաև  

«Աշխատաշուկայում անմրցունակ երիտասարդ մայրերի աջակցության ծրագիր»-ը: 2019թ.-ի 

համար ծրագրից կարող է օգտվել 107 շահառու: Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է մինչև 

30 տարեկան երիտասարդ մայրերին, ովքեր դպրոցն ավարտելուց հետո մասնագիտություն չեն 

ստացել և աշխատաշուկայում անմրցունակ են, հնարավորություն տալ 6 ամիս ժամկետով 

մասնագիտական ուսուցում ստանալ անմիջապես գործատուի մոտ: Այդ ընթացքում ծրագրով 

շահառու կանանց վճարվում է կրթաթոշակ, ոչ ավելի, քան նվազագույն ամսական 

աշխատավարձի չափը՝ յուրաքանչյուր ամիս 55.000 ՀՀ դրամ: Այսպիսով, աշխատաշուկայում 

անմրցունակ կանայք 6 ամիս և՛ 55.000 ՀՀ դրամ գումար են ստանում, և՛ աշխատանքի 

հմտություններ ձեռք բերում գործատուի մոտ։ 2018թ.-ին ծրագիրը նախատասված է եղել 100 

շահառուի համար, սակայն դիմել էին 100-ից ավելի, և վերաբաշխումների միջոցով 

նախարարությունը կարողացել է ընդգրկել 112 շահառուի:  
Կառավարության առաջնահերթություններից է նախադպրոցական 

հաստատաությունների ծածկույթի ավելացումը, ինչը թույլ կտա էապես բարելավել կանանց 

աշխատելու և աշխատանքը երեխաների խնամքի հետ համատեղելու հնարավորությունները։ 

Այս ծրագրերում որպես շահառուներ ընդգրկված են նաև հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների ծնողները։ Մասնավորապես, Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Կրթության բարելավում վարկային ծրագրով ստեղծվել են շուրջ 100 

http://www.azdarar.am/
http://www.mlsa.am/
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նախակրթարաններ մարզերում և Երևանում՝ 2500 շահառու երեխաների ընդգրկմամբ։ Այս 

նախակրթարաններում ապահովված են ներառականության պայմանները։  

2019թ.-ի մարտին Բուլղարիայի կառավարության և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի միջև ստորագրվել է 

համաձայնագիր, որով Բուլղարիայի կառավարությունը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին հատկացրել է շուրջ 

125.000 ԱՄՆ դոլար՝ Շիրակի մարզի Ամասիայի խոշորացված համայնքում հաշմանդամություն 

կամ զարգացման հապաղում ունեցող երեխաներին վաղ կրթական և վերականգնողական 

ծառայություններ տրամադրելու համար: Շահառուների նախատեսվող թիվը շուրջ հինգ 

հարյուր է։ Այս ծառայությունների ընդլայնումը նույնպես կնպաստի խոցելի խմբերի կանանց 

ներառմանը աշխատաշուկա։ 

Չվճարվող խնամքը և տնային աշխատանքը ճանաչելու ուղղությամբ պետական 

քաղաքականության գործող կարգավորումը հետևյալն է. 

• այն ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության մակարդակի բարձրացմանը, որոնք 

պատրաստվում են ունենալ 2-րդ երեխան (երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը երկրորդ 

երեխայի ծնվելու դեպքում սահմանվել է 150000 դրամ՝ նախկինում սահմանված 50000 դրամի 

փոխարեն,  

• 3 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության 

մակարդակի բարձրացմանը (անկախ երեխայի 1 տարին լրացած լինելու հանգամանքից, 

ընտանեկան դրամագլուխը տնօրինելու իրավունք ունեցող անձն իրավունք ստացավ 

տնօրինել ընտանեկան դրամագլուխը՝ ամսական 50000 դրամի չափով՝ նախկինում 

սահմանված 25000 դրամի փոխարեն, որը հնարավոր էր օգտագործել երեխայի 1 տարին 

լրանալուց հետո), 

•  «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն` կենսաթոշակ նշանակելու համար անհրաժեշտ, տարիքային աշխատանքային 

կենսաթոշակի իրավունք տվող 10 օրացուցային տարվա աշխատանքային ստաժի 

առկայության դեպքում աշխատանքային ստաժում հաշվառվում է նաեւ ծնողներից մեկի` 

հաշմանդամ երեխային մինչեւ նրա 18 տարին լրանալը խնամելու կամ խնամակալ ճանաչված 

անձի` առաջին խմբի հաշմանդամին խնամելու ժամանակահատվածը` տասը տարուց ոչ 

ավելի, ինչպես նաև ծնողներին մեկի` մինչեւ յուրաքանչյուր երեխայի երկու տարին լրանալը 

երեխային խնամելու ժամանակահատվածը` վեց տարուց ոչ ավելի,  

• 2016թ.-ի հունվարի 1-ից մայրության նպաստ են ստանում նաև չաշխատող և 

ինքնազբաղված կանայք: «Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու 

կարգը հաստատելու մասին» որոշումն ընդունվել է ՀՀ կառավարության հոկտեմբերի 8-ի 

նիստում: Չաշխատող և ինքնազբաղված կանանց մայրության նպաստը տրվում է աշխատող 

մայրերի համար ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված հղիության և ծննդաբերության 

արձակուրդի 140 օրվա համար: 

Ներկայում ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում ընթանում են փոփոխություններ, որոնցով 

նախատեսվում է մեծացնել աշխատանքի և ընտանիքի համատեղման հնարավորությունները, 

ինչպես նաև ընդլայնել տնային աշխատանքի և չվճարվող խնամքի ճանաչմանն ուղղված 

պետական քաղաքականության գործիքները։ Առաջիկայում կկայանան օրենսգրքի 

փոփոխությունների շուրջ հանրային քննարկումներ։ Բացի այդ, հասարակական և միջազգային 

մի շարք կազմակերպությունների հետ գործընկերությամբ իրականացվում են ծրագրեր՝ 
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ուղղված հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողներին մասնագիտական որակավորում 

ձեռք բերման և աշխատանքի տեղավորման աջակցության ծառայությունների տրամադրման 

համար։ Այս ծրագրերում ընդգրկված են ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզաբնակ կանայք։  

 

 

8. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, արդյո՞ք Ձեր երկիրը իրականացրել է 

խնայողության/ֆիսկալ համախմբման միջոցառումներ, օրինակ՝ հանրային ծախսերի կամ 

հանրային ոլորտի կրճատում: 

 

Ոչ 

 

 

9. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ գործողություններ է 

իրականացրել նվազեցնելու/վերացնելու աղքատությունը կանանց և աղջիկների շրջանում: 

 

1. Նախևառաջ, սոցիալական աջակցության տրամադրման ոլորտը կարգավորող 

իրավական ակտերով գենդերային որևէ խտրականություն սահմանված չէ: Մասնավորապես` 

«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ սոցիալական աջակցության 

իրավունք ունի ՀՀ-ում բնակվող յուրաքանչյուր ոք՝ ՀՀ քաղաքացիները, ՀՀ-ում բնակության 

իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները, 

քաղաքացիություն չունեցող, ինչպես նաև ՀՀ-ում փախստականի կարգավիճակ ունեցող 

անձինք: 

Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից իրականացված տնային տնտեսությունների 

կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքների` աղքատության 

ցուցանիշներն ըստ սեռի 2014-2017թթ.-ին հետևյալն է. 

(տոկոսներով) 
 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 

Սեռը Ծայրահեղ 

աղքատ 

Աղքատ Ծայրահեղ  

աղքատ 

Աղքատ Ծայրահեղ  

աղքատ 

Աղքատ Ծայրահեղ  

աղքատ 

Աղքատ 

Կին 2.3 30.0 2.2 29.5 2.0 30.2 1.5 26.3 

Տղամարդ 2.2 29.9 1.9 30.1 1.6 28.5 1.3 25.0 

 

Ինչպես երևում է վերոգրյալ աղյուսակից, աղքատության մակարդակն ըստ սեռի շատ չի 

տարբերվում:  

Սոցիալական աջակցության բնագավառում իրականացվող ծրագրերից է նաև ընտանիքի 

կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների ծրագիրը, որով տրամադրվում են 

ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ և հրատապ օգնություն: Այդ ծրագրում հաշվառված 

ընտանիքներում կանանց ընդգրկվածությունը հետևյալն է. 

(տոկոսներով) 
 Իգական սեռի ներկայացուցիչների ընդգրկվածության տոկոսը ընտանեկան և սոցիալական 

նպաստների ծրագրում` ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում 

հաշվառված անձանց նկատմամբ 

2014թ 48.2 
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2015թ. 48.1 

2016թ. 49.6 

2017թ. 48.6 

2018թ. 49.4 

2017-2018թթ.-ի ընթացքում կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում շարունակվել 

են առցանց մատուցվող ծառայությունների շրջանակի ընդլայնմանն ուղղված միջոցառումների 

իրականացումը՝ կենսաթոշակների, նպաստների նշանակման և վճարման գործընթացում 

առկա ռիսկերը նվազեցնելու, ծառայությունների հասանելիությունն ու մատչելիությունն 

ապահովելու, կենսաթոշակների և նպաստների նշանակման ու վճարման գործընթացի 

վարչարարությունը պարզեցնելու նպատակով: Այս նպատակով իրականացված օրենսդրական 

փոփոխությունների և «Էլեկտրոնային կենսաթոշակ» տեղեկատվական համակարգի 

կատարելագործման արդյունքում ապահովվել է.  

• 3-րդ և հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ, 

խնամքի նպաստ, թաղման նպաստ նշանակելու դիմումն առցանց ներկայացնելը. 

• ՔԿԱԳ-ի մարմինների հետ ծննդյան ակտերի և ծնողական իրավունքներից զրկելու 

վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակության համակարգի ներդրումը և դրա կիրառմամբ 

ՔԿԱԳ տեղեկատվական համակարգին էլեկտրոնային հարցում կատարելը, անհրաժեշտ 

տվյալներ ստանալը, այդ տվյալները «Էլեկտրոնային կենսաթոշակ» ՏՀ-ում հաշվառելը և դրանց 

հիման վրա որոշումներ կայացնելը (երեխայի ծննդյան միանվագ և մինչև 2 տարեկան երեխայի 

խնամքի, ինչպես նաև թաղման նպաստ նշանակելը կամ մերժելը). 

• զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին «Էլեկտրոնային 

կենսաթոշակ» տեղեկատվական համակարգի միջոցով կենսաթոշակ և պարգևավճար 

նշանակելը (վերահաշվարկելը) և վճարելը: 

2. 2019թ.-ի հունվարի 1-ից ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու 

դեպքում նպաստների չափերը սահմանվել են 25500 դրամ: Ըստ այդմ, ՀՀ կառավարության 

որդեգրած քաղաքականության շրջանակներում 2019թ.-ի հունվարի 1-ից արդեն իսկ 

բարձրացվել են ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների 

չափերը և սահմանվել են պարենային (ծայրահեղ) աղքատության գծի` 2019թ.-ի համար 

կանխատեսված մեծության` 25500 դրամի չափով (հաշվի առնելով այդ նպաստների չափերը 

սահմանելու` օրենքով ՀՀ կառավարությանը վերապահված լիազորությունը` այդ չափերը 

սահմանվել են ՀՀ կառավարության 2018թ.-ի նոյեմբերի 29-ի N 1408-Ն որոշմամբ)։ Արդյունքում, 

շուրջ 63000 շահառուների 2019թ.-ի հունվարի 1-ից վճարվում է 25500 դրամ նպաստ: 

3. 2017թ.-ի հունվարի 12-ի ՀՀ կառավարության N1 արձանագրային որոշմամբ 

հավանության է արժանացել «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 

2017-2021 թթ համալիր ծրագիրը»: Այն ոլորտի հինգ տարիների սոցիալական ներառման 

քաղաքականության հիմնական ուղեցույցն է, որը մշակվել է ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի հիմնական սկզբունքների հիման վրա: 

Այդ ծրագրերի մեծամասնությունն իրականացվել է ՀԿ-ների միջոցով կամ նրանց հետ 

համագործակցությամբ: 

4. Ակտիվ և առողջ ծերացման գործընթացի ապահովմանն ուղղված միջոցառումները 

նույնպես գտնվում են պետության ուշադրության կենտրոնում: Այդ համատեքստում խնամքի 

կարիք ունեցող տարեցներին և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված այլ սոցիալական 
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խմբերին պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվում են 

բազմաբնույթ սոցիալական ծառայություններ, մասնավորապես՝  

1)  շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ, որոնք մատուցվում են բնակչության 

սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի և հատուկ (մասնագիտացված) 

հաստատությունների (տուն-ինտերնատներ) կողմից. 

2) ցերեկային խնամք, որը մատուցվում է սոցիալական հոգածության ցերեկային 

կենտրոնների կողմից.  

3) տնային խնամք, որը մատուցվում է տնային պայմաններում սոցիալական 

սպասարկման ու խնամքի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից: 

 Ներկա դրությամբ պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից խնամքի 

ծառայություններ են ստանում՝ 

• շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ – 1380 անձ, որից 1210-ը պետական, 170-ը՝ ոչ 

պետական կազմակերպությունների կողմից, 

• տնային խնամքի ծառայություններ – 3950 անձ, որից 1350-ը պետական, 2600-ը ոչ 

պետական կազմակերպությունների կողմից, 

• սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում – 1920 անձ, որից պետական 

կազմակերպության կողմից՝ 20-ը, 1900-ը՝ ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից: 

Խնամքի ծառայություններ ստացող անձանց թիվը վերջին 5 տարվա ընթացքում 

ավելացել է շուրջ 1000-ով: 

 Պետք է նշել, որ վերը նշված ծառայությունների տրամադրման ժամանակ սեռով 

պայմանավորված որևէ խտրականություն չկա: Ծառայությունները մատուցվում են անկախ 

սեռից՝ անձի գնահատված սոցիալական կարիքին համապատասխան: 

 

 

10. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, ի՞նչ գործողություններ է Ձեր երկիրը 

ձեռնարկել բարելավելու կանանց և աղջիկների համար սոցիալական պաշտպանության 

հասանելիությունը:  

 
Ի լրումն 1, 2, 6, 7 և 9 հարցերի պատասխանների՝ 

Կանանց և աղջիկների սոցիալական պաշտպանության հասանելիությունը բարելավելու 

համար իրականացված քայլերը կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ պետական ընդհանուր 

քաղաքականություն և տարբեր գործընկերների աջակցությամբ իրականացվող ծրագրային 

նախաձեռնություններ։ Առաջին ուղղությամբ կարելի է առանձնացնել հետևյալ 

քաղաքականությունները. 

• այսպես կոչված «դայակների ծրագիր», որ մեծացրել է փոքր երեխա խնամող աշխատող 

կանանց սոցիալական պաշտպանվածությունը։ Ծրագիրը մանրամասն նկարագրված է 7-րդ 

հարցի պատասխանում։ 

• մայրության նպաստի ընդլայնում չաշխատող և ինքնազբաղված կանանց 

ընդկգրկմամբ, ինչը թույլ է տվել ընդլայնել սոցիալական երաշխիքները երեխայի ծննդի 

դեպքում։ Ծրագիրը մանրամասն նկարագրված է 7-րդ կետում։ 

• ընտանիքների սոցիալական անապահովության գնահատման համակարգ, որի հիման 

վրա տրվում են ընտանեկան և սոցիալական նպաստներ։ Անապահովության գնահատման 
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ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը անդամների սոցիալական խմբի գնահատումն է։ 

Սոցիալական խմբի տեսանկյունից միայնակ մայրերն ունեն առավել մեծ հավանականություն 

հայտնվելու համակարգում՝ ստանալով ավելի բարձր անապահովության միավոր։ 

Տարբեր գործընկերների աջակցությամբ իրականացվող ծրագրային 

նախաձեռնությունների շրջանակներում իրականացվող ծրագրերից են՝ 

• Միայնակ մայրերի սոցիալական վիճակի բարելավում Գյումրիում, Գավառում, 

Վանաձորում և Արտաշատում - իրականացվում է Կարիտաս կազմակերպության կողմից, 

• 2013-2016թթ.-երին իրականացվել է Կանանց տնտեսական անկախության խթանում 

Լոռու մարզում ծրագիրը Եվրոմիության աջակցությամբ, 

• ԵԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Տնային տնտեսությունների 

ինքնազբաղվածության խթանում» ծրագրի շրջանակում 2017թ.-ին Լոռու մարզի սոցիալապես 

անապահով ընտանիքների 42 երիտասարդ կին և աղջիկ ստացել է անհրաժեշտ 

մասնագիտական գիտելիք և ձեռք բերել հմտություններ հատապտղային մշակաբույսերի 

մշակման, վերամշակման և իրացման վերաբերյալ, իսկ տնամերձերում հիմնել են բարձրարժեք 

մշակաբույսերի հատապտղային տնկարքներ: Այդ տնկարքները բերքատվություն ունեն 

վեգետացիոն 1-ին և 2-րդ տարվանից, այնուհետև ապահովում են բնական և վերամշակված 

գյուղմթերքի իրացման համար անհրաժեշտ հատապտուղների քանակ: Ծրագրի շահառուների 

արտադրած գյուղատնտեսական բնական և վերամշակված մթերքների զբոսաշրջիկների՝ 

պահանջներին համապատասխանող իրացումը խթանելու համար, Լոռի Բերդ գյուղում 

ստեղծվել է «Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման կենտրոն»: Այն գործում է իբրև 

համայնքի բնակիչների գյուղատնտեսական ապրանքները պոտենցիալ գնորդներին 

առաջարկելու համար մասնագիտացված վայր: 

 

 

11. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, ի՞նչ գործողություններ է Ձեր երկիրը 

ձեռնարկել բարելավելու առողջապահության մակարդակը կանանց և աղջիկների համար:  

 

Հայաստանում առկա է առողջապահական կազմակերպությունների լայն ցանց: 

Հայաստանն այն եզակի երկրներից է, որն անգամ ամենափոքր գյուղական բնակավայրերում 

ունի բուժօգնություն իրականացնող հիմնարկներ: Հայաստանում գործում են 614 բուժակա-

մանկաբարձական կետեր, 255 ամբուլատոր պոլիկլինիկական բժշկական 

կազմակերպություններ, 80 պոլիկլինիկաներ, 101 կանանց կոնսուլտացիաներ և կաբինետներ, 

52 բժշկական կենտրոններ, որոնց կազմում են նաև մանկաբարձագինեկոլոգիական 

ստացիոնար բաժանմունքներ, 11 ինքնուրույն ծննդատներ՝ 4 Երևանում և 7 մարզերում:  

Բուժօգնության որակի և մատչելիություն գյուղ/քաղաք կտրվածքում տարբերությունները 

կրճատելու նպատակով մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի շրջանակներում վերջին 

տարիներին մարզերում շահագործվել է 15 խոշոր բժշկական կենտրոն` Հրազդանում, 

Իջևանում, Արմավիրում, Գյումրիում, Արարատում, Գորիսում, Ապարանում, Գավառում, 

Ալավերդիում, Քաջարանում, Նոյեմբերյանում, Ճամբարակում, Մեղրիում, Արտաշատում, 

Վանաձորում: Վերանորոգվել են շուրջ 30 գյուղական առողջության կենտրոններ և ընտանեկան 

բժշկի գրասենյակներ: Արդիականացված բժշկական հաստատություններում իրականացվել է 

ոչ միայն շենքերի հիմնանորոգում, այլ դրանք հագեցվել են ժամանակակից բժշկական 
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սարքավորումներով, պարագաներով և կահույքով, ինչպես նաև իրականացվել է բժշկական 

անձնակազմի վերապատրաստում: 

Կանանց, այդ թվում՝ մայրական առողջության պահպանումը պետական մակարդակով 

շարունակաբար եղել և մնում է պետության գերակայությունների շարքում: Կանանց 

առողջության պահպանման և բարելավման, առողջապահության ոլորտում հավասար 

իրավունքների ապահովման համար ՀՀ կառավարության կողմից 2014-2019թթ.-ին հաստատվել 

են 2 որոշումներ. «Վերարտադրողական առողջության բարելավման ազգային ծրագիրը, 

ռազմավարությունը և գործողությունների ժամանակացույցը 2016-2020թթ. հաստատելու 

մասին» և «Երեխաների և դեռահասների առողջության պահպանման և զարգացման 2016-

2020թթ. ազգային ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» 

որոշումները: Նաև մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել «Անվճար կամ արտոնյալ 

պայմաններով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

բժշկական օգնության և սպասարկման կարգն ու շահառուներին ներկայացվող պահանջները 

հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:  

Վերարտադրողական առողջության և իրավունքների ոլորտների կանոնակարգման 

նպատակով ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 2013-2016թթ.-ին ընդունվել են «Մարդու 

վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում 

մի շարք փոփոխություններ: 

Վերջին 5 տարիների ընթացքում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով 

հաստատվել են վերարտադրողական առողջության բարելավմանն ուղղված մի շարք 

կանոնակարգեր, ռազմավարություններ, ծրագրեր, որոշումներ, մասնավորապես 

վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման կարգը, մեթոդների 

տարատեսակները ու բժշկական գործելակերպը, ինչը հնարավորություն է տալիս կանանց 

հաղթահարել անպտղության հիմնախնդիրը և ռեալիզացնել առաջընթացի արդյունքներից 

օգտվելու մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկը:  

Հաջորդ արդյունքը հղիության արհեստական ընդհատման դեղորայքային ընդհատումից 

օգտվելու իրավունքի ռեալիզացիան է, որը ներառվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի 

2010թ.-ի թիվ 975-Ա հրամանով հաստատված «Հղիության արհեստական ընդհատման դեպքում 

բուժօգնության կազմակերպման և տրամադրման» կլինիկական ուղեցույցում և հաջողությամբ 

կիրառվում է բոլոր հաստատությունների կողմից: 

Այս բարեփոխումներն ուղղված են հատկապես անապահով խավերին օժանդակելուն, 

կանանց բուժօգնության որակի և մատչելիության բարձրացմանը, հատկապես 

անհավասարության և տարբերությունների վերացմանը կախված, բնակավայրից գյուղ-քաղաք 

կտրվածքով, ընտանիքի նյութական ապահովվածության աստիճանից, կրթական մակարդակից 

ևայլն:  

Թեև օրենսդրությունը բավականին բարենպաստ է այս ոլորտում, այնուամենայնիվ 

կանանց իրավիճակի վերլուծությունը փաստում է վերարտադրողական առողջության 

պահպանման խնդիրների հետ կապված որոշ սահմանափակումների մասին, մասնավորապես, 

կանանց համար առավել արդյունավետ հակաբեղմնավորիչների և որոշ դեղորայքի (հղիության 

դեղորայքային ընդհատման համար անհրաժեշտ) մատչելիության առումով, 

վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու սահմանափակ 

հնարավորության, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար: 
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Ակնհայտ է նաև առաջընթացը շտապ օգնության` 1-03 ծառայության որակի 

բարելավման, նոր մեքենաների ձեռք բերման, ծառայության արդիականացման, 

սարքավորումներով և բարձրորակ կադրերով հագեցման գործում:  

Կանանց վերարտադրողական առողջության ծառայությունների հասանելիության ու 

մատչելիության բարձրացման նպատակով, այդ թվում գյուղական և հեռավոր շրջանների 

կանանց համար, 2008թ.-ից ներդրվեց և շարունակվում է անվճար ծննդօգնության պետական 

հավաստագրի համակարգը, որը նպաստում է կանանց համար անվճար ծննդօգնության 

իրական մատչելիության և հասանելության ապահովմանը բոլոր խավերի համար13:  

Մայրական առողջության վիճակն արտացոլող ինտեգրալ ամենակարևոր ցուցանիշը 

մայրական մահացության ցուցանիշն է: Ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության 

տվյալների, 2000-2018թթ.-ի ընթացքում Հայաստանում մայրական մահացության միջին եռամյա 

ցուցանիշը (100.000 ծնունդից) կրճատվել է շուրջ 2 անգամ (1999-2000թթ.-ին` 39,9; 2008-2010թթ.-

ին` 23,8; իսկ 2016-2018թթ.-ին` 19,9): Այնուամենայնիվ, մայրական մահացության Հայաստանի 

միջին եռամյա ցուցանիշը զգալի գերազանցում է ԵՄ երկրների համանուն ցուցանիշի միջին 

մակարդակը, սակայն ավելի քան 1,5 անգամ ցածր է ԱՊՀ երկրների միջին ցուցանիշից:  

Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացվել են ծրագրային միջոցառումներ ուղղված 

մոր և մանկան առողջապահական ծառայությունների որակի և մատչելիության բարելավմանը, 

մասնավորապես,  

1) Մոր և մանկան առողջության պահպանման նպատակային ծրագրի շրջանակներում 

շարունակաբար իրականացվել են Ծննդօգնության և Երեխաների առողջության պետական 

հավաստագրերի ծրագրերը: Պետպատվերով յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվում է 

հանրապետության բոլոր հղիների 60000-65000 (ընդգրկվածությունը 95% և ավելի՝ համաձայն 

ՀԺԱՀ, 2015թ.) նախածննդյան և հետծննդյան հսկողություն, 37000-40000 ծննդաբերություն 

                                                           
13 Ծննդօգնության պետական հավաստագրի ներդրումը նպաստեց նաև մանկաբարձական բնութագրական 

ցուցանիշների բարելավմանը, մասնավորապես՝  

✓ հղիների վաղ հաշվառման ցուցանիշի բարձրացում` 35%-ով: Հղիների սկրինինգի գործընթացի բարելավում, ՄԻԱՎ 

տեստավորման ցուցանիշի բարձրացում` 90% և ավելի,  

✓ բարձրացել է հղիների սիֆիլիսի, գոնոռեայի, տրիխոմոնիազի հետազոտության ընդգրկվածությունը, ինչը վերջին 

տարիներին կազմել է շուրջ 95%, 

✓ մանկական մահացության կառուցվածքում վաղ նորածնային մահացության տեսակարար կշռի կրճատում շուրջ 10%-

ով:  

Համաձայն ժողովրդագրության և առողջության հարցերի 2015թ.-ի կատարած հետազոտության տվյալների՝ 

✓ նախածննդյան գոնե մեկ այց կատարած հղիների ցուցանիշը դարձել է 99%, իսկ ստացիոնար ծննդաբերությունների 

ցուցանիշը դարձել է 99.4%, 

✓ հղիների 100%-ի ծննդօգնությունն իրականացրել է որակավորված բուժաշխատողը, 

✓ կանանց 92%-ը ստացել են հետծննդաբերական օգնություն ծննդաբերությանը հաջորդող 2 օրվա ընթացքում, 

✓ ծննդօգնության պետական պատվերի շրջանակներում շարունակվել է բնածին արատների վաղ ախտորոշման 

նպատակով հղիության ընթացքում անկախ բնակության վայրից համատարած գերձայնային հետազոտության 

իրականացումը, ինչը թույլ է տվել նախորդ տարիների համեմատությամբ 7%-ով մեծացնել բնածին արատների 

ներարգանդային հայտնաբերման ցուցանիշը,  

✓ ստեղծվել են վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով անպտղության բուժման համար բժշկական 

կազմակերպություններ, որոնք ներկայումս թվով 6 են: Այդ օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման, տարեկան մոտ 1000 

անպտուղ ամուսնական զույգի մոտ արձանագրվում է անպտղության հաղթահարում և հղիության փաստի 

արձանագրում: 
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(ստացիոնար ծննդաբերությունների ընդգրկվածություն 99%  և ավելի՝ համաձայն ՀԺԱՀ, 2015թ.), 

շուրջ 15 000 հղիության ախտաբանության հիվանդանոցային դեպքի վարում:  

2) ՀՀ առողջապահության նախարարի թիվ 1941-Ա հրամանով հաստատվել են ըստ 

բուժօգնության մակարդակների ծննդօգնության բժշկական կազմակերպությունների 

մակարդակների գնահատման նոր չափանիշներ, հանրապետության բոլոր 57 ծննդատներում 

իրականացվել է գնահատման գործընթաց, որի արդյունքների հիման վրա վերանայվել են այդ 

հաստատությունների մակարդակները, ներկայացվել են օպտիմալացման առաջարկներ: 

3) Հղիության արհեստական ընդհատումների, մասնավորապես սելեկտիվ աբորտների 

կրճատմանն է ուղղվել 2018թ.-ի ՀՀ առողջապահության նախարարի N3403–Ա հրամանը, որով 

հաստատվել է «Հղիության արհեստական ընդհատումների կազմակերպման ընթացակարգը»:  

4) Բուժօգնության որակի բարելավմանն է ուղղվել 77 ոլորտային մասնագետների 

վերապատրաստումն արտերկրում և շուրջ 685 բժիշկների ու 900 բուժքույրերի 

վերապատրաստումը հանրապետությունում: Մշակվել և ներդրվել են հիվանդությունների 

վարման ավելի քան 50 մասնագիտական ուղեցույցներ:  

5) Հղիների նախածննդյան հսկողության ընթացքում կամավոր նախաթեստային 

խորհրդատվությունից հետո հղիների 95 և ավելի տոկոսը ենթարկվում է ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ 

հետազոտման: Միավ դրական հղի կանայք ստանում են անտիռետրովիրուսային բուժում, որի 

արդյունքում վերջին տարիներին վերացել է մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը և 

Հայաստանը 2016թ.-ին ստացել է «Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը վերացրած երկիր» 

միջազգային հավաստագիրը: 

Սկսած 2008-2009թթ.-ից ուսումնական տարվանից առ այսօր հանրապետության 

հիմնական դպրոցների 8-9-րդ դասարաններում, իսկ 2010թ.-ից նաև 10-11-րդ դասարաններում 

դասավանդվում է «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը, որտեղ ներառված են նաև 

վերարտադրողական առողջության և սեռական դաստիարակության վերաբերյալ թեմաներ:  
 

 

12. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, ի՞նչ գործողություններ է Ձեր երկիրը 

իրականացրել բարելավելու կրթության արդյունքները և ունակությունները կանանց և 

աղջիկների համար:  

1. Գենդերային խնդիրներին առնչվող վերլուծություն. 2015թ.-ին Համաշխարհային 

Բանկի նախաձեռնությամբ իրականացվել է հանրակրթական ավագ դպրոցի դասագրքերի 

վերլուծություն, դրանցում գենդերային ներկայացվածության և գենդերային 

հավասարակշռության պահպանման խնդիրներն ուսումնասիրելու նպատակով: 

Վերլուծություններն արվել են «Հասարակագիտություն», «Հայոց պատմություն», 

«Համաշխարհային պատմություն», «Հայ գրականություն» առարկաների 10-12-րդ 

դասարանների դասագրքերի, ինչպես նաև այդ առարկաների չափորոշիչների, ծրագրերի և 

ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկների վերաբերյալ: Վերլուծության արդյունքներն ամբողջացվել 

են «Հայաստանի հանրակրթական ծրագրերում գենդերային առումով «զգայուն» մոտեցումների 

ինտեգրման վերլուծական տեղեկանք» փաստաթղթում, որը տրամադրվել է «Ազգային 

կրթակարգը» մշակող փորձագիտական խմբին: 

2. Սովորողների շրջանում առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ գիտելիքների ուսուցում. 

Հանրակրթական դպրոցի 8-11-րդ դասարաններում դասավանդվում է «Առողջ ապրելակերպ» 
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դասընթացը, որին յուրաքանչյուր դասարանում տարեկան տրամադրվում է 14 դասաժամ: 

Դասընթացը նպաստում է սովորողների մոտ առողջ ապրելակերպի և ընտանեկան կյանքի 

նախապատրաստման հիմունքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը: Վերոնշյալ 

դասընթացը սեռական դաստիարակության վերաբերյալ ներառում է հետևյալ թեմաները՝ 

«Սեռական հասունացում, վերարտադրողական առողջություն», «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ կանխարգելում» 

և «Ներդաշնակ հասարակություն»: 

ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի ղեկավարի 2015թ.-ի ապրիլի 16-ի թիվ 031/9932-15 

շրջաբերական գրությամբ հանձնարարվել է հանրապետության նախնական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 

տնօրեններին՝ կազմակերպել դասընթացներ «Վերարտադրողական առողջության խնդիրները 

երիտասարդության շրջանում» թեմայով, անհրաժեշտության դեպքում այդ գործընթացում 

ներգրավելով նաև հասարակական կազմակերպությունների14:  
2018թ.-ին ՀՀ ԿԳՆ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մոսկվայի տարածաշրջանային գրասենյակի, ԿԱԻ և 

«Արաբկիր» բժշկական համալիր-Երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտի 

կողմից համատեղ իրականացվել է Երևան քաղաքի «Առողջ ապրելակերպ» կրթական 

բաղադրիչը դասավանդող շուրջ 247 ուսուցիչների վերապատրաստում, որի մոդուլներում 

ներառված են թեմաներ ընտանեկան և սեռական բռնության կանխարգելման վերաբերյալ:  

3. Հանրակրթական դպրոցների, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագի-

տական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների, փոխտնօրենների և 

մանկավարժների որակավորման բարձրացում` ուղղված նրանց գենդերային մտածելակերպի 

ձևավորմանը և գենդերային գիտելիքների հաղորդմանը. 2014թ.-ին «Հասարակություն առանց 

բռնության» և «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-երի աջակցությամբ մշակվել է «Կանանց և 

տղամարդկանց իրավահավասարությունը» թեմայով ձեռնարկը, որը ՀՀ ԿԳՆ Կրթության 

ազգային ինստիտուտի կողմից դրվել է կրթության ոլորտի մասնագետների համար անցկացվող 

վերապատրաստումների հիմքում: Նշված փաթեթում ներառվել են նաև սեռի հատկանիշով և 

                                                           
14 2015թ.-ի ընթացքում առողջ ապրելակերպի, սեռերի միջև փոխհարաբերությունների և ընտանեկան բռնությունների 

կանխարգելմանն առնչվող թեմաների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքներ են կատարվել մի շարք 

հաստատություններում: Մասնավորապես՝  

• Աբովյանի թիվ 1 արհեստագործական ուսումնարանում, Աբովյանի պետական ճարտարագիտական և Աբովյանի 

պետական էներգետիկական քոլեջներում «Հույս և օգնություն» ՀԿ կողմից, «Հայաստանում մարդկանց թրաֆիքինգի և 

երեխաների շահագործման դեմ պայքարի կարողությունների հզորացում» ծրագրի շրջանակներում, անցկացվել է 

սեմինար-վարժանք, որի ընթացքում ներկայացվել են նաև բռնությանը վերաբերող թեմաներ, 
• Երևանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում անցկացվել է բաց դասախոսություն՝ «Սեռահասության տարիքի 

անձանց սեռական և վերարտադրողական առողջության պահպանումը» թեմայով: Ինչպես նաև «Ինչ է առողջ 

ապրելակերպը» թեմայով զրույցներ են անցկացվել ուսանողների հետ ֆիզիկական դաստիարակության դասաժամերին: 

Պատրաստվել է «Դեռահասների սեռական դաստիարակության առանձնահատկությունները և վարքագծային ռիսկերի 

նվազեցման ուղիները» վերնագրով մեթոդական ուղեցույցը: Երևանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում բոլոր 

կուրսերում 1-ական ժամ հատկացվել է այդ թեմայի քննարկմանը, 

• Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Երևանի քոլեջում ևս սովորողների համար անցկացվել է 

«Վերարտադրողական առողջության խնդիրները երիտասարդության շրջանում» դասընթացը, 

• Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջում «Առավոտ», «Հույս և օգնություն» ՀԿ-երի և Լոռու մարզի 

«Երիտասարդական» կենտրոնի աջակցությամբ անցկացվել են առողջ ապրելակերպի, սեռերի միջև 

փոխհարաբերությունների և ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման թեմաներով սեմինարներ, 

• Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի քոլեջում նշված թեմաներով սեմինարներ են անցկացվել Երևանի 

«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոնի և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի փորձագետների կողմից: 
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ընտանեկան բռնությանը վերաբերող թեմաներ: Գենդերային հիմնահարցերի վերաբերյալ 

թեմատիկ նյութերը ներառվել են նաև տարրական դասարաններում դասավանդող 

ուսուցիչների և «Հասարակագիտություն» առարկայի ուսուցիչների վերապատրաստման 

մոդուլում: 2015թ.-ից հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատ-

րաստման դասընթացներում՝ օրենսդրությանը վերաբերող բաղադրիչում, ներառվել է կանանց 

և տղամարդկանց իրավահավասարությանը վերաբերող թեմա (1.5 դասաժամ ծավալով):  
«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ի աջակցությամբ մշակվել է «Կին և տղամարդ` 

տարբեր, բայց հավասար» թեմայով ուսուցողական ձեռնարկը` սովորողների և ծնողների 

շրջանում խմբային աշխատանքներ իրականացնելիս կիրառելու նպատակով:  

«Հույս և օգնություն» ՀԿ-ը մշակել է «Ինչպես կանխարգելել բռնությունը դպրոցում» 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որը ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից երաշխավորվել է գործածության ու 

տրամադրվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին: 

Միաժամանակ «Գենդերային հիմնախնդիրների դրսևորումները և դրանց 

կանխարգելման քայլերը» թեման ներառվել է նախնական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների, փոխտնօրենների և 

մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման դասընթացների ծրագրում: 

2015թ.-ի ընթացքում անցկացվել է 20 մասնագիտական կրթության ուսուցում (ՄԿՈՒ) 

ուսումնական հաստատությունների 42 ղեկավարների վերապատրաստում (2 խմբով), և ՄԿՈՒ 

հաստատությունների 1016 մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում (48 խմբով): 

Նշված վերապատրաստումների ծրագրերում ներառվել են կանանց և տղամարդկանց իրավա-

հավասարության քաղաքականությանն առնչվող թեմաներ: 

2016թ.-ից սկսած յուրաքանչյուր տարի ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամը՝ ՀՀ կրթության 

և գիտության նախարարության և ԿԱԻ հետ համագործակցությամբ նշել է «Աշխարհի ամենամեծ 

դասը», որի հիմնական նպատակն է սովորողներին ներկայացնել Կայուն զարգացման 

նպատակները։ Դասի շրջանակներում նաև ստեղծվել են ուսումնական նյութեր աշակերտների 

և ուսուցիչների համար՝ Կայուն զարգացման նպատակներն ավելի մատչելի ներկայացնելու 

նպատակով։ Այս անգամ «Աշխարհի ամենամեծ դասը» Երևանի թիվ 50 հիմնական դպրոցում 

իրականացվել է 7-ից 9-րդ /8 ժամյա դասընթաց/ դասարանցիների համար «Անվտանգ 

ուսումնառության միջավայր. դադարեցնենք բռնությունները դպրոցում և շրջակա 

միջավայրում» թեմայով, որտեղ ներառված են գենդերային հավասարության վերաբերյալ 

ուսումնական նյութեր15:  

2018թ.-ի ՀՀ ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացվել է Կայուն 

զարգացման գլոբալ նպատակներին նվիրված դաս-միջոցառումներ (6 ժամ) Երևանի № 50 

դպրոցի 50 աշակերտների համար: 

4. Մանկավարժական կադրերի վերապատրաստող անձնակազմի շրջանում՝ սեռի 

հատկանիշով բռնության մասին իրազեկման բարձրացմանը, տեղեկատվական ու մեթոդական 

աջակցությանը նպաստելու նպատակով. 2014թ.-ի ընթացքում ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային 

ինստիտուտի վերապատրաստող անձնակազմի համար իրականացվել են իրազեկման 

աշխատանքներ՝ սեռի հատկանիշով բռնության՝ ՀՀ-ում առկա խնդիրների, դրանց բացահայտման 

ու կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող գործընթացների վերաբերյալ: Կազմակերպվել են 

                                                           
15 http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
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երեք կլոր-սեղան քննարկումներ՝ բռնության թեմաների վերաբերյալ իրազեկման բարձրացման և 

վերապատրաստման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով:  

2015թ.-ի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի 30 

մասնագետների և Լոռու մարզի 50 հասարակագիտության ուսուցիչների համար անցկացվել է 

վերապատրաստման դասընթաց՝ կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության և սեռի 

հատկանիշով բռնության խնդիրների, դրանց շուրջ հանրակրթական դպրոցներում 

իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ:  

5. Սովորողների մոտ մասնագիտական կողմնորոշման հարցերում իրազեկվածության 

բարձրացում` ուղղված գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը, աղջիկների և տղաների 

շրջանում իրենց սեռի համար ոչ ավանդական մասնագիտությունների նկատմամբ մոտի-

վացիայի ձևավորմանը. Հիմնական դպրոցում կիրառվել է «Դաստիարակչական աշխատանքը 

դպրոցում. մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրներ» օժանդակ ձեռնարկը: Դասղեկների 

կողմից դասղեկական ժամերի ընթացքում սովորողները իրազեկվում են մասնագիտական 

կողմնորոշման հարցերի շուրջ՝ ուղղված սեռի հատկանիշով կարծրատիպերի հաղթահարմանը, 

աղջիկների և տղաների շրջանում իրենց սեռի համար ոչ ավանդական մասնագիտությունների 

նկատմամբ մոտիվացիայի ձևավորմանը (վերաբերում է նաև 2016 թ.-ին):  

6. Սովորողների շրջանում մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրների վերաբերյալ 

դասընթացների ու խորհրդատվությունների անցկացում. 2014թ.-ին հանրապետության 12 

տարածաշրջանային քոլեջներում գործող կարիերայի կենտրոններում անցկացվել են 

միջոցառումներ՝ սովորողների շրջանում մասնագիտական կողմնորոշման հետ կապված 

խնդիրներին, մասնագիտական կրթության ոլորտում գործող մասնագիտություններին, 

աշխատաշուկայում մասնագիտությունների առկա պահանջարկին ծանոթացնելու, ինչպես նաև 

մասնագիտության ընտրության հարցում աղջիկների և տղաների մոտ սեռի հատկանիշով 

կարծրատիպերի հաղթահարման նպատակով:    

 

 

Ազատություն բռնությունից, սթիգմայից և կարծրատիպերից 

 

13. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության 

ո՞ր ձևերն են Ձեր երկրի համար գործողությունների առաջնահերթությունն են հանդիսանում և 

ո՞ր համատեքստում/ձևաչափում:  

 

Հայաստանում արձանագրվել են կանանց և աղջիկների նկատմամբ սեռական, 

ֆիզիկական, հոգեբանական բռնության դեպքեր: Մասնավորապես. 

«Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն»-ի և ՀՀ քննչական կոմիտեի համատեղ 

ուսումնասիրությամբ հրապարակել է տեղեկատվություն 2015 և 2016 թթ.-ի ընթացքում ՀՀ 

քննչական կոմիտեի քննիչների քննված սեռական հանցագործությունների վերաբերյալ: 

Այսպես, 2015թ.-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի քննիչները քննել են սեռական 

հանցագործություններով հարուցված 131 քրեական գործ, որոնցով որպես 

կասկածյալ/մեղադրյալ ներգրավվել է 95 անձ, բոլորն էլ արական սեռի ներկայացուցիչներ: 

Կասկածյալներից/մեղադրյալներից 30-ը տուժողի հետ եղել են փաստացի ամուսիններ 

(կասկածյալների/մեղադրյալների 31,6%): Հիշյալ 131 քրեական գործերով տուժող եղել են 142 
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անձ, որոնցից 11-ն արական, իսկ 131-ն իգական սեռի ներկայացուցիչներ (ընդհանուր 

տուժողների 92,3%): 

2016թ.-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի քննիչները քննել են սեռական հանցագործություններով 

հարուցված 157 քրեական գործ, որոնցով որպես կասկածյալ/մեղադրյալ ներգրավվել է 113 անձ, 

բոլորն էլ արական սեռի ներկայացուցիչներ: Կասկածյալներից/մեղադրյալներից 43-ը տուժողի 

հետ եղել են փաստացի ամուսիններ (ընդհանուր կասկածյալների/մեղադրյալների 38,1%): 

Հիշյալ 157 քրեական գործերով տուժող եղել են 162 անձինք, որոնցից 11-ն արական, իսկ 151-ն 

իգական սեռի ներկայացուցիչներ (ընդհանուր տուժողների 93,2%):  

2017թ.-ի համանման վիճակագրություն ամփոփել է ՀՀ քննչական կոմիտեն, որի 

համաձայն՝ 2017թ.-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի քննիչները քննել են սեռական 

հանցագործություններով հարուցված 161 քրեական գործ, որոնցով որպես 

կասկածյալ/մեղադրյալ ներգրավվել է 93 անձ, բոլորն էլ արական սեռի ներկայացուցիչներ: 

Կասկածյալներից/մեղադրյալներից 29-ը տուժողի հետ եղել են փաստացի ամուսիններ 

(ընդհանուր կասկածյալների/մեղադրյալների 31%): Հիշյալ 161 քրեական գործերով տուժող եղել 

են 166 անձ, որոնցից 15-ն արական, իսկ 151-ն իգական սեռի ներկայացուցիչներ (ընդհանուր 

տուժողների 91%):  

2018թ.-ի վիճակագրություն ՀՀ քննչական կոմիտեն չի տրամադրել: 

Ինչպես երևում է սեռական հանցագործությունների հանցագործները միայն արական 

սեռի ներկայացուցիչներ են, իսկ տուժողների գերակշիռ մասը՝ իգական (ընդհանուր 

տուժողների 91% և ավելի): 

Զուգընկերների/ փաստական ամուսինների կողմից կատարված սեռական 

հանցագործությունները նույնպես էական թիվ են կազմում (ընդհանուր զոհերի 1/3-ը):  

Մտահոգիչ է նաև ընտանեկան բռնության վիճակագրությունը և այն, որ տուժողների 

գերակշիռ մասը կանայք են:  

2016թ.-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի վարույթում է գտնվել ընտանեկան բռնության 

վերաբերյալ 359 քրեական գործ16: Այս հանցագործություններից 3-ը եղել են մոր կողմից, 14-ը՝ 

հոր կողմից, 3-ը խորթ հոր կողմից, 9-ը՝ եղբոր/քրոջ կողմից, 15-ը զավակի կողմից (այդ թվում՝ 

որդեգրվածի), 2-ը՝ ամուսիններից կնոջ կողմից, 136-ը՝ ամուսիններից տղամարդու կողմից, 3-ը՝ 

թոռան կողմից, 6-ը՝ ամուսնու ծնողների կողմից, 15-ը՝ հարսի/փեսայի կողմից կատարված:  

2017թ.-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի վարույթում է գտնվել ընտանեկան բռնության 

վերաբերյալ 458 քրեական գործ17: Այս հանցագործություններից 5-ը եղել են մոր կողմից, 17-ը՝ 

հոր կողմից, 1-ը` խորթ մոր կողմից, 2-ը` խորթ հոր կողմից, 6-ը՝ եղբոր/քրոջ կողմից, 2-ը 

տատի/պապի կողմից, 35-ը` զավակի կողմից (այդ թվում՝ որդեգրվածի), 13-ը՝ ամուսիններից 

կնոջ կողմից, 167-ը՝ ամուսիններից տղամարդու կողմից, 6-ը՝ թոռան կողմից, 8-ը՝ ամուսնու 

                                                           
16 Այդ գործերից 10-ը վերաբերվել է սպանությանը, 7-ը՝ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելուն, 6-ը՝ 

դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելուն, 19-ը՝ դիտավորությամբ առողջությանը թեթև 

վնաս պատճառելուն, 222-ը՝ ծեծին, 45-ը՝ սպանության կամ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու, կամ գույք 

ոչնչացնելու սպառնալիքին և այլն: 
17 Այդ գործերից 8-ը վերաբերվել է սպանության, 15-ը՝ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելուն, 13-ը՝ 

դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելուն, 40-ը՝ դիտավորությամբ առողջությանը թեթև 

վնաս պատճառելուն, 285-ը՝ ծեծին, 39-ը՝ սպանության կամ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու, կամ գույք 

ոչնչացնելու սպառնալիքին և այլն: 
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ծնողների կողմից, 13-ը՝ հարսի/փեսայի կողմից կատարված, 1-ը խնամակալի, հոգաբարձուի 

կամ խնամատար ծնողի կողմից:  

2018թ.-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի վարույթում է գտնվել ընտանեկան բռնության 

վերաբերյալ 519 քրեական գործ18: Այս հանցագործություններից 12-ն եղել են մոր կողմից, 27-ը՝ 

հոր կողմից, 2-ը` խորթ հոր կողմից, 13-ը՝ եղբոր/քրոջ կողմից, 4-ը՝ պապի/ տատի կողմից, 40-ը` 

զավակի կողմից (այդ թվում՝ որդեգրվածի), 12-ը՝ ամուսիններից կնոջ կողմից, 193-ը՝ 

ամուսիններից տղամարդու կողմից, 7-ը՝ թոռան կողմից, 9-ը՝ ամուսնու ծնողների կողմից, 13-ը՝ 

հարսի/փեսայի կողմից կատարված:  

Հարկ է նշել, որ սեռական ոտնձգությունը և բռնությունը որպես այդպիսին են համարվում 

անկախ այն հանգամանքից, թե դրանք կատարվել են հասարակական վայրերում, կրթական 

համալիրներում, աշխատավայրերում, թե այլ վայրերում: 

Տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով սեռական հետապնդումները քրեորեն պատժելի 

են, սակայն որպես ծանրացնող հանգամանք այն նախատեսված է միայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 

142-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով՝ անառակաբարո գործողությունները, որոնք կատարվել 

են էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի կիրառմամբ: Այս կետով քննվել է 1 քրեական գործ 

2015թ.-ին և 4՝ 2017թ.-ին:  

Հարկադրված ամուսնության դեպքեր պաշտոնապես չեն գրանցվել, իսկ վաղ 

ամուսնություններն իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել, եթե 

ուղեկցվել են սեռական հարաբերություններով: 

  

 

14. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկրի համար ո՞ր գործողություններն են 

եղել առաջնահերթ՝ կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության դեմ պայքարելու ուղղությամբ: 

 

Բռնությունների դեմ պայքարն իրականացվել է բռնարարների նկատմամբ պատժիչ 

քաղաքականություն իրականացնելով, բռնության ենթարկված անձանց աջակցություն 

տրամադրելով, պետական մարմինների, ինչպես նաև պետական մարմինների և 

հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցություն իրականացնելով և 

բռնության կանխարգելմամբ: 

Ի լրումն 1-ին, 2-րդ և 13-րդ հարցերում տրված պատասխանների պետք է նշել, որ 

իրականացվում է նաև իրազեկվածության լայնամասշտաբ ծրագրեր՝ այս ոլորտում ներառված 

մասնագետների համար: Այսպես, ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայում պարբերաբար 

կազմակերպվում են դասընթացներ ուղղված ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի 

արդյունավետ մեխանիզմների կիրառմանը, այսպես. 

• 2017թ.-ի սեպտեմբերի 6-ին քննիչների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված 

անձանց և դատախազների, ինչպես նաև ՀՀ ոստիկանության ներկայացուցիչների համար 

                                                           
18 Այդ գործերից 10-ը վերաբերվել է սպանությանը, 2-ը՝ մոր կողմից նորածին երեխայի սպանությանը, 11-ը՝ 

դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելուն, 12-ը՝ դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության 

վնաս պատճառելուն, 34-ը՝ դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելուն, 267-ը՝ ծեծին, 66-ը՝ սպանության 

կամ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու, կամ գույք ոչնչացնելու սպառնալիքին, 7-ը՝ ծնողի կամ այլ մերձավոր 

ազգականի և երեխայի միջև տեսակցության իրականացմանը խոչընդոտելուն և այլն: 



 

32 
 

կազմակերպվել է հրավիրյալ դասախոսություն «Առաջնային արձագանքը, քննությունը և 

դատախազական հսկողությունն ընտանեկան բռնության գործերով» թեմայով,  

• 2017թ.-ի դեկտեմբերի 14-ին Արդարադատության ակադեմիայում կազմակերպվել է 

աշխատաժողով, որտեղ ներկայացվել է ԵԽ-ի հետ համատեղ մշակված «Կանանց նկատմամբ 

բռնության և ընտանեկան բռնության» վերաբերյալ ԵԽ HELP առցանց ուսուցման դասընթացը, 

որի արդյունքում դասընթացի մեկնարկելուց հետո 3 ամիսների ընթացքում իրականացվել է 

քննիչների, դատավորների վերապատրաստում։ Դասընթացի երկրորդ փուլը մեկնարկել է 2018 

թվականի սեպտեմբերից, որի արդյունքում վերապատրաստվել են դատախազներ, 

դատավորներ և փաստաբաններ։ 

•  2018թ.-ի սեպտեմբերի 11-ին Արդարադատության ակադեմիայում ԵԽ գրասենյակի 

հետ համատեղ անցկացվել է Բռնություն կանանց նկատմամբ և ընտանեկան բռնություն 

թեմայով ԵԽ HELP ծրագրի (Մարդու իրավունքների կրթություն իրավական ոլորտի 

մասնագետների համար) դասընթացի մեկնարկային հանդիպումը, 

• «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարը և 

կանխարգելումը ՀՀ-ում» ԵԽ ծրագրի շրջանակներում մշակվել է «Կանանց նկատմամբ 

բռնության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարը և կանխարգելումը ՀՀ-ում» թեմայով նոր 

առարկայական դասընթացը և դրա ուսումնամեթոդական ապահովումն իրականացնելու 

համար նախատեսված համապատասխան ձեռնարկը, 

•  2018թ.-ի նոյեմբերի 10-ից 11-ը ԵԽ-ի հետ համատեղ անցկացվել է Արդարադատության 

ակադեմիայի դասընթացավարների երկօրյա վերապատրաստում, 

• ԵԽ/ԵՄ Արևելյան գործընկերության 2015-2018թթ.-ի ծրագրային համագործակցության 

կառուցակարգի մաս կազմող «Աջակցություն Հայաստանում քրեական արդարադատության 

համակարգի բարեփոխումների և պայքար վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ» 

ծրագրի շրջանակներում իրավական ոլորտի մասնագետների համար իրականացվել է 

«Հայաստանում կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելում և դրա 

դեմ պայքար» և «Վատ վերաբերմունքի արգելքը» ԵԽ HELP ծրագրերի (Մարդու իրավունքների 

կրթություն իրավական ոլորտի մասնագետների համար) հեռավար դասընթացների 

ադապտացում տեղական իրավական համակարգին:  

2014թ.-ին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ՄԱԿ-ի 

Բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ մշակել է ընտանեկան բռնության ենթարկված 

անձանց նախնական նույնացման չափորոշիչներ սոցիալական աշխատողների համար, ինչպես 

նաև նրանց վերապատրաստման դասընթացների անցկացման «Ընտանեկան բռնություն» 

թեմայով ուսումնական մոդուլ: 2014-2015թթ. Երևան քաղաքի բոլոր սոցիալական 

ծառայությունների տարածքային բաժինների և մի շարք մարզերի սոցիալական աշխատողների 

համար կազմակերպվել է վերապատրաստման դասընթացներ:  

2014-2017թթ.-ին Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային 

ինստիտուտի կողմից իրականացվել են քաղաքացիական ծառայողների որակավորման 

բարձրացման դասընթացներ «Գենդերային բռնություն» թեմայով, որին մասնակցել են 455 

քաղաքացիական ծառայողներ: 

Շարունակելով 2000թ.-ին մեկնարկած «Ակտիվության 16-օրյակ ընդդեմ գենդերային 

բռնության» քարոզարշավների շարքը` յուրաքանչյուր տարի նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 10-ը 

հանրապետությունում անցկացվել են «Ընդդեմ գենդերային բռնության ակտիվության 16-օրյակ» 
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և «Սպիտակ ժապավեն» հանրապետական քարոզարշավները, որի նպատակն է մեկ անգամ ևս 

հնչեցնել գենդերային բռնության հիմնախնդրի կարևորությունը և ներգրավել ավելի մեծ թվով 

մասնակիցների` այդ թվում պետական կառույցների, ԶԼՄ-ների, հասարակական և միջազգային 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև հասարակության լայն 

շրջանակների: 

Պարբերաբար մշակվել են ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի թեմաներով 

տեղեկատվական նյութեր և տարածվել ազգային և մարզային ԶԼՄ-ների միջոցով, ցուցադրվել 

են բռնությունը դատապարտող հոլովակներ, ինչպես նաև կազմակերպվել են բազմաթիվ 

քննարկումներ հասարակության տարբեր տարիքի և տարբեր սոցիալական խմբերի համար 

Երևանում, մարզերում և համայնքներում: 

2018թ.-ի ընթացքում աշխատանքներ են տարվել ընտանիքում բռնության ենթարկված 

անձանց տրամադրվող ծառայությունների ստեղծման ուղղությամբ: ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգի 6 հաստատություններին վերապահվել է 

օրենքով սահմանված ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց «աջակցության 

կենտրոնների» գործառույթը, մասնավորապես. 

1) աջակցության կենտրոն դիմած անձանց նրանց համար հասկանալի լեզվով, իսկ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեպքում նրանց համար մատչելի եղանակով 

տեղեկացնում է նրանց իրավունքների, հասանելի ծառայությունների և օրենքով նախատեսված 

պաշտպանության միջոցների և դրանցից օգտվելու կարգի մասին. 

2) կազմակերպում է ընտանիքում բռնության ենթարկվածներին անհրաժեշտ և 

անհատույց հոգեբանական և իրավաբանական օգնության և այլ անհրաժեշտ սոցիալական 

ծառայությունների տրամադրումը. 

3) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով որոշում է կայացնում ընտանիքում 

բռնության ենթարկվածներին և նրանց խնամքի տակ գտնվող անձանց ապաստարանում 

տեղավորելու մասին՝ նրանց համաձայնությամբ. 

4) ուսումնասիրում է ընտանիքում բռնության պատճառներն ու պայմանները, վարում 

ընտանիքում բռնության դեպքերի վերաբերյալ վիճակագրություն և արդյունքները 

ներկայացնում Լիազոր մարմին. 

5) Լիազոր մարմնի սահմանած կարգի համաձայն՝ կազմակերպում է ընտանիքում 

բռնություն գործադրած անձանց ռեաբիլիտացիան, այդ թվում՝ նախազգուշացման և 

անհետաձգելի միջամտության որոշումների պատճեններն ստանալուց հետո հնարավորին չափ 

սեղմ ժամկետում ընտանիքում բռնություն գործադրած անձին առաջարկում է ստանալ 

ռեաբիլիտացիոն ծրագրի մաս կազմող համապատասխան աջակցություն և մասնակցել 

որոշակի միջոցառումների. 

6) ոստիկանության կողմից նախազգուշացման և անհետաձգելի միջամտության 

որոշումների պատճեններն ստանալուց հետո հնարավորին չափ սեղմ ժամկետում ընտանիքում 

բռնության ենթարկվածին առաջարկում է հոգեբանական աջակցության տրամադրում. 

7) Լիազոր մարմնի ղեկավարի հաստատած կարգով իրականացնում է հաշտեցում կամ 

կազմակերպում է դրա իրականացումն ընտանիքում բռնության ենթարկված և ընտանիքում 

բռնություն գործադրած անձանց միջև. 
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8) ընտանիքում բռնության ենթարկվածներին աջակցում է աշխատանքի տեղավորման և 

պետությունից կամ համապատասխան կազմակերպություններից սոցիալական աջակցություն 

ստանալու հարցերում. 

9) աջակցության կենտրոն դիմած անձի համաձայնությամբ նրա անվտանգությունն 

ապահովելու նպատակով դիմում է ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանում` 

նախազգուշացման կամ անհետաձգելի միջամտության որոշում կայացնելու հիմքերի 

առկայությունն ստուգելու համար, ինչպես նաև սույն օրենքով նախատեսված դեպքում դիմում 

է դատարան` պաշտպանական որոշում կայացնելու դիմումով: 

Վերոնշյալ ծառայություններ տրամադրող կենտրոններից երեքը գտնվում են Երևան 

քաղաքում, իսկ երեքը՝ համապատասխանաբար Շիրակի, Լոռու և Սյունիքի մարզերում:19 

ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և 

վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը Մեծ Բրիտանիայի 

կառավարության աջակցությամբ 2018թ.-ի հուլիսից մեկնարկել է համատեղ ծրագիր (8 ամիս 

տևողությամբ), որի նպատակն էր աջակցել 2017թ.-ի դեկտեմբերին ընդունված «Ընտանիքում 

բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և 

ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի պատշաճ 

իրականացմանը` հզորացնելով օրենքի կիրառման պատշաճ մեխանիզմները` 

կառավարության կողմից առավելագույն ներառական կերպով մշակված հաղորդակցության 

ռազմավարության, հանրային քննարկումների անցկացման և «խորհրդատվություն առաջին 

աղբյուրից» գրքույկների միջոցով: Ծրագրի շրջանակներում մշակվել են «Ընտանեկան 

բռնության կանխարգելման և ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության 

հաղորդակցության ռազմավարության»20 և «Ընտանիքում բռնության հետ կապված 

հիմնախնդիրներով զբաղվող հանրային ծառայողների վերապատրաստում» փաստաթղթերը21: 

 

 

15. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ ռազմավարություն է 

իրականացրել կանխելու բռնությունը կանանց և աղջիկների նկատմամբ:  

2011թ.-ի մայիսի 20-ի ՀՀ կառավարության նիստի N 19 արձանագրությամբ հաստատվել 

է Գենդերային քաղաքականության 2011-2015թթ.-ի ռազմավարական ծրագիրը, որն 

իրականացվել է տարեկան կտրվածքով՝ առանձին տարեկան ծրագրեր նախատեսելով: 2011թ.-

ի հունիսի 17-ի ՀՀ կառավարության նիստի N 23 արձանագրությամբ հաստատվել է Ընդդեմ 

գենդերային բռնության 2011-2015թթ.-ի ազգային ծրագիրը: 

Այնուհետև ամբողջական և ամփոփ ռազմավարական ծրագրեր չեն ընդունվել, սակայն 

կանանց և աղջիկներին վերաբերող բազմաթիվ հարցեր ներառվել են մարդու իրավունքների 

                                                           
19 Դրանք են՝ «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, «Երեխայի և ընտանիքի աջակցության 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-

ը, «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» հիմնադրամը, «Լոռու մարզի երեխայի և ընտանիքի 

աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը և «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը: 
20http://www.moj.am/storage/uploads/1212_Communication_Strategy_for_Prevention_of_Domestic_Violence_and_Protection_of

_Victims_of_Violence_within_the_Family.pdf 
21http://www.moj.am/storage/uploads/1212Training_Program_for_Public_Officials_addressing_issues_on_Domestic_Violence.pdf 

http://www.moj.am/storage/uploads/1212_Communication_Strategy_for_Prevention_of_Domestic_Violence_and_Protection_of_Victims_of_Violence_within_the_Family.pdf
http://www.moj.am/storage/uploads/1212_Communication_Strategy_for_Prevention_of_Domestic_Violence_and_Protection_of_Victims_of_Violence_within_the_Family.pdf
http://www.moj.am/storage/uploads/1212_Communication_Strategy_for_Prevention_of_Domestic_Violence_and_Protection_of_Victims_of_Violence_within_the_Family.pdf
http://www.moj.am/storage/uploads/1212_Communication_Strategy_for_Prevention_of_Domestic_Violence_and_Protection_of_Victims_of_Violence_within_the_Family.pdf
http://www.moj.am/storage/uploads/1212_Communication_Strategy_for_Prevention_of_Domestic_Violence_and_Protection_of_Victims_of_Violence_within_the_Family.pdf
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ռազմավարությունում, մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի ազգային ծրագրերում և ՀՀ 

կառավարության որոշմամբ հաստատված այլ փաստաթղթերում: 

Ինչպես նշեցինք, ՀՀ կառավարության 2019թ.-ի փետրվարի 28-ի N197-Լ որոշմամբ 

հաստատվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի «Կանայք, խաղաղություն և 

անվտանգություն» N 1325 բանաձևի դրույթների իրացման գործողությունների 2019-2021թթ.-ի 

ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը, որն անդրադառնում է նաև 

կանանց հանդեպ բռնության կանխարգելման խնդիրներին: 

Նաև արդեն նշվել է, որ ներկայում մշակվում է «Հայաստանի Հանրապետությունում 

կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 

ապահովման քաղաքականության իրականացման 2019-2023թթ.-ի ռազմավարական ծրագիրը»: 

 

 

16. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկել 

կանխելու և հակազդելու կանանց և աղջիկների դեմ բռնությանը տեխնոլոգիաների միջոցով 

(առցանց սեռական ոտնձգություն, առցանց հետապնդում, ինտիմ նկարների չհամաձայնեցված 

փոխանակում): 

 

Ահաբեկման և կիբերահաբեկման միջադեպերի արձագանքման և կանխարգելման 

գործում երեխայի մասնակցության խրախուսման և հասանելի ծառայությունների ու նրանց 

աջակցման ընթացակարգերի վերաբերյալ նրանց իրազեկման միջոցառումներ:  

ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտը «Վորլդ Վիժն Հայաստան» միջազգային 

կազմակերպության հետ համագործակցության շրջանակներում մշակել է «Երեխաների առցանց 

անվտանգության ապահովումը. Ուղեցույց ուսուցիչների համար» և «Երեխաների առցանց 

անվտանգության ապահովումը. Ուղեցույց ծնողների համար» ձեռնարկները: 

2017թ.-ին «Երեխաների առցանց անվտանգության ապահովումը» ծրագրի վերոնշյալ 

թեմաներով իրականացվել են վերապատրաստման դասընթացներ՝ ծնողերի և ուսուցիչների 

համար Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում, Շիրակի մարզի Թալին քաղաքում, Երևան 

քաղաքում ծնողների և ուսուցիչների համար: Դասընթացին մասնակցել է ընդհանուր թվով շուրջ 

180 ծնող և ուսուցիչ:  

Դասընթացի հիմնական բովանդակությունը կազմվել է Android, iOS և Windows 

օպերացիոն համակարգերով աշխատող համակարգիչների և գրասալիկների կիրառման 

առանձնահատկությունների ուսումնասիրման ու էլեկտրոնային ռեսուրսների անվտանգ 

կիրառման հիման վրա:  

Հանդիպումների ժամանակ ծնողներին և ուսուցիչներին ներկայացվել են համացանցում 

երեխաներին ուղղված վտանգները և ցուցադրվել են համացանցի անվտանգ օգտագործմանն 

ուղղված քայլերը, բացատրվել է, թե ինչպես պաշտպանել սարքերը և հաշիվները:  

ՀՀ-ում քրեորեն պատժելի են հետևյալ արարքները, որոնք կատարվում են 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով՝ 

• ՀՀ քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածով նախատեսված անառակաբարո 

գործողությունները, 
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• ՀՀ քրեական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածով նախատեսված անձնական կամ 

ընտանեկան կյանքի մասին տեղեկություններ ապօրինի հավաքելը, պահելը, օգտագործելը կամ 

տարածելը, 

• ՀՀ քրեական օրենսգրքի 263-րդ հոդվածով նախատեսված պոռնկագրական նյութեր 

կամ առարկաներ տարածելը և այլն: 

 

 

17. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկել կանանց 

և աղջիկների պատկերման համար՝ կարծրատիպերից, խտրականությունից և մամուլում 

կողմնակալությունից խուսափելու համար:  

 
ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար մարդու իրավունքների, կանանց իրավունքների, 

ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի և այլ հարցերի վերաբերյալ վերապատրաստումներ են 

իրականացվել հիմնականում ՀԿ-ների կողմից կամ միջազգային կազմակերպությունների 

ֆինանսավորմամբ: Մասնավորապես՝ 

• 2018թ.-ի օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 2-ը «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» ՀԿ-

ն կազմակերպել է մարդու իրավունքների, քրեական արդարադատության և սոցիալական 

արդարության ոլորտներում մշտադիտարկման և ջատագովության լուսաբանման 2-օրյա 

դպրոց, 

• ՀՀ քննչական կոմիտեն ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի ֆինանսավորմամբ 2015թ.-ի 

հունիսին երկօրյա սեմինար քննարկում է կազմակերպել քրեական գործերի լուսաբանման և 

դատավարության մասնակիցների, մասնավորապես՝ տուժողների իրավունքների 

պաշտպանության համատեքստում լուսաբանման վերաբերյալ, 

• Երևանի մամլո ակումբը 2015թ.-ի հուլիսի 1-30-ն իրականացրել է Անչափահասների 

իրավունքների պահպանումը Հայաստանի հեռարձակվող ԶԼՄ-ներում22, 

• 2013թ.-ին Աուդիո-վիզուալ լրագրողների ասոցիացիան ԱՄՆ դեսպանատան 

ֆինանսավորմամբ հրապարակել է «Մարդկանց թրաֆիքինգ. Ինչպես լուսաբանել 

զանգվածային լրատվամիջոցներում» և կազմակերպել համապատասխան 

վերապատրաստումներ:23 

Հարկ է նշել, որ ռազմավարական բոլոր ծրագրերում կարևոր բաղադրիչներից մեկը եղել 

է կանխարգելումը, որի շրջանակում, ի լրումն այլ ծրագրերի իրականացվել են լուսաբանման, 

իրազեկման ու մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրեր թե մարդու իրավունքների 

պաշտպանության, թե մարդու թրաֆիքինգի դեմ պայքարի, թե այլ հարցերում: 

Թիրախային վերապատրաստման ծրագրեր իրականացվում են նաև ԵՊՀ 

ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի կողմից: 

2016թ.-ից սկսած լայն լուսաբանման գործընթաց է անցկացվում Ընդդեմ գենդերային 

բռնության 16-օրյակի շրջանակում՝ ամեն տարի նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 10-ն ընկած 

ժամանակահատվածում։ Օրինակ՝ 2017թ.-ի աշնանը Ընդդեմ գենդերային բռնության 16-օրյակի 

շրջանակում «Երկիր մեդիա» հեռուստաալիքով հաղորդումների շարք հեռարձակվեց, որոնց 

                                                           
22 http://ypc.am/wp-content/uploads/2015/10/Monitoring-Report_Children-in-Media_2015_arm.pdf 
23 https://drive.google.com/file/d/0B9UN0mSlsfcsNjFtY05Ea09QRnM/edit 

http://ypc.am/wp-content/uploads/2015/10/Monitoring-Report_Children-in-Media_2015_arm.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9UN0mSlsfcsNjFtY05Ea09QRnM/edit
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ընթացքում  քննարկվեցին  գենդերային հավասարությանը վերաբերող առանցքային 

հիմնախնդիրներ: Խոսվեց ընտանեկան բռնության և պտղի սեռի խտրական ընտրության 

մասին,  հասարակության, քաղաքականության և տնտեսության մեջ,  անվտանգության 

ոլորտում կանանց դերի և կարգավիճակի մասին: Լայն իրազեկման արշավներ և ակցիաներ են 

անցկացվում նաև սոցիալական ցանցերում՝ ուղղված աղջիկ երեխաների արժեվորմանը, 

կանանց հանդեպ բռնության խնդիրների շուրջ իրազեկմանը։ Նման իրազեկման արշավներից 

կարելի է նշել ամենամյա շարադրությունների մրցույթները տղամարդկանց համար՝ սկսած 

2015թ.-ից՝ կազմակերպված ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի և 

Մեդիամաքս մեդիա-ընկերության կողմից՝ իմ աղջիկը և իմ կինն իմ ընկերն է թեմաներով24։ ԶԼՄ-

ների գենդերային զգայունության բարձրացմանն ուղղված մի շարք միջոցառումներ ներառված 

են գենդերային ռազմավարության շրջանակներում, քանի որ հայտնի է, որ ԶԼՄ-ները 

հանդիսանում են կարծրատիպերը վերարտադրող և ամրապնդող կարևորագույն 

ինստիտուտներ, և դրանք նպաստում են կնոջ և տղամարդու սոցիալական դերերի, վարքի 

կանոնների մասին խտրական պատկերացումների ձևավորմանը, հետևաբար պետք է 

իրականացվի համակարգված աշխատանք՝ հատուկ մշակված քաղաքականությամբ: 

 

 

18. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, արդյո՞ք Ձեր երկիրը որոշակի քայլեր է 

ձեռնարկել խտրականության զոհ դարձած կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման 

համար: 

 

Այո, տե՛ս հարց 2-ի պատասխանը:  

 

Մասնակցություն, հաշվետվողականություն և գենդերային հարցերով զբաղվող 

հաստատություններ 

 

19. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ գործողություններ և 

միջոցներ է ձեռնարկել՝ նպաստելու կանանց մասնակցությանը հասարակական կյանքում և 

որոշումների ընդունման գործում: 

 
Ի լրումն 1-ին և 9-րդ հարցերի պատասխանների՝ կանանց քաղաքական 

ներգրավվածությունն ապահովելու նպատակով, 2015-2019թթ․-ի ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ համատեղ իրականցրել է 

«Կանայք և տեղական ժողովրդավարությունը» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվել է Հայաստանում 

Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գրասենյակի կողմից։ Ծրագրի նպատակն էր 

աջակցել Հայաստանի Լոռի, Տավուշ, Սյունիք և Վայոց ձոր մարզերում կանանց 

առաջնորդության և գենդերային հավասարության առաջխաղացմանը՝ տրամադրելով 

տեղական մակարդակում կանանց իրավունքների աստիճանական իրացման համար 

անհրաժեշտ լայն գիտելիքներ և մեխանիզմներ: Ծրագրի շրջանակներում՝ 

                                                           
24 https://www.mediamax.am/am/news/husbands_wives/20707: 



 

38 
 

• 1400 ակտիվ կին և 197 տղամարդ վերապատրաստվել է առաջնորդության, տեղական 

ինքնակառավարման, գենդերային հավասարության, մասնակցային ժողովրդավարության և 

համագործակցության թեմաներով;  

• 1009 կին ստացել է նախընտրական և 95 կին հետընտրական աջակցություն։ 24 կին 

ավագանու անդամ մասնակցել է առաջնորդության դպրոցին, որից հետո փոքր 

դրամաշնորհային 4 ծրագիր է իրականացրել ուղղակի ժողովրդավարության և կանանց 

մասնակցությունը բարձրացնելու ուղղությամբ; 

• 121 ծրագրի կին շահառու առաջադրվել է ՏԻՄ ընտրություններում և 89 ընտրվել է;  

• ստեղծվել է 132 երիտասարդներից բաղկացած ցանց «Համայնքը Ես եմ» ճամբարի 

արդյունքում, ովքեր իրականցրել են 53 փոքրածավալ նախաձեռնություններ ուղղված ուղղակի 

ժողովրդավարության և կանանց մասնակցության բարձրացման խնդիրներին 32 

համայնքներում;  

• հիմնվել է «Համայնքը Ես եմ» ակումբ, որը հնարավորություն է տալիս երիտասարդ 

աղջիկներին և տղաներին քաղաքականությունների վերաբերյալ երկխոսություններ ծավալել 

կառավարության և ազգային ժողովի ներկայացուցիչների հետ; 

• վերապատրաստվել է 122 ՏԻՄ ներկայացուցիչներ գենդերային հավասարության 

թեմայով՝ համայնքային զարգացման կոնտեքստում;  

• պատրաստվել է գենդերային հավասարության և բնակիչների ներգրավման 

ուղղությամբ թեմատիկ նյութեր և հետազոտություններ, որոնք ներկայացվել են 

վարչատարածքային բարեփոխմաների ծրագրեր իրականացնող գործընկերներին;  

• մշակվել ու փորձարկվել է բնակիչների ներգրավման և համայնքային 

ծառայությունների գնահատման 5 նոր գործիք Վանաձոր, Վայք, Գորիս, Եղեգնաձոր, Զառիթափ 

և Սիսիան համայնքներում, որից չորսը առաջնորդել են կանայք; 

• ներդրվել է SMS-հարցման գործիք, որը աջակցում է Գորիս, Արենի, Ջերմուկ և Տաթև 

բազմաբնակավայր համայնքապետարաններին ապահովել բնակիչների ներգրավումը 

համայնքային խնդիրների առաջնայնությունը որոշելու գործում։ 

Բացի այդ, պետական ծրագրի շրջանակներում կին քաղաքական գործիչները ունեցել են 

հնարավորություն իրականացնելու համայնքներում իրազեկության բարձրացման, 

կարողությունների ընդլայնման և բնակչության մասնակցայնության մեծացմանն ուղղված փոքր 

դրամաշնորհային ծրագրեր: 2015թ.-ից սկսած կին քաղաքական գործիչների կողմից 

իրականացված դրամաշնորհային ծրագրերի քանակի և ընդհանուր մասնակցած բնակչության 

մասին տեղեկատվությունը բերված է ստորև:  

  

Աշխատաժողովի 

մասնակիցների թիվը 

Փոքր դրամաշնորհային 

ծրագրերի թիվը 

Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի 

մասնակիցների թիվը 

2015 թ. 25 7 1082 

2016 թ. 27 7 832 

2017 թ. 25 10 1220 

2018 թ. 25 7 1000 

Ընդամենը 102 31 4134 
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20. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկել 

ընդլայնելու կանանց մասնակցությունը մամուլում որոշումների ընդունման մեջ, ներառյալ՝ 

տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաները:  

 

Կանանց մասնակցությունը մամուլում որոշումների ընդունման մեջ, ներառյալ՝ 

տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաները, բավականին բարձր է, ինչը 

պայմանավորված է ամսագրերի և թերթերի խմբագրերի կին լինելով, լրագրողների շրջանում 

կանանց բարձր ներգրավվածությամբ, ինչպես նաև պետական մարմինների մամլո 

խոսնակների և լրատվական բաժնի ղեկավարների մեծամասամբ նույնպես կին լինելով: 

 

 

21. Արդյո՞ք Ձեր երկիրը հետևում է ազգային բյուջեի համամասնությանը, և բյուջեից 

ինչքա՞ն հատվածն է ներդրվում գենդերային հավասարության խթանմանը և կանանց 

հզորացմանը (գենդերային հաշվարկային բյուջետավորում): 

 

Նման վիճակագրություն դեռ չի վարվում՝ միայն գենդերային ծրագրի առկայությունից 

հետո հնարավոր է անդրադառնալ այս հարցին: 
 
 
22. Որպես դոնոր երկիր՝ արդյո՞ք Ձեր երկիրը հետևում է պաշտոնական զարգացման 

աջակցության (ODA) համամասնությանը, որը ներդրվում է գենդերային հավասարության 

խթանման և կանանց հզորացման համար (գենդերային հաշվարկային բյուջետավորում):  

 

Կիրառելի չէ: 

 

23. Արդյո՞ք Ձեր երկիրն ունի գործող ազգային ռազմավարություն կամ 

գործողությունների ծրագիր գենդերային հավասարության համար: 

 

Հայաստանը գենդերային հավասարության համար գործող ազգային ռազմավարություն 

կամ գործողությունների ծրագիր չունի: Ներկայում, հաշվի առնելով երկրում գենդերային 

հավասարության հասնելու համար առկա խնդիրները մեկնարկել են «Հայաստանի 

Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման քաղաքականության իրականացման 2019-2023թթ.-ի 

ռազմավարական ծրագրի» մշակման աշխատանքները: 

Միաժամանակ՝ ՀՀ կառավարության 2019թ.-ի փետրվարի 28-ի N 197-Լ որոշմամբ 

հաստատվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի «Կանայք, խաղաղություն և 

անվտանգություն» N 1325 բանաձևի դրույթների իրացման գործողությունների 2019-2021թթ.-ի 

ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը, որը նոր թափ պետք է հաղորդի 

գենդերային ոլորտին25: 

                                                           
25 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=128902 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=128902
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24. Արդյո՞ք Ձեր երկիրը ունի գործողությունների ծրագիր և ժամանակացույց Կանանց 

նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի խորհուրդները և 

Համընդհանուր պարբերականի դիտարկման հանձնարարական-խորհուրդներն 

իրականացնելու համար, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են գենդերային 

անհավասարությանը և կանանց դեմ խտրականությանը: 

 

Տես՝ 23-րդ հարցի պատասխանը: 

 
 
25. Արդյո՞ք Ձեր երկրում գործում է մարդու իրավունքների հաստատություն  

 

Այո, Հայաստանում գործում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը:  2016թ.-

ի դեկտեմբերի 16-ին ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից ընդունվել է «Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքը:  

Մարդու իրավունքների պաշտպանին է վերապահված «Խոշտանգումների և այլ դաժան, 

անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ» 

ՄԱԿ-ի՝ 1984 թվականի կոնվենցիայի 2002թ.-ի դեկտեմբերի 18-ին ընդունած կամընտիր 

արձանագրությամբ սահմանված կանխարգելման ազգային մեխանիզմի կարգավիճակը: 

Մարդու իրավունքների պաշտպանն իրականացնում է «Երեխայի իրավունքների մասին» 

ՄԱԿ-ի՝ 1989թ.-ի նոյեմբերի 20-ին և «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

մասին» ՄԱԿ-ի՝ 2006թ.-ի դեկտեմբերի 13-ին ընդունված կոնվենցիաների դրույթների 

կիրառության մշտադիտարկում, ինչպես նաև երեխաների և հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների խախտումների կանխարգելում և պաշտպանություն: 

Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր գործունեությունն իրականացնելիս 

ղեկավարվում է իրավահավասարության, անկողմնակալության, հրապարակայնության, 

թափանցիկության և ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված այլ սկզբունքներով։ 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները միջազգային 

գործընկերների, ինչպես նաև տեղական հասարակական կազմակերպությունների հետ 

համագործակցության արդյունքում 2018թ.-ին պարբերաբար իրականացրել են գործող 

դատավորների, դատախազների, քննիչների, փաստաբանների, ոստիկանության 

աշխատողների, սոցիալական աշխատողների և զանգվածային լրատվության միջոցների 

վերապատրաստում «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության 

ենթարկված անձանց պաշտպանության» թեմաներով: Ավելին, Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչը կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան 

բռնության կանխարգելման թեմաներով դասախոսություններ է ներկայացրել նաև Երևանի 

պետական համալսարանի Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողների համար: 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը ձեռնամուխ է եղել 

հանրապետության տարբեր մարզերում կանանց իրավունքների պաշտպանության և 

պահպանության վերաբերյալ իրազեկման բարձրացման նոր արշավի իրականացման ծրագրի, 

որտեղ իրավահավասարության և այլ խնդիրների քննարկման հետ զուգընթաց նաև 

քննարկվում է ընտանեկան բռնության խնդիրը և դրա դեմ պայքարի համար ընդունված 

ներպետական օրենսդրությունը, ինչպես նաև միջազգային չափանիշները: Արդյունքում՝ 
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տարածքային կառավարման և ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև 

դատախազության և ոստիկանության տարածքային ներկայացուցիչների հետ քննարկումներ են 

տեղի ունեցել Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի և Լոռվա մարզերում: 

Several awareness raising videos in regards to women’s human rights have been launched and 

made available by the Human Rights Defender’s Office.  
Women Men 

2018 -  3403 2018 - 4038 

2019 - 603 2019 - 740 

 

Կանանց իրավունքների պաշտպանությունը և կանանց նկատմամբ խտրականության 

բոլոր ձևերի բացառումը Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքի հիմնարար 

ուղղություններից է: Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետազոտական և 

կրթական կենտրոնի ղեկավարն ի պաշտոնե իրականացնում է կանանց իրավունքների 

պաշտպանություն և պատասխանատու է ռազմավարական ուղղությունների իրականացման 

համար: Այս աշխատանքներում ներգրավված է նաև նույն կենտրոնի իրավասու մասնագետը: 

2018 թվականին Մարդու իրավունքների պաշտպան կողմից իրականացվել են մի քանի 

ծրագրեր այս ոլորտում: ԵՄ բյուջետային աջակցման ծրագրի շրջանակներում ՄԱԿ-ի 

հիմնադրամների հետ համագործակցությամբ իրականացվել է կանանց իրավունքների և 

ընտանիքում բռնության կանխարգելման ոլորտում Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

աշխատակազմի ներկայացուցիչների կարողությունների զարգացում: Այն իրենից ենթադրում է 

ինչպես վերապատրաստումների շարք, որոնք իրականացրել են միջազգային և տեղական 

փորձագետները, այնպես էլ աշխատակազմի ներկայացուցիչների համար ձեռնարկների և 

ուղեցույցերի մշակում (ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց հետ աշխատանքի 

հմտություններ ապահովելու համար): Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետազոտական և 

կրթական կենտրոնի մասնագետը միջազգային գործընկերների, ինչպես նաև տեղական 

հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության արդյունքում 2018 

թվականի ընթացքում նաև պարբերական իրականացրել են գործող փաստաբանների, 

ոստիկանության աշխատողների, ինչպես նաև սոցիալական աշխատողների և զանգվածային 

լրատվության միջոցների վերապատրաստում «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման և 

ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության» թեմաներով: Ավելին, Մարդու 

իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչը կանանց նկատմամբ բռնության 

և ընտանիքում բռնության կանխարգելման թեմաներով դասախոսություններ է ներկայացրել 

նաև Երևանի պետական համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողների համար: 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը ձեռնամուխ է եղել նաև 

հանրապետության տարբեր մարզերում կանանց իրավունքների պաշտպանության և 

պահպանության վերաբերյալ իրազեկման բարձրացման նոր արշավի իրականացման ծրագրի: 

Ծրագիրն իրականացվել է ԱՄՆ զարգացման գործակալության աջակցությամբ: 

Իրավահավասարության և այլ խնդիրների քննարկման հետ զուգընթաց նաև քննարկվում է 

ընտանիքում բռնության խնդիրը և դրա դեմ պայքարի համար ընդունված ներպետական 

օրենսդրությունը, ինչպես նաև միջազգային չափանիշները: Արդյունքում, տարածքային 

կառավարման և ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև ՀՀ դատախազության և ՀՀ 

ոստիկանության տարածքային ներկայացուցիչների հետ քննարկումներ են տեղի ունեցել 
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Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի և Լոռու մարզերում: 2018 թվականի ընթացքում ՎԻՆՆԵԹ 

Հայաստան կազմակերպության հետ համատեղ պարբերական հանդիպումներ են տեղի ունեցել 

Նոյեմբերյան քաղաքի մի խումբ կանանց հետ՝ քննարկումներ իրականացնելով 

աշխատանքային և տնտեսական իրավունքների իրականացմանը, տնտեսական զարգացման և 

կայունացման հնարավորությունների և մարդկանց աշխատանքային թրաֆիքինգի և 

շահագործման այլ տեսակների վտանգների հարցերի վերաբերյալ: Կազմակերպվել է նաև 

վերապատրաստման դասընթաց, որի ընթացքում ներկայացվել է իրավաբանական անձանց 

պետական գրանցում իրականացնելու իրավական կարգավորումները, հարկման կարգը, 

գնագոյացման մեթոդները և այլ հարցեր: Վերոնշյալ բոլոր ծրագրերի իրականացման 

արդյունքում փաստվել են այն բոլոր խնդիրները, որոնք տարիներ շարունակ բարձրաձայնվում 

են Պաշտպանի կողմից և որոնք ներկայացվում են ստորև:26 

 

 

26. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկել 

խաղաղություն հաստատման և պահպանման, խաղաղ հասարակության կայուն զարգացմանը 

նպաստելու և կանանց, խաղաղության և անվտանգության օրակարգի իրականացման համար: 

 

Ի լրումն 23-րդ հարցի պատասխանի՝ ՀՀ վարչապետի 2017թ.-ի սեպտեմբերի 13-ի N 1014-

Ա որոշմամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով 1325 բանաձևի դրույթների 

իրականացման վերաբերյալ գործողությունների ազգային ծրագիր մշակելու նպատակով: 

Միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված են՝ 

1) ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի. 

2) ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության. 

3) ՀՀ պաշտպանության նախարարության. 

4) ՀՀ արդարադատության նախարարության. 

5) ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության. 

6) ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության. 

7) ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության. 

8) ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության. 

9) ՀՀ ոստիկանության. 

10) ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի. 

11) ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն 

ծառայության. 

12) Հայկական կարմիր խաչի ընկերության ներկայացուցիչները: 

1325 բանաձևը հիմնված է հինգ հիմնական ուղղությունների վրա՝ կանխարգելում 

(prevention), պաշտպանություն (protection), մասնակցություն (participation), օժանդակություն ու 

վերականգնում (relief and recovery) և մշտադիտարկում (monitoring): 

                                                           
26 ՄԻՊ տարեկան հաղորդում, 2018, 

http://pashtpan.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/0e3f463c0e6c42f12cb497d483739dec.pdf#page=543&zoom=1

00,0,120, էջ 543 

http://pashtpan.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/0e3f463c0e6c42f12cb497d483739dec.pdf#page=543&zoom=100,0,120
http://pashtpan.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/0e3f463c0e6c42f12cb497d483739dec.pdf#page=543&zoom=100,0,120
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Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ֆինանսավորումն իրականացվելու է օրենքով 

չարգելված այլ աղբյուրներից: 

 

 

27. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկել 

խթանելու կանանց առաջնորդ դերը, ներկայացվածությունը և մասնակցությունը 

հակամարտությունների կանխարգելման, լուծման, խաղաղապահության, մարդասիրական 

գործողություններում, որոշումների ընդունման գործում զինված կամ այլ 

հակամարտությունների ժամանակ, ինչպես նաև ճգնաժամային իրավիճակների ժամանակ:  

 
2014թ.-ից մեկնարկել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության և ՄԱԿ-ի բնակչության 

հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի միջև համագործակցությունը27, որի շրջանակներում 

իրականացվել են ՀՀ զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում (այդ թվում՝ 

խաղաղապահ առաքելություններին մասնակցող ստորաբաժանումներում) կանանց ընդգրկմա-

ն նախաձեռնություններ, պաշտպանության համակարգում կանանց իրավունքների պաշտպա-

նության և հավասար հնարավորությունների ապահովման մշակույթի ձևավորմանը միտված, 

ինչպես նաև պաշտպանության համակարգում քաղաքականության մշակման և որոշումների 

կայացման գործընթացներում կանանց մասնակցությունը խթանող մի շարք միջոցառումներ և 

ծրագրեր: Մասնավորապես՝ 

1. 2017թ.-ի նոյեմբերին ՀՀ ՊՆ խաղաղապահ բրիգադի կազմում ստեղծվել է կանանց 

դասակ: Կին խաղաղապահների առաջին խումբը (4 հոգի) 2018թ.-ին համալրել է Կոսովոյում 

(«Կոսովոյի ուժեր») խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող հայկական զորախումբը:  

Պաշտպանության նախարարությունը նպատակ ունի հասնել խաղաղապահ 

առաքելություններում կանանց ներգրավման ընդլայնմանը, ընդհուպ մինչև ՄԱԿ-ի կողմից 

սահմանված 15% նպատակակետը, և առաջիկայում կին խաղաղապահները կներառվեն նաև 

ՄԱԿ-ի UNIFIL ("United Nations Interim Force in Lebanon") առաքելությունում հայկական 

խաղաղապահ զորախմբի կազմում:  

2. 2013թ.-ի մայիսի 20-ի «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և 

հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի, ՄԱԿ-ի անվտանգության 

խորհրդի՝ N 1325 «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» բանաձևի, ինչպես նաև ՀՀ-

ՆԱՏՕ ԱԳԳԾ 1.4.1 կետի պահանջների իրականացումը երաշխավորելու նպատակով՝ ՀՀ 

պաշտպանության նախարարի 16.02.2016թ. N128 հրամանով հաստատվել է ՀՀ 

պաշտպանության համակարգում կանանց իրավունքների պաշտպանության և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման ուղեցույցը և միջոցառումների ծրագիրը28: Ուղեցույցում 

ամրագրված է, որ ՀՀ պաշտպանության համակարգի արդի բարեփոխումների անհրաժեշտ 

նախապայմաններից է անձնակազմի քանակական և որակական ցուցանիշների 

համամասնական ու փոխկապակցված զարգացումը, որին կարելի է հասնել միայն 

պաշտպանության համակարգում կանանց ընդգրկման ու նրանց ինքնադրսևորման և 

առաջխաղացման համար հնարավորությունների ստեղծման միջոցով։  

                                                           
27http://mil.am/hy/news/6261 
28http://mil.am/hy/libraries/39 
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Թեև ՀՀ պաշտպանության նախարարի 16.02.2016թ. N128 հրամանի 2-րդ հավելվածով  

հաստատված գործողությունների ծրագրի իրականացումն ըստ սահմանված ժամանակացույցի 

ավարտվել է 2018թ.-ին, դրանում ամրագրված դրույթները շարունակում են մնալ ՀՀ 

պաշտպանության նախարարության համակարգի արդի բարեփոխումների կարևոր 

ուղղություն և իրագործվում են տարբեր պետական և միջազգային ծրագրերի, այդ թվում՝ ՀՀ ՊՆ 

և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի միջև 2019թ.-ի 

համագործակցության ծրագրի շրջանակներում:  

3. Կազմակերպվել են մի շարք հանդիպումներ, քննարկումներ և սեմինարներ 

հասարակության տարբեր խմբերի, այդ թվում՝ հասարակական կազմակերպությունների 

մասնակցությամբ, որոնց նպատակը որոշումների կայացման մակարդակում կանանց 

հավասար մասնակցության խթանումն էր և պաշտպանական համակարգում կին 

զինծառայողների դերի կարևորության ընդգծումը: 

4. Կանանց իրավունքների, կանանց նկատմամբ զինված հակամարտությունների 

ազդեցության, զինված հակամարտությունների կանխարգելման, կարգավորման և 

խաղաղաշինության գործընթացին կանանց ներգրավման վերաբերյալ վերապատրաստման 

դասընթացներ են անցկացվել ՀՀ զինված ուժերի խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող 

անձնակազմի համար29: 

5. Առաջնորդության, սոցիալ-հոգեբանական հարմարման թեմաներով դասընթացներ և 

հանդիպումներ են անցկացվել ռազմական համալսարանների իգական սեռի շրջանավարտների 

համար30: Նշված հանդիպումների ընթացքում տեղի է ունեցել նաև կին զինծառայողների 

կարիքների գնահատում, ծառայության ընթացքում սեռով պայմանավորված 

խտրականությունների ձևերի բացահայտում: Զինված ուժերի կին զինծառայողների կարիքների 

համընդգրկուն գնահատման գործընթաց նախատեսված է նաև ՀՀ պաշտպանության 

նախարարության և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի միջև 

2019թ.-ի համագործակցության ծրագրով: 

6. Իրականացվել են զինված ուժերում կանանց իրավունքների պաշտպանությանը, 

հավասար հնարավորությունների ապահովմանը նվիրված մի շարք հետազոտություններ, 

որոնց արդյունքները գնահատվել ու ամբողջացվել են, ինչը հիմք կհանդիսանա հետագա 

բարեփոխումների իրականացման համար: 

 

 

28. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկել 

ընդլայնելու իրավական և ոչ իրավական հաշվետվողականությունը միջազգային 

մարդասիրական օրենքի խախտման և կանանց ու աղջիկների իրավունքների ոտնահարման 

ուղղությամբ զինված և այլ հակամարտությունների կամ մարդասիրական գործողությունների և 

ճգնաժամերի արձագանքման ժամանակ:  

Հայաստանը դեռևս 1993թ.-ին միացել է միջազգային մարդասիրական իրավունքի բոլոր 

հիմնարար փաստաթղթերին, այդ թվում Ժնևի չորս կոնվենցիաներին: Հայաստանը նաև երեք 

                                                           
29http://mil.am/hy/news/4848 
30http://mil.am/hy/news/5440 
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լրացուցիչ արձանագրությունների անդամ է և պատշաճ իրականացնում է իր կողմից 

ստանձնած պարտավորությունները: Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանը 

միջազգային տարբեր կառույցների, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի գերագույն հանձնակատարի 

ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանի կողմից ՀՀ սահմանամերձ գյուղերի պարբերաբար 

իրականացվող ռմբակոծումների, ինչպես նաև 2016թ.-ի ապրիլին Արցախի Հանրապետության 

դեմ հրահրած քառօրյա պատերազմի արդյունքում քաղաքացիական բնակչությանը 

թիրախավորելու և կանանց ու ծերերին խոշտանգելու դեպքերի վրա: 

 

 

29. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկել աղջիկ 

երեխաների նկատմամբ խտրականության և նրանց իրավունքների ոտնահարումը վերացնելու 

ուղղությամբ:  

 

Տես հարց 1, 2, 9, 12-15 պատասխանները:  

 

 

Բնապահպանություն, պաշտպանություն և վերականգնում 

 

30. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկել 

ներառելու գենդերային գործոնը և մտահոգությունները բնապահպանական 

քաղաքականության մեջ: 

«Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի և «Սնդիկի վերաբերյալ» 

Մինամատայի կոնվենցիաների շրջանակներում պարբերաբար կազմակերպվում են 

ուսուցողական սեմինարներ և աշխատաժողովներ վտանգավոր քիմիական նյութերի շրջակա 

միջավայրի և մարդու առողջության վրա, այդ թվում բնակչության խոցելի խմբերի՝ կանանց և 

երեխաների վրա անբարենպաստ ազդեցության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման 

նպատակով։ 

ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող «Կլիմայի փոփոխության 

վերաբերյալ կրթության և իրազեկվածության բարձրացման Կլիմայական արկղիկ» ծրագրի 

շրջանակներում կազմակերպվել է «Վերապատրաստողների վերապատրաստում» 

աշխատանքային հանդիպումը, որին մասնակցել են հանրային դպրոցների բազմաթիվ 

ուսուցիչներ և մեթոդաբաններ։  

Հայտարարված մրցույթի արդյունքում ներկայացվել են 15 նախաձեռնություններ 

«Կլիմայական փոփոխություն և ջրային ռեսուրսներ» և «Նվազեցնելով ածխածնի հետք» 

թեմաներով, որոնցից 12-ը ներկայացվել են մրցույթի Ազգային հանձնաժողովին։ Հաղթող 

ճանաչված նախագծերը ներկայացվելու են միջազգային մրցույթին, որը տեղի է ունենալու 

ապրիլի 24-ից 27-ը Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում։ 

Հայաստանում գործող ՀԿ-ներից 25-ի ղեկավարները կանայք են, որոնք ակտիվորեն 

մասնակցում են կրթական տարբեր օջախներում էկոկրթական միջոցառումների 

կազմակերպմանը՝ ներառելով բնապահպանական տարբեր ոլորտներ՝ օդ, ջուր, կլիմա, 

թափոնների կառավարում, կենսաբազմազանություն, ընդերք և այլն։ 
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Նրանք ակտիվորեն մասնակցում են բնապահպանական տարբեր հարցերի շուրջ 

հասարակական լսումներին, քննարկումներին և որոշիչ դեր ունեն քաղաքացիական 

հասարակության ձևավորման գործում։ 

Կանանց ներգրավվածությունը բնապահպանության ոլորտում հետևյալն է՝ 
 2014թ. 2018թ. 

Բնապահպանության նախարարության աշխատողների ընդհանուր թիվը31, այդ թվում՝ 381 206 

-Կին աշխատողներ 178 125 

-Կին աշխատողների մասնաբաժինը, % 48 61 

Բնապահպանության նախարարության ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող աշխատողների 

թիվը, այդ թվում՝ 

81 63 

-Կին աշխատողներ 19 23 

-Կին աշխատողների մասնաբաժինը, % 23 36.5 

 

31. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, Ձեր երկիրը ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկել 

ներառելու գենդերային գործոնը այն ծրագրերի մեջ, որոնք ուղղակիորեն կապված են 

աղետների ռիսկի նվազեցման, կլիմայի կայունության և բարելավման հետ: 

 
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից մշակվել են «Ուսումնական 

հաստատության աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու 

պլան», «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության աղետների ռիսկի նվազեցման և 

արտակարգ իրավիճակներում գործելու օրինակելի պլան», «Համայնքի աղետների ռիսկի 

կառավարման պլանի օրինակելի ձևը և մշակման ուղեցույց» պլաններ, որտեղ արտացոլված  են 

տեղեկություններ կանանց, այդ թվում՝ աղետներից տուժած կանանց, աղետների ռիսկի 

նվազեցման պլանավորմանը մասնակցելու վերաբերյալ, ինչպես նաև հատուկ դրույթներ 

կանանց` որպես առավել խոցելի խմբի, վերաբերյալ: 

 
 

Բաժին 3. Ազգային հաստատություններ և գործընթացներ 

 

32. Ո՞րն է Ձեր երկրի ներկայիս ազգային մեխանիզմը՝ գենդերային հավասարությունը 

և կանանց հզորացումը խթանելու համար: Խնդրում ենք նշեք այն և նկարագրեք նրա դերը 

կառավարությում:  

 

2014թ.-ի նոյեմբերի 19-ի ՀՀ վարչապետի N1152-Ա որոշմամբ վերակազմակերպվել է 

Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասարության 

հիմնահարցերով խորհուրդը, և 2015թ.-ի մարտի 9-ին հաստատվել է այդ խորհրդի անհատական 

կազմը: «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի 

կոնվենցիայի դրույթների համաձայն՝ վերոհիշյալ խորհուրդը ստեղծվել է որպես ազգային 

                                                           
31 Աշխատողների թվաքանակի կրճատումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ «Տեսչական մարմինների մասին» 

ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն բնապահպանության նախարարության աշխատակազմում գործող 

բնապահպանական պետական տեսչությունը 09.04.2018թ.-ից դադարեցրել է իր գործունեությունը: 
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մեխանիզմ, որը համակարգում է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց և 

տղամարդկանց հավասար իրավունքների ու հավասար հնարավորությունների ապահովումը: 

2017թ.-ի նոյեմբերին ՀՀ կառավարության և ՄԱԿ-ի համատեղ նախաձեռնությամբ 

հիմնադրվեց Կայուն զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնը, որը 

միտված է խթանելու Կայուն զարգացման նպատակների իրագործումը Հայաստանում: Առաջին 

անգամն է, երբ պետությունը ՄԱԿ-ի գրասենյակի հետ համատեղ ստեղծում է նորարարական 

հարթակ՝ նպատակ ունենալով խթանել ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակների 

իրագործումը պետական մակարդակով:  

 

33. Արդյո՞ք ազգային մեխանիզմի ղեկավարը ներգրավված է նաև Կայուն Զարգացման 

Նպատակների ինստիտուցիոնալ գործընթացի իրականացման գործում (օրինակ՝ 

միջգերատեսչական համակարգող գրասենյակ, հանձնաժողով կամ կոմիտե)? 

 

Ոչ 
 
 
34. Կա՞ն արդյոք տարբեր ֆորմալ մեխանիզմների ձևաչափեր բոլոր շահագրգիռ 

կողմերի համար՝ մասնակցելու Պեկինի հռչակագրի և Գործողությունների հարթակի 

իրականացմանը և մոնիտորինգին և 2030 թվականի Կայուն զարգացման օրակարգին: 

 

Ոչ 

 

 

35. Արդյո՞ք գենդերային հավասարությունը և կանանց և աղջիկների հզորացումը, 

որպես հիմնական առաջնահերթություն, ներառված են Ազգային ծրագրի/Կայուն զարգացման 

նպատակների իրականացման ռազմավարության մեջ:  

 

ՀՀ ԱԺ 2019թ.-ի փետրվարի 14-ի ԱԺՈ-002-Ն որոշմամբ հավանության է արժանացել ՀՀ 

կառավարության ծրագիրը, ըստ որի «Կառավարության ուշադրության կենտրոնում են լինելու 

կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնումը, ինչպես նաև կանանց և 

տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների իրականացման 

համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը:» Ներկայում մշակման փուլում է վերոհիշյալ 

ծրագրից բխող հնգամյա միջոցառումների ծրագրի նախագիծը:  

 

 
Բաժին 4. Վիճակագրություն և տվյալներ 

 

36. Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, որո՞նք են այն երեք հիմնական գենդերային 

վիճակագրական ոլորտները, որտեղ Ձեր երկիրը գրանցել է նշանակալից առաջընթաց ազգային 

մակարդակի վրա:  

Սույն զեկույցը ներկայացնելու պահին վիճակագրական տվյալները դեռ չեն ամփոփվել: 
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37. Հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում ազգային գենդերային վիճակագրության 

ամրապնդման համար որո՞նք են Ձեր երկրի համար երեք գերակայությունները: 

Սույն զեկույցը ներկայացնելու պահին վիճակագրական տվյալները դեռ չեն ամփոփվել: 
 
 
38. Արդյո՞ք կան սահմանված ազգային ցուցանիշներ՝ Կայուն զարգացման նպատակների 

առաջընթացը գնահատելու համար: 

Սույն զեկույցը ներկայացնելու պահին վիճակագրական տվյալները դեռ չեն ամփոփվել: 
 
 
39. Արդյո՞ք սկսվել է Կայուն զարգացման 5-րդ նպատակի ցուցանիշների տվյալների 

հավաքագրումը և կազմավորումը: 

Սույն զեկույցը ներկայացնելու պահին վիճակագրական տվյալները դեռ չեն ամփոփվել: 
 

 

40. Հետևյալ ստորաբաժանումներից ո՞րն է պարբերաբար տրամադրվում Ձեր երկրում 

խոշոր հետազոտությունների իրականացման համար: 

Սույն զեկույցը ներկայացնելու պահին վիճակագրական տվյալները դեռ չեն ամփոփվել: 
 


