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Այլընտրանքային զեկ� յց

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիան (ԿՆԽՎԿ/CEDAW)` ընդունված 1979 թ. դեկտեմբերի 18-ին, համակողմանի 

փաստա թուղթ է, որն ամփոփում է ՄԱԿ-ի բազմամյա ջանքերը կանանց իրավունքների պաշտ-
պա նության մի ջազգային իրավաբանական չափորոշիչների համակարգման ուղղու թյամբ: 

Հայաստանը Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիան վավե րաց րել է 1993 թ. հունիսի 3-ին` ստանձնելով մի  շարք պարտա վո րություններ, 
որոնք նախատեսում են խտրականության բացառմանը և քաղաքական, սոցիալական, 
տնտեսական ու մշակութային ոլորտներում կանանց համակողմանի զարգացման և առաջնթացի 
ապահովմանն  ուղղված համալիր գոր ծո ղություններ: 

Տվյալ կոնվենցիայի յուրահատկություններից մե կն այն է, որ պետությանը պարտավորեցնում 
է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել մարդկանց գի տակ ցության խորքային մակարդակների 
բարեփոխման, տղամարդկանց և կա նանց վարքագծի սոցիալական և մշակութային մոդելների 
փոփոխման համար: 

Կոնվենցիային մի անալը նշանակում է նաև, որ պետությունը ոչ մի այն հռչակում է հարգանքը 
կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների նկատմամբ, այլև պար տավորություն է 
ստանձնում ապահովել հավասար հնարավորություններ դրանց իրականացման համար: 

Կոնվենցիայի գլխա վոր առանձնահատկությունն այն է, որ նախատեսում է պետության 
ստանձնած պար տավորությունների կատարման մշտադիտարկում (մոնիթորինգ): Կանանց 
նկատմամբ խտրականության վերացման կոմի տեի` որպես կոնվեն ցիա յում նախատեսված 
մշտադիտարկման համակարգը համադասող փորձագիտական մարմ նի առկայությունը, 
անշուշտ, բարձրացնում է դրա արդյունավետությունը գեն դե րային հավասարություն հռչակող 
այլ փաստաթղթերի համե մատությամբ: Կոնվեն ցիա յով ստանձնած պարտավորությունների 
կատարման անհրաժեշտությունն արտացոլված է, փաստորեն, գենդերային հավասարությանը 
նվիրված բոլոր հետագա փաստաթղթերում, մասնավորապես` Պեկինի գործողությունների 
ծրագրում և Հազարամյակի զարգացման նպատակներում, որոնց նույնպես Հայաստանը մի ա-
ցել է:

 Վավերաց� մի ց հետո անցած ժամանակաշրջան� մ Հայաստանը կոնվենցիայի կոմի տե է 
ներկայացրել չորս  զեկ� յց. առաջինը` 1996 թ., երկ րորդը (պարբերական)` 1999-ին և համա-
տեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցը` 2008 թ.: 

Համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի կապակց� թյամբ Կոմի տեի  
Եզրափակիչ դիտարկ� մները Հայաստանի կառավար� թյանն են � ղարկվել 2009 թ.: 

Այսպիսով, կառավար� թյան հերթական զեկ� յցն ընդգրկ� մ է 2009 - 2012 թթ. 
ժամանակահատվածը:  

Ներած� թյ� ն__________________________
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Համաձայն ձևավորված գործելակերպի` կառավար� թյ� նները հերթական պարբերական 
զեկ� յցի նախապատրաստման ընթացք� մ կողմն որոշվ� մ են ըստ նախորդ զեկ� յցի  
վերաբերյալ ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ 
դիտարկ� մն երի և հանձնարարականների: Այդ մոտեց� մն  է կիրառվել ս� յն այլընտրան քա-
յին զեկ� յցը կազմե լիս: 

Հայաստանի 2009 թ. զեկ� յցի կապակց� թյամբ Կոմի տեի հանձնարարականներ� մ 
մտահոգ� թյ� ն է արտահայտվել հետևյալ հարցերի առնչ� թյամբ.

 գենդերային քաղաքական� թյան և օրենսդր� թյան գենդերային փորձաքնն� թյան 
բացակայ� թյան, պետ� թյան կողմի ց կանանց նկատմամբ խտրական գործելակերպի 
հաղթահարման � ղղ� թյամբ ձեռնարկված մի ջոցների անբավարար� թյ� ն,

 սեռերի իրավահավասար� թյ� նն ամրագրող օրենսդր� թյան և գենդերային տե-
սանկյ� նից չեզոք քաղաքական� թյան հետևանքով ստեղծված իրական վիճակի էական 
տարբեր� թյ� ններ,

 կոնվենցիայի և գենդերային հավասար� թյան քաղաքական� թյան մասին բնակչ�  թյան 
լայն խավերի և պաշտոնատար անձանց ցածր իրազեկ� թյ� ն, «կանանց նկատմամբ 
խտրական� թյան»  չգիտակցման և  գենդերային հավասար� թյան գաղափարնե րի 
վարկաբեկման փորձեր,

 օրենսդիր իշխան� թյ� ն� մ գենդերային անհավասարակշռ� թյան հաղթահարման 
նպատակով  ձեռնարկվող հատ� կ ժամանակավոր մի ջոցների անարդյ� նավետ� թյ� ն,

 Ազգային ժողով� մ և տեղական ինքնակառավարման մարմի ններ� մ կանանց ցածր 
ներկայացված� թյ� ն,

 գործադիր իշխան� թյան բոլոր ճյ� ղեր� մ որոշ� մն երի ընդ� նման մակարդակ� մ 
կանանց ցածր ներկայացված� թյ� ն, պետ� թյան քաղաքական� թյան և հասա-
րակական-քաղաքական կյանք� մ կատարվող գործընթացների  վրա կանանց սահ-
մանափակ ազդեց� թյ� ն,

 ազգային մե խանիզմի ` որպես կանանց նկատմամբ խտրական� թյան հաղթահարման 
գործիքի բացակայ� թյ� ն,

 հասարակ� թյան մե ջ գենդերային կարծրատիպերի լայն տարածված� թյ� ն և դրանց 
հաղթահարմանն � ղղված պետական մի ջոցների բացակայ� թյ� ն,

 ԶԼՄ-ներ� մ կնոջ կերպարի կարծրատիպային պատկերաց� մն երի վերարտադր� թյ� ն 
և  գենդերային հավասար� թյան գաղափարի չընդ� ն� մ,

 զբաղված� թյան ոլորտ� մ և աշխատաշ� կայ� մ հորիզոնական և � ղղահայաց գեն-
դերային խտրազատման և տղամարդկանց համե մատ` կանանց փաստացի մի ջին 
աշխատավարձի էապես ցածր մակարդակ,

 պաշտոնապես գրանցված գործազ� րկների շրջան� մ կանանց էական բարձր 
մասնաբաժին, կանանց համար վարկերի և ռես� րսների սահմանափակ մատչելի� -
թյ� ն,            

 գյ� ղական բնակավայրեր� մ կանանց աշխատանքի և կենցաղի անբարենպաստ պայ-
մաններ,

 կրթ� թյան ոլորտ� մ զգայ� ն գենդերային քաղաքական� թյան բացակայ� թյ� ն, 
կր թ� թյան համակարգ� մ աղջիկների ընդգրկված� թյան նվազման վտանգի առ-
կայ� թյ� ն, կրթական քաղաքական� թյան մշակման վրա կանանց թ� յլ ազդեց� թյ� ն, 
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 առողջապահ� թյան ոլորտի պետական ֆինանսավորման ցածր մակարդակի, կա-
նանց համար որակյալ բժշկական ընդհան� ր ծառայ� թյ� նների սահմանափակ 
հասանելի� թյ� ն, 

 կանանց նկատմամբ բռն� թյան դեմ պայքարի պետական մի ջոցների անբավարար� -
թյ� ն, բռն� թյան զոհերի իրավական և սոցիալական անպաշտպանված� թյ� ն, 
հասարակ� թյան մե ջ կանանց նկատմամբ բռն� թյան բոլոր ձևերի հանդեպ ան-
հանդ� րժողական� թյան բացակայ� թյ� ն, 

 գենդերային հավասար� թյան քարոզչ� թյան � ղղ� թյամբ հասարակայն� թյան հետ 
պետական կառ� յցների աշխատանքի համակարգի բացակայ� թյ� ն:

Սույն զեկույցը պատրաստելիս նշված հիմն  ա խնդիրներին հատուկ ուշադրություն է հատ-
կացվել: 

Կոմի տեն  ՀՀ  կառավար� թյան  � շադր� թյ� նն  է հրավիրել նաև Հայաստան� մ  Եզրափա-
կիչ դիտարկ� մն երի և գենդերային հավասա ր� թյան ձեռքբերմանն � ղղված այլ մի ջազգա յին 
փաստաթղթերի լայն տարածման անհրաժեշտ� թյան վրա: 

Սակայն Կոմի տեի մե կնաբան� թյ� ններն �  հանձնարարականները հրապարակային լ� րջ 
քննարկման առարկա չեն դարձել, չեն քննարկվել խորհրդարան� մ և ՀՀ կառավար� թյ� -
ն� մ, չեն արժանացել հասարակական կազմա կեր պ�  թյ� ն ների պատշաճ � շադր� թյանը և                             
չեն դարձել հասարակ� թյան լայն խավերի սեփական� թյ� նը: 

Հազվադեպ քննարկ� մն երը սահմանափակվել  են կա´մ տվյալ հարց� մ շահագրգիռ 
կանանց կազմակերպ� թյ� նների նեղ շրջանի նախաձեռն� թյ� ններով, կա´մ հաշվետ�  
զեկ� յցների համար պատաս խանատ�  նախարար� թյ� նների կողմի ց կազմակերպված 
ձևական քննարկ� մն երով` այդ ն� յն կազմակերպ� թյ� նների ներգրավմամբ:

Հայաստանում Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոն-
վենցիայի իրականացման վերաբերյալ այլընտրանքային զեկույցը, որ ներկայացվում է 
ստորև,   պատ րաստել է Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի Գեն դե րա-
յին հետազոտությունների կենտրոնի և Ժողովրդավարության և խաղաղության կենտրո նի 
փորձագետների ու հետազոտողների խումբը Բաց հասարակության հիմն ադրամն եր-Հայաս-
տան կազմակերպության աջակցությամբ իրականացվող «Կանանց քաղաքական մասնակց� թ-
յ� նը և քաղաքացիական նախաձեռն� թյ� նները. գենդերային հավասար� թյանը հասնե լ�  
հեռանկարները Հայաստան� մ» ծրագրի  շրջանակներում: 

Զեկույցն ընդգրկում է համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկույցից հետո 
ընկած ժամանակահատվածը` 2009-2012 թվականները (առանձին դեպքերում ներկայացված է 
հիմն ախնդիրների շարժընթացը` ներառելով նաև ավելի վաղ ժամանակաշրջաններ):

Զեկ� յցի նպատակները.

 Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոն-
վենցիայի կատարման անկախ գնահատում բոլոր առանցքային ոլորտների և 
պարտավորությունների առնչությամբ,

 Հայաստանի Հանրապետությունում կոնվենցիայի իրականացումը խոչընդոտող խն-
դիրների բացահայտում, 

 հիմն ախնդիրների լուծման հնարավոր ուղիների կանխորոշում` ՀՀ խորհրդա րանին,                    
ՀՀ կառավարությանը, իշխանական այլ  կառույցներին,  քաղաքական կուսակցություն-
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նե րին և հասարակական կազմակերպություններին ուղղված  առա ջարկություններով 
օրենս դրական գործելակերպում գենդերային հիմն ա խնդիրների նկատառման և 
գենդերային հավասարության առաջմղման համար ՀՀ կա ռա վարության ծրագրերում 
գենդերային բաղադրիչի ինտեգրման նպատակով,

 քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներին ներկայացվելիք երաշ-
խավորությունների մշակում գենդերային հավասարության առաջմղմանն ու կանանց 
քաղաքական մասնակցության խթանմանն ուղղված գործունեության ակտիվաց ման 
ուղղությամբ:

Ակնկալվող արդյ� նքները

Այլընտրանքային զեկ� յցի պատրաստ� մը և լայն քննարկ� մը հնարավոր� թյ� ն կտա`

 բացահայտել�  հայ հասարակ� թյ� ն� մ կանանց վիճակի և երկրի հասարակա-
կան-քաղաքական կյանքին մասնակցել�  նրանց իրավ� նքի պաշտպան� թյան                              
հետ կապված իրադր� թյ� նը,

 բարձրացնել�  իշխանական կառ� յցների պատասխանատվ� թյ� նը պետական 
գենդերային քաղաքական� թյան իրականացման և կառավարման համակարգ� մ 
քաղաքական որոշ� մն երի ընդ� նման մակարդակ� մ  կանանց և տղամարդկանց 
հավասարակշռված մասնակց� թյան նվաճման համար,

 ներկայացնել�  երաշխավոր� թյ� ններ, որոնք կօգնեն խ� սափել կանանց վիճակի 
հետ կապված իրադր� թյան մի ակողմանի մե կնաբան� թյ� նից և կնպաստեն 
հրաժարմանը կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման ոլորտ� մ իմի -
տացիոն մի ջոցներից,

 քաղաքացիական հասարակ� թյան ինստիտ� տների` քաղաքական կ� սակ-
ց� թյ� նների և հասարակական կազմակերպ� թյ� նների, ԶԼՄ-ների և լայն 
հասարակ� թյան � շադր� թյ� նը սևեռել�  Հայաստանի` կոնվենցիայի իրա-
կանացման կապակց� թյամբ ստանձնած պարտավոր� թյ� նների կատարման վրա,

 հանրապետ� թյան հասարակական, առաջին հերթին կանանց կազմա կեր-
պ� թյ� ններին տրամադրել�  փաստական նյ� թեր և գործիքներ կանանց շահե րի 
առաջմղման և  իրավ� նքների պաշտպան� թյան համար,

 խթանել�  սոցիալական գործընկեր� թյ� նը իշխանական կառ� յցների և քա-
ղաքացիական հասարակ� թյան ինստիտ� տների մի ջև խտրական գոր ծելա-
կերպի հաղթահարման, գենդերային հավասար� թյան առաջմղման և երկր� մ 
ժողովրդավար� թյան խորացման համար:
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Զեկ� յցի ձևաչափը

Այլընտրանքային զեկույցի նախապատրաստումն  իրականացվել է ԿՆԽՎ/CEDAW 
կոմի տեի ղեկավար սկզբունքների և պարբերական ու այլընտրանքային զեկույցների կազմ ման 
վերաբերյալ հատուկ ուղեցույցների1 հիման վրա: Փորձագետներն ուսումն ասիրել են մի  շարք 
երկրների այլընտրանքային զեկույցների մշակման փորձը: Կիրառվող բազմաթիվ ձևե րից և 
մոտեցումն երից ընտրված և Հայաստանի իրավիճակի առանձնահատկության նկատառ    մամբ 
փոփոխված ձևաչափը համապատասխանում է այլընտրանքային զեկույցների վերաբեր  յալ 
ընդհանուր հանձնարարականներին և ներառում է երեք հիմն ական բաժին.

1. Ներած� թյ� ն: Երկրի համառոտ բն� թագիրը:
2. Զեկ� յցի ամփոփ նկարագիրը:
3. Ըստ հոդվածների վերլ� ծ� թյ� ն` յ� րաքանչյ� ր հոդված� մ հիմն ախնդ րային 

բնագավառների և իշխան� թյան կառ� յցներին հասցեա գրված  երաշխավոր�  թյ� ն նե-
րի առան ձնացմամբ, � ղղված զեկ� յց� մ դիտարկված խտրական գործելակերպի հաղ-
թա հարմանը:

Կոնվենցիայում չկա հատուկ հոդված բռնության վերաբերյալ, սակայն հեղինակները 
կարևոր և նպատակահարմար են գտել ներկայացնել նաև կանանց նկատմամբ բռնության 
հիմն ախնդիրը:

Զեկ� յցի պատրաստման մե թոդաբան� թյ� նը

Մեթոդաբանության ընտրության հարցում փորձագետների խումբն առաջնորդվել է 
ԿՆԽՎ կոմի տեի ղեկավար սկզբունքներով և պարբերական ու այլընտրանքային պաշտոնա-
կան զեկույցների կազմման հատուկ ձեռնարկներով:  Ընտրված մե թոդիկան հիմն ված է երեք 
բաղադրիչների` իրավիճակի գնահատման, ըստ հոդվածների վերլուծության և թեմատիկ 
մոտեցման վրա՝ երկրի համար առավել կարևոր հիմն ախնդիրների շեշտադրմամբ:

ԿՆԽՎ կոմի տե ներկայացվելիք այլընտրանքային զեկույցը  պատրաստելիս փորձագետ նե-
րը նպատակահարմար են գտել խորությամբ վերլուծել կոնվենցիայի իրա կանացման ոչ բոլոր, 
այլ մի այն երկրների առանցքային պարտավորությունները: Նման մո տեցումը հնարավորու-
թյուն է տվել  վերլուծելու իրավիճակը բոլոր  հիմն ախնդրային ոլորտներում և ներկայացնելու 
այդ ոլորտներում բացասական գործելակերպի հաղ թա հարման երաշ խավորությունները:

Փորձագետների խումբը հաշվի է առել ԿՆԽՎ կոմի տեի դիտողությունները և հանձ-
նարարականները ՀՀ կառավարության նախորդ չորս զեկույցների առնչությամբ, հիմն վել 
է հաշվետու ժամանակաշրջանում Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասո ցիա-
ցիայի կատարած մի  շարք հետազոտությունների, ինչպես նաև այլ հասարակական կազ-
մակերպությունների, մի ջազգային կազմակերպությունների ու հիմն ադրամն երի հետա զո-
տությունների արդյունքների վրա:

ԿՆԽՎ կոմի տեի հանձնարարականների տեսանկյ� նից ըստ հոդվածների վերլ� ծ� թյան 
են ենթարկվել հետևյալ հիմն ախնդիրները.

1. INTERNATIONAL WOMEN’S RIGHTS ACTION WATCH կազմակերպության հանձնարարականները                                                      
այլ ընտրանքային զեկույցների նախապատրաստման վերաբերյալ:
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 «խտրական� թյ� ն» հասկաց� թյ� նը, 
 պետ� թյան` խտրական� թյան վերացման քաղաքական� թյ� ն  վարել�  

պարտավոր� թյ� նները, 
 կանանց առաջընթացի ապահովմանն � ղղված միջոցների համակարգը, 
 ժամանակավոր հատ� կ մի ջոցները, 
 տղամարդկանց և կանանց վարքագծի սոցիալական և մշակ� թային մոդելների 

փոփոխ� մը, 
 կանանց առևտրի և մարմն ավաճառ� թյան շահագործման բոլոր տեսակների 

կանխ� մը, 
 կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերաց� մը երկրի քաղաքական և 

հասարակական կյանք� մ, 
 քաղաքացի� թյան ձեռքբերման, փոփոխման կամ պահպանման կապակց� թյամբ 

կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավ� նքները, 
 խտրական� թյան վերաց� մը կրթ� թյան ոլորտ� մ, 
 զբաղված� թյան ոլորտ� մ կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերաց� մը,
 խտրական� թյան վերաց� մը առողջապահ� թյան ոլորտ� մ,
 սոցիալական և տնտեսական նպաստները, 
 գյ� ղաբնակ կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերաց� մը, 
 տղամարդկանց  և  կանանց հավասար� թյ� նն օրենքի առջև, 
 կանանց նկատմամբ  խտրական� թյան վերաց� մը ամ� սն� թյան և ընտանեկան 

հարաբեր� թյ� ններին վերաբերող հարցեր� մ, 
 բռն� թյ� նը կանանց նկատմամբ: 

Առավել մանրամասն վերլուծություն է արվել հետևյալ համակարգաստեղծ  հիմն ախնդիրների 
վերաբերյալ.

 ազգային մե խանիզմը` որպես կոնվենցիայի իրագործման վերահսկող� թյան և 
պետական քաղաքական� թյան մե ջ գենդերային բաղադրիչի ներդրման անհրաժեշտ 
և պարտադիր պայման, 

 կանանց քաղաքական մասնակց� թյ� նը` որպես օրենսդիր և գործադիր 
իշխան� թյ� ններ� մ, քաղաքական որոշ� մն երի ընդ� նման մակարդակ� մ կանանց 
անբավարար ներկայացված� թյան հիմն ախնդիր, ինչը նվազագ� յնի է հասցն� մ 
կանանց` պետական քաղաքական� թյան վրա ազդել�  հնարավոր� թյ� նները և 
հանգեցն� մ հասարակական-քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական կյանքի բոլոր 
ոլորտներ� մ խտրական գործելակերպի ամրապնդման,

 աշխատանքի շ� կայ� մ և զբաղված� թյան ոլորտ� մ կանանց նկատմամբ 
խտրական� թյան, կանանց շրջան� մ գործազրկ� թյան և աղքատ� թյան չափազանց 
դանդաղ նվազ� մ, տնտեսական կառ� յցների ղեկավարման գործ� մ և երկրի 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացներ� մ կանանց օտար� մ ակտիվ 
մասնակց� թյ� նից: 

Զեկույցը կազմե լիս փորձագետներն օգտագործել են 2008-2012 թթ. ժամանակաշրջանում 
Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի Գենդերային հետազոտությունների 
կենտրոնի և Ժողովրդա վա րու թյան և խաղաղության կենտրոնի  կատարած մի  շարք հետազոտու-
թյունների, սոցիոլոգիական հարցումն երի նյութերն ու տվյալները, որոնց անցկացման ու 
վերլուծության անմի ջական մասնակիցն են եղել: Այդ հետազոտությունները կատարվել են 
հետևյալ ծրագրերի շրջանակներում. 
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 «Կանանց շարժ� մը հազարամյակների խաչմե ր� կ� մ. նոր մարտահրավերներ և 
ռազմավար� թյ� ն», 2009-2012 թթ.,

 «Ընդդեմ գենդերային բռն� թյան Հայաստան� մ», 2008-2010 թթ.,
 «ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը՝ որպես օրենսդիր իշխան� թյ� ն� մ և տեղական 

ինքնակառավարման մարմի ններ� մ գենդերային հավասարակշռ� թյան հասնել�  
գործիք»,  2011 թ.,

 «Համայնքային և տնտեսական զարգաց� մ Հայաստան� մ» ծրագրի գենդերային 
տեսանկյ� նները»,  2011 թ.,

 «Կանանց քաղաքական մասնակց� թյ� նը և քաղաքացիական 
նախաձեռն� թյ� նները. գենդերային հավասար� թյանը հասնել�  հեռանկարները 
Հայաստան� մ», 2012-2013 թթ., 

 «Կանանց քաղաքական մասնակց� թյ� նը 2012 թ. խորհրդարանական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նների ընտր� թյ� ններին», 2012-2013 թթ.,

 «Հայաստան� մ տեղական ինքնակառավարման համակարգ� մ կանանց 
արդյ� նավետ մասնակց� թյան կարող� թյ� նների հզորաց� մ», 2012-2014 թթ.2: 

Փորձագետներն օգտվել են նաև Ազգային վիճակագրական ծառայ� թյան, Քաղաքացիա-
կան ծառայ� թյան խորհրդի տվյալներից և  ն� յն ժամանակաշրջան� մ մի ջազգային կազմա-
կերպ� թյ� նների �  հանրապետ� թյան այլ հասարակական կազմակերպ� թյ� նների անց-
կացրած մի  շարք հատ� կ հետազոտ� թյ� նների և սոցիոլոգիական հարց� մն երի ար-
դյ� նքներից, այդ թվ� մ. «Հայաստանում հասարակական-քաղաքական մասնակցության 
գեն դերային առանձնահատկությունները: Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքներ» 
(«Կովկաս»  հասարակագիտական   հետազոտությունների  կենտրոն),  «Որոշումն երի  կայաց -
ման մա կար դակում  կանանց թերներկայացվածության պատճառները» (Աշխատանքի և սո-
ցիալական հե տազոտությունների ազգային ինստիտուտ), «Գենդերային հիմն ախնդիրների 
լուսաբա նու մը ԶԼՄ-ներում»  և  «Կնոջ կերպարը լրատվամի ջոցների ներկայացմամբ: Մո-
նի թորինգի վեր լու ծա  կան հաշ վետվություն»  («Պրոմե դիա-Գենդեր» ՀԿ), «Կնոջ կեր պարը 
հայկական գո վազդում» («Բաց հասարակության հիմն ադրամն եր–Հայաստան» կազ մա-
կերպության կր թաթոշակառուների հետազոտական խումբ), «Կնոջ կերպարը հայկական սե-
րիալ ներում» (ԵՊՀ եվրոպական ուսումն ասիրությունների կենտրոնի խումբ), «Հեռու մն ա 
կարծրատիպերից» («Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ), «Կանանց պատկերացումն երը 
մարդու իրավունքների վերաբերյալ և վար  քը դրանց պաշտպանության հարցում» («Կանայք 
հանուն ժողովրդավարության, «Շահխաթուն» ՀԿ), «Կանայք Հայաստանի տեղական 
ինքնակառավարման մե ջ» (Կովկասի ինստիտուտ):

  

2. Նշված ծրագրերի շրջանակներում հրատարակվել են հետևյալ գրքերը. «Հասարակական շար-
ժումը երրորդ հազարամյակի հեռանկարում. նոր մարտահրավերներ, առաջնայնություններ և 
ռազմավարություն (համաժողովի նյութեր)», 2009, «Գենդերային հավասարության հասնելու 
հեռանկարները Հայաստանում. քաղաքական և իրավական հայեցակետերը (մի ջազգային 
խորհրդաժողովի նյութեր)», 2010, «Կանանց նկատմամբ խտրականության հաղթահարումը` որպես 
քաղաքական հիմն ախնդիր և ժողովրդավարական հասարակության կայացման նախադրյալ 
(համաժողովի նյութեր)», 2010, Զաքարյան Լ., Հարությունյան Ա. «Գենդեր և լրագրություն», 2010, 
«Մարդու իրավունքները` որպես համամարդկային և բարոյական արժեք (համաժողովի նյութեր)», 
2011, «Կանանց քաղաքական մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի 
խորհրդարանական ընտրություններին: Վերլուծական տեսություն», 2012, «Կանանց մասնակցությունը 
Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 2012-2013 թվականների ընտրություններին: 
Վերլուծական տեսություն», 2013:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Ն
Ե
Ր
Ա
Ծ
� 
Թ
Յ

� 
Ն

Երկրի համառոտ բն� թագիրը
      

 Պաշտոնական անվանումը`  Հայաստանի Հանրապետություն:

       Տարածքը`  29,74 հազար քկմ:

      Բնակչությունը՝ 3,018 մլն մարդ (ըստ 2011 թ. մարդահամարի նախնական արդյունքների), այդ 
թվում՝ 52%-ը կանայք, 48%-ը` տղամարդիկ: Բնակչության  37% -ն ապրում է գյուղական, իսկ 63%-
ը` քաղաքային  բնակավայրերում, ընդ որում ավելի քան 35%-ը` մի այն մայրաքաղաք Երևանում:
     Էթնիկական կազմը. 97%-ը` հայեր, 3%-ը` ազգային փոքրամասնություններ` եզդիներ,  ռուսներ, 
քրդեր, ասորիներ, հույներ, ուկրաինացիներ, հրեաներ և այլն:
       1991 թ. անկախության հռչակումի ց հետո երկրում սոցիալ-տնտեսական և հասարակա-
կան-քաղաքական ընդհանուր վիճակը պայմանավորվեց շուկայական տնտեսությանը և 
ժողովրդավարական պետության կայացմանը մի տված համակարգային վերափոխումն ե  րով, 
որոնք առ այսօր իրականացվում են ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով ձևավոր ված 
«ո՛չ պատերազմ, ո՛չ խաղաղություն» անբարենպաստ իրադրության պայմաններում: «Շոկա  յին 
թե րապիայի» սկզբունքով իրականացված բարեփոխումն երը շատ բարձր սոցիալական գին 
ունեցան, ինչի դրսևորումն երից են զանգվածային գործազրկության, բնակչության աղքատու-
թյան կտրուկ աճը, անաշխատ եկամուտների և կոռուպցիայի մասշտաբնե րի աննախադեպ 
ընդլայնումը, բնակչության սոցիալական շերտավորման խորացումը, ի վերջո, երկրի 
ժողովրդագրական հաշվեկշռի սրընթաց վատթարացումը: Անցանկալի փոփոխությունների 
սոցիալական բեռն առաջին հերթին ընկավ բնակչության առավել խոցելի շերտերի, այդ թվում՝ 
կանանց ուսերին:
     2008 թ. նախորդած տասնամյակը բնութագրվեց երկրի  մակրոտնտեսական ցուցանիշնե րի 
շոշափելի բարելավմամբ, տարեկան մի ջինը շուրջ 10%-անոց տնտեսական աճով, բնակչութ յան 
կենսամակարդակի ու կյանքի որակի բարձրացման համար անհրաժեշտ մի  շարք նախադրյալնե-
րի ստեղծմամբ, թեպետ սոցիալ-տնտեսական վերափոխումն երն ընդհանուր առմամբ  տեղի 
էին ունենում «աճ առանց զարգացման» սցենարով: Այդ տասնամյակի ընթացքում բնակչութ յան 
մե կ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն յոթնապատիկ ավելացավ (1999 թ.՝ 503 ԱՄՆ դոլար, 2008 թ.՝ 3684 ԱՄՆ 
դոլար), իսկ աղքատության մակարդակը կրճատվեց  ավելի քան երկու անգամ (1999 թ.՝ 55%, 
2008 թ.՝ 27%), այդուհանդերձ տնտեսական աճի պտուղները համե մատաբար ավելի մե ծ չափով 
բաժին էին ընկնում քաղաքացիների առավել ապահովված խավերին: 

2008-2012 թթ. ընթացքում մակրոտնտեսական կայունացման դրական մի տումն երը չպահ-
պանվեցին՝ պայմանավորված հիմն ականում համաշխարհային ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամի   ազդեցությամբ և երկրի տնտեսության ցածր մրցունակությամբ.  տնտեսական 
լճացման և բարձր գնաճի պայմաններում նվազեց վարձու աշխատողների իրական 
աշխատավարձը, շուրջ 10 տոկոսային կետով` 24%-ից մի նչև 34% բարձրացավ աղքատության 
մակարդակը: 2012 թ. երկրում նվազագույն աշխատավարձը կազմե լ է 32500 դրամ  (մոտ 80 
ԱՄՆ դոլար), իսկ նվազագույն կենսաթոշակը` 10500 դրամ (26 ԱՄՆ դոլար), այն դեպքում, երբ 
նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը գնահատվում է ավելի քան 50 հազար դրամ: 
Սոցիալական անապահովության բարձր մակարդակը՝ զուգակցված  երկրում մե ծածավալ 
ստվերային տնտեսության, ազգային արժույթի փոխարժեքի տատանումն երի, եկամուտների 
բաշխման անհամաչափության անընդունելիորեն բարձր մակարդակի, համակարգային 
կոռուպցիայի, սոցիալական մե կուսացման, լայնամասշտաբ արտագաղթի և այլ բացասական 
երևույթների հետ, լուրջ խոչընդոտներ են ստեղծել Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական համալիր 
զարգացման ճանապարհին:
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Վերջին շրջանում Հայաստանում ծավալվում են մի  շարք կարևոր հասարակական-
քաղաքական իրադարձություններ, որոնք կարող են բախտորոշ նշանակություն ունենալ  երկրի 
հետագա զարգացման համար: Մի կողմի ց՝ Եվրասիական մի ության հետ համագործակցության 
ընդլայնման նպատակով  նախատեսվում է Հայաստանի անդամակցումը Մաքսային 
մի ությանը, մյուս կողմի ց՝  եվրոպական «Նոր հարևանության քաղաքականություն» ծրագրի 
շրջանակում ավարտական փուլ են թևակոխել  Եվրամի ությանն ասոցացման պաշտոնա կան 
բանակցությունները, որոնցով հստակեցվել են նաև նրա հետ համագործակցության ձևաչափե րը:  
Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների համաձայն` սկսվել են երկրի օրենսդրական, 
իրավապաշտպան, կրթական և այլ համակարգերի բարեփոխման գործընթացները` դրանք 
եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակադրմամբ: 

2010 թ.  փետրվարին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց  Գենդերային քաղաքականու  թյան 
հայեցակարգը,  իսկ  2013 թ.  մայիսին ՀՀ Ազգային ժողովն  ընդունեց «Կանանց և տղամարդ  կանց 
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» օրեն քը: 
Այդպիսով երկրում որոշակի ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ առաջացան  կանանց նկատ-
մամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման և կանանց վիճակի բարելավման ազգային 
մե խանիզմի  ձևավորման համար:

Ըստ  ՄԱԿ-ի  Մարդկային զարգացման համաթվի (HDI)` 2012 թ. Հայաստանն  աշխարհի 
186 երկրների շարքում զբաղեցնում է 87-րդ տեղը, իսկ ըստ Գենդերային անհավասարության 
համաթվի (GII, որը հաշվի չի առնում եկամտի գործոնը)՝ 59-րդ տեղը3, ինչն ընդհանուր առմամբ 
դրական է բնութագրում գենդերային իրավիճակը Հայաստանում, սակայն մի  շարք կարևոր 
առումն երով չի արտացոլում իրերի իսկական դրությունը:

Զեկ� յցի ամփոփ նկարագիրը 

2009-2012 թթ. ընթացքում ՀՀ կառավարությունը նախաձեռնել է մի  շարք մի ջոցառումն եր 
Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկույցի առնչությամբ Կանանց 
նկատմամբ խտրականության վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման, 
գենդերային քաղաքականության իրականացման և հանրապետությունում գենդերային 
իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ:

2010 թ. փետրվարին ՀՀ կառավարությունը հաստատել է Գենդերային քաղաքականության 
հայեցակարգը, իսկ 2011 թ. մայիսի 20-ին ընդունել է թիվ 19 արձանագրային որոշումը «Հայաստանի 
Հանրապետության գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիրը 
հաստատելու մասին», որը նախատեսում է գենդերային մոտեցման ներդրում պետության 
ծրագրերում և քաղաքականության մե ջ:

Համաձայն այդ որոշման` բոլոր նախարարություններում և հանրապետության բոլոր 
մարզերում ստեղծվել են գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման և 
գենդերային հավասարության հանձնաժողովն եր փոխնախարարների և  փոխմարզպետների 
ղեկավարությամբ, որոնց կազմում ընդգրկվել են նախարարությունների և մարզպետարանների 
աշխատակիցներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:

2012 թ. դեկտեմբերին ՀՀ կառավարությունը փոփոխություն է կատարել ՀՀ վարչապետին 
առընթեր կանանց խորհրդի կանոնադրությունում և առաջարկել է դիտել այն որպես գենդերային 
հավասարության ազգային մե խանիզմ: 

3.  Մարդկային զարգացման  զեկույց,  2013 թ.:
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Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի հանձնարարական-
ների համաձայն` ՀՀ Ազգային ժողովը 2013 թ. մայիսին ընդունել է «Կանանց և տղամարդ կանց 
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրեն-
քը, իսկ հունիսին ՀՀ նախագահը ստորագրել է օրենքը, և այն ուժի մե ջ է մտել:

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորություննե-
րի ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը մի  փաստաթուղթ է, որն առավելագույնս ներառել է 
Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 
մի  շարք պահանջներ: Օրենքը, մասնավորապես, ամրագրում է «գենդերային խտրականու-
թյուն» հասկացությունը, կարգավորում է քաղաքականության, պետական կառավարման, աշ-
խատանքի և զբաղվածության, ձեռնարկատիրական գործունեության, առողջապահության, 
կրթության ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 
հնարավորությունների ապահովման խնդիրը, նախատեսում է սեռի հատկանիշով խտրա-
կանության դրսևորումն երից քաղաքացիների պաշտպանության հնարավորությունը և կարգը, 
ինչպես նաև պատասխանատվություն խտրական գործելակերպի համար:

ՄԱԿ-ի կոմի տեի հանձնարարականներին համապատասխան` ՀՀ ընտրական օրենսգրքում 
փոփոխություն է կատարվել, և գենդերային քվոտան ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրությունների 
քաղաքական կուսակցությունների ցուցակներում ավելացել է 15%-ից  մի նչև 20%: 20-տոկոսանոց 
քվոտա է ամրագրվել նաև  Երևան քաղաքի ավագանու ընտրություններում քաղաքական 
կուսակցությունների ցուցակների համար:

Քաղաքական և հասարակական գործելակերպում գենդերային բաղադրիչի ներդրման 
և գենդերային իրազեկության բարձրացման նպատակով պետության և հասարակական 
կազմակերպությունների կողմի ց անցկացվում են մի  շարք մրցույթներ` ուղղված գենդերային 
կարծրատիպերի հաղթահարմանը և  ԶԼՄ-ներում կանանց ոչ կարծրատիպային կերպա րի 
քարոզչությանը: ՀՀ կառավարությունը վերջին տարիներին անցկացնում է ամե նամյա մրցույթ-
ներ վարչապետի մրցանակի համար («Լավագույն քաղաքային և գյուղական համայնք գենդե-
րային քաղաքականության իրականացման ուղղությամբ», «Լավագույն կին ձեռնարկատեր», 
«Լավագույն ԶԼՄ գենդերային խնդիրների լուսաբանման ուղղությամբ»):

Ձեռնարկված մի ջոցների շնորհիվ երկրում ստեղծվել են որոշակի նախադրյալներ կանա նց 
նկատմամբ խտրականության վերացման և գենդերային հավասարության հասնելու նպատա-
կով ազգային մե խանիզմ ձևավորելու ուղղությամբ:

Այսուհանդերձ Հայաստանի կառավարությունը պատշաճ չի կատարել մի ացյալ երրորդ 
և չորրորդ պարբերական զեկույցի առնչությամբ Կանանց նկատմամբ խտրականության 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականները մի  շարք կարևոր հոդվածների և գործունեության 
ոլորտների վերաբերյալ:

2011 թ. ՀՀ Ազգային ժողովի կողմի ց կատարված փոփոխությունը ՀՀ ընտրական օրենս-
գրքի 108-րդ հոդվածում` ուղղված խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքական 
կուսակցությունների թեկնածուների առաջադրման համամասնական ցու ցակներում գենդերա-
յին քվոտայի ավելացմանը, որոշակի խտրական մոտեցում է բովանդակում: Խորհրդարանա-
կան ընտրությունների ընթացքում բացահայտվեց նման ձևակերպմամբ քվոտայի ներդրման 
անարդյունավետությունը.  առաջադրված ինը կուսակցություններից ոչ մե կն իր ցուցակի առա-
ջին հնգյակում կնոջ թեկնածություն չներկայացրեց: 
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Քաղաքական կուսակցությունների նախընտրական ցուցակներում ներկայացված էին մի ջի-
նը 22,8% կանայք, սակայն ընտրությունների արդյունքներով կանանց ներկայացվածությունը          
ՀՀ Ազգային ժողովում կազմե ց ընդամե նը 10,67%՝  2007 թ. ընտրությունների  9,2%-ի դիմաց: 

ՀՀ ընտրական օրենսգրքում ամրագրված 20-տոկոսանոց քվոտան որոշ չափով հա-
մահարթվեց ընտրություններից հետո կանանց ինքնաբացարկների պատճառով:

Գենդերապես անհավասարակշռված է մն ում իշխանությունը տեղական ժողովրդավարու-
թյան մակարդակում: Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 2012 թ. ընտրությունները 
բացահայտեցին կանանց խիստ ցածր մասնակցությունը դրանց. 638 գյուղական համայնքնե րի 
ղեկավարների 1237 թեկնածուների թվում ընդամե նը 43-ն էին կին կամ 3,5%-ը: 

Կանայք կազմում են ավագանու անդամն երի 8,6%-ը, այսինքն` նախորդ 2008 թ. ըն տ-
րությունների համե մատ` կանանց ներկայացվածությունն ավելացել է ընդամե նը 2,4%-ով: 

Կանանց ներկայացվածությունը որոշ չափով ավելացել է երկրի մայրաքաղաքի ավագա նու 
կազմում. 2013 թ. ընտրությունների արդյունքում ընտրվել է 10 կին, ինչը կազմե լ է 15%:

Նախորդ ընտրությունների համե մատ` նվազել է կանանց ներկայացվածությունը գյուղական 
համայնքների ղեկավարների մակարդակում: Կանայք ղեկավարում են 866 գյուղական 
համայնքներից մի այն 20-ը կամ ընդամե նը 2,3%-ը: Հանրապետության 48 քաղաքապետների 
ընտրովի պաշտոնում  կին չկա:

Գենդերային անհավասարակշռ� թյ� նը պահպանվ� մ է գործադիր իշխան� թյան 
բարձր մակարդակներ� մ: 2013 թ. գործադիր իշխանության  քաղաքական պաշտոններում, 
որոնք մասնակցում են քաղաքական որոշումն երի ընդունմանը, 19 նախարարներից մի այն 
երկուսն են կին` ՀՀ մշակույթի նախարարը և ՀՀ սփյուռքի նախարարը: Փոխնախարարի 62 
հայեցողական պաշտոններում, որոնք որոշակի ազդեցություն ունեն քաղաքական որոշումն երի 
վրա,  ներկայացված է ընդամե նը 7 կին, որ կազմում է 11,2%: Տարածքային կառավարման 
կառույցներում 22 մարզպետի տեղակալներից 2-ն են կին և 10 մարզպետարաններից մի այն 
երկուսում են  աշխատակազմի  ղեկավարի պաշտոնը կանայք զբաղեցնում:

Չնայած 2007 թ. համե մատ` 2013 թ. քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն 
պաշտոններում կանանց թիվը 10,4%-ից աճել է մի նչև 14%, կանայք բացակայում են ՀՀ 
նախագահի խորհրդականների կազմում, իսկ ՀՀ վարչապետի 6 խորհրդականներից մի այն 
մե կն է կին: Կանայք մե ծամասնություն են  գործադիր իշխանության ստորին մակարդակներում` 
ցածր վարձատրվող պետծառայողների թվում:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը չի կատարել Կանանց նկատմամբ 
խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի հանձնարարականը, այն է` վերանայել բոլոր 
դպրոցական  դասագրքերը գենդերային կարծրատիպերը վերացնելու նպատակով և իրա-
կանացնել ծրագրեր, որոնք կնպաստեն աղջիկների կողմի ց ոչ ավանդական առարկաների 
ընտրությանը:

Թեև գենդերային կրթության ինստիտուցիոնալացումը պետության գենդերային քա-
ղաքականության առաջնահերթություններից է, այդ գործընթացի զարգացումը դանդաղ 
է կատարվում և ներառում է սովորողների սոսկ փոքր մասը: ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարությունը չի շարունակել 2005-2008 թթ. ընթացքում կուտակված փորձը հանրակրթա-
կան և բարձրագույն դպրոցներում գենդերային կրթության ինստիտուցիոնալացման ուղ-
ղությամբ: 
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Գենդերային մոտեցումը հաշվի չի առնվում հանրակրթական դպրոցների դաստիարակչական 
աշխատանքներում, ինչը հետևանք է նաև այն իրողության, որ մանկավարժական կադրերի 
վերապատրաստման համակարգում կրթության և դաստիարակության գենդերային 
հիմն ախնդիրներին պատշաճ տեղ չի հատկացվում: Կրթական համակարգը նպատակաուղղված 
չէ սովորողների և ուսանողների` գենդերային հավասարության նորմե րի և սկզբունքների 
ընկալմանը և քաղաքացիական պատասխանատվության ձևավորմանը:

2013 թ. պետական բուհերում ուսման վարձի բարձրացումը կհանգեցնի անապահով 
ընտանիքներից երիտասարդների` բարձրագույն կրթություն ստանալու  հնարավորությունների 
նվազման: 

Չնայած կանայք կազմում են տվյալ համակարգի աշխատողների ընդհանուր թվի 70%-
ը, նրանց ցածր ներկայացվածությունը պետական բարձրագույն և մի ջին մասնագիտական 
ուսումն ական հաստատությունների ղեկավարության կազմում հանգեցնում է կրթական 
քաղաքականության մշակման և իրականացման վրա նրանց ազդեցության նվազման:

Թեև ՀՀ Սահմանադրությամբ, աշխատանքային օրենսգրքով և «Աշխատանքի 
պետական տեսչության մասին» օրենքով ամրագրված է հավասար աշխատանքի դիմաց 
հավասար վարձատրության սկզբունքը, և արգելված է սեռի հատկանիշով տարաբաժանումը 
աշխատաշուկայում և զբաղվածության ոլորտում, դե ֆակտո գործունեության բոլոր 
բնագավառներում, անկախ զբաղվածության բնույթից կամ կարգավիճակից, տղամարդկանց 
վաստակած մի ջին ամսական զուտ  եկամուտն էապես գերազանցում է կանանց վաստակածը:  
2012 թ.  հանրապետության մասշտաբով կանանց մի ջին ամսական զուտ  եկամուտը կազմե լ 
է տղամարդկանց եկամտի 59%-ը, իսկ մի ջին ամսական աշխատավարձը՝ տղամարդկանց 
աշխատավարձի 64,4%-ը:

Նույնիսկ «կնոջ դեմք ունեցող» ճյուղերում, տղամարդկանց համե մատ,  կանանց մի ջին 
աշխատավարձը էապես ցածր է, չնայած նրանց կրթական մակարդակը կամ մասնագիտական 
որակավորումն  ավելի բարձր են: Աշխատավարձի գենդերային խզումը  հետևանք է կանանց 
խտացման ցածր վարձատրությամբ աշխատատեղերում կամ ոլորտներում (առողջապահություն, 
կրթություն, գիտություն, մշակույթ):

2012 թ. դրությամբ երկրում տնտեսապես ակտիվ է կանանց 55,2%-ը, տղամարդկանց՝ 72,1%-ը: 
Զբաղվածների ընդհանուր թվում կանայք կազմում են 48%,  տղամարդիկ` 52%4:

2013 թ. տարեսկզբին  հանրապետությունում պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների 
թվում կանայք կազմե լ են 71%:

Երկրում պատշաճ և հետևողական մի ջոցառումն եր չեն ձեռնարկվել կանանց 
նկատմամբ խտրականության հիմն ախնդիրների և գենդերային հավասարության հասնելու 
անհրաժեշտության վերաբերյալ բնակչության, ինչպես նաև գործադիր իշխանության 
բոլոր մակարդակների, դատական իշխանության ներկայացուցիչների, քաղաքական 
կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների և ակ-
տիվիստների իրազեկության բարձրացման ուղղությամբ:

Թեև հասարակությունն ընդհանուր առմամբ դրական ընկալեց «Կանանց և տղամարդկանց 
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 
ընդունումը, ուժի մե ջ մտնելուց հետո կարճ ժամանակ անց այն բախվեց խիստ պահպանողական 

4.  Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ,  Երևան, 2013, էջ  107-108:
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տրամադրված շրջանների հակազդեցությանը, որոնք տպագիր ԶԼՄ-ների էջերում, սոցիալա-
կան ցանցերի և հեռուստահաղորդումն երի մի ջոցով այդ օրենքի դեմ վարկաբեկիչ քարոզար-
շավ իրականացրին` մի տումն ավոր խեղաթյուրված ներկայացնելով «գենդեր» հասկացութ յու-
նը, այն մե կնաբանելով որպես սեռափոխության քարոզչություն և սեռական այլասերվածութ յան 
աջակցություն` ուղղված ընտանիքի` որպես ավանդական ազգային արժեքի քայքայմանը:

Հասարակության լայն շերտերի շրջանում տեղեկատվական-բացատրական աշխա-
տանքի բացակայության հետևանքով բնակչության մի  մասն ընդունված օրենքի մասին 
ապատեղեկատվությունն ընկալեց որպես ճշմարտություն: Ավելին, կանանց ոչ բավարար 
իրազեկությունը կոնվենցիայում ամրագրված ու «Կանանց և տղամարդկանց հավասար 
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում 
նախատեսված իրավունքների մասին հանգեցրեց այն իրավիճակին, որ օրենքի դեմ հանդես 
եկող անձանց թվում հայտնվեցին ոչ մի այն շարքային կանայք, այլև կին պատգամավորներ  և 
քաղաքական կուսակցությունների ակտիվիստ կանայք ու լրագրողներ, որոնք կասկածի տակ 
առան գենդերային հավասարության մասին օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը:

Ստեղծված իրավիճակը մե ղմե լու նպատակով ՀՀ կառավարությունը օրենքից որոշ 
գենդերային սահմանումն եր հանելու առաջարկություն ներկայացրեց Ազգային ժողով, ինչն 
ավելի ոգևորեց «հակագենդերային խմբին», որը պահանջեց առհասարակ հետ կանչել 
օրենքը: ՀՀ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի 
մշտական հանձնաժողովը, քննարկելով առաջարկությունը, որոշում կայացրեց անդրադառնալ 
ներկայացված առաջարկություններին մե կ տարվա ընթացքում: 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի դեմ ծավալված արշավը և «գենդեր», «գենդերային  
հավասարություն» ու հարակից եզրույթների առնչությամբ հասարակական կարծիքի 
աղճատման փորձը  ցույց տվեցին, որ  կանանց նկատմամբ խտրական� թյան գիտակցման 
հիմն ախնդիրը Հայաստան� մ դեռևս արդիական է, և ակներև է երկրում գենդերային 
հավասարության հասնելու համար պետության կողմի ց կանանց նկատմամբ խտրականության 
հաղթահարման ուղղությամբ  անհապաղ մի ջոցների ձեռնարկման, ինչպես նաև ստանձնած 
մի ջազգային պարտավորությունների, այդ թվում Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր 
ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կատարման անհրաժեշտությունը:

Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեն, Հայաստանի բոլոր չո րս 
զեկույցների առնչությամբ մատնանշելով գենդերային հավասարության ազգային մե խանի զմի  
բացակայությունը երկրում, ուշադրություն է հրավիրել դրա ստեղծման անհրաժեշտության վրա: 
Հայաստանում ազգային մե խանիզմի  ստեղծման հիմն ախնդիրն արտացոլված է նաև  «Կանանց 
և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման 
մասին» ՀՀ օրենքում և «Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության 2011-
2015 թթ. ռազմավարական ծրագրում»: Այդուհանդերձ, մի նչ օրս երկրում ազգային մե խանիզմ 
չի ձևավորվել, որը համապատասխաներ Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման 
կոմի տեի թիվ 6 Ընդհանուր հանձնարարականին և Պեկինի գործողությունների ծրագրին:

Ազգային մե խանիզմի  բացակայության հետևանքով «Հայաստանի Հանրապետության 
գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագրի» կատարման 
և գոյություն ունեցող ինստիտուցիոնալ մե խանիզմն երի գործունեության համակարգման 
արդյունավետությունը ցածր է, քաղաքական գործելակերպում գենդերային բաղադրիչի 
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

ինտեգրման ռազմավարությունը լիարժեք չի իրականացվում, երկրի ղեկավար մարմի ններում    
և որոշումն երի ընդունման մակարդակում գենդերային անհավասարության և սեռի հատկանի-
շով խտրականության խորացում է տեղի ունենում, ցածր է մն ում կանանց ներկայացվածությունը 
օրենսդիր իշխանությունում և տեղական ինքնակառավարման մարմի ններում: ՄԱԿ-ի Կանանց 
նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին և այլ կոնվենցիաներով ստանձնած 
պարտավորությունները երկրում լիարժեք չեն կատարվում:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը` 
ըստ հոդվածների

Հոդված 1.
«Խտրական� թյ� ն» հասկաց� թյ� նը

Հիմն ախնդիրները.

 «Կանանց նկատմամբ խտրական� թյ� նը»  չգիտակցելը  (հասկացող� թյան բացա կա-
յ� թյ� նը) և գենդերային հավասար� թյան գաղափարների վարկաբեկման փորձերը: 

 Կոնվենցիայի մասին բնակչ� թյան լայն խավերի և պաշտոնատար անձանց ցածր 
իրազեկ� թյ� նը:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ 
դիտարկ� մն երը Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի 
առնչ� թյամբ5

Կոմի տեն կոնվենցիայի 1-ին հոդվածի առնչությամբ ափսոսանք է հայտնում մասնակից 
պետության օրենսդրության մե ջ կանանց նկատմամբ թե՛ ուղղակի և թե՛ անուղղակի խտրա-
կանության հստակ և համապարփակ սահմանման բացակայության կապակցությամբ:

Կոմի տեն շարունակում է մտահոգություն հայտնել, որ կոնվենցիայի և դրան կից կամընտիր 
արձանագրության դրույթների, ինչպես նաև կոմի տեի Ընդհանուր հանձնարարականների, 
անհատական դիմումն երի ու հարցումն երի վերաբերյալ արտահայտված կարծիքների մասին 
կառավարության բոլոր ճյուղերը (այդ թվում նաև արդարադատության), իրավապահ մար-
մի ններն ու հենց իրենք, կանայք բավարար չափով տեղեկացված չեն:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնարարականները  
Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ6

• Ընդունել կանանց նկատմամբ խտրականությունն արգելող համապատասխան ազգա յին 
օրենսդրություն` կոնվենցիայի 1-ին և 2(բ) հոդվածներին համապատասխան, որը ներա ռի 
ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի խտրականությունը:

• Ապահովել անուղղակի խտրականության բնույթի և փաստացի հավասարություն 
հասկացության վերաբերյալ ուսուցողական-բացատրական աշխատանքներ կառավա-
րության  պաշտոնյաների, դատական իշխանության և հասարակության շրջա նում:

5. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումն երը            
/43-րդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 10 և 12:

6. Նույն տեղում, կետ 11 և 13:

ՄԱՍ 1__________________________
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

• Նպաստել կոնվենցիայի և գենդերային հավասարության վերաբերյալ գիտելիքների 
տարածմանը և ըմբռնման խորացմանը կոնվենցիային և դրան կից կամընտիր 
արձանագրությանը, ինչպես նաև կոմի տեի Ընդհանուր հանձնարարականներին, 
անհատական դիմումն երին ու հարցումն երին  նվիրված ուսուցողական ծրագրերի 
մի ջոցով` ուղղված դատական իշխանության ներկայացուցիչներին, իրավաբաններին, 
ոստիկանության և այլ իրավապահ մարմի նների ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև 
կա ռավարության պաշտոնատար անձանց և քաղաքական կուսակցությունների ան-
դամն երին:  

• Մշակել և իրականացնել ուսուցողական-բացատրական աշխատանք կանանց շրջանում` 
նպատակ ունենալով բարձրացնել իրազեկության մակարդակը կոնվենցիայից բխող 
իրենց իրավունքների, ինչպես նաև կամընտիր արձանագրությամբ նախատեսված 
անհատական դիմումն երի և հարցումն երի ընթացակարգի վերաբերյալ` դրանով իսկ 
մե ծացնելով նրանց կարողություններն իրենց իրավունքների պաշտպանության գործում:

• Ապահովել Եզրափակիչ դիտարկումն երի ամե նալայն տարածումը, որպեսզի մար-
դիկ, ներառյալ պետական պաշտոնյաները, քաղաքական գործիչները, խոր հրդա-
րանականները, կանանց և մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղ վող կազ-
մակերպությունները տեղեկանան այն քայլերի մասին, որոնք ձեռնարկվել են կա նանց 
իրավական և փաստացի հավասարությունն ապահովելու ուղղությամբ, ինչպես նաև այն 
հետագա քայլերի մասին, որոնք անհրաժեշտ են այդ առնչությամբ:

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ 

Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմի տեի հանձնարարա կանը, 
կոնվենցիայի 1-ին և 2(բ) հոդվածներին համապատասխան, այն է ` արգելել կանանց նկատ-
մամբ  ուղղակի և անուղղակի խտրականությունը, արտացոլում է գտել 2013 թ. մայիսի 22-ին 
ՀՀ Ազգային ժողովի կողմի ց ընդունված «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների 
և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում, որը ՀՀ նախագահը 
ստորագրել է 2013 թ. հունիսի 11-ին:

Օրենքը, մասնավորապես, ամրագրում է «գենդերային խտրականություն» հասկացությունը, 
այդ թվում` ուղղակի և անուղղակի խտրականությունը, սահմանում է խտրականության արգե-
լումը, նախատեսում է սեռի հատկանիշով խտրականության դրևորումն երից քաղաքացիների 
պաշտպանության հնարավորությունը և կարգը, ինչպես նաև պատասխանատվությունը 
խտրականության համար:

Սակայն օրենքի ընդունումի ց հետո հանրապետությունում ծավալված «հակագենդերային 
արշավը», որն ուղղված էր գենդերային հավասարության գաղափարի վարկաբեկմանը և 
դրսևորվեց օրենքի վերաբերյալ ապատեղեկատվության տարածմամբ, բացահայտեց, որ ՀՀ 
կառավարությունը փաստորեն չի կատարել Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման 
ՄԱԿ-ի կոմի տեի հանձնարարականը 2009 թ. Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ 
պարբերական  զեկույցի  առնչությամբ  կոմի տեի  Եզրափակիչ  դիտարկումն երի  տեքստը  
լայ նո  րեն տարածելու մասին: Այդ դիտարկումն երը ներառում են մի  շարք հանձնարարական-
ներ, որոնք  նախատեսում  են  կանանց  նկատմամբ  խտրականության  հիմն ախնդիրների  
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և գենդերա  յին հավասարության հարցերի վերաբերյալ բոլոր մակարդակների գործադիր 
իշխանության պաշտոնյա ների, դատական իշխանության ներկայացուցիչների, քաղաքական 
կուսակցությունների և ոչ կառավարական կազմակերպությունների ղեկավարների ու ակ-
տիվիստների իրազեկության բարձրացում: Հասարակությունը, ներառյալ՝ խորհրդա րա-
նականները, պետական պաշ տոնյաները և քաղաքական գործիչները, տեղեկացված չէր 
կանանց իրավական և փաստացի հավասարության ապահովման համար երկրում ձեռնարկ վող 
քայ լերի, ինչպես նաև այդ կա պակցությամբ հետագա անհրաժեշտ քայլերի մասին: Հասարա-
կայ նու թյունը տեղեկացված չէ նաև իր քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության լրա-
ցու ցիչ հնարավորությունների մասին, որոնք ընձեռվում են կոնվենցիայի կամընտիր արձա-
նագրությամբ: 

Հասարակության լայն շերտերի շրջանում տեղեկատվական-բացատրական աշխատանքի 
բացակայության հետևանքով բնակչության որոշ մասն ընդունված օրենքի մասին 
ապատեղեկատվությունն ընկալեց որպես ճշմարտություն: Ավելին, կանանց ոչ բավարար 
իրազեկությունը կոնվենցիայում ամրագրված ու «Կանանց և տղամարդկանց հավասար 
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում 
նախատեսված իրավունքների մասին հանգեցրեց այն իրավիճակին, որ օրենքի դեմ հանդես 
եկող անձանց թվում հայտնվեցին ոչ մի այն շարքային, այլև քաղաքական կուսակցություննե րի 
ակտիվիստ կանայք և լրագրողներ, որոնք կասկածի տակ առան գենդերային հավասարու թյան 
մասին օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը:

Օրենքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը վկայում է, որ կանանց նկատմամբ խտրականու-
թյան գիտակցման հիմն ախնդիրը Հայաստանում շարունակում է արդիական մն ալ: Վերջին 
տարիներին անցկացված հասարակական կարծիքի հարցախույզները հաստատում են այն 
թեզը, որ հասարակության լայն շերտերը, հաճախ նաև պետական պաշտոնյաները չեն ըն դու-
նում կանանց խտրա կա նու թյան առկայությունը, այն չի գիտակցվում նաև կանանց  մի  հատվա-
ծի կողմի ց: 

2011 թ. անցկացված սոցիոլոգիական հարցումն երը7 ցույց են տալիս, որ հարցվողների 
46,6%-ն ընդունում է Հայաստանում  կանանց նկատմամբ խտրականության առկայությունը, 
41,1%-ը համարում է, որ կանանց նկատմամբ խտրականություն չկա, իսկ 12,5%-ը դժվարացել 
է պատասանել: Այն անձանց տեսակարար կշիռը, որոնք համարում են, որ խտրականություն 
կա, կանանց շրջանում ակնհայտորեն ավելի բարձր է, քան տղամարդկանց շրջանում. 
համապատասխանաբար` 49,1% և 43,3%: Ըստ փորձագետների գնահատականների` սեռը տվյալ 
հարցի պատասխանը մի անշանակ կանխորոշող  գործոն չէ8, քանի որ կանանց և տղամարդ-
կանց պատասխանների տարբերությունները շատ էական չեն (ընդամե նը մոտ 6-7%): 

Խտրականությունը որպես  հիմն ախնդիր չգիտակցելը  հասարակության ոչ բավարար 
մակարդակի իրավական գրագիտության և մշակույթի հետևանք է: Պատասխանելով այն հար-
ցին, թե  որ ոլորտներում է առավել չափով դրսևորվում կանանց նկատմամբ խտրականու յբմ 
թյունը, հարցվողները նշել են քաղաքական ընտրությունների համակարգը` 23,8%, պետական 
կառավարման ոլորտը` 23,7%, քաղաքական կուսակցությունները` 13,6%, աշխատանքային 
հարաբերությունները` 11,6%, մյուս բոլոր ոլորտները` 11,4%:

7. Հայաստանում հասարակական-քաղաքական մասնակցության գենդերային առանձնա հատ կու-
թյունները: Սո ցիո լոգիական հետազոտության արդյունքներ/«Կովկաս» հասարակագիտական 
հետազոտությունների  կենտրոն: Երևան, 2011:. 

8. Նույն տեղում:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Ավելի վաղ անցկացված հետազոտություններում9 ստացվել են նույնատիպ արդյունքներ                 
այն ոլորտների առնչությամբ, որտեղ խտրականությունն առավել տեսանելի է: Համե մատությու-
նը ցույց է տալիս, որ անցած 8 տարիների ընթացքում նկատվում է որոշ դրական շարժըն թաց 
կանանց խտրականության առկայությունն ընդունող հարցվողների թվի աճի առումով: 

Ըստ փորձագետների` վերջին հարցումն երի տվյալները վկայում են, որ հասարակական 
կարծիքում առկա է հասարակության մե ջ կանանց նկատմամբ խտրականության առկայության 
և այդ հիմն ախնդիրը լուծելու անհրաժեշտության հստակ ընկալում10: Ավելին, հասարակության 
մե ծ մասը պատրաստ է  և´ հոգեբանորեն, և´ «գաղափարապես» անխտրականության սկզ-
բունքի հետևողական կենսագործմանը11:

Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ կառավար� թյանը.

- ապահովել մի ջոցառ� մն եր Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերաց-
ման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի դր� յթների և Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի հանձնարարականների մասին պաշտոնատար անձանց և 
պետական ծառայողների իրազեկ� թյան բարձրացման � ղղ� թյամբ,

- ձեռնարկել մի ջոցառ� մն եր Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի 
վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի, ինչպես նաև գենդերային հավասար� թյան 
և երկրի հասարակական-քաղաքական կյանքի բոլոր ոլորտներ� մ կանանց և 
տղամարդկանց հավասարակշռված մասնակց� թյան հաստատմանն � ղղված պե-
տական  Գենդերային քաղաքական� թյան հայեցակարգի  հիմն ական դր� յթները մե կ-
նաբանող հանրա մատ չելի գրական� թյան հրատարակման � ղղ� թյամբ, 

- մշակել և ձեռնարկել մի ջոցառ� մն եր բնակչ� թյան իրավական լ� սավոր� թյան, 
մասնավորապես` Հայաստանի վավերացրած մի ջազգային իրավական փաս տա-
թղթերին և գենդերային հավասար� թյանը հասնել�  ոլորտ� մ մի ջազգային պարտա-
վոր� թյ� ններին ծանոթացնել�  � ղղ� թյամբ,

- կրթ� թյան և պետական ծառայողների վերապատրաստման համակարգերի, ԶԼՄ-
ների և քաղաքացիական հասարակ� թյան ինստիտ� տների մի ջոցով իրականացնել 
մի ջոցառ� մն եր` � ղղված լայնավածավալ բացատրական աշխատանքին «Կանանց 
և տղամարդկանց հավասար իրավ� նքների և հավասար հնարավոր� թյ� նների 
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի է� թյան վերաբերյալ, որը մի տված է հասարակ�  -
թյ� ն� մ զ� գակշռված ժողովրդավար� թյան և գենդերային հավասար� թյան 
ձևավորմանը, սոցիալական արդար� թյան և հանդ� րժողական� թյան հաստատմանը` 
նպատակ � նենալով հաղթահարել սոցիալական ցանցեր� մ և ԶԼՄ-ներ� մ որոշ անձանց 
կող մի ց շահարկվող ակներևաբար սխալ պատկերաց� մն երը գենդերի և գենդերա յին 
հարա բեր� թյ� նների մասին,

9. Քաղաքական մասնակցությունը անցումային շրջանի հասարակությունում. գենդերային 
հավասարության չափումը / Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա: Երևան, 2006:

10.Հայաստանում հասարակական-քաղաքական մասնակցության գենդերային առանձնա հատ կու թ-
յու ն  ները: Սոցիո լո գիական հետազոտության արդյունքներ /«Կովկաս» հասարակագիտական հե-
տազոտությունների կենտրոն: Երևան, 2011:

11. Նույն տեղում:
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- նպաստել հասարակական կազմակերպ� թյ� նների գործ� նե� թյանը կանանց իրա-
վական գրագիտ� թյան բարձրացման ոլորտ� մ խտրական գործելակերպի գի տակցման 
և սեփական իրավ� նքները պաշտպանել�  հմտ� թյ� նների ձևավորման նպա տակով:

ՀՀ Ազգային ժողովին.

- նախաձեռնել տեղեկատվական-բացատրական արշավի անցկաց� մ «Կանանց և 
տղամարդկանց հավասար իրավ� նքների և հավասար հնարավոր� թյ� նների ապա-
հով ման մասին» ՀՀ օրենքի նպատակների և խնդիրների մասին,

- գործելակերպ դարձնել մշտական հանձնաժողովն եր� մ ՀՀ կառավար� թյան պար-
բերական հաշվետ վ�  թյ� ն ները գենդերային հավասար� թյան և կանանց իրավ� նքների 
պաշտպան� թյան վերա բեր յալ Հայաստանի վավերացրած մի ջազգային իրավական 
փաստաթղթերի դր� յթների և հանձնարարականների  իրա կա նաց ման մասին,

- ընդլայնել և կանոնակարգել հասարակական հատվածի ներկայաց� ցիչների հետ 
պարբերական հանդիպ� մն երը օրենսդրական ապահով� մ պահանջող առավել 
արդիական հիմն ախնդիրների քննարկման նպատակով,

- անցկացնել պարբերական հանդիպ� մն եր և քննարկ� մն եր քաղաքացիական 
հասարակ� թյան ինստիտ� տների հետ գենդերային քաղաքական� թյան և գենդերային 
հավասար� թյան հասնել�  արդիական հիմն ախնդիրների, կանանց հասարակական 
կազմակերպ� թյ� նների հետ համագործակց� թյան ընդլանման � ղիների շ� րջ:

Հասարակական կազմակերպ� թյ� ններին.

- փորձագիտական և կազմակերպչական աջակց� թյ� ն ց� յց տալ կառավար� թյանը  
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավ� նքների և հավասար հնարավոր� թյ� ն-
ների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի նպատակների և խնդիրների մասին 
տեղեկատվական-բացատրական արշավի անցկացման գործ� մ,

- ընդլայնել համագործակց� թյ� նը ԶԼՄ-ների հետ պետ� թյան գենդերային քա ղա-
քական� թյան նպատակները և խնդիրները բացատրել�  հարցեր� մ:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Հոդված 2
Պետ� թյան` խտրական� թյան վերացման քաղաքական� թյ� ն վարել�  
պարտա վոր� թյ� նները

Հիմն ախնդիրները

• Բնակչ� թյան լայն շերտերի և պաշտոնատար անձանց ցածր տեղեկացված� թյ� նը 
գենդերային հավասար� թյան քաղաքական� թյան մասին:

• Պետ� թյան կողմի ց կանանց նկատմամբ խտրական գործելակերպի հաղթահարման 
� ղղ� թյամբ ձեռնարկված մի ջոցների անբավարար� թյ� նը:

• Էական տարբեր� թյ� նը սեռերի հավասար� թյ� ն երաշխավորող ամրագրված 
իրավական նորմե րի և դրանց իրականացման մի ջև: 

• Օրենսդր� թյան գենդերային փորձաքնն� թյան բացակայ� թյ� նը, իրավական փաս-
տաթղթեր� մ և ծրագրեր� մ չեզոք գենդերային ձևակերպ� մն երի գերակայ� թյ� նը: 

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դի-
տարկ� մն երը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի 
առնչ� թյամբ12

Կոմի տեն մտահոգված է, որ կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի (ա) կետով սահմանված կանանց 
և տղամարդկանց հավասար� թյան սկզբ� նքը մասնակից պետ� թյան օրենսդր� թյան մե ջ 
հստակ ամրագրված չէ:

Կոմի տեն անհանգստ� թյ� ն է հայտն� մ կանանց նկատմամբ խտրական� թյ� նն արգելող 
հստակ և համակողմանի օրենսդրական դր� յթների բացակայ� թյան առնչ� թյամբ, ինչպես 
նաև այն կապակց� թյամբ, որ մասնակից պետ� թյ� նը նախապատվ� թյ� ն է տալիս չեզոք 
գենդերային քաղաքական� թյանը և ծրագրերին:

Կոմի տեն մտահոգված է կոնվենցիայի նախադեպային կիրառման բացա կայ� թյամբ:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնարարականները  
Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ13

Կոմի տեն կոչ է անում մասնակից պետությանը.

  արագացնել գենդերային հավասարության մասին օրենքի ընդունումը և տղամարդ կանց 
ու կանանց հավասարության սկզբունքն ամրագրել գենդերային հավասարության մա-
սին օրենքում` կոնվենցիայի 2 (ա) հոդվածին համապատասխան,

 քաղաքականության մե ջ և ծրագրերում որդեգրել գենդերային ձևակերպումն երի տե-
սանկյունից որոշակի մոտեցում,

 ապահովել կանոնավոր խորհրդակցությունների անցկացման և հասարակա կան 
կազմակերպությունների հետ համագործակցության շարունակական գործըն թաց 
կոնվենցիայի կատարմանը վերաբերող հարցերով, ինչպես նաև այն հարցերի շուրջ, 
որոնք վերաբերում են գենդերային հավասարության առաջմղմանը, ինչպես նաև կոմի  -
տեի Եզրափակիչ դիտարկումն երի ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերին և հաջորդ 
զեկույցնե րի պատրաստմանը,   

12. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումն երը /                 
43-րդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 10, 12, 13,                
38-42:

13. Նույն տեղում, կետ 11, 13:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

 վավերացնել այն պայմանագրերը, որոնց դեռևս չի մի ացել, մասնավորապես` Բոլոր 
մի գրանտ աշխատավորների և նրանց ընտանիքի անդամն երի իրավունքների 
պաշտպանության մասին մի ջազգային կոնվենցիան, Հաշմանդամն երի իրավունքների 
մասին  կոնվենցիան  և  Բոլոր  մարդկանց  բռնի  անհետացումի ց  պաշտպանության 
մասին մի ջազգային կոնվենցիան:

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ

2009-2013 թթ. ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարությունը ձեռնարկել է մի  շարք 
մի ջոցառումն եր հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման վե-
րաբերյալ կոմի տեի հանձնարարականների կատարման ուղղությամբ:

2010 թ. փետրվարին  ՀՀ կառավարությունը հաստատել է Գենդերային քաղաքականության 
հայեցակարգը:

2011 թ. մայիսի 20-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունել է թիվ 19 արձանագրային 
որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ. 
ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին», որը նախատեսում է գենդերային մոտեցման 
ներդրում (գենդերային մե յնստրիմի նգ) ծրագրերում և քաղաքականության մե ջ:

Սկսած 2011 թվականից ՀՀ կառավարությունը հաստատում է ՀՀ գենդերային 
քաղաքականության իրականացմանն ուղղված մի ջոցառումն երի տարեկան ծրագրերը և 
հրապարակում հաշվետվությունները նախորդ ծրագրերի կատարման մասին:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտը պետական 
ապարատի աշխատողների որակավորման բարձրացման շրջանակներում անցկացնում է մի ջին 
և վերին օղակի պետական պաշտոնյաների գենդերային ուսուցում:

2012 թ. հոկտեմբերին ՀՀ կառավարությունը հրապարակել է «Գենդերային զգայուն և 
տարաբաժանված ցուցիչներ» մե թոդական ձեռնարկը:

Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակում է ըստ սեռերի տարանջատված 
տվյալների ժողովածու` «Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ»:

Ի կատարումն  Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի 
հանձնարարականների՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը 
2009 թ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ ձևավորել է փորձագետների խումբ 
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակելու համար, որի կազմում էին ՀՀ Ազգային 
ժողովի պատգամավոր, իրավական վարչության փորձագետներ և պետի տեղակալը, ՀՀ 
արդարադատության նախարարության մի ջազգային իրավական հարաբերությունների 
վարչության ղեկավարը, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Աշ-
խատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի բաժնի վարիչ և 
փորձագետներ ոչ կառավարական կազմակերպություններից:

Օրինագիծը քննարկվել է հանրապետության 10 մարզերում և Երևանում հասարակության 
բոլոր շերտերի լայն ընդգրկմամբ, ՀՀ բոլոր նախարարություններում, անցկացվել են 
խորհրդարանական լսումն եր հասարակության սոցիալական բոլոր խմբերի ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Կանանց  հասարակական  կազմակերպությունները  մի   քանի  տարի  ակտիվորեն 
իրականացրել են տվյալ օրենքի ընդունման անհրաժեշտության լոբինգը, մե ծ շա հա-
գրգռվածություն և ակտիվություն ցուցաբերել դրա քննարկման ընթացքում` իրենց 
առաջարկություններն ու փոփոխությունները մտցնելով օրենքի նախագծում:  «Կանանց և 
տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծն անցել է նաև մի ջազգային փորձաքննություն:

Չնայած ՀՀ կառավարության կողմի ց նախագծի տեքստում կատարված մի  շարք 
փոփոխությունները թուլացրել են օրինագիծը գենդերային հավասարության ապահովման 
մե խանիզմն երի տեսանկյունից, իսկ առաջին ընթերցումի ց հետո հասարակական 
կազմակերպությունների առաջարկությունները մե րժվել են, այդուհանդերձ դրա ընդունումը 
պետք է կարևոր քայլ դառնար երկրում գենդերային հավասարության հասնելու գործում:

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը կառավարության կողմի ց ներկայացվել է Ազգային 
ժողով 2011 թ. վերջում, այնտեղ անցել քննարկման բոլոր երեք փուլերը և ընդունվել 2013 թ. 
մայիսին: 2013 թ. հունիսի 11-ին ՀՀ նախագահը ստորագրել է օրենքը:

Օրենքը  մի   փաստաթուղթ  է,  որն  առավելագույնս  ներառել  է կոմի տեի  հանձնարարական-
նե րը  Հայաստանի  համատեղ  երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկույցի առնչությամբ, 
հաշվի է առել նախորդ զեկույցի կապակցությամբ կոմի տեի դիտարկումն երը և արտացոլում է 
Կանանց նկատ մամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի մի  շարք 
պահանջները, մասնավորապես. 

 օրենսդրորեն ամրագրում է «գենդերային խտրականություն» հասկացությունը,
 արգելում է խտրականությունը սեռի հատկանիշով,
 օրենսդրության մե ջ սահմանում է «ուղղակի և անուղղակի խտրականություն» 

հասկացությունները,
 նախատեսում է սեռի հատկանիշով խտրականության դրսևորումն երից քաղաքացիների 

պաշտպանության հնարավորությունը և կարգը,
 նախատեսում է պատասխանատվություն խտրականություն ցուցաբերած լիազոր 

անձանց և գործատուների համար,
 նպաստում է գենդերային հավասարության մշակույթի ձևավորմանը և խտրական 

գործելակերպի հիմքում ընկած գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը,
 սահմանում է գենդերային անհավասարակշռության հաղթահարմանն ուղղված հատուկ 

ժամանակավոր մի ջոցների կիրառման ոլորտները, շրջանակը և ժա ետները,
 ամրագրում է գենդերային հավասարության ապահովման ազգային մե խանիզմի  

ձևավորման անհրաժեշտությունը,
 նախատեսում է գենդերային քաղաքականության իրականացման մշտադիտարկման և 

հաշվետվողականության մե խանիզմ: 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնա րավորությունների 
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է քաղաքականության, պետական կառավար-
ման, աշխատանքի և զբաղվածության, ձեռնարկատիրական գործունեության, առողջապահու-
թյան, կրթության և այլ ոլորտներում տղամարդկանց և կանանց հավասար իրավունքների և 
հավասար հնարավորությունների ապահովման հիմն ախնդիրը:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Հասարակությունն ընդհանուր առմամբ դրական ընկալեց «Կանանց և տղամարդկանց 
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ 
օրենքի ընդունումը, սակայն ուժի մե ջ մտնելուց հետո կարճ ժամանակ անց այն բախվեց 
պահպանողական տրամադրված արմատական շրջանների որոշակի հակազդեցությանը, որոնք 
անհիմն  կերպով  «գենդեր» եզրույթում տեսնում էին սեռափոխության և սեռական այլասեր-
վածու թյան քարոզչություն և պահանջում էին հետ կանչել օրենքը:

Օրենքի դեմ ծավալված արշավը, «գենդեր», «գենդերային  հավասարություն» և հարակից 
եզրույթների կապակցությամբ հասարակական կարծիքի աղճատման փորձը բացահայտեցին 
ոչ մի այն լայն հասարակայնության, այլև ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների և պետական 
պաշտոնյաների, քաղաքական և հասարակական գործիչների ոչ բավարար իրազեկությունը 
հիմն ախնդրի էության և կանանց նկատմամբ խտրականության հաղթահարման, երկրում 
գենդերային հավասարության հասնելու, ինչպես նաև պետության կողմի ց մի ջազգային 
պարտավորությունների, այդ թվում Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի 
վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կատարման  անհրաժեշտության մասին:

Հասարակության ոչ բավարար իրազեկությունը պետության գենդերային քաղաքականու-
թյան նպատակների, Հայաստանի կողմի ց վավերացված մի ջազգային փաստաթղթերի և 
հաստատված ծրագրերի վերաբերյալ հարվածի տակ դրեց «Կանանց և տղամարդկանց 
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ 
օրենքը և հող ստեղծեց ապատեղեկատվության տարածման  համար` խոչընդոտելով դրա 
կիրարկումը: Այսպես կոչված «Համահայկական ծնողական կոմի տեի» շրջանակում ստեղծված 
«Հակագենդեր» խումբը սոցիալական ցանցերում և որոշ ԶԼՄ-ների էջերից սկսեց նյութեր 
տարածել, որոնք վարկաբեկում էին ինչպես օրենքը, այնպես էլ տարիներ շարունակ գենդերային 
հիմն ախնդիրներով և գենդերային կրթությամբ, բնակչության գենդերային իրազեկության 
բարձրացմամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարնե րին: 
«Համահայկական ծնողական կոմի տեի» մանիֆեստում «Հակագենդեր» խումբը սպառնում 
էր ոչ մի այն ԶԼՄ-ների էջերում նրանց գործունեությսն մե րկացմամբ, այլև ֆիզիկական 
հաշվեհարդարով:

Քննադատության հարվածի տակ հայտնվեցին կանանց հասարակական կազմա-
կերպությունները և դրանց ղեկավարները, որոնք ակտիվորեն իրականացրել են «Կանանց և 
տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման 
մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման լոբինգը, տարածել հասարակության մե ջ Գենդերային 
քաղաքականության հայեցակարգը  և առաջ մղել դրա իրականացումը:

Պետական կառ� յցները, այդ թվ� մ ՝ իրավապահ, որոնք պարտավոր են կանխել 
հասարակական կազմակերպ� թյ� նների ղեկավարների հասցեին հնչող սպառնալիքները, 
հասարակական և մասնավորապես կանանց կազմակերպ� թյ� նների ղեկավարների 
արժանապատվ� թյան ակներև վարկաբեկ� մը, «Հակագենդեր» խմբի գործ� նե� թյ� նը 
կանխել�  մի ջոցներ չէին ձեռնարկ� մ, որը տպագիր և էլեկտրոնային ԶԼՄ-ների էջեր� մ 
և հեռ� ստահաղորդ� մն երի մի ջոցով ՀՀ օրենքի դեմ վարկաբեկող քարոզարշավ էր 
իրականացն� մ ՝ «գենդեր» հասկաց� թյ� նը ներկայացնելով որպես  սեռական այլա-
սերված� թյան աջակց� մ ՝ � ղղված ընտանիքի` որպես ավանդական ազգային արժեքի 
քայքայմանը:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Իրավիճակն ավելի բարդացրեց այն հանգամանքը, որ ՀՀ կառավարությունը որպես 
փոխզիջումային տարբերակ առաջարկություն ներկայացրեց ՀՀ Ազգային ժողով «Կանանց և 
տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման 
մասին» ՀՀ օրենքի տեքստից «գենդեր», «գենդերային»14 սահմանումն երը հանելու մասին, 
ինչը ոչ մի այն չհանգուցալուծեց խնդիրը, այլև հակառակը` ավելի խորացրեց այն, քանի որ 
հնարավորություն տվեց ընդդիմադիր տրամադրված խմբին աճպարարություն անել տարբեր ոչ 
պաշտոնական փաստաթղթերով և պահանջել արդեն չեղյալ հայտարարել օրենքը: 

Ստեղծված իրավիճակը բացահայտեց, որ գենդերային քաղաքականության ուղղությամբ ՀՀ 
կառավարության կողմի ց ընդունված փաստաթղթերի մասին իրազեկ է դրանց իրականացման 
համար պատասխանատու պետական պաշտոնյաների, փորձագետների և կանանց 
հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների նեղ շրջանակը:

Կանանց կազմակերպությունների մի  մասի կարծիքով` ՀՀ կառավարության որոշումը 
հապճեպ էր և չէր վերացնում «գենդեր» եզրույթը բացատրելու, բնակչությանը գենդերային 
քաղաքականությանը ծանոթացնելու, գենդերային հավասարության` որպես կայուն զարգացման 
նախադրյալի և գենդերային խտրականության հաղթահարման ան հրաժեշտությունը  
պարզաբանելու  խնդիրը:

Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորները և գենդերային քաղաքականության 
իրականացման համար պատասխանատու պետական պաշտոնյաները պատրաստ չգտնվեցին 
պարզաբանելու պետության գենդերային քաղաքականությունը:

Չնայած ՀՀ կառավարության կողմի ց նախատեսված է օրենսդրության գենդերային 
փորձաքննության ինստիտուտի ներդրում, ՀՀ Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվող 
ոչ բոլոր օրենքներն են նախնական գենդերային փորձաքննություն անցնում: Զարգացման 
ծրագրերի և օրենքների մշակման համար պատասխանատու պետական պաշտոնյաները 
բավարար չափով չեն տիրապետում քաղաքական գործելակերպում և օրենսդրության մե ջ 
գենդերային մոտեցումն երի ինտեգրման մե թոդաբանությանը:

Կանանց` իրավական նորմե րում ամրագրված լայն իրավունքները տարբերվում են 
իրական գործելակերպից: Իրավունքների և հնարավորությունների անհամաչափությունը 
հիմն ական խոչընդոտն  է  կանանց  իրավահավասարության  և խտրական գործելակերպից 
պաշտպանության ճանապարհին:

Նախորդ զեկուցումն երի առնչությամբ կոմի տեի դիտարկումն երում նշվում է հան-
րապետության դատական պրակտիկայում կանանց իրավունքների պաշտպանության 
նպատակով կոնվենցիայի դրույթները կիրառելու նախադեպերի բացակայությունը, սակայն 
դատական իշխանության կառույցների ղեկավարների կողմի ց այդ ուղղությամբ մի ջոցներ չեն 
ձեռնարկվել: Հաշվետու ժամանակաշրջանում դատական պրակտիկայում չեն հաստատվել 
կոնվենցիային և այլ մի ջազգային իրավական փաստաթղթերին համապատասխան մարդու 
իրավունքները խտրականությունից պաշտպանելու նախադեպեր:

Հատկանիշների լայն շրջանակով, այդ թվում նաև սեռի հատկանիշով խտրական 
գործողությունների համար պատասխանատվություն է նախատեսվում ՀՀ քրեական օրենս-
գրքի «Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ 

14.գենդեր, գենդերային` տարբեր սեռի անձանց ձեռքբերովի, սոցիալապես ամրագրված վարք, կա  
նանց և տղա մարդկանց մի ջև հարաբերությունների սոցիալական հայեցակետ, որն արտահայտվում 
է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, ներառյալ` քաղաքականությունը, տնտեսությունը, 
իրավունքը, գաղափարախոսությունը, մշակույթը, կրթությունը, գիտությունն ու առողջապահությունը:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

ուղղված հանցագործությունները» բաժնում՝ 143-րդ հոդվածում («Մարդու և քաղաքա ցու 
իրավահավասարությունը խախտելը»)` տուգանքներ կամ մի նչև երկու տարի, իսկ պաշտոնա-
տար անձանց համար երկուսից մի նչև հինգ տարի ազատազրկում:

Քննչական և դատական պրակտիկայում փաստացի բացակայում են խտրականության 
հետևանքով կանանց իրավունքների խախտման մասին գործերը, այդ հարցում իրավական 
մշակույթ չի ձևավորվել: Բացառություն են կազմում մի այն ընտանեկան բռնության զոհերի 
առողջությանը ծանր վն աս հասցնելու կամ մահվան հետ կապված գործերը:

Լրացնելով բնակչ� թյան իրավական իրազեկ� թյան բացերը` կանանց հասարակական 
կազմակերպ� թյ� նները որոշ չափով կանանց իրավաբանական աջակց� թյ� ն են ց� յց տալիս:  
Փորձը  ց� յց է տալիս, որ կանայք իրավաբանական օգն� թյան են դիմ� մ հիմն ական� մ 
ընտանեկան հարաբեր� թյ� նների (ամ� սնալ� ծ� թյ� ն, ալիմե նտների նշանակ� մ և այլն), 
սեփական� թյան իրավ� նքների ճանաչման, աշխատանքային հարաբեր� թյ� նների, 
թոշակների հաշվարկման հարցերով:

Երաշխավոր� թյ� ններ.

ՀՀ Ազգային ժողովին.

- քննարկել «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավ� նքների և հավասար հնա-
րավոր� թյ� նների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի այն փոփոխ� թյ� նների մե րժման 
հնարավոր� թյ� նը, որոնք գենդերային քաղաքական� թյ� նը և գենդերային եզր� յթները 
վարկաբեկել�  նպատակ � նեն, 

- նախաձեռնել մի ջոցառ� մն եր «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավ� նքների 
և հավասար հնարավոր� թյ� նների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի նպատակների և 
խնդիրների պարզաբանման � ղղ� թյամբ:

ՀՀ կառավար� թյանը և ՀՀ Ազգային ժողովին.

- ձևավորել փորձագիտական խմբեր` օրինագծերի մշակման փ� լ� մ գենդերային 
փորձաքնն� թյան, ինչպես նաև ընդ� նվող մի ջնաժա ետ հեռանկարային զարգացման 
ծրագրեր� մ գենդերային բաղադրիչի ներդրման նպատակով,

- աջակցել «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավ� նքների և հավասար հնա-
րավոր� թյ� նների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի ներդրմանն � ղղված տեղե կատ-
վական-բացատրական հատ� կ արշավն երի անցկացմանը,

- ձեռնարկել մի ջոցներ պետ� թյան գենդերային քաղաքական� թյան և գենդերային 
հա վասար� թյան գաղափարախոս� թյան մասին բոլոր մակարդակների պետական 
պաշտոնյաների իրազեկ� թյ� նը բարձրացնել�  � ղղ� թյամբ:

Հանրապետ� թյան դատական մարմի ններին.

- դատական պրակտիկայ� մ սեռի հատկանիշով խտրական� թյան հետ կապված հայցերը 
քննելիս ձևավորել Կոնվենցիայի դր� յթների օգտագործման նախադեպեր:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Հոդված 3.
Կանանց առաջընթացի ապահովմանն � ղղված մի ջոցների համակարգը

Հիմն ախնդիրը.

 Ազգային մե խանիզմի ` որպես կանանց նկատմամբ խտրական� թյան հաղ թահարման 
գործիքի բացակայ� թյ� նը:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դի տար-
կ� մն երը Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ15

 Ողջունելով 2002 թվականին (աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
կազմում) կանանց, ընտանիքի և երեխաների հարցերի վարչության ստեղծումը` 
Կոմի տեն ափսոսանքով նշում է, որ մասնակից պետության մե ջ բացակայում է ազգային 
մե խանիզմը` կանանց առաջընթացի ապահովման համապատասխան կառույցը: 

 Կոմի տեն մտահոգված է նաև այն իրողությամբ, որ կանանց, ընտանիքի և երեխաների 
հար ցերի վարչությունը տեսանելիություն և քաղաքական ճանաչում չի ստացել և, 
մասնավորապես, սահմանափակ կարողություններ ունի ազգային գենդերային հա-
վասարության ծրագրերի և քաղաքականության արդյունավետ առաջմղման, հա-
մակարգման, մշտադիտարկման և գնահատման համար:

 Կոմի տեն մտահոգությամբ է նշում  նաև, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրա-
սենյակում չկա գենդերային հավասարության հարցերով զբաղվող առանձին բաժին:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնա րարականները  
Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ16

Կոմի տեն, իր նախորդ հանձնարարականների համաձայն (A/57/38), հիշեցնում է.
 Մասնակից պետության պարտավորությունն ի կատարումն  Կոնվենցիայի, այն է` լիո վին 

ապահովել կառավարության հաշվետվողականությունը գենդերային հավասարության և 
կանանց կողմի ց իրենց իրավունքներից օգտվելու հարցերում:

 Կոմի տեի թիվ 6 Ընդհանուր մե կնաբանությունում և Պեկինի գործողություննե րի 
ծրագրում ներառված ուղենիշները կանանց առաջընթացի համար ազգային մե խանիզ-
մի  վերաբերյալ և հորդորում է մասնակից պետությանը գենդերային հավասարության 
մասին օրենք ընդունել, որով կհիմն ադրվի կանանց առաջընթացի համար ազգային 
մե խանիզմ` անհրաժեշտ ֆինանսական և կադրային ռեսուրսներով, Կոնվենցիայի, 
Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության 
մե ջ նրանց դերի բարձրացման 2004-2010 թթ. ազգային ծրագրի կատարման 
համակարգման, ինչպես նաև պետական քաղաքականության բոլոր ոլորտներում, այդ 
թվում նաև Սահմանադրական դատարանի կողմի ց բոլոր նոր օրենքների վերանայման 
և բյուջետային գործընթացի շրջանակներում գենդերային ռազմավարության արդյունա-
վետ իրականացման նպատակով:

 Կոմի տեն նաև մասնակից պետությանը կոչ է անում մարդու իրավունքների պաշտպա-
նի գրասենյակում գենդերային հավասարության ապահովման հարցերով զբաղվելու 
նպատակով հատուկ պաշտոն ստեղծել:

15.  Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումները  / 
43-րդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 18:

16. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումները / 
43-րդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 19:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի երաշխավոր� թյ� նների կատարման համատեքստ� մ

Կոմի տեի հանձնարարականներին համապատասխան` մարդու իրավունքների պաշտպանի 
վարչությունում սահմանվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գենդերային հավասարու-
թյան ապահովման հարցերով խորհրդականի պաշտոն, ինչը կանանց խտրականու թյան 
դրսևորումն երից և ընտանեկան բռնությունից պաշտպանելու լրացուցիչ հնարավորություն ներ 
է ստեղծում: 

Հայաստանում ազգային մե խանիզմի  ստեղծման անհրաժեշտությունն արտացոլված է 
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում և «Գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ. 
ռազմավարական ծրագրում»: 

Համաձայն 2010 թ. փետրվարին ՀՀ կառավարության ընդունած արձանագրային 
որոշման Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին` 
հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության համակարգման լիազորությունը վե-
րապահվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին: 

Կառավար� թյան 2011 թ. մայիսի 20-ի որոշման համաձայն` հանրապետ� թյան բոլոր 
մարզեր� մ ստեղծվել են Գենդերային քաղաքական� թյան հայեցակարգի իրականացման և 
գենդերային հավասար� թյան մշտապես գործող հանձնաժողովն եր մարզպետների տեղա-
կալների ղեկավար� թյամբ, որոնց կազմ� մ ընդգրկվել են մարզպետարանների աշխատակից-
ներ և հասարակական կազմակերպ� թյ� նների ներկայաց� ցիչներ:

Ներկայումս տեղի է ունենում մարզերում ստեղծված գենդերային հանձնաժողովն երի 
աշխատանքների ակտիվացման, դրանց լիազորությունների շրջանակի ճշտման գործընթաց: 
Այդ հանձնաժողովն երի անդամն երի գենդերային գիտելիքների մակարդակի բարձրացման 
անհրաժեշտություն կա, և այդ նպատակով մի ջազգային հիմն ադրամն երի, մասնավորապես 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ կատարվում է այդ կառույցների գործունեության գնահատում, 
բացի այդ, նախատեսվում է նրանց համար հատուկ կրթական ծրագրեր իրականացնել` 
ներգրավելով գենդերային փորձագետներ հասարակական հատվածից:

2012 թ. դեկտեմբերին ՀՀ կառավար� թյ� նը փոփոխ� թյ� ն է կատարել ՀՀ վարչապետին 
առընթեր Կանանց խորհրդի կանոնադր� թյ� ն� մ և առաջարկել է դիտել այն որպես 
գենդերային հավասար� թյան ազգային մե խանիզմ: 

Սակայն  դեռևս 2001 թ. ստեղծված Կանանց խորհ� րդը չի համապատասխան� մ ազգա-
յին մե խանիզմի  չափանիշներին, որոնք շարադրված են ինչպես Կանանց խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի թիվ 6 Ընդհան� ր հանձնարարական� մ17, այնպես էլ Պեկինի գոր ծո-
ղ� թյ� նների ծրագր� մ18: Կանանց խորհրդի լիազոր� թյ� նների շրջանակը բավականին 

17. Համաձայն հանձնարարականի`  ազգային մե խանիզմը պետք է ա) խորհրդատվություն իրականացնի 
կանանց վրա պետական քաղաքականության ազդեցության հարցերով, բ) իրականացնի կանանց 
վիճակի համակողմանի մշտադիտարկում և գ) մշակի ու ներդնի խտրականության վերացմանն 
ուղղված քաղաքականություն, ծրագիր և մի ջոցներ: Տե՛ս CEDAW Committee. General Recommendation No. 
6 “Eff ective National Machinery and Publicity” (seventh session, 1988): http://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/recommendations/index.html.

18.Ազգային մե խանիզմը սահմանվում է որպես «քաղաքականության համակարգման կենտրոնական 
ենթա բաժին կա ռավարության շրջանակներում»: Այն պետք է գտնվի կառավարությունում հնարավորինս 
բարձր մակարդակում և  ղեկավարվի կաբինետի անդամ նախարարի կողմի ց: Այդ մե խանիզմը պետք 
է ունենա համապատասխան իշխանական լիազորություններ և իրավազորություն, ներառյալ «բոլոր 
ոլորտներում կառավարության քաղաքականության իրականացման վրա ազդեցություն գործելու 
հնարավորությունը»: Տե՛ս Պեկինի գործողությունների ծրագիր, կետ 201, հատկապես (а) և (d) 
ենթակետերը:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

նեղ է ազգային մե խանիզմի  գործառ� յթներն արդյ� նավետ իրականացնել� , ինչպես նաև 
գենդերային քաղաքական� թյան իրականացման հետ կապված մե կնաբան� թյ� ն ներ 
պահանջող հասարակական-քաղաքական առանձին գործընթացներին ճկ� ն և ժամանակին 
արձագանքել�  համար:

Այսպես, 2013 թ. հուլիսից հանրապետությունում ծայր առած հակագենդերային քարո-
զարշա վի ընթացքում, որն ուղղված էր 2013 թ. մայիսին ՀՀ խորհրդարանի կողմի ց «Կանանց 
և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահով-
ման մասին» օրենքի վարկաբեկմանը, Կանանց խորհուրդը ժամանակին գնահատական չտվեց 
անձանց անօրինական գործողություններին, հարձակումն երին ու գենդերային եզրույթների 
հետ կապված շահարկումն երին և չընդունեց հայտարարություն ի պաշտպանություն օրենքի, 
չձեռնարկեց մի ջոցներ  գենդերային  հավասարության օրենքի հակառակորդների կող մի ց 
քննադատության և սպառնալիքների հարվածի տակ հայտնված կանանց հասարակական 
կազմակերպությունների ղեկավարների և նրանց ղեկավարած ՀԿ-ների իրավունքնե րը 
պաշտպանելու համար: Միայն նոյեմբերին Կանանց խորհուրդն ընդունեց  օրենքը պաշտպա նող 
հայտարարություն, որում նաև գնահատական էր տրված որոշ հասարակական և քաղաքական 
գործիչների անօրինաչափ գործողություններին: 

Հայաստան� մ դեռևս որոշակի թյ� րըմբռն� մ կա, թե ինչ է ազգային մե խանիզմը, հստակ 
սահմանազատ� մ չի դրվ� մ ազգային և ինստիտ� ցիոնալ մե խանիզմն երի մի ջև:

Ներկայ� մս Հայաստան� մ գոյ� թյ� ն � նեցող մե խանիզմն երը` ո´չ առանձին, ո´չ էլ 
համալիր, չեն համապատասխան� մ այն չափանիշներին, որոնց պետք է բավարարեն ազգային 
և ինստիտ� ցիոնալ մե խանիզմն երը: Գոյ� թյ� ն � նեցող կառ� յցներից որևէ մե կը լիարժեք 
չի մշակ� մ և չի ներդն� մ պետ� թյան գենդերային քաղաքական� թյ� նը, չի հետև� մ և չի 
համակարգ� մ տվյալ ոլորտ� մ ստեղծված տարածքային մարմի նների գործող� թյ� նները 
և գնահատական չի տալիս գենդերային հավասար� թյան հաստատմանը, քաղաքական 
գործելակերպ� մ և օրենսդր� թյ� ն� մ գենդերային բաղադրիչի ինտեգրմանն � ղղված նրանց 
աշխատանքին, չի իրականացն� մ  նախաձեռնողական հակախտրական աշխատանք:

Ազգային մե խանիզմի  բացակայության հետևանքով՝

ա) լիարժեք չեն կատարվ� մ ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի 
վերացման մասին և այլ կոնվենցիաներ,

բ) ժամանակին չի նախաձեռնվ� մ համապատասխան օրենքների մշակ� մը և մի ջազգային 
փաստաթղթերի ներկայաց� մը վավերացման համար,

գ) տեղի է � նեն� մ ղեկավար մարմի ններ� մ և որոշ� մն երի ընդ� նման մակարդակ� մ 
գենդերային անհավասար� թյան և սեռի հատկանիշով խտրական� թյան խորաց� մ, 

դ) խիստ ցածր է կանանց ներկայացված� թյ� նը տեղական ժողովրդավար� թյան 
մարմի ններ� մ,

ե) «Գենդերային քաղաքական� թյան 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագրի» իրա-
կանաց� մը ցածր արդյ� նավետ� թյամբ է ընթան� մ,

զ) լիարժեք չի իրականացվ� մ օրենսդր� թյ� ն� մ և քաղաքական գործելակերպ� մ գեն-
դերային բաղադրիչի ինտեգրման ռազմավար� թյ� նը,

է) գենդերային շարժընթացը չի � ս� մն ասիրվ� մ և չեն արձանագրվ� մ խնդրահար� յց 
իրավիճակների դրսևոր� մն երը,
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Այլընտրանքային զեկ� յց

ը) չի հաջողվ� մ արդյ� նավետորեն օգտագործել անկախ և պետական հետազոտական 
կենտրոնների, բ� հերի, ՀԿ-ների փորձագիտական ներ� ժը գենդերային քաղաքական� թյան 
մշակման և իրականացման գործ� մ,

թ) գոյ� թյ� ն � նեցող ինստիտ� ցիոնալ մե խանիզմն երի գործ� նե� թյան համակարգ� մը 
ցածր արդյ� նավետ� թյամբ է իրականացվ� մ:

Երկր� մ գոյ� թյ� ն � նեցող ինստիտ� ցիոնալ մե խանիզմն երը բախվ� մ են այնպիսի լ� րջ 
հիմն ախնդիրների, ինչպիսիք են`

 մե խանիզմն երի � ղղված� թյ� նը մի այն մայր� թյան, կանանց առողջ� թյան և 
սոցիալական ապահովման հիմն ախնդիրների վրա` պատշաճ � շադր� թյ� ն չդարձնե-
լով քաղաքական և տնտեսական ոլորտներ� մ իշխան� թյան և որոշ� մն երի կատար-
ման վերահսկման  մակարդակ� մ նրանց մասնակց� թյան հարցերին,

 ինստիտ� տների մարգինալաց� մը պետական կառ� յցների ընդհան� ր սխեմայ� մ և  
դիրքավորման մե ջ. դրանք  «գետտոյացված են» սոցիալական ոլորտ� մ և սոցիալական 
ապահովման ոլորտ� մ, դրանք դեպի որոշ� մ կայացնող կենտրոնական կառ� յցները 
տեղափոխել�  մի տ� մ չի նկատվ� մ,

 որոշ� մ կայացնող պետական չինովն իկների մի  մասի կողմի ց գենդերային 
հավասար� թյան նշանակալի� թյան և կարևոր� թյան ճանաչման բացակայ� թյ� նը,

 գոյ� թյ� ն � նեցող ինստիտ� ցիոնալ մե խանիզմն երի ոչ հստակ մանդատն �   գոր-
ծա ռ� յթները, ինստիտ� ցիոնալ մե խանիզմն երի փոխարին� մը իմի տացիոն մե խա-
նիզմն երով,

 հետազոտ� թյ� նների, մշտադիտարկման և լիարժեք գենդերային փորձաքնն� թյան 
անցկացման համար համապատասխան ներ� ժի և ռես� րսների բացակայ� թյ� նը,

 ֆինանսական և մարդկային ռես� րսների անհամապատասխան� թյ� նը, ինչը հան-
գեցն� մ է որոշակի կախված� թյան մի ջազգային դոնորների տեխնիկական, ֆի նան-
սական և ծրագրային օգն� թյ� նից,

 գոյ� թյ� ն � նեցող մե խանիզմն երի թ� յլ կապը հասարակական կազմակերպ� թյ� նների 
հետ:

Ներկայումս Հայաստանում ինստիտուցիոնալ մե խանիզմն երի գործունեության ուսում-
նասիրության արդյունքները, որը իրականացվում է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ, փոր-
ձագետների խմբի կողմի ց, հնարավորություն կտան մշակելու առաջարկություններ գեն դերային 
հավասարության ազգային և ինստիտուցիոնալ մե խանիզմն երի կառուցվածքի և աշխատանքի 
կատարելագործման ուղղությամբ:

Երաշխավոր� թյ� ններ

 Հարց բարձրացնել ՀՀ նախագահի առջև՝ քննարկել գենդերային քաղաքական� թյան և 
գենդերային հավասար� թյան ապահովման հարցերով ՀՀ նախագահի խորհրդականի 
պաշտոն սահմանել�  հարցը:

 ՀՀ նախագահին առընթեր Հանրային խորհրդ� մ ստեղծել գենդերային քա ղա-
քա կան� թյան և երկրի հասարակական-քաղաքական կյանքի բոլոր ոլորտներ� մ 
կանանց և տղամարդկանց հավասար� թյան ապահովման հարցերի հանձնաժողով` 
ժողովրդագրական հարցերն առանձնացնելով առանձին հանձնաժողով� մ:  
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

ՀՀ Ազգային ժողովին.

- քննարկել ՀՀ Ազգային ժողովի մարդ�  իրավ� քների պաշտպան� թյան և հանրային 
հարցերի մշտական հանձնաժողով� մ գենդերային հավասար� թյան և օրենսդր� թյան 
գենդերային փորձաքնն� թյան ենթահանձնաժողով ստեղծել�  հնարավոր� թյ� նը,

- «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք� մ փոփոխ� թյ� ններ կատարելիս 
առաջարկել քաղաքային և գյ� ղական ինքնակառավարման մարմի ններ� մ ստեղծել 
գենդերային հիմն ախնդիրների և զարգացման ծրագրեր� մ գենդերային բաղադրիչի 
ինտեգրման հանձնաժողովն եր,

- «Մարդ�  իրավ� նքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենք� մ կատարել փոփոխ� թյ� ն 
ՀՀ մարդ�  իրավ� նքների պաշտպանի գենդերային հավասար� թյան ապահովման 
հարցերով տեղակալի պաշտոն սահմանել�  մասին (կանանց հարցերով խորհրդականի 
փոխարեն):

ՀՀ կառավար� թյանը.

- ՀՀ կառավար� թյան կառ� ցվածք� մ ստեղծել արդյ� նավետ ազգային մե խանիզմ, 
որը դառնա կենտրոնական կառ� յց գենդերային քաղաքական� թյան մշակման և 
իրա կանացման գործ� մ և համակարգի բոլոր ինստիտ� ցիոնալ մե խանիզմն երի գոր-
ծ� նե� թյ� նը,

- սահմանել գենդերային քաղաքական� թյան և գենդերային հավասար� թյան ապա-
հովման  հարցերով ՀՀ վարչապետի խորհրդականի պաշտոն,

- � ժեղացնել Հայաստանի ստանձնած մի ջազգային պարտավոր� թյ� նների կատարման 
վերահսկող� թյ� նը,

- բոլոր նախարար� թյ� ններ� մ և պետական կոմի տեներ� մ ձևավորել գենդերային 
քաղաքական� թյան հարցերի հանձնաժողովն եր աշխատակազմի  ղեկավարի կամ 
նախարարի տեղակալներից մե կի (կամ Պետական կոմի տեի նախագահի տեղակալի)  
գլխավոր� թյամբ,

- մարզպետարաններ� մ    ձևավորել   գենդերային   քաղաքական� թյան   հարցերի   
հանձ նաժողով  մարզպետի  տեղակալներից մե կի գլխավոր� թյամբ, հանձնաժողովն երի 
աշխատանքի  արդյ� նավետ� թյան ապահովման նպատակով սահմանել  հանձնաժողո-
վի ազատված քարտ� ղարի պաշտոն,

- երաշխավորել տեղական ինքնակառավարման բոլոր քաղաքային մարմի ններ� մ 
գենդերային քաղաքական� թյան հարցերի հանձնաժողովն երի ստեղծ� մը՝  հանձնա-
ժողովի նա խագահի  պարտական� թյ� նները վերապահելով քաղաքա պետարանների 
աշխա տակազմի  քարտ� ղարին: 

- ՀՀ Գիտ� թյ� նների ազգային ակադեմի այի համակարգ� մ, որպես անկախ կառ� յց, 
ստե ղծել գենդերային հավասար� թյան հարցերի հետազոտական կենտրոն`  օրենս-
դր� թյան մե ջ և քաղաքական գործելակերպ� մ գենդերային բաղադրիչի ներդրման հետ 
կապված հիմն ախնդիրները մշակել�  և մշտադիտարկ� մ իրականացնել�   համար:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Հոդված 4
Ժամանակավոր հատ� կ մի ջոցները

Հիմն ախնդիրները.

 Օրենսդիր իշխան� թյ� ն� մ գենդերային անհավասարակշռ� թյան հաղթահարման 
նպատակով  հանրապետ� թյ� ն� մ ձեռնարկված հատ� կ ժամանակավոր մի ջոցնե  րի 
անարդյ� նավետ� թյ� նն �  սահմանափակ� թյ� նը:

 Գործադիր և տեղական իշխան� թյան, քաղաքացիական ծառայ� թյան համակար գի 
որոշ� մն երի կայացման մակարդակ� մ կանանց ներկայացված� թյ� նը բարձրացնե  լ�  
նպատակով հատ� կ ժամանակավոր մի ջոցների մե խանիզմի  բացակայ� թյ� նը:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դի տար-
կ� մն երը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զե կ� յցի առնչ� թյամբ19

 Կոմի տեն մտահոգված է այն իրողությամբ, որ ընտրական օրենսգրքում կանանց հա մար 
նախատեսված 15-տոկոսանոց քվոտան ապարդյուն է:

 Կոմի տեն մտահոգված է նաև, որ մասնակից պետությունը ոչ մի  այլ ժամանակա   վոր 
հատուկ  մի ջոց  չի  օգտագործել  որպես  ընդհանուր  քաղաքականություն`  կոնվեն-
ցիա յում ընդգրկված բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց մի ջև փաստացի 
հավասարության ապա հովումն  արագացնելու կամ կանանց իրավունքների ոլորտում, 
մասնավորապես` աշխատավայրում և քաղաքականության մե ջ կանանց վիճակի 
բարելավման նպատա կով:

 Կոմի տեն նաև մտահոգված է ժամանակավոր հատուկ մի ջոցների հասկացու թյան 
հստակ ըմբռնման բացակայությամբ, ինչը սահմանված է կոնվենցիայի 4 (1) հոդվա  ծում 
և լրացուցիչ բացատրված Կոմի տեի թիվ 25 Ընդհանուր հանձնարարականում:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնարարականները  
Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ20

Կոմի տեն խրախուսում է մասնակից պետությանը.

 կոնվենցիայի 4(1) հոդվածին և Կոմի տեի թիվ 25 Ընդհանուր հանձնարարակա նին 
համապատասխան` ընդունել ժամանակավոր հատուկ մի ջոցների կիրառման հա մար 
հատուկ օրենսդրություն` բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց փաստա ցի 
հավասարության հասնելու գործընթացն արագացնելու նպատակով,

 արագացնել ընտրական օրենսգրքում 15-տոկոսանոց քվոտան բարձրացնելու վերաբեր-
յալ փոփոխություններ կատարելու գործընթացը և քննարկել այն առաջարկված 20 
տոկոսից վեր բարձրացնելու հնարավորությունը:

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ

19. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումն եր /              
     43-րդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 16:
20. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումն եր /             
      43-րդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 17:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

2013 թ. մայիսին ընդունված «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և 
հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքն ամրագրում է գենդերային 
հավասարության ապահովման համար իրավական և կազմակերպչական մի ջոցների, ինչպես 
նաև ժամանակավոր հատուկ մի ջոցների կիրառման անհրաժեշտությունը:

Կանանց հասարակական կազմակերպությունների առաջարկությունները նշված 
մե խանիզմն երի որոշակիացման և գործադիր ու տեղական իշխանության, քաղաքացիական 
ծառայության ոլորտներում քվոտավորման սկզբունքի կիրառման վերաբերյալ մե րժվեցին 
օրենքի քննարկման փուլում, ինչը, անշուշտ, կդժվարացնի օրենքում ամրագրված դրույթների 
իրականացումը: Այդ կապակցությամբ վաղ է համարել, որ կոմի տեի հանձնարարականը  
կոնվենցիայում ընդգրկված բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց փաստացի 
հավասարության ապահովումն  արագացնելու համար ժամանակավոր հատուկ մի ջոցների` 
որպես ընդհանուր քաղաքականու թյան օրենսդրական ամրագրման  մասին հանձնարարականը 
լիովին իրագործվել է:

Գործադիր ու տեղական իշխանության, քաղաքացիական ծառայության ոլորտներում` 
որոշումն երի կայացման մակարդակում, կանանց ներկայացվածության բարձրացման համար 
որոշակի մի ջոցների ներդրման հիմն ախնդիրը լուծում չի ստացել օրենսդրական տեսանկյունից: 
Դա մե կ անգամ ևս հաստատում է Կոմի տեի դիտարկումը ժամանակավոր հատուկ մի ջոցների 
հայեցակարգի լիարժեք ըմբռնման բացակայության մասին21, որի համատեքստում պետու թ յունը 
չի ներկայացնում պատշաճ պարզաբանումն եր` արդարացնելով իր մոտեցումն երը մասնա-
վոր սեկտորին, մասնավոր կազմակերպություններին կամ քաղաքական կուսակցություննե րին 
բնորոշ շուկայական կամ քաղաքական գործոնների գերակայությամբ: 

Պետությունը դեռևս հստակ տարբերություն չի դնում կանանց փաստացի կամ հիմն արար 
հավասարության հաստատման որոշակի նպատակին հասնելու գործընթացի արագացմանն 
ուղղված հատուկ ժամանակավոր մի ջոցների և կանանց ու աղջիկների վիճակի բարելավման 
համար ընդունված և իրականացվող այլ ընդհանուր սոցիալական ռազմավարությունների 
մի ջև22:

Հատուկ արտոնությունները, որոնք տրամադրում է ազգային օրենսդրությունը հղի կանանց 
և մայրերին աշխատանքի ոլորտում և ազատազրկման վայրերում պատիժ կրող կանանց, չեն 
կարող դիտվել որպես ժամանակավոր հատուկ մի ջոցներ, քանի որ մշտական բնույթ են կրում:

Տեղական ընտրություններում և գործադիր իշխանության պաշտոններում կանանց 
մասնակցության բարձրացումը կարգավորող մե խանիզմն եր չեն մշակվել: «ՀՀ գենդերային 
քաղաքականության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիրը» հասարակական-քաղաքական 
կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց ներկայացվածության բարձրացման անհրաժեշտության 
մասին դրույթ է բովանդակում, սակայն այդ նպատակով երաշխավորված մի ջոցները 
սահմանափակվում են սոսկ կանանց լիդերության աջակցմանն ուղղված կրթական և 
տեղեկատվական մի ջոցառումն երով, ինչն անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար մի ջոց է փաստացի 
արդյունքի հասնելու համար: Քվոտավորման սկզբունքն օրենսդրորեն ամրագրված է մի այն 
խորհրդարանական ընտրությունների և ՀՀ մայրաքաղաք Երևանում տեղական ընտրություն-
ների համամասնական ընտրակարգի համար: 

21. Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայում հա-
տուկ ժամանակավոր մի ջոցների նշանակությունը և կիրառման ոլորտը: Թիվ 25 Ընդհանուր 
հանձնարարական, http://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rgeneral25.html

22. Նույն տեղում:



37

Մ
Ա
Ս 
1

Այլընտրանքային զեկ� յց

ՀՀ ընտրական օրենսգրքում ամրագված է նաև կենտրոնական և ընտրատարածքա յին 
ընտ րական հանձնաժողովն երում կանանց ներկայացվածության քվոտավորման սկզբունքը23, 
որն ապահովում է  կանանց կրիտիկական զանգվածը (30,5%) ընտրատարածքային ընտրա-
կան հանձնաժողովն երի անդամն երի կազմում: Այդուհանդերձ, այդ նույն հանձնաժողովն  ե րի 
ղեկավարության կազմում կանայք չեն գերազանցում 16%-ը:

Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի հանձնարարականը 
ՀՀ ընտրական օրենսգրքում խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական 
ընտրակարգով առաջադրվող կուսակցությունների ցուցակներում գենդերային քվոտան 
առաջարկվող 20 տոկոսից բարձրացնելու հնարավորությունների քննարկման վերաբերյալ 
իրականացվել է մասամբ24:

Խորհրդարանական ընտրություններում համամասնական ընտրակարգով առաջադրվող 
կուսակցությունների ցուցակներում գենդերային քվոտայի բարձրացման մասին դրույթն 
ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմի ց 2011 թ. հետևյալ ձևակերպմամբ. «Ընտրական ցուցակի 
2-րդ համարից սկսած ցանկացած ամբողջ թվով հնգյակներում (2-6, 2-11, 2-16 և այդպես շարու-
նակ` մի նչև ցուցակի ավարտը) յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերա-
զան ցի 80 տոկոսը»25:

Թեև օրենքում նախատեսված է գենդերային առումով պատշաճ ձևակերպում, հոդվածը 
բովանդակում է խտրական նորմ, որը բացառում է տվյալ սկզբունքի կիրառումը ցուցակի 
առաջին անցողիկ հնգյակի նկատմամբ:

Մտահոգություն է առաջացնում այն հանգամանքը, որ հակառակ Հայաստանի օրենս-
դրությունում խտրական նորմե րի բացակայությանը` գենդերային քվոտայի ձևակերպու մը 
ընտրական օրենսգրքում խտրական մոտեցում է բովանդակում, քանի որ սահմանափակում 
է կուսակցությունների համամասնական ցուցակների առաջին տեղում կանանց ներկա-
յացվածության հնարավորությունը:

Նման ձևակերպմամբ քվոտայի կիրառումը 2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների 
ըն թացքում բացահայտեց դրա անարդյունավետությունը: Ինչպես ցույց տվեցին ուսում-
նասիրությունները, խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող 9 քաղաքան ուժե րից       
ոչ մե կը կնոջ թեկնածություն չի ներկայացրել իր ցուցակի առաջին հնգյակում26:

Ընտրական օրենսգրքում գենդերային քվոտան մի նչև 20% բարձրացնելուց հետո քա-
ղաքական կուսակցությունները, նախընտրական համամասնական ցուցակներում հասա-
րակությանը ներկայացնելով մի ջինը 22,8% կանանց, ընտրությունների արդյունքներով իրենց 
խորհրդարանական խմբակցությունների կազմում ընդգրկեցին առաջադրված կանանց 
23. ՀՀ ընտրական օրենսգիրք. հոդվ. 40, 41:
24. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմի տեի գնահատականները քվոտաների ան բա-

վարարության մասին հաստատվել են նաև Հազարամյակի զարգացման նպատակների շրջանակում 
Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման համատեքստում: Ըստ Հազարամյակի 
զարգացման նպատակներին հասնելու 2010 թ. ազգային զեկույցի գնահատականների՝ հազարամյակի 
3-րդ նպատակի շրջանակում նախանշված նպատակային ցուցանիշների համաձայն, կանանց տե սա-
կարար կշիռը պատգամավորների, մարզպետների, նախարարների և փոխնախարարների ընդհանուր 
թվում մի նչև 2015 թ. պետք է հասնի 25%-ի: Սակայն 2010 թ. տվյալներով այդ ցուցանիշը կազմե լ է 
7%-ից ոչ ավելի: Այդ կապակցությամբ զեկույցի փորձագետներն արձանագրել են, որ ընտրական 
օրենսգրքում նախատեսված 15% -ի քվոտան կուսակցական ընտրական ցուցակներում բավարար 
մի ջոց չէ որոշումն երի կայացման մակարդակում կանանց 25%-ն  ապահովելու համար:

25. ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, հոդվ. 108:
26. Կանանց քաղաքական մասնակցությունը 2012 թ. խորհրդարանական ընտրություններում/  

Համալսարանական կրթու թյամբ կանանց ասոցիացիա, Երևան, 2012:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

նվազ, քան 50%-ը: 2012 թ. ընտրությունների արդյունքներով ՀՀ Ազգային ժողովում կանանց 
ներկայացվածությունը կազմե ց ընդամե նը 10,67%: Այսպիսով, ՀՀ ընտրական օրենսգրքում 
ամրագրված 20-տոկոսանոց քվոտան, որ կոչված էր ապահովելու կանանց ներկայացվածու-
թյան բարձրացումը, որոշ չափով համահարթվեց ներկուսակցական տեղափոխություննե րի և 
ինքնաբացարկների հետևանքով, որոնց դրդապատճառները մե ծ մասամբ հասարակու  թյան 
համար անհասկանալի մն ացին: Հետազոտությունները27 ցույց տվեցին, որ օրենսդրու  թյամբ 
կանանց աջակցություն ցուցաբերելու համար նախատեսված մե խանիզմը չգործեց: 

Կանանց կազմակերպությունների առաջարկությունները քվոտան մի նչև 30% բարձրացնե-
լու և տղամարդկանց ու կանանց թեկնածությունների հերթագայության սկզբունքը ցուցակնե-
րում առաջին համարից սկսած կիրառելու մասին մե րժվեցին: Աջակցություն չստացավ նաև 
ինքնաբացարկների դեպքում քվոտան պահպանելու մասին առաջարկությունը, ըստ որի` 
մանդատից կնոջ հրաժարվելու դեպքում այն անցնելու էր ցուցակում ընդգրկված հաջորդ կնոջը:

ՀՀ Ազգային ժողովում կանանց ներկայացվածության բարձրացման անհրաժեշտությունը 
հաստատվում է հանրապետությունում անցկացված հարցումն երի արդյունքներով: Այսպես, 
դեռևս 2008 թ. աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտու -
տի կողմի ց անցկացված հարցման արդյունքում28 «Ի՞նչ եք կարծ� մ, քանի կին պատգամա-
վոր պետք է ներկայացված լինի խորհրդարան� մ»  հարցի պատասխաններից հարցվողների 
85,5%-ն ընտրել է կանանց 20%-ից մի նչև 50% ընդգրկումը, ինչը վկայում է հասարակության 
սպասելիքների և Հայաստանի խորհրդրանում կանանց իրական ներկայացվածության խիստ 
անհամապատասխանության մասին:

Կանանց քվոտաների նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքի բացահայտմանն 
ուղղված հարցումն երը ցույց են տալիս, որ քվոտաների կիրառմանը դրական վերաբերվող 
հարցվողների թիվն  ավելացման մի տում ունի. 2008  թ. հարցվողների 43%-ը29 և 2011 թ. 57,2%-ը 
հայտնել են քաղաքական և պետական կառավարման ոլորտում քվոտաների նկատմամբ իրենց 
դրական վերաբերմունքի մասին: Այսպիսով, հասարակությունն ավելի առաջադեմ է և պակաս 
պահպանողական, քան քաղաքական  վերնախավի մե ծ մասը30:

Փորձագետների կարծիքով` օրենսդիր իշխանությունում և գործադիր իշխանության բոլոր 
մակարդակների  պետական կառավարման ոլորտում գենդերային հավասարակշռությունն 
առաջ մղելու քաղաքականության սոցիալական աջակցման լուրջ ներուժ կա:

Հարցվողների կարծիքով` երկրի խորհրդարանում կանանց առավել օպտիմալ ներ-
կայացվածությունը 36,55% է, կառավարությունում` 32,73%, մարզպետների (տարածքային կա-
ռավարման մարմի նների ղեկավարների) կազմում` 24,70%, քաղաքապետի պաշտոնում` 25,87%, 
համայնքի ղեկավարի` 25,21%:

27. Նույն տեղում:
28. Որոշումն երի կայացման մակարդակում կանանց թերներկայացվածության պատճառները:  
      Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ: Երևան, 2008:.
29. Հայաստանում  հասարակական-քաղաքական մասնակցության գենդերային առանձնա հատկու թ-  
       յուն    ները: Սո ցիոլոգիական հետազոտության արդյունքներ/«Կովկաս» հասարակագիտական հետա-  
       զոտությունների  կենտրոն, Երևան, 2011:
30.  Նույն տեղում:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ Ազգային ժողովին.

- քննարկել  ՀՀ  ընտրական  օրենսգրք� մ   նախատեսված համամասնական  ընտրա-
կար  գով կ� սակցական ց� ցակ նե ր� մ կանանց հավասարաչափ ներկայացված� թյան 
քվոտան առնվազն մի նչև 30% բարձրացնել�   հարցը` նպատակ � նենալով ապահովել 
օրենսդիր իշխան� թյ� ն� մ կանանց «կրիտիկական զանգվածը»,

- ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 108-րդ հոդված� մ կատարել փոփոխ� թյ� ն, որով կկանխվեն 
կանանց «ինքնաբացարկները» և կապահովվի կանանց ներկայացված� թյ� նը ՀՀ 
Ազգային ժողով� մ ՝ սահմանված գենդերային քվոտային համապատասխան31,

- քաղաքային ավագանիներ� մ գենդերային անհավասարակշռ� թյ� նը հաղթա հարել�  
նպատակով քննարկել համամասնական ընտրակարգի անցնել�  հարցը: 

ՀՀ կառավար� թյանը.

• քննարկել գործադիր իշխան� թյան ղեկավար պաշտոնների մրց� թային ընտր� թյան 
և նշանակման ժամանակ «կանանց աջակցող դրական մի ջոց ների» ներդրման հարցը:

Քաղաքական կ� սակց� թյ� ններին.

- կիրառել գենդերայնորեն հավասարակշռված մոտեց� մ կ� սակցական ընտրական 
ց� ցակները ձևավորելիս և ընտր� թյ� ններից հետո մանդատները բաշխելիս,

- ձևավորել կ� սակց� թյ� նների ղեկավար կառ� յցներ� մ կանանց առաջմղման 
մե խանիզմն եր,

- մշակել առաջադրման համար կանանց կադրերի ռեզերվի պատրաստման համակարգ,

- իրականացնել համակարգված մի ջոցառ� մն եր` � ղղված քաղաքական պաշտոններ� մ 
կադրերի գենդե րայ նորեն հաշվեկշռված առաջադրմանը իշխա ն� թյ� ն� մ կանանց 
ներկայացված� թյան  «կրիտիկական զանգվածի» հասնել�  նպատակով, 

- ընդլայնել փորձի փոխանակ� մը այլ երկրների քաղաքական կ� սակց� թյ� նների 
հետ, որոնք հաջող� թյան են հասել գենդերային հավասարակշռ� թյան նվաճման և 
ժամանակավոր հատ� կ մե թոդների կիրառման հարց� մ:

Զանգվածային լրատվ� թյան մի ջոցներին.

- անցկացնել  բացատրական քարոզարշավն եր գործադիր և օրենսդիր իշխան� թյ� ն� մ 
գենդերային անհավասարակշռ� թյան հաղթահարման նպատակով ժամանակավոր 
հատ� կ մի ջոցների կիրառման անհրաժեշտ� թյան վերաբերյալ:

31. Հանրապետության կանանց հասարակական կազմակերպություններն ունեն գենդերային քվոտայի 
պահպանմանն ուղղված երկու մոտեցում` ամրագրել գենդերային քվոտան խորհրդարանում 
ներկայացված կուսակցական խմբակցությունների կազմում կամ արմրագրել դրույթ, որ 
ինքնաբացարկի դեպքում մանդատից հրաժարված կնոջ տեղը պետք է զբաղեցնի կուսակցական 
ցուցակում ընդգրկված  հաջորդ կինը:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Հոդված 5.
Տղամարդկանց և կանանց վարքագծի սոցիալական և մշակ� թային 
մոդելների փոփոխ� թյ� ն

Հիմն ախնդիրները. 

 Հայ հասարակ� թյան մեջ գենդերային կարծրատիպերի լայն տարածված� թյ� նը:

 Գենդերային կարծրատիպերի և սեքսիզմի  հաղթահարմանն � ղղված պետական 
մի ջոցների բացակայ� թյ� նը:

 ԶԼՄ-ներ� մ կնոջ կերպարի կարծրատիպային պատկերաց� մն երի վերարտադր� թ-
յ� նը:

 ԶԼՄ-ներ� մ գենդերային հավասար� թյան գաղափարը չընդ� նելը:

 ԶԼՄ-ներ� մ գենդերային հավասար� թյան է� թյան կանխամտածված նենգափո խ�  մը:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դի տար կ� մ-
ները Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ32

Կոմի տեն վերահաստատում է իր նախորդ (A\57\38) եզրափակիչ դիտարկումն երում 
արտահայտված մտահոգությունը կնոջը ստորադասող խոր արմատացած նահապետական 
վերաբերմունքի, ընտանիքում և հասարակության մե ջ նրա դերի և պարտականությունների 
վերաբերյալ  առկա ուժեղ կարծրատիպերի կապակցությամբ:

Այդպիսի վերաբերմունքը և կարծրատիպերը էական խոչընդոտ են  Կոնվենցիայի 
իրականացման ճանապարհին և քաղաքական կյանքում, աշխատաշուկայում, կրթական և այլ 
ոլորտներում կանանց անբարենպաստ վիճակի հիմն ական պատճառներից են:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դիտար-
կ� մն երը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ33

Կոմի տեն կոչ է անում մասնակից պետությանը.

 Անհետաձգելի մի ջոցներ ձեռնարկել, հատկապես` գյուղական վայրերում, սկսելու 
լայնորեն տարածում գտած կանանց ստորադասման և երկու սեռերի դերերի վերաբերյալ 
ունեցած կարծրատիպերը վերափոխելու գործընթացը,

 նախաձեռնել տեղեկատվական-բացատրական և կրթական արշավն երի անցկացում, 
որոնք, ի թիվս այլոց, կողմն որոշված կլինեն դեպի համայնքների ղեկավարները, 
ծնողները, մանկավարժները, պաշտոնյաները և երիտասարդ աղջիկներն ու տղաները՝ 
համաձայն Կոնվենցիայի 2(f) և 5 (a) հոդվածներից բխող պարտավորությունների,

 ուսումն ասիրել ԶԼՄ-ների դերը կարծրատիպերի վերացման հարցում, այդ թվում կանանց 
ոչ ավանդական ու դրական կերպարների ներկայացման խրախուսման և ընդհանուր 
առմամբ հասարակության համար գենդերային հավասարության նշանակության 
ներկայացման մի ջոցով:

32. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումն երը /  
43-րդ  նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 20:

33. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումն երը / 
     43-րդ  նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /,կետ 21:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ

«ՀՀ գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագրի» 
շրջանակներում նախատեսված են մի  շարք նպատակներ և խնդիրներ` ուղղված գենդերային 
հավասարության քաղաքականության քարոզչությանը, գենդերային կարծրատիպերի և 
խտրական գործելակերպի հաղթահարմանը գենդերային կրթության և հասարակության 
իրազեկության բարձրացման մի ջոցով, այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների մի ջոցով:

Դրա հետ մե կտեղ, չնայած գենդերային կրթության ինստիտուցիոնալացումը պետության 
գենդերային քաղաքականության առաջնահերթությունների շարքում է, այդ գործընթացի 
զարգացումը դանդաղ է կատարվում և ներառում է սովորողների սոսկ փոքր մասը, 
բնակչության գենդերային իրազեկության բարձրացման գործընթացը համակարգված 
չէ: Կրթության համակարգում դեռևս առաջնային  չեն դարձել գենդերային գիտելիքների 
հաղորդումը,  սովորողների և ուսանողների քաղաքացիական պատասխանատվության ձևա-
վորումը: Կրթական համակարգը նպատակաուղղված չէ սովորողների և ուսանողների կողմի ց 
գենդերային հավասարության նորմե րի և սկզբունքների ընկալմանը և քաղաքացիա կան 
պատասխանատվության ձևավորմանը:

Ակտիվ  քաղաքացու ձևավորման և կանանց լիդերության զարգացման հիմն  ախնդրի 
լուծումը ստանձնել են հասարակական կազմակերպությունները, հատկապես` կանանց, որոնք 
զգալի աշխատանք են տանում կանանց ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշ ման և պետական 
մտածելակերպի ձևավորման, կազմակերպչական աշխատանքի հմտությունների հաղորդման, 
հա սարակությունում տիրապետող գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմա նը և հայ 
հասարակության մե ջ կնոջ «բնական կոչման» մասին պատկերացումն երի փոփոխ մանն 
աջակցելու պատրաստակամության պատ վաստման ուղղությամբ:

Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի կողմի ց ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարության աջակցությամբ անցկացվել է որոշակի աշխատանք 12 բուհերում գենդերային 
դասընթացների և 32 դպրոցներում գենդերային գիտելիքների դասերի ներդրման ուղղությամբ:

Կանանց լիդերության ձևավորման և կանանց ակտիվության զարգացման ուղղությամբ 
զգալի աշխատանք է իրականացնում Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի` 
2000 թվականից գործող կանանց լիդերության դպրոցը, որը նպատակասլաց գործունեություն 
է ծավալում ունկնդիրների գենդերային իրազեկության բարձրացման և կանանց քաղաքական 
լիդերության ձևավորման ուղղությամբ: Հետևելով այդ օրինակին` կանանց լիդերության 
դպրոցներ են ստեղծել նաև մի  շարք ուրիշ կանանց հասարակական կազմակերպություններ, 
որոնք իրականացնում են ՀԿ-ների ակտիվիստների և լրագրողների գենդերային կրթություն 
լիդերության դպրոցների և հատուկ սեմի նարների ձևաչափով:

Քաղաքական և հասարակական գործելակերպում գենդերային բաղադրիչի ներդրման 
և գենդերային իրազեկության բարձրացման նպատակով պետության և  հասարակական 
կազմակերպությունների կողմի ց անցկացվում են մի  շարք մրցույթներ, որոնք ուղղված են 
գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը և ԶԼՄ-ներում կնոջ ոչ կարծրատիպային 
կերպարի քարոզչությանը: 

ՀՀ կառավարության կողմի ց վերջին տարիներին անցկացվում են ամե նամյա մրցույթներ 
վարչապետի մրցանակի համար. «Լավագույն քաղաքային և գյուղական համայնք գենդերային 
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

քաղաքականության իրականացման ուղղությամբ», «Լավագույն կին ձեռնարկատեր», 
«Լավագույն ԶԼՄ գենդերային խնդիրների լուսաբանման ուղղությամբ»:

Բրիտանական խորհուրդը ՀՀ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան աջակցությամբ և 
ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակը մի  շարք մի ջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ 
արդեն 5 տարի է, ինչ անցկացնում են ԶԼՄ-ներում կնոջ կերպարի լավագույն լուսաբանման 
ամե նամյա Նա/Նե մրցույթը: 

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան «Օքսֆամ-Հայաստանի» աջակցությամբ 
անցկացնում է «Գյուղատնտեսության ոլորտում կին հերոսուհի» կոչման ամե նամյա մրցույթ:

Հայաստանում ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմն ադրամի  ներկայացուցչությունը նախաձեռնել է 
Հայաստանում սելեկտիվ աբորտների հիմն ախնդրի լուսաբանմանն ուղղված լրագրողական 
աշխատանքների մրցույթի անցկացում:

Անցկացվող մրցույթները դարձել են կարծրատիպերի դեմ պայքարի արդյունավետ գործիք, 
նպաստում են կանանց ոչ կարծրատիպային կերպարի քարոզչությանը և շահագրգռում են 
լրագրողներին լուսաբանել գենդերային հիմն ախնդիրները, այդուհանդերձ ԶԼՄ-ներում զգայուն 
գենդերային քաղաքականության ձևավորումը լուրջ և արդիական խնդիր է մն ում:

 ԶԼՄ-ների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ լրագրողները մե ծ մասամբ, այդ թվում նրանք, 
որոնք քարոզում են հաջողված կանանց կերպարները, չունեն բավարար գիտելիքներ, որպեսզի 
դառնան պետության գենդերային քաղաքականության և գենդերային հավասարության 
գաղափարախոսության քարոզչության ակտիվ դերակատարներ: Հանրապետությունում դեռևս 
լուրջ թերություններ  կան լրագրողական կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման 
գործում: Լրագրողների գենդերային կրթությունն իրականացվում է մի այն առանձին բուհերում 
որպես կամընտրական դասընթաց կամ մագիստրատուրայի շրջանակներում:

Լրագրողների շրջանում կայուն գիտելիքների և հաստատուն համոզմունքների բա ցա-
կայությունն առանձնապես վառ դրսևորվեց 2013 թ. օգոստոս-սեպտեմբերին սոցիալա կան 
ցանցերում 2013 թ. մայիսին ՀՀ խորհրդարանի կողմի ց ընդունված «Կանանց և տղամարդ  կանց 
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրեն  քի 
դեմ ծավալված արշավի ընթացքում: Մի խումբ անձինք, մի տումն ավոր խեղաթյուրելով պետու -
թյան` հասարակության մե ջ գենդերային հավասարության հասնելուն ուղղված քաղաքականու-
թյունը և ներկայացնելով գենդերային գաղափարախոսությունը «որպես ավանդական ազգա -
յին արժեքների դեմ և հայ ընտանիքի քայքայմանն ուղղված քաղաքականություն», պահան ջում              
էին հետ կանչել օրենքը: 

Օրենքի  դեմ  ուղղված  հակագենդերային արշավի  շրջանակներում  օգտագործվող մե թոդ-
նե  րը,  ըստ էության, ուղղակիորեն խախտում են «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրա-
վունք նե րի և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը, որն արգելում 
է գենդե րային հավասարության գաղափարախոսությունը վարկաբեկող տեղեկատվության 
տարածու մը: Այդուհանդերձ հակաքարոզչության ընթացքում հասարակությանը նպատակաս-
լաց մատուց վում էր ապատեղեկատվություն, որն ուղղված էր հասարակական գիտակցու թյան 
մշակմա նը հօգուտ կնոջ տեղի ու դերի մասին ավանդական նահապետական պատկերացումն ե-
րի: Մերժվում էր գենդերային կարծրատիպերի, կանանց նկատմամբ խտրականության և բռնու-
թյան առկայությունը, տեղի էր ունենում հարձակում կանանց իրավունքների վրա:
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Չնայած հատկապես այս օրենքի սահմաններում է շեշտվում գենդերային հավասարության 
մշակույթի ձևավորման ու քարոզչության և ԶԼՄ-ների մի ջոցով գենդերային հավասարու-
թյան գաղափարը քարոզող նյութերի տարածման, գենդերային հավասարության խախտմանն 
ուղղված քարոզչությունից հասարակության պաշտպանության անհրաժեշտությունը, 
մե դիա ընկերակցությունն ընդհանուր առմամբ անպատրաստ գտնվեց հասարակությանը 
հակափաստարկներ ներկայացնելու հարցում՝ չհիմն վելով պետության գենդերային քաղա-
քականու թյան վրա և չպարզաբանելով դրա նպատակներն ու խնդիրները:

Ավելին, չնայած ԶԼՄ-ների, մշակույթի և կրթության մի ջոցով գենդերային կարծրատիպերի 
վերարտադրությունը, համաձայն օրենքի, համարվում է անուղղակի խտրականության 
դրսևորում, օրենսդրորեն ԶԼՄ-ների տպագիր արտադրանքում և հատկապես սոցիալական 
ցանցերում խտրական գործելակերպի քարոզչության դեմ պայքարի իրական լծակներ չկան:  

Կնոջ տեղի ու դերի մասին ավանդական նահապետական պատկերացումն երի օգ տին 
հասարակական կարծիքի մշակմանն ուղղված արշավը դրսևորվեց նաև հանրապետությու նում 
տեղի ունեցած խորհրդարանական, նախագահական և տեղական ընտրություններում: Դրանց 
ընթացքում արձանագրվել են կանանց նկատմամբ սեքսիզմի  բազմաթիվ դրսևորումն եր, 
որոնք, սակայն, չստացան պատշաճ գնահատական ոչ մի այն հասարակության, այլև 
պետական իրավական կառույցների, քաղաքական կուսակցություննե րի և հասարակական 
կազմակերպությունների կողմի ց:

Հանրապետությունում գովազդում և ԶԼՄ-ներում սեքսիզմի  դրսևորումն երի դեմ պայքարի 
գործելակերպ չի հաստատվել: Պետական մարմի նները չեն ուսումն ասիրում սեքսիզմի  դրսևո-
րումն երի հետ կապված իրավիճակը և չեն արձագանքում դրան:

ՀՀ Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը գնահատական չտվեց խորհրդարանական 
ընտրություններում առաջադրված կանանց հասցեին արված սեքսիստական արտա հայտու-
թյուններին, որոնք  արել է նախագահի թեկնածուներից մե կը` հրապարակայնորեն կասկածի 
տակ առնելով կանանց՝ քաղաքականությանը մասնակցելու իրավունքը34:  

Հասարակությունում կանանց ստորադաս դերի վերաբերյալ նահապետական պատ-
կերացումն երի տիրապետման հիմն ախնդիրը և հասարակության մե ջ նրանց դերի ու տեղի 
մա սին կարծրատիպերի ամրությունը  հաստատվել է սեռով պայմանավորված հղիության 
արհեստական ընդհատման (սելեկտիվ աբորտների) հետազոտության շրջանակնե րում, 
որի պատճառով Հայաստանը հայտնվել է նորածինների սեռերի հարաբերակցության մե ջ 
հավասարակշռության լուրջ խախտումն եր ունեցող երկրների շարքում: Համաձայն ՄԱԿ-ի 
Բնակչության հիմն ադրամի  աջակցությամբ ՀՀ Վիճակագրության ազգային ծառայության 
կողմի ց իրականացված հետազոտությունների արդյունքների35, նման անհավասարակշռության 
գլխավոր  պայմաններից են նահապետական նախապաշարումները, ըստ որոնց էլ նա-
խա պատվությունը տրվում է տղաներին: Փորձագետների գնահատականներով` սելեկտիվ 
աբորտների գործելակերպն ապացուցում է, որ  հասարակության պատկերացումն երում կի նը 
պակաս արժեքավոր է, քան տղամարդը, ինչը խտրականության դրսևորում է: 

34. Վարդան Սեդրակյան, նախագահի թեկնածու 2013 թ. ընտրություններում:
35.«Հայաստանում նորածինների սեռերի անհավասարակշռությունը. ժողովրդագրական տվյալներ և 

վերլուծություն: Հայաստանում սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման տա-
րածվածությունը և պատճառները»: Երևան, Ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2011:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Կարծատիպային կողմն որոշումն երի վերարտադրության խնդրում ԶԼՄ-ների դերը դար-
ձավ վեր ջին երկու տարիներին անցկացված մի  շարք հետազոտությունների և ԶԼՄ-ների 
մշտադիտարկման առարկա36:

Համաձայն վերջին երկու տարում անցկացված հետազոտությունների և ԶԼՄ-ների 
մշտադիտարկման37, այն մարդկանց 86%-ը, որոնց մասին կարդում են համացանցում և 
Հայաստանի տպագիր մամուլում, տղամարդիկ են, տեղեկատվական հոսքի 10%-ն է մի այն 
հատկացված կանանց: Նորությունները տղամարդկանց մասին են, նյուսմե յքերները հիմ-
նականում տղամարդիկ են` կանանց համե մատ 6:1 հարաբերակցությամբ, փորձագիտական 
կարծիքը նույնպես պատ կանում է տղամարդկանց` 8:1 հարաբերակցությամբ: Ընդսմի ն այդ 
հրապարակումն երի հեղինակնե րի 67%-ը կանայք են:

Կանանց փորձագիտական կարծիքը գործնական� մ արտացոլ� մ չի գտն� մ պարբերական 
մամ� լի էջեր� մ, ինչի հետևանքով ձևավորվ� մ է կարծրատիպային ընկալ� մ, թե կանայք 
� նակ չեն դրսևորել�  հասարակական-քաղաքական ակտիվ� թյ� ն և ազդել�  որոշ� մն երի 
կայացման վրա:

Կանանց տեղի ու դերի մասին կարծրատիպային մոտեցումն երի և նրանց` ընտանիքի 
տարածությամբ սահմանափակվող կերպարի տարածումը բացահայտվել է նաև գովազդի, 
նաև սերիալների կոնտենտ հետազոտություններում: Սերիալներում գերակշռում է  չաշխատող 
տնային տնտեսուհու կերպարը, որը զբաղված է բամբասանքներով ու բանսարկություններով և 
հաճախ ենթարկվում է հոգեբանական ու ֆիզիկական բռնության ամուսնու կողմի ց38:

Աշխատող կանանց կերպարները, որոնք համատեղում են ընտանիքն ու կարիերան, 
գործնականում բացակայում են: Կանանց կազմակերպությունները բազմի ցս հասարակու թյան 
ուշադրությունը հրավիրել են նաև հայկական սերիալներում քարոզվող բռնության հիմն ա խնդ-
րի վրա:

Կարծրատիպերի և կանանց քաղաքական ու հասարակական ակտիվության վրա 
դրանց ազդեցության խնդիրը բացահայտվել է հանրապետության հասարակական կազ-
մա կերպությունների կողմի ց անցկացված բազմաթիվ հետազոտություններով39: Դրանց 
արդյունքում40 բացահայտվել է, որ հարցվողների 31,1%-ը հասարակական կյանքում գենդերա-

36. ԶԼՄ-ների գենդերային մշտադիտարկումն եր հետևյալ թեմաներով. «Կնոջ կերպարը լրատ վա մի ջոց-
ների ներկայացմամբ» (2011), «Գենդերային հիմն ախնդիրների լուսաբանումը ԶԼՄ-ներում» (2010, 
«Պրոմե դիա-Գենդեր» ՀԿ, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմն ադրամի  աջակցությամբ), Հետազոտություն 
«Կնոջ կերպարը հայկական գովազդում» («Բաց հասարակության հիմն ադրամն եր – Հայաստան» 
կազմակերպության կրթաթոշակառուների հետազոտական խումբ), հետազոտություն «Կնոջ 
կերպարը հայկական սերիալներում» (ԵՊՀ եվրոպական ուսումն ասիրությունների կենտրոնի խումբ), 
հետազոտություն «Հեռու մն ա կարծրատիպերից» («Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ, 
Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ):

37. «Կնոջ կերպարը լրատվամի ջոցների ներկայացմամբ»  , մոնիթորինգի վերլուծական հաշվետվություն, 
2011:

38.  Կնոջ կերպարը հայկական սերիալներում ԵՊՀ/ եվրոպական ուսումն ասիրությունների կենտրոն/2012
39. «Հայաստանում հասարակական-քաղաքական մասնակցության գենդերային առանձնա հատ կու-

թ յունները: Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքներ» / «Կովկաս» հասարակագիտական  
հե տազոտությունների կենտրոն» ՀԿ, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմն ադրամ, 2011, «Կանանց պատ-
կերացումն երը մարդու իրավունքների վերաբերյալ և վարքը դրանց պաշտպանության հարցում» / 
«Կանայք հանուն ժողովրդավարության, Շահխաթուն» ՀԿ, 2012,  «Կանայք Հայաստանի տեղական 
ինքնակառավարման մե ջ» / Կովկասի ինստիտուտ, 2011, «Կանանց քաղաքական մասնակցությունը 
2012 թ. խորհրդարանական և տեղական ինքնակառավարման մարմի նների  ընտրություններում» / 
Հա մալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա, 2013, «Որոշումն երի կայացման մակարդակում 
կանանց ցածր ներկայացվածության պատճառները» / Աշխատանքի և սոցիալական հե տա զո տու-
թյունների ազգային ինստիտուտ, 2010:

40. «Հայաստանում հասարակական-քաղաքական մասնակցության գենդերային առանձնա հատ-
կությունները: Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքներ / «Կովկաս» հասարակագիտական 
հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմն ադրամ, 2011:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

յին հավասարության հասնելու և կանանց առաջընթացի ճանապարհին որպես հիմն ական 
խոչընդոտ նշում է հասարակության կարծրատիպային մոտեցումն երը և կարծրատիպային 
մտածելակերպը: Ընտանիքում տղամարդկանց և կանանց դերերի ոչ հավասար բաժանումը նշել 
է 15,4%-ը, կա նանց և տղամարդկանց ֆիզիոլոգիական տարբերություններով պայմանավորված 
սոցիալա կան դերերի յուրահատկությունը` 13,7%-ը, սոցիալ-տնտեսական դժվարությունները` 
12,7%-ը, հասարակական հարաբերություններում տղամարդկանց ագրեսիվ դիրքորոշումը` 12,3%-
ը: Հետազոտությունների արդյունքները առաջ են քաշում ժամանակակից հայ հասարակությու-
նում նոր գենդերային մշակույթի ձևավորման անհրաժեշտությունը41:

«ՊրոՄեդիա-Գենդեր» հասարակական կազմակերպության` WomenNet.am տեղեկատ-
վական-վերլուծական պորտալի ստեղծման նախաձեռնությունը (2011 թ.), ինչպես նաև վերջին 
հինգ տարիներին լրագրերի «Կինը և քաղաքականությունը»  անվճար հավելվածի պարբերա կան 
թողարկումը` մի տված գենդերային հավասարության գաղափարի քարոզչությանը և գենդերա-
յին կարծրատիպերի հաղթահարմանը, որոշակի ազդեցություն է գործում հանրապետու թյան 
մե դիա-տարածության վրա, սակայն այդ փորձը բավարար չէ ԶԼՄ-ների զգայուն գենդերա յին 
քաղաքականություն ձևավորելու համար: Հանրապետությունում զարգացած չէ գենդերա  յին 
լրագրությունը:

Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ Կառավար� թյանը.

 ներդնել գենդերային կրթ� թյ� նը մի ջնակարգ դպրոց� մ` աճող սերնդի մե ջ հավա-
սարարական (էգալիտար) ժողովրդավարական մշակ� յթի ձևավորման և հասա-
րակ� թյ� ն� մ կնոջ դերի �  տեղի մասին կարծատիպային պատկերաց� մն երի 
հաղթահարման նպատակով,

 Բոլոնյան համաձայն� թյ� նների երաշխավոր� թյ� նների հաշվառմամբ համալսա-
րանների համակարգ� մ ներդնել հատ� կ գենդերային դասընթացներ, դասավանդ� մը 
նպատակա� ղղել � սանողների մե ջ քաղաքացիական բարձր որակների և սոցիալական 
պատասխանատվ� թյան ձևավորմանը,

 աջակցել հասարակական կազմակերպ� թյ� նների գենդերային հետազոտ� թյ� նների 
կենտրոնների աշխատանքին` � ղղված գենդերային գիտելիքների տարածմանը և 
բնակչ� թյան իրազեկ� թյան բարձրացմանը,

 նպաստել ԶԼՄ-ներ� մ գենդերային քաղաքական� թյան ձևավորմանը, ներդնել ԶԼՄ-
ների խրախ� սման գործելակերպ գենդերային հիմն ախնդիրների լ� սաբանման համար, 
կազմակերպել քարոզարշավն եր և հրապարակային ակցիաներ ԶԼՄ-ներ� մ խտրական 
գործելակերպի և սեքսիստական մոտեց� մն երի հաղթահարման � ղղ� թյամբ,

 նպաստել «իշխանական կառ� յցներ-ՀԿ-ներ-ԶԼՄ-ներ» համագործակց� թյան 
գործ  ընկերային մոդելների կայացմանը կանանց հասարակական-քաղաքական 
ակտիվ� թյան քարոզչ� թյան և գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարման նպա-
տակով,

 քաղաքացիական հասարակ� թյան ինստիտ� տների հետ համագործակց� թյամբ իրա-
կանացնել մի ջոցառ� մն եր հասարակ� թյ� նը սեռի հատկանիշով խտրական� թյան 
բոլոր ձևերի դրսևոր� մն երից պաշտպանել�  � ղղ� թյամբ,

 կանխել գենդերային հավասար� թյան գաղափարը վարկաբեկող բացասական գործե-
լակերպը, ժամանակին և ակտիվ արձագանքել սեքսիզմի  դրսևոր� մն երին:

41.  Նույն տեղում:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Հոդված 6
Կանանց առևտրի և մարմն ավաճառ� թյան շահագործման բոլոր 
տեսակների կանխ� մը

Հիմն ախնդիրները.

 Թրաֆիքինգի և մարմն ավաճառ� թյան հիմն ական պատճառների վերացմանն � ղղված 
մի ջոցների անբավարար� թյ� նը:

 Թրաֆիքինգի և մարմն ավաճառ� թյան զոհերի բացահայտման ցածր մակարդակը:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դի-
տարկ� մն երը Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի 
առնչ� թյամբ42

 Կոմի տեն մտահոգություն է հայտնում մարդկանց առևտրի ընդլայնման և այն փաստի 
կապակցությամբ, որ բավարար մի ջոցներ չեն ձեռնարկվում կանխելու մարդկանց 
շահագործմանը (թրաֆիքինգին) նպաստող հիմն ական պատճառները: Նաև 
մտահոգված է մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) վտանգին ենթակա կանանց 
պաշտպանության բացակայությամբ, սահմանափակ աջակցությամբ և զոհերի համար 
ապաստարանների բացակայությամբ: Կոմի տեն  ափսոսանք է հայտնում կանանց և 
անչափահասների սեռական շահագործման նպատակով մարդկանց շահագործման 
(թրաֆիքինգի) ենթարկվելու վերաբերյալ սահմանափակ տվյալների կապակցությամբ և 
հատկապես մտահոգություն է հայտնում դրանց հետ կապված  տարբեր մի ջոցառումն ե-
րի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայության կապակցությամբ: 

 Կոմի տեն ափսոսանք է հայտնում մարմն ավաճառության ծավալների վերաբերյալ 
սահմանափակ տվյալների կապակցությամբ, այդ թվում մարմն ավաճառությամբ 
զբաղվելուն դրդող սոցիալ-տնտեսական գործոնների վերացմանն ուղղված ջանքերի 
մասին: Կոմի տեն մտահոգությամբ նշում է նաև, որ մարմն ավաճառությամբ զբաղվող 
կանայք դրամական տուգանքի ձևով վարչական պատասխանատվության են 
ենթարկվում, դրանով իսկ կրկնազոհացվում է զոհը, մի նչդեռ հաճախորդի նկատմամբ 
ոչ մի  պատիժ չի կիրառվում:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնարարականները  
Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ43

Կոմի տեն կոչ է ան� մ մասնակից պետ� թյանը.

 արդյունավետ իրականացնել մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայ քարին 
ուղղված 2007-2009 թթ. գործողությունների ազգային ծրագիրը,

 արդյունավետ ապահովել քրեական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի իրականացումը և 
մի ջոցներ ձեռնարկել մարդկանց շահագործմանը (թրաֆիքինգին) նպաստող հիմն ա կան 
հանգամանքների կանխման ուղղությամբ` էլ ավելի սահմանափակելու այս երևույթը,

 էլ ավելի մե ծացնել թե՛ գենդերային բռնության, թե՛ մարդկանց շահագործման (թրա-
ֆիքինգի) զոհերի համար նախատեսված ապաստարանների ֆինանսավորումը, որը 
սկսվել է 2009 թվականին,

42.  Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի եզրափակիչ դիտարկումն երը / 
43-որդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 24 և 26:

43.  Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի եզրափակիչ դիտարկումն երը / 
43-րդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 25 և 27:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

 ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) զոհե-
րի վերականգնման և հասարակության մե ջ վերաինտեգրման համար,

 հաջորդ պարբերական զեկույցում ներկայացնել տեղեկատվություն և տվյալներ մարմ-
նավաճառության շահագործման վերաբերյալ` ըստ սեռերի տարաբաժանման,

 ուժեղացնել ձեռնարկվող մի ջոցառումն երը` ուղղված կանանց և աղջիկներին մարմ-
նավաճառությամբ զբաղվելուն դրդող հանգամանքների վերացմանը,

 ստեղծել մարմն ավաճառությամբ զբաղվող կանանց և աղջիկների համար ծառայություն-
ներ վերականգնման ու հասարակության մե ջ վերաինտեգրվելու նպատակով և աջակ-
ցելու համար այն կանանց, որոնք ցանկանում են դադարեցնել մարմն ավաճառությամբ 
զբաղ վելը,

 վերացնել մարմն ավաճառությամբ զբաղվող կանանց նկատմամբ վարչական պատաս-
խանատվությունը և զբաղվել մարմն ավաճառության պահանջարկի խնդրով:

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ 

Թրաֆիքինգի դեմ պայքարը հանրապետությունում ակտիվացել է 2002 թվականից: 
Հայաստանի կառավարությունը ստեղծել է մի ջգերատեսչական հանձնաժողով, հաստատվել 
է  Հայաստանի Հանրապետությունից շահագործման նպատակով մարդկանց ապօրինի փո-
խադրման, տեղափոխման և առուվաճառքի (թրաֆիքինգ) կանխման հայեցակարգը, որի 
համաձայն` ընդունվել և իրականացվել են երեք ազգային ծրագրեր.

 Հայաստանի Հանրապետությունից շահագործման նպատակով մարդկանց ապօրինի 
փոխադրման, տեղափոխման և առուվաճառքի (թրաֆիքինգ) կանխման 2004-2006 թթ. 
մի ջոցառումն երի ազգային ծրագիրը,

 Հայաստանի Հանրապետությունում 2007-2009 թթ. ընթացքում մարդկանց շահագործ-
ման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագիրը,

 Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2012 թթ. ընթացքում մարդկանց շահագործ  -
ման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագիրը, որը նախատե-
սում է մի ջոցներ` ուղղված մարդկանց առևտրի կանխմանը, դրա համար հետապնդմանը 
և թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանությանը:

2013 թ. փետրվարին  ՀՀ կառավարությունը հաստատել է  «Հայաստանի Հանրա պե-
տությունում 2013-2015 թթ. ընթացքում մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի 
կազմակերպման ազգային ծրագիրը»:

Նպատակ ունենալով մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի կազմակերպմանը 
կառուցողական  մոտեցում  ապահովել,  որը  հիմն ված  լինի  տվյալ  երևույթին   և դրա  հետևանք-
նե րին առնչվող  բոլոր գերատեսչությունների և շահագրգիռ կողմե րի համագործակցության վրա, 
2007 թ. ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց շահագործ ման (թրաֆի-
քինգի) հարցերի խորհուրդ` ՀՀ փոխվարչապետի գլխավորությամբ: Խորհրդի կազ մում   են  ՀՀ 
արտաքին գործերի, արդարադատության, էկոնոմի կայի, ֆինանսների, կրթության և գիտու-
թյան, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, առողջապահության, սպորտի և երիտասարդու-
թյան հարցերի նախարարները, ինչպես նաև գլխավոր դատախազը, ՀՀ կառավարութ յանն 
առընթեր անվտանգության ազգային ծառայության տնօրենը, ոստիկանապետը:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Մարդկանց առևտրի դեպքերի հետաքննության արդյունավետության բարձրացման և դրա 
համար քրեական հետապնդման խստացման նպատակով 2007 թ. իրականացվել են քրեական 
հետապնդման մարմի նների կառուցվածքային բարեփոխումն եր: Հայաստանի Հանրապետու-
թյան գլխավոր դատախազությունում ստեղծվել է մարդու դեմ ուղղված հանցագործություն-
ների գործերի վարչություն: ՀՀ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ 
պայքարի գլխավոր վարչությունում ստեղծվել է մասնագիտացված ստորաբաժանում, իսկ 
թրաֆիքինգի փաստերով քրեական գործերի հետաքննությունը կենտրոնացել է բացառա պես 
ՀՀ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության  հատկապես կարևոր գործերի քննու թյան 
վարչությունում:

Հաշվետու ժամանաշրջանում հանրապետությունում մի ջոցներ են ձեռնարկվել մարդկանց 
առևտրի դեմ պայքարի քրեաիրավական հիմքերը կատարելագործելու ուղղությամբ: 
Վերջին չորս տարիների ընթացքում ՀՀ քրեական օրենսգրքում կատարված օրենսդրական 
փոփոխություններն ու լրացումն երը, մասնավորապես՝ 2011 թ. ընդունված փոփոխությունների 
փաթեթը, ուղղված էին թրաֆիկինգի զոհ համարվող անձանց նույնացմանը, մարդկանց առևտրի 
համար պատժի մի ջոցների խստացմանը ազատազրկման և ունեցվածքի բռնագրավման ձևով, 
ինչպես նաև թրաֆիքինգի զոհերին քրեական պատասխանատվությունից ազատմանը:

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ արտաքին թրաֆիքինգի դեպքերում շահագործ-
ման փաստն արձանագրվում է արտասահմանում և մի ջազգային համագործակցությունն 
առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում, Հայաստանն արդեն ճանաչել է մարդկանց 
առևտրի դեմ պայքարի ուղղությամբ ընդունված բոլոր մի ջազգային և տարածաշրջանային 
փաստաթղթերը և ակտիվորեն ինտեգրվում է այդ երևույթի դեմ մի ջազգային պայքարում:

2008 թ. ՀՀ կառավարությունը հաստատել է «Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) 
ենթարկված անձանց ազգային ուղղորդման կարգը», որը կարգավորում է պետական 
մարմի նների և տեղական ինքնակառավարման մարմի նների մի ջև փոխգործակցության 
համակարգը: Համաձայն ուղղորդող մե խանիզմի ` թրաֆիքինգի զոհերի բժշկական և 
հոգեբանական օգնությունը, հետագա վերականգնումը և սոցիալական վերաինտեգրումը 
ապահովվում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմի ց` 
համագործակցելով հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք տրամադրում են 
այդպիսի ծառայություններ և սկսած 2009 թ.` մասամբ ֆինանսավորվում են պետբյուջեից:

Կարևորելով թրաֆիքինգի կանխարգելումը` իրավապահ մարմի նները հասարակա կան 
կազմակերպությունների հետ համատեղ ակտիվացրել են այդ երևույթի մասին բնակչու թյան 
իրազեկության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքը` հատուկ ուշադրություն դարձնե լով 
երիտասարդներին: Հանրակրթական դպրոցներում հատուկ դասընթացներ են ներդրվել բարձր 
դասարանների սովորողների համար:

Ձեռնարկված մի ջոցների արդյունքում մե ծացել է թրաֆիքինգի զոհերի բացահայտ-
ման աստիճանը. ըստ ՀՀ գլխավոր դատախազության պաշտոնական տվյալների` 2010 
թ. հանրապետությունում արձանագրվել է թրաֆիքինգի 13, 2011 թ.` 16, իսկ 2012 թ.` 19 դեպք: 
Հիմն ականում դրանք սեռական և աշխատանքային թրաֆիքինգ են, զոհերին տեղափո խում               
են  հիմն ականում   Էմի րություններ,  Թուրքիա  և  Ռուսաստան: Պաշտոնական թվերը չեն 
արտա  ցո   լում հանրապետությունում այդ երևույթի տարածման իրական չափերը, հատկապես` 
Հայաստա     նից աշխատանքային արտագաղթի չափերի հաշվառմամբ, ինչը կապված է այն 
հանգամանքի հետ, որ զոհերը թաքցնում են հանցագործության փաստը և հաճախ հանցավոր 
խմբերի ճնշման տակ փոխում են իրենց ցուցմունքները:
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Հայաստանի հասարակական հատվածն ակտիվ մասնակցություն է ունենում մարդ  կանց 
շահագործման և առևտրի կանխման գործում: Այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են 
այդ ոլորտում աշխատող «Հույս և օգնություն», «Ժողովրդավարությունն այսօր», «ԱՄՔՈՐ-
Հայաստան», «Մարդը կարիքի մե ջ», «Հայ օգնության մի ություն», «Վորլդ Վիժն-Հայաստան», 
«Աուդիո-վիզուալ լրագրողների ասոցիացիա» և այլ հասարակական կազմակերպություններ, 
զգալի աշխատանք են կատարում հիմն ախնդրի մասին ողջ բնակչության և հատկապես 
ռիսկի խմբի մե ջ մտնող  հատվածի իրազեկության բարձրացման ուղղությամբ, անհրաժեշտ 
խորհրդատվական, տեղեկատվական, բժշկական, հոգեբանական, իրավաբանական և 
ֆինանսական օգնություն են ցույց տալիս թրաֆիքինգի զոհերին` աջակցելով հասարակու թյան 
մե ջ նրանց վերաինտեգրմանը:

Թրաֆիքինգի կանխարգելման գործում որոշակի ներդրում ունի Հայաստանի արհ մի ու-
թյունների կոնֆեդերացիան: «Հայաստանի արհմի ությունների կոնֆեդերացիայի թրաֆիքինգի 
և բռնի աշխատանքի դեմ պայքարի 2009-2012 թթ. ռազմավարության» շրջանակներում 
հանրապետության բոլոր մարզերում անցկացվել են տեղեկատվական-կրթական սեմի նար ներ 
պոտենցիալ աշխատանքային մի գրանտների տարբեր խմբերի հա մար, տարածաշրջաննե րում 
հասարակական  հիմունքներով  ստեղծվել  են  իրավաբանական  խորհրդատվական  կենտրոն  -
ներ, որոնք հագեցված են մի գրանտների իրավունքների և դրանց պաշտպանության մե խանիզմ-
նե  րի, անօրինական աշխատանքային մի գրացիայի, թրաֆիքին գի և բռնի աշխատանքի զոհ 
դառնա   լու ռիսկից խուսափելու համար անհրաժեշտ նախազգուշա կան մի ջոցների մասին 
նյութերով:

Նկատի ունենալով աշխատանքային մի գրացիայի չափերը հանրապետությունում` ներ-
կայումս լուրջ հիմն ախնդիր է դիտվում թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի զոհերի 
բացահայտումը: Մեծ մասամբ զոհերը չեն դիմում իրավապահ մարմի ններ` խուսափելով դրա 
հետ կապված ֆորմալ բարդություններից: Այն հասարակական կազմակերպությունները, 
որոնք վայելում են հասարակության վստահությունը, կարող են զգալի աջակցություն ցույց տալ 
թրաֆիքինգի զոհերի բացահայտման և նրանց զորակցման գործում: 

Տարբեր մի ջազգային կազմակերպությունների գնահատականներով` կառավարության 
արդյունավետ ջանքերի շնորհիվ Հայաստանին հաջողվել է հայտնվել առաջին խմբի երկրնե-
րի շարքում և համարվել մի ջազգային թրաֆիքինգի դեմ պայքարի տեսանկյունից հաջողակ 
երկրներից մե կը: 2012 թ. ընթացքում Հայաստանում ավելացել են նախաքննությունները և 
քրեական հետապնդումն երը թրաֆիքինգի գործերով, մե ղավորների նկատմամբ կիրառվել 
են խիստ մի ջոցներ, չեն ընդունվել վճիռներ պայմանական պատժի վերաբերյալ: Հայաստանն 
ընդունում է հիմն ախնդրի առկայությունը, զգալի ջանքեր գործադրում` ուղղված թրաֆիքինգի 
զոհերի բացահայտման և նույնացման, նրանց աջակցության, պաշտպանության և սոցիալական 
վերաինտեգրման ապահովման ուղղությամբ գործողությունների կարգավոր մանը: ՀՀ 
ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վար չությունը 2013 
թ. օգոստոսին մշակել է «Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկ ված անձանց 
նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:

Երկրում որոշակի աշխատանք է տարվում մարմն ավաճառության հետ կապված իրավիճա-
կի ուսումն ասիրման և դրա կանխման ուղղությամբ: 2011 թ. Հայաստանում գրանցվել է 217 
փողոցային մարմն ավաճառ: Հիմն ական տարիքային խմբերն են` 18-25 տարեկան (20%), 25-30 
(45%), 35-45 (28%) և 45-ից բարձր (3%): Համաձայն պաշտոնական տվյալների` Հայաստանում 
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

անչափահաս փողոցային մարմն ավաճառներ չկան44: ՀՀ ոստիկանության հասարակական 
կարգի ապահովման պրոֆիլակտիկ բաժանմունքում 2012 թ. վերջում գրանցված էր 240 
փողոցային մարմն ավաճառ:

Հաշվի առնելով, որ մարմն ավաճառները սեռավարակների տարածման ռիսկի խումբ են 
հանդիսանում, իրավապահ մարմի նների ուղղորդմամբ պարբերաբար հետազոտություն են 
անցնում, այդ թվում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վարակի, և անհրաժեշտության դեպքում պետպատվերի 
շրջանակներում բուժում են ստանում Մաշկա-վեներական կենտրոնում, որի տվյալների 
համաձայն` հետազոտվողների 60%-ի մոտ հայտնաբերվում են վեներական հիվանդություններ: 
Տարեկան 1-2 մարմն ավաճառի մոտ ՄԻԱՎ է ախտորոշվում:

Մարմն ավաճառության համար քրեական պատասխանատվություն չի նախատես   վում, 
սակայն իրավապահ մարմի ններին թույլատրված է որպես վարչական տույժ 20000 դրամ տու  գանք 
գանձել, իսկ կրկնակի բերման դեպքում` 40000 դրամ: Մարմն ավաճառների ծառայություննե րից 
օգտվողների համար տույժի մի ջոցներ նախատեսված չեն:

Մարմն ավաճառության տարածումը կանխելու նպատակով իրավապահ մարմի նները, 
սերտ համագործակցելով հասարակական կազմակերպությունների հետ, աշխատանք են 
տանում իրավիճակի  մասին  հասարակության  իրազեկությունը բարձրացնելու և հիմ-
նախնդրի վերաբե ր յալ հասարակական կարծիք ձևավորելու ուղղությամբ: Հասարակական 
կազմակերպություններում գործող կենտրոններն իրավական, բժշկական և հոգեբանական 
օգնություն են տրամադրում այդ կանանց:

Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ  կառավար� թյանը.

 ակտիվացնել թրաֆիքինգի զոհ դառնալ�  հնարավոր վտանգների մասին բնակչ� -
թյան տարբեր շերտերի, այդ թվ� մ պոտենցիալ աշխատանքային մի գրանտների 
իրազեկ� թյան բարձրացմանն � ղղված աշխատանքը` ներգրավելով հասարակական 
կազմակերպ� թյ� նները, արհմի � թյ� ններն �  ԶԼՄ-ները,

 խստացնել հանրապետ� թյան սահմաններից դ� րս Հայաստանի քաղաքացիներին 
աշխատանքի տեղավորման հարցերով զբաղվող  կազմակերպ� թյ� նների գործ�  նե� -
թյան հսկող� թյ� նը,

 քննարկել թրաֆիքինգի, բռն� թյան և մարմն ավաճառ� թյան զոհերին աջակց� թյ� ն 
ց� յց տվող և վերականգնողական ծառայ� թյ� ններ մատ� ցող կենտրոնների 
ֆինանսավոր� մն  ավելացնել�  հնարավոր� թյ� նը:

Թրաֆիքինգի հարցերի խորհրդին.

 հասարակական կազմակերպ� թյ� նների փորձագետների ներգրավմամբ պարբերա-
բար անցկացնել թրաֆիքինգի հետ կապված իրավիճակի � ս� մն ասիր� թյ� ններ:

Հասարակական կազմակերպ� թյ� ններին.

 ակտիվացնել թրաֆիքինգի զոհերի բացահայտմանը և հասարակ� թյան մե ջ վերա-
ինտեգրվել�  � ղղ� թյամբ նրանց աջակց� թյան ց�  ցաբերմանն � ղղված աշխա տանքը:

44.  ՀՀ  ոստիկանության  հասարակական կարգի ապահովման  վարչության հատկապես կարևոր գործերի բաժնի 
ավագ տեսուչ Արա Սրապյանի տեղեկատվությունը //  Panorama.am,  20.10.2012:
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Հոդված 7

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերաց� մը երկրի քաղաքական և 
հասա րա կական կյանք� մ

Հիմն ախնդիրները

 Որոշ� մն երի կայացման մակարդակ� մ կանանց ոչ բավարար ներկայացված� թյ� նը 
գործադիր իշխան� թյան բոլոր ճյ� ղեր� մ, տարածքային կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմի ններ� մ:

 Կանանց ցածր ներկայացված� թյ� նն ընտրովի մարմի ններ� մ` Ազգային ժողով� մ 
և տեղական ինքնակառավարման մարմի ններ� մ: 

 Կանանց սահմանափակ ազդեց� թյ� նը պետ� թյան քաղաքական� թյան և հասա-
րակ� թյան հասարակական-քաղաքական կյանք� մ կատարվող գործընթացների  
վրա:

 Հասարակական և քաղաքական կյանքին կանանց մասնակց� թյան կարևոր� թյան 
պարզաբանման նպատակով գենդերային հավասար� թյան քարոզչ� թյան և իրա-
զեկման քարոզարշավն երի անցկացման � ղղ� թյամբ հասարակայն� թյան հետ 
պետական կառ� յցների աշխատանքի համակարգի բացակայ� թյ� նը: 

 Կանանց հասարակական կազմակերպ� թյ� նների թ� լ� թյ� նը, նրանց կողմի ց 
կա նանց իրավ� նքների և շահերի լոբինգի ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոչ 
բա վարար օգտագործ� մն  իրենց գործ� նե� թյան մե ջ:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դի տար-
կ� մն երը Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ45

  Ողջունելով ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, որոնք կանանց 
համար նախատեսում են 15-տոկոսանոց քվոտա և յուրաքանչյուր 10 թեկնածուների 
թվում առնվազն մե կ կին, Կոմի տեն մտահոգված է նրանով, որ քվոտան արդյունք 
չունի:

 Կոմի տեն նաև մտահոգված է, որ մասնակից պետությունը ոչ մի այն ժամանակավոր 
հատուկ մի ջոց չի օգտագործել որպես ընդհանուր քաղաքականություն Կոնվենցիայի 
ընդգրկած բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց փաստացի հավասարության 
ապահովումը արագացնելու կամ կանանց իրավունքների առումով, մասնավորապես` 

45. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումն երը / 
43-րդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 28:

ՄԱՍ 2__________________________
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

աշխատավայրում և քաղաքականության մե ջ կանանց վիճակի բարելավման նպա-
տակով:

 Կոմի տեն նաև մտահոգված է  ժամանակավոր հատուկ մի ջոցների հստակ ըմբռնման 
բացակայությամբ, ինչը սահմանված է Կոնվենցիայի 4 (1) հոդվածում և լրացուցիչ 
բացատրված Կոմի տեի թիվ 25 Ընդհանուր հանձնարարականում:

 Կոմի տեն շարունակում է իր մտահոգությունն արտահայտել քաղաքական և հա-
սարակական կյանքում կանանց մասնակցության շատ ցածր մակարդակի կա-
պակցությամբ, հատկապես` որոշումն եր կայացնող մարմի ններում, ներառյալ Ազգա-
յին ժողովը, կառավարությունը, դիվանագիտական ծառայությունը, տա րածքային և 
տեղական ինքնակառավարման մարմի նները և դատական բարձր պաշ տոնները:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնա րա րականները  
Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ46

Կոմի տեն կոչ է անում մասնակից պետությանը.

 արագացնել ընտրական օրենսգրքում 15 - տոկոսանոց քվոտան բարձրացնելու վե-
րաբերյալ փոփոխություններ կատարելու գործընթացը և քննարկել այն առաջարկված 
20 տոկոսից էլ ավելի բարձրացնելու հնարավորությունը,

 անցկացնել իրազեկման բարձրացման ազգային քարոզարշավն եր, հատկապես` 
գյուղական շրջաններում, բացատրելով քաղաքական և հասարակական կյանքին 
կանանց մասնակցության կարևորությունը,

 բարձրացնել կանանց ներկայացվածությունը քաղաքական և հասարակական կյան-
քում, այդ թվում նաև մի ջազգային մակարդակում,

 վերանայել ժամանակավոր մի ջոցների կիրառումը` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ 
հոդվածի 1-ին կետի և Կոմի տեի թիվ 23, 25 Ընդհանուր հանձնարարականների. 
Կանանց ներկայացվածության մակադակի բարձրացման նպատակով նման 
մի ջոցների կիրառումը պետք է ներառի շեմե րի սահմանում` ժամանակացույցներով 
կամ ավելացված քվոտաներ,

 ապահովել քաղաքական կյանքում կանանց անվտանգությունը և խրախուսել հասա-
րակական հարցերում նրանց մասնակցությունը:

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ 

3-րդ և 4-րդ պարբերական զեկույցներից հետո անցած ժամանակաշրջանում ՀՀ Ազգային 
ժողովը և ՀՀ կառավարությունը որոշակի մի ջոցներ են ձեռնարկել սեռի հատկանիշով 
խտրականության հաղթահարման և երկրի հասարակական-քաղաքական կյանքի բոլոր 
ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց հավասարակշռված մասնակցության ապահովման 
ուղղությամբ:

2010 թ. փետրվարին ՀՀ կառավարությունը հաստատել է Գենդերային քաղաքականության 
հայեցակարգը, իսկ 2011 թ.` «ՀՀ գենդերային քաղաքականության իրականացման 2011-2015 թթ. 
ռազմավարական ծրագիրը»:

46.Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դի տարկուներ/ 43-րդ 
նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ  29:
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Վարչապետի կարգադրությամբ տարածքային իշխանության կառույցներում` մարզ-
պետարաններում, ստեղծվել են գենդերային քաղաքականության իրականացման հանձնա-
ժողովն եր: ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը` որպես լիազոր 
մարմն ի, վերապահվել է Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի և «ՀՀ գենդերային 
քաղաքականության իրականացման 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագրի» կատարման 
պատասխանատվությունը:

Զգայուն գենդերային քաղաքականության ակտիվացման նպատակով վերջին երկու տա րում 
հանրապետության վարչապետին առընթեր Կանանց խորհրդի նախաձեռնությամբ անցկացվել 
են մրցույթներ՝ «Լավագույն գյուղական համայնք գենդերային հարցերի լուծման ուղղությամբ» 
և «Լավագույն քաղաքային համայնք գենդերային հարցերի լուծման ուղղությամբ»: 

Միաժամանակ իրավիճակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ չնայած որոշ դրա կան 
շարժընթացին` կանանց ցածր ներկայացվածությունը երկրի քաղաքական և հասարակա կան 
ոլորտներում  դեռևս հաղթահարված չէ:

Հայաստանի կանայք տղամարդկանց հետ հավասար հասարակական-քաղաքական ոլոր-
տում մասնակցելու իրավունք ունեն, այդուհանդերձ խորապես արմատացած և մշտապես 
վերարտադրվող գենդերային կարծրատիպերի պատճառով տղամարդկանց հետ հավասար 
հնարավորությունների ապահովումը մն ում է արդիական հիմն ախնդիր:

Գործադիր իշխան� թյան  քաղաքական պաշտոններում47, որոնք մասնակցում են քաղա-
քական որոշումն երի կայացմանը, 19 նախարարներից կանայք ներկայացված են մի այն երկու 
պաշտոններում` ՀՀ մշակույթի նախարարի և ՀՀ սփյուռքի նախարարի48:

Փոխնախարարի 62 հայեցողական պաշտոններում, որոնք որոշակի ազդեցություն 
ունեն քաղաքական որոշումն երի վրա, 2013 թ. եղել է ընդամե նը 7 կին, որը կազմում է 11,2%: 
Կանայք փոխնախարարի պաշտոն են զբաղեցում  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, 
էկոնոմի կայի, կրթության ու գիտության, մշակույթի, ֆինանսների և քաղաքաշինության 
նախարարություններում:

Գործադիր իշխանության քաղաքական և հայեցողական պաշտոններում կանանց և տղա-
մարդկանց ներկայացվածության հարաբերակցությունը բերված է 1-ին աղյուսակում:

Աղյուսակ 1. ՀՀ նախարարները և փոխնախարարները 2008-2013 թթ. 49

2008 2009 2010 2011 2013
կ տ կ տ կ տ կ տ կ տ

7% 93% 7% 93% 10% 90% 10% 90% 11% 89%

2007 թ. համե մատությամբ` 2013 թ., քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն 
պաշտոններում կանանց թիվը 10,4%-ից աճել է մի նչև 14%50:

Դրա հետ մե կտեղ կանայք բացակայում են ՀՀ նախագահի խորհրդականների կազմում, իսկ 
ՀՀ վարչապետի 6 խորհրդականներից մի այն մե կն է կին, որը զբաղվում է առողջապահության 

47. Համաձայն ՀՀ օրենսդրության` պաշտոնների աստիճանակարգումը պետական ծառայության 
համակարգում ենթադրում է պաշտոնների երեք կատեգորիա` քաղաքական, հայեցողական 
(պատրոնաժային) և պետական ծառայողներ:

48.  2008 թ. տվյալներով եղել է մե կ կին:
49.  Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ: ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծա-

ռայություն, 2012, էջ 150-151: 2013թ. տվյալները հաշվարկված են մե ր կողմի ց:
50. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ: ՀՀ Ազգային վիճակագրական 

ծառայություն, 2012, էջ 156:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

հարցերով: Տարածքային իշխանության կառույցներում` մարզպետարաններում, մե կ կին 
է եղել 10 մարզպետների թվում51: 2013 թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 22-ից երկու կին են 
զբաղեցնում  մարզպետի տեղակալի պաշտոնը և 10 մարզպետարաններից մի այն երկուսում են  
աշխատակազմի  ղեկավարի պաշտոնը կանայք զբաղեցնում:

2012 թ. ՀՀ նախագահի աշխատակազմում կանայք կազմե լ են 36,6%, իսկ կառավարու թյան 
աշխատակազմում` 42,2%52, սակայն, որպես կանոն, նրանք զբաղեցնում են պաշտոններ, որոնք 
ազդեցություն չունեն որոշումն երի կայացման վրա, այդ թվում` գենդերային հիմն ախնդիրնե րին 
առնչվող:

Այսպիսով, գործադիր իշխանության վերին մակարդակներում, որոնք որոշ չափով 
մասնակցում են որոշումն երի կայացման գործընթացին, գենդերային անհավասարակշռութ-
յունը դեռևս պահպանվում է: Կանայք մե ծամասնություն են կազմում  գործադիր իշխանու թյան 
ստորին մակարդակներում, ցածր վարձատրվող պետծառայողների թվում:

Ցածր է մն ում կանանց ներկայացվածությունը օրենսդիր իշխանությունում:  ՀՀ Ազգային ժո-
ղովի 2012 թ. ընտրություններում մասնակցել են 8 քաղաքական կուսակցություն և մե կ ընտրական 
դաշինք, որը մի ավորում էր 10 ընդդիմադիր կուսակցություններ: 

Հայաստանի 2002-2007 թթ. համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկույցի առն չու-
թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմի տեի հանձնարարականներից 
հետո ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման 2012 թ. ընտրությունների նախօրեին ՀՀ 
ընտրա կան օրենսգրքում փոփոխություններ են կատարվել, և գենդերային քվոտան համամաս-
նա կան ընտրակարգով 15%-ից բարձրացվել է մի նչև 20%, ինչպես նաև ամրագրվել է, որ քաղա  -
քական կուսակցությունների ցուցակներում յուրաքանչյուր հնգյակում` սկսած 2-րդ համարից, 
որևէ սեռը չի կարող կազմե լ ավելի, քան 80%: Չնայած բոլոր կուսակցական ցուցակներում, 
համա    ձայն այդ փոփոխությունների, կանանց ներկայացվածությունը կազմե լ է 20 և ավելի 
տոկոս, սա  կայն ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանում ներկայացված է ընդամե նը               
14 կին կամ 10,7%-ը: Օրենսդիր իշխանությունում կանանց և տղամարդկանց ներկայացվածու-
թյան շարժ ընթա  ցը բերված է 2-րդ աղյուսակում:

Աղյ� սակ 2 . Օրենսդիր իշխան� թյ� ն� մ կանանց և տղամարդկանց 
ներկայացված� թյան շարժընթացը 

1999-2012 թթ.

Տարին Կանայք  Տղամարդիկ

1999 3,1% 96,9%

2003 5,3% 94,7%

2007        9.1% 90,9%

2012       10,7%       89,3%

Հայաստանի խորհրդարանի վերջին երկու ընտրությունների համե մատական վեր-
լու ծությունը բացահայտել է, որ 2007 թ., երբ ՀՀ ընտրական օրենսգրքում քաղաքական 
կուսակցությունների համար նախատեսվել է 15%-անոց քվոտա, խորհրդարան է մտել 12 կին53, 

51.  Լիդա Նանյանը Շիրակի մարզպետ է եղել 2007-2010 թթ., պաշտոնից ազատվել է իր դիմումի  համաձայն:
52. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ: ՀՀ Ազգային վիճակագրական 

ծառայություն, 2012, էջ 156:
53. Ընտրված կանանցից մե կի ՀՀ Սահմանադրական դատարանի անդամ նշանակվելուց հետո 

խորհրդարանում մն աց 11 կին (8,4%):
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Այլընտրանքային զեկ� յց

որը կազմե լ է պատգամավորների ընդհանուր թվի 9,2%-ը, իսկ 2012 թ. ընտրություններում                                  
20%-անոց գենդերային քվոտայի պայմաններում խորհրդարան  անցավ 14 կին` 10,7%, այսին-
քն` կանանց թիվը, նախորդ ընտրությունների համե մատ, ավելացել է ընդամե նը 2-ով կամ                          
մոտ  2%-ով:

Երկրի խորհրդարանում կանանց ցածր ներկայացվածության պատճառներից մե կը 
հետընտրական շրջանում ինքնաբացարկների գործելակերպի արմատավորումն  է: 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով` 2012 թ. ընտրություններից հետո 
ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել պատգամավորության 102 թեկնածու, որոնցից 26-ը կին 
են, ինչը կազմում է բոլոր ինքնաբացարկների 25%-ը, նրանցից երեքը «Բարգավաճ Հայաստան» 
կուսակցության ցուցակի անցողիկ տեղերն էին զբաղեցնում:

Ընտրական գործընթացների վերլուծությունը բացահայտել է կանանց և տղամարդկանց 
անհավասար հնարավորությունները խորհրդարանական մե ծամասնական ընտրակարգով 
ընտրություններում: 2007 թ. մե ծամասնական ընտրակարգով որևէ կին չի ընտրվել: 2012 թ. 
ընտրություններում նկատվեց մե ծամասնական ընտրակարգով ընտրություններին կանանց 
մասնակցության աճ: Սակայն մե ծամասնական ընտրակարգով առաջադրված 11 կանանցից 
ընտրվեցին մի այն երկուսը, որոնց թեկնածություններն աջակցել են բիզնեսի և առաջատար 
քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչները: Իրականում բոլոր ընտրատարածքներում 
կանայք բավականին բարձր վարկանիշ են ունեցել: Կանանց մե ծ մասն իր ընտրատարածքում 
քվեարկության արդյունքներով զբաղեցրել է երկրորդ կամ երրորդ տեղը: Եվ գրեթե ամե նուր 
կանայք պարտություն են կրել խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներից, որոնց նյութական և 
կազմակերպչական հնարավորությունները զգալիորեն ավելի մե ծ են:

Կանանց քաղաքական մասնակցության ակտիվացումը զգալի չափով խոչընդոտում է 
քաղաքական կուսակցությունների կողմի ց կին քաղաքական լիդերների ձևավորման և թե´ 
կուսակցություններում, թե´ բոլոր մակարդակների ազգային ընտրություններում նրանց բարձր 
պաշտոնների առաջմղման համակարգի բացակայությունը:

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ չնայած առաջատար քաղաքական կուսակցություններում 
կանայք կազմում են մի ջինը 35-40%, համաչափ ներկայացված չեն կուսակցությունների ղեկա-
վարության կազմում և կուսակցական որոշումն երի կայացման մակարդակում, ինչի պատճառով 
ազդեցություն չեն գործում կուսակցությունների քաղաքականության և ընտրարշավն երի 
նախապատրաստման ու անցկացման վրա: Կանանց մե ծ թիվը կուսակցություններում չի վկայում 
նրանց բարձր կարգավիճակի ու քաղաքական ակտիվության մասին և ներկուսակցական 
ժողովրդավարության վրա նրանց ազդեցության երաշխիք չէ:

Ուսումն ասիրությունները ցույց են տալիս, որ շատ կուսակցությունների ղեկավար մարմի ններ 
նպատակամե տ աշխատանք չեն իրականացնում հատուկ ներկուսակցական մի ջոցների` որպես 
գենդերային հավասարության հասնելու գործիքի և ներկուսակցական ժողովրդավարության 
ձևավորման նախադրյալի կիրառման անհրաժեշտության վերաբերյալ կուսակցությունների 
անդամն երի իրազեկությունը բարձրացնելու ուղղությամբ:

Կուսակցությունների քաղաքականությունը քաղաքական գործելակերպում գենդերային 
մոտեցումն երի ներդրման և գենդերային հավասարության իրական արդյունքների հասնելու 
տեսանկյունից մն ում է իմի տացիոն:  Քաղաքական կուսակցությունների մե ծամասնության 
ծրագրերում չկան դրույթներ` ուղղված գենդերային հավասարության առաջմղմանը, կանանց 
քաղաքական մասնակցությանը, իշխանության մարմի ններում և առհասարակ որոշումն երի 
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

կայացման մակարդակներում նրանց առաջադրման զարգացմանը: Գենդերային խնդիրները 
չեն ներառվել կուսակցությունների բարոյա-արժեքային համակարգում, կուսակցական ավա ն -
դույթներում և քաղաքական իդեալներում: Կանանց առաջմղմանը չի նպաստում նաև կու սակ-
ցությունների առաջնորդների քաղաքական վարքագիծը, գենդերային դիսկուրսը հազվադեպ է 
հնչում նրանց հրապարակային ելույթներում: 

Ձեռնարկվող կազմակերպական մի ջոցները, մասնավորապես` կանանց խորհուրդների 
կամ այլ խմբերի ստեղծումը կուսակցություններում մասնակի բնույթ  ունի և չի նպաստում 
կուսակցություններում կանանց քաղաքական ազդեցության ուժեղացմանը:

Քաղաքական կուսակցությունները, ինչպես նաև բոլոր մակարդակների իշխանական կա-
ռույցները (առաջին հերթին` կրթության համակարգի, զանգվածային լրատվության մի ջոցների) 
չեն իրականացն� մ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձ-
նարարականները հասարակական գիտակց� թյան մե ջ կանանց հասարակական-քաղաքական 
մասնակց� թյան դերի և նշանակ� թյան մասին դրական պատկերաց� մն երի ձևավորման և 
գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարման նպատակով տեղեկատվական-բացատրական 
աշխատանքի անցկացման անհրաժեշտ� թյան վերաբերյալ:

Ժողովրդավարական կառավարման կարևոր համակարգ է տեղական ինքնակառավարումը, 
սակայն Հայաստանում քաղաքային և գյուղական համայնքների մակարդակում ժողո վրդա-
վարություն դեռևս չի ձևավորվել: Տեղական մակարդակում ժողովրդավարության հետ կապված 
բազում խնդիրների շարքում  մն ում է գենդերային անհավասարակշռությունը տե ղական 
իշխանությունում:

Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 2012 թ. սեպտեմբերի 9-ի և 23-ի ընտ րու  թյուն-
ները բացահայտեցին կանանց ցածր մասնակցությունը: 638 գյուղական համայնքների ղեկա-
վարի 1237 թեկնածուների թվում ընդամե նը 43-ն էին կին, որ կազմե լ է 3,5%: Երկրի 48 քաղաք նե-
րի քաղաքապետների ընտրություններում  փաստացի չի եղել որևէ կնոջ թեկնածություն:

2012 թ. ընտրությունների արդյունքում կանայք կազմե լ են ավագանիների անդամն երի                  
8,6%-ը: Նախորդ` 2008 թ. ընտրությունների համե մատ` կանանց ներկայացվածությունը 
ավա գանիների կազմում բարձրացել է ընդամե նը 2,4%-ով: Նախորդ ընտրությունների հա-
մե մատ` նվազել է կանանց ներկայացված� թյ� նը գյ� ղական համայնքների ղեկավար ների 
մակարդակ� մ: Կանայք ղեկավարում են 866 գյուղական համայնքներից մի այն 20-ը կամ 
ընդամե նը 2%-ը: Հանրապետության 48 քաղաքապետների ընտրովի պաշտոնում  կին չկա:

Որոշ չափով բարձրացել է կանանց ներկայացվածությունը երկրի մայրաքաղաքի` Երևանի 
ավագանու կազմում: Եթե 2008 թ. Երևան քաղաքի ավագանու ընտրությունների արդյունքում 
52 անդամն երից 5-ն էին կին (9,6%), ապա ՀՀ ընտրական օրենսգրքում 20-տոկոսանոց քվոտա 
ամրագրելուց հետո 2012 թ. ընտրությունների արդյունքում Երևան քաղաքի ավագանու 65 
անդամն երից 10-ն են կին, որը կազմե լ է 15%:

Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների ընտրություններին կանանց մասնակցության 
ակտիվացումը կարող է նպաստել նրանց քաղաքական փորձի ձեռքբերմանը, ինչը կան-
խորոշում է կանանց հետագա քաղաքական կարիերան, ինչպես նաև խորհրդարանում և 
ընդհանուր առմամբ իշխանական կառույցների որոշումն երի կայացման մակարդակում նրանց 
ներկայացվածության աճը:

Հայաստանի դատական իշխան� թյ� ն� մ գենդերային ներկայացված� թյան շարժընթացը 
բացահայտ� մ է կանանց թվի որոշակի աճ. կանայք կազմ� մ են 21% դատավորների և 39% 
փաստաբանների թվ� մ:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Աղյ� սակ 3

Գենդերային ներկայացված� թյ� նը դատական մարմի ններ� մ ( 2009-2011 թթ.)

2009 2010 2011
Մարդ կ տ կ տ կ տ
Դատավորներ 46 170 45 166 46 169
Փաստաբաններ 219 762 380 638 440 689
Տոկոսներով
Դատավորներ 21 79 21 79 21 79
Փաստաբաններ 22 78 37 63 39 61

Երկրի կանայք ակտիվ մասնակց� թյ� ն � նեն ոչ կառավարական հատված� մ: Չնայած 
Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը դանդաղ է ընթանում, կա-
նանց հասարակական կազմակերպությունները կարևոր դեր են խաղում քաղաքացիական 
հասարակության ինստիտուտների շարքում:

Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով` հանրապետության արդա-
րադատության նախարարության պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված 
իրավաբանական անձանց թիվը առ 01.05.2012 թ. կազմում էր 3900 (2007 թ.՝ 2726: 

2012 թ. կանանց կազմակերպությունները հանրապետությունում կազմե լ են բոլոր հա-
սարակական կազմակերպությունների 6,5%-ը (2007 թ.` 2,8%-ը): Կանանց հասարակական 
կազմակերպությունների թիվը նույն ժամանակահատվածում 76-ից աճել է մի նչև 250, այսինքն` 
ավելի քան 3 անգամ: Սակայն կանանց հասարակական շարժման անհամախմբվածության 
պատճառով հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքի վրա կանանց կազ-
մակերպությունների ազդեցության աճ չի նկատվում:

Անցկացված հետազոտությունների տվյալներով` հասարակական հատվածի, այդ թվում 
կա նանց հասարակական կազմակերպությունների զարգացման և հզորացման խոչընդոտներն 
են պետական քաղաքականությունը, որը չի նպաստում քաղաքացիական հասարակության 
ինստիտուտների ուժեղացմանը, մրցակցությունը լիդերության համար և կազմակերպություն-
ների ղեկավարների նվազ արդյունավետ համագործակցությունը, ինչպես նաև հասարակա-
կան կազմակերպությունների գործելակերպում կառավարման ժողովրդավարական ոճի դան-
դաղ ներդրումը, պետության և քաղաքացիական հասարակության մի ջև ակտիվ երկխոսության 
բացակայությունը:

2008 թ. ՀՀ նախագահին կից ստեղծված Հանրային խորհրդի գործունեությունը պատշաճ 
չափով նպատակաուղղված չէ պետության քաղաքականությունը մշակելիս և իրականացնելիս  
քաղաքացիների և հասարակական կազմակերպությունների շահերի ներկայացմանը, քա-
ղաքացիական հասարակության կայացմանը նպաստող ավանդույթների ձևավորմանը, 
հանրապետության քաղաքացիների և հասարակական կազմակերպությունների իրավունքների, 
ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանությանն ուղղված քաղաքացիական 
նախաձեռնությունների իրականացման աջակցմանը:

Հանրային խորհուրդը դեռևս չի դարձել քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների 
պաշտպանության ինստիտուտ և բնակչության բոլոր խմբերի, այդ թվում կանանց համար 
հավասար իրավունքների նվաճման գործիք:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Դրա վկայությունն են Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները Արևելյան 
գործընկերությանն ասոցացման մասին պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստման 
փուլում և կապված Եվրասիական տնտեսական մի ությանը (ԵՏՄ) անդամակցելու հետ, երբ 
2013 թ. հուլիս-հոկտեմբեր ամի սներին որոշ ուժեր քարոզարշավ  ծավալեցին` ուղղված 2013 
թ. մայիսի 20-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմի ց ընդունված և 2013 թ. հունիսի 11-ին նախագահի 
կողմի ց ստորագրված «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 
հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի վարկաբեկմանը: Հանրա յին 
խորհուրդը ոչ մի այն ժամանակին չարձագանքեց գենդերային հավասարության մասին օրեն քի 
դեմ ուղղված հարձակումն երին, այլև չպաշտպանեց Հանրային խորհրդի գենդերային հարցե-
րի և ժողովրդագրության հանձնաժողովի հայտարարությունը, որում գնահատական էր տրված 
գենդերային եզրույթների կանխամտածված խեղաթյուրման մի ջոցով հասարակական կարծի   քը 
շփոթության մե ջ գցող և օրենքը որպես ազգային ընտանեկան արժեքներին դեմ փաստա թուղթ 
բնութագրող մարդկանց խմբի գործունեությանը:

 «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորություն-
նե րի ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի դեմ ուղղված քարոզարշավը յուրատեսակ մոնիթորինգ 
դարձավ նաև գենդերյաին հավասարության քարոզչության ուղղությամբ իշխանության 
կառույցների քաղաքականության գնահատման համար:

Հակագենդերային քարոզարշավը վեր հանեց բոլոր մակարդակների իշխանության 
կառույցների ոչ բավարար աշխատանքը ՀՀ կառավարության հաստատած Գենդերային 
քաղաքականության հայեցակարգի քարոզչության և իրականացման, բնակչու թյան լայն 
շերտերի շրջանում գենդերի` որպես սոցիալ-մշակութային հարացույցի և գենդերա յին 
հավասարության գաղափարների առաջմղման ուղղությամբ, ինչն էլ հնարավորություն ստեղ-
ծեց ապակառուցողական տարրերի համար կանխամտածված շահարկելու գենդերային 
եզրույթնե րը,  շփոթության   մատնելու  հասարակությունը: Բացահայտվե ցին նաև լուրջ բաց-
թողումն եր ԶԼՄ-ների, առաջին հերթին` պաշտոնական տպագիր ԶԼՄ-ների և հան րային 
հեռուստատեսության աշխատանքում, որոնք պատրաստ չգտնվեցին հակազդե լու օրեն քի 
մասին ակներև կեղծ տեղեկատվությանը:  

Քաղաքականության գենդերային բաղադրիչի և երկրի հասարակական և քաղաքական 
կյանքին կանանց մասնակցության կարևորության պարզաբանման նպատակով կառավարու-
թյան և քաղաքական կուսակցությունների տեղեկատվական-քարոզչական աշխատանքի 
բացակայությունը հանգեցրեց գենդերային իրավահավասարության հիմն ախնդիրներով 
զբաղվող ՀԿ-ների ղեկավարների և ակտիվիստների հետապնդմանը:

Օրենքի դեմ տարվող քարոզարշավը ցույց տվեց նաև, որ երկրի քաղաքական և 
հասարակական կյանքում կանանց նկատմամբ խտրականությունը չի վերացել: Ի պաշտ-
պանություն  օրենքի  հանդես  եկան  Հայաստանի  որոշ  իրավապաշտպան կազմա կեր-
պու թյուն ներ, սակայն քաղաքացիական հասարակության շատ ինստիտուտներ ոչ մի այն 
չարձագանքեցին և հանդես չեկան  կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների մասին 
օրենքի օգտին, այլև իրենց պասիվությամբ ակամա նպաստեցին գենդերային հավասարության 
համար հասարակական շարժման ակտիվիստների դեմ ուղղված արշավի ծավալմանը:

Գենդերային հավասար� թյան նվաճմանը, կառավարման համակարգ� մ կանանց դեպի 
քաղաքական որոշ� մն երի կայացման մակարդակ առաջմղմանն � ղղված  քաղաքական 
գործելակերպի,  հասարակական գիտակց� թյան մե ջ երկրի հասարակական-քաղաքական 
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Այլընտրանքային զեկ� յց

կյանքին կանանց մասնակց� թյան հիմն ախնդրի ըմբռնման առկա իրավիճակի � ս� մն  ա-
սիր� թյ� նը և գնահատականը  հնարավոր� թյ� ն են տալիս բացահայտել�  հետևյալ պատ-
ճառները. 

- գենդերային հավասար� թյան ապահովման ազգային մե խանիզմի  բացակայ� թյ� նը,

- կանանց առաջմղման և պետական կառավարման ոլորտ� մ որոշ� մն երի կայացման 
մակարդակ� մ գենդերային անհավասարակշռ� թյան հաղթահարման � ղղ� թյամբ 
պետ� թյան կողմի ց ձեոնարկվող մի ջոցների իմի տացիոն բն� յթը, 

- հասարակական և քաղաքական կյանքին կանանց մասնակց� թյան կարևոր� թյան և 
անհրաժեշտ� թյան պարզաբանման նպատակով տեղեկատվական-քարոզչական ար-
շավն երի բացակայ� թյ� նը,

- հասարակ� թյան մե ջ հայրիշխանական պատկերաց� մն երի, կանանց քաղաքական 
մասնակց� թյ� նը չխրախ� սող գենդերային կարծրատիպերի գերակշռ� թյ� նը, 

- ընտրական գործընթացների անկատար� թյ� նը, քաղաքական պայքարի կոշտ բն� յթը 
և ընտր� թյ� նների առևտրայնացման բարձր աստիճանը,

- կ� սակցական և իշխանական կառ� յցներ� մ` որոշ� մն երի կայացման մակարդակ� մ, 
կանանց ներկայացված� թյան բարձրացմանն � ղղված մի ջոցների մշակման ան-
հրաժեշտ� թյան թերագնահատ� մը խորհրդարանական քաղաքական կ� սակց� -
թյ� նների կողմի ց,

- ժողովրդավարական ինստիտ� տների` հասարակական, նախ և առաջ կանանց կազ-
մակերպ� թյ� նների թ� լ� թյ� նը, կանանց հասարակական շարժման անհա մա-
խմբված� թյ� նը,

- կանանց առաջմղման գործ� մ կ� սակց� թյ� նների շահագրգռ� թյան ձևավորման 
համար իրավական մե խանիզմն երի բացակայ� թյ� նը,

- մասկ� լինային քաղաքական մշակ� յթի արժեքների  գերիշխան� թյ� նը , հասարակ� -
թյան քաղաքական կյանքին կանանց մասնակց� թյան ոլորտների սահմանափակ� թյան 
վերաբերյալ կարծրատիպային պատկերաց� մն երի արմատավոր� մը ԶԼՄ-ներ� մ,

- հասարակ� թյան և իրենց` կանանց կողմի ց խտրական գործելակերպը չգիտակցելը:

Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ Ազգային ժողովին.

- իրականացնել  լայն բացատրական քարոզարշավ «Կանանց և տղամարդկանց 
հավասար իրավ� նքների և հավասար հնարավոր� թյ� նների ապահովման մասին» 
ՀՀ օրենքի օգտին, նախատեսել օրենք� մ հասարակական-քաղաքական կյանքի բոլոր 
ոլորտներ� մ գենդերային հավասար� թյան ապահովման մե խանիզմն եր,

- քննարկել ՀՀ ընտրական օրենսգրք� մ փոփոխ� թյ� ններ մտցնել�  և համամասնական 
ընտրակարգով քաղաքական կ� սակց� թյ� նների ց� ցակներ� մ կանանց ներ-
կայացված� թյան քվոտան մի նչև 30% բարձրացնել�  հարցը, ինչպես նաև օրենք� մ 
ամրագրել դր� յթ այն մասին, որ պատգամավորական մանդատից կնոջ հրաժարվել�  
դեպք� մ ազատված տեղը պետք է զբաղեցնի հաջորդ կինը կ� սակցական ց� ցակ� մ:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

ՀՀ կառավար� թյանը.

- ապահովել գենդերային հավասար� թյան նվաճման և քաղաքական գործ� նե� թյան 
ոլորտ� մ կանանց ներկայացված� թյան ընդլայնման � ղղ� թյամբ պետ� թյան 
մի ջազգային պարտավոր� թյ� նների կատար� մը` ողջ ծավալով,

- ստեղծել գենդերային քաղաքական� թյան և գենդերային  հավասար� թյան ապահովման 
ազգային մե խանիզմ` Գործող� թյ� նների պեկինյան ծրագրի հանձնարարականներին 
և ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի թիվ 6 Ընդ-
հան� ր հանձնարարականին, Եվրոպական Մի� թյան և Եվրոպայի խորհրդի երաշ-
խավոր� թյ� ններին համապատասխան,

- մի ջոցներ ձեռնարկել պետական գենդերային քաղաքական� թյան իրականացման 
արդյ� նավետ� թյան բարձրացման � ղղ� թյամբ, իրականացնել նախարար� թյ� նների 
և տարածքային իշխան� թյան մարմի նների կողմի ց  Գենդերային քաղաքական� թյան 
հայեցակարգի կատարման գործ� ն վերահսկող� թյ� ն, 

- իրականացնել լայնածավալ քարոզարշավ «Կանանց և տղամարդկանց հավասար 
իրավ� նքների և հավասար հնարավոր� թյ� նների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 
և երկրի հասարակական-քաղաքական կյանքի բոլոր ոլորտներ� մ գենդերապես 
հավասարակշռված մասնակց� թյան կարևոր� թյան մասին բնակչ� թյան  իրազեկ� -
թյան բարձրացման � ղղ� թյամբ,

- ձեռնարկել մի ջոցներ կառավարման համակարգ� մ` որոշ� մն երի կայացման մակար-
դակ� մ, կանանց ներկայացված� թյան ընդլայնման � ղղ� թյամբ,

- քաղաքական կ� սակց� թյ� նների գործ� նե� թյան ֆինանսավոր� մը կատարել` 
հաշվի առնելով նրանց կողմի ց իրականացվող գենդերային քաղաքական� թյ� նը և 
գործելակերպ� մ կանանց քաղաքական մասնակց� թյան ակտիվացմանը նպաստող 
գենդերային բաղադրիչի ինտեգրման աստիճանը,

- ձեռնարկել մի ջոցներ դպրոցական և բ� հական կրթ� թյան համակարգ� մ գենդերային 
դասընթացների ներդր� մն ընդլայնել�  � ղղ� թյամբ` հատ� կ � շադր� թյ� ն դարձ-
նելով իրավաբան� թյան և լրագր� թյան մասնագիտ� թյ� նների � սանողներին 
հասարակ� թյան գենդերային հիմն ախնդիրների վերաբերյալ խորը գիտելիքների 
հաղորդմանը և քաղաքական գործընթացներին կանանց մասնակց� թյան անհրա-
ժեշտ� թյան ըմբռնման ձևավորմանը,

- իրականացնել բնակչ� թյան գենդերային լ� սավոր� թյանն � ղղված ծրագրեր, 
այդ թվ� մ օգտագործելով հասարակական կազմակերպ� թյ� նների և ԶԼՄ-ների 
հնարավոր� թյ� նները,

- մշակել և պետական ծառայողների վերապատրաստման համակարգ� մ ներդնել 
արդիականացված մոդ� լներ և հատ� կ կրթական ծրագրեր` � ղղված գենդերային վեր-
լ� ծ� թյան և կառավար� թյան գործելակերպ� մ գենդերային բաղադրիչի ինտե գրման 
հմտ� թյ� նների ձևավորմանը,

- խրախ� սել ԶԼՄ-ներ� մ գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը և հասա-
րակական գիտակց� թյան մե ջ բոլոր մակարդակների իշխանական կառ� յցներ� մ 
գենդերապես հավասարակշռված ներկայացված� թյան հասնել�  կարևոր� թյան և 
անհրաժեշտ� թյան ըմբռնման ձևավորմանն � ղղված PR-արշավն երի անցկաց� մը:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Քաղաքական կ� սակց� թյ� ններին.

- մշակել և իրականացնել համալիր մի ջոցառ� մն եր կ� սակց� թյ� նների ծրագրեր� մ 
և քաղաքական գործելակերպ� մ գենդերային բաղադրիչի ինտեգրման � ղղ� թյամբ, 
իրագործել կ� սակց� թյ� նների անդամն երի նպատակասլաց և արդյ� նավետ գեն-
դերային լ� սավոր� թյ� ն,

- իրականացնել համալիր մի ջոցառ� մն եր կին առաջնորդների պատրաստման � ղ-
ղ� թյամբ, մշակել կ� սակց� թյ� նների ղեկավար մարմի ններ� մ կանանց առաջմղման 
և ներկ� սակցական ժողովրդավար� թյան ձևավորմանը նրանց մասնակց� թյան 
ակտիվացման մե խանիզմն եր,

- կատարելագործել կանանց քաղաքական լիդեր� թյան առաջմղման ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների ներդրման և իշխան� թյան համակարգ� մ` որոշ� մն երի կայաց-
ման մակարդակ� մ, կանանց ներկայացված� թյան ընդլայնման հարցեր� մ քաղա-
քական կ� սակց� թյ� նների կանանց խորհ� րդների և կանանց հասարակական 
կազմակերպ� թյ� նների համագործակց� թյան ձևերը:

Հասարակական կազմակերպ� թյ� ններին.

- գործելակերպ� մ ներդնել հասարակական-քաղաքական գործ� նե� թյանը կանանց 
նախապատրաստման արդյ� նավետ ձևեր, ներառյալ` քաղաքական-իրավական և 
տնտեսական գիտելիքների մակարդակի բարձրաց� մը, ընտրական քարոզարշավն երի 
կազմակերպման և ԶԼՄ-ների հետ համագործակց� թյան տեխնոլոգիաների � ս� ց� մը, 

- լայնորեն կիրառել մայրաքաղաք� մ և հանրապետ� թյան մարզեր� մ Կանանց 
լիդեր� թյան դպրոցների կազմակերպ� մը կին ակտիվիստներին հասարակական-
քաղաքական գործ� նե� թյան կազմակերպման ժամանակակից տեխնոլոգիաներն 
� ս� ցանել�  նպատակով, անցկացնել լիդեր� թյան հոգեբանական թրենինգներ,

- ավելի ակտիվ համագործակցել քաղաքական կ� սակց� թյ� նների հետ գենդերային 
հավասար� թյան առաջմղման հարցեր� մ, ընդգրկել կանանց լիդեր� թյան դպրոցներ� մ 
կ� սակց� թյ� նների կանանց խորհ� րդների անդամն երին և ակտիվիստներին:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Հոդված 9.

Քաղաքացի� թյան ձեռքբերման, փոփոխման կամ պահպանման 
կապակց� թյամբ կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավ� նքները

Հիմն ախնդիրը

Կոնվենցիայի համապատասխան դր� յթների մասին բնակչ� թյան լայն խավերի ցածր 
իրազեկ� թյ� նը:

Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց 
նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկ� մն եր� մ տվյալ 
հոդվածին անդրադարձ չի արվել:

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ 

ՀՀ Սահմանադրությունում (2005 թ.) և   ՀՀ «Քաղաքացիության մասին» օրենքում (1995 
թ.)  ամրագրված են կոնվենցիայի հիմն ական դրույթները քաղաքացիության ձեռքբեր-
ման, փոփոխման կամ պահպանման կապակցությամբ կանանց և տղամարդկանց հավա-
սար իրավունքների վերաբերյալ: ՀՀ «Քաղաքացիության մասին» օրենքում, կոնվենցիայի 
պահանջներին համապատասխան,  սահմանվել է նաև երեխայի քաղաքացի� թյ� նը՝ ծնող նե-
րի կողմի ց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու կամ Հայաս տա-
նի Հանրապետության քաղաքացիությունը կորցնելու կամ  երեխայի որդեգրման դեպքերում: 
Հասարակությունը թույլ է տեղեկացված օտարերկրացու հետ ամուսնության դեպ քում       
քաղաքացիության պահպանման կամ փոփոխման, ինչպես նաև երեխաների քաղաքացիու թյան 
առնչությամբ տղամարդկանց ու կանանց հավասար իրավունքների մասին: Չկա որևէ դատա-
կան գործ քաղաքացիության ձեռքբերման, փոփոխման կամ պահպանման կապակցու թյամբ 
կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության խախտման վերաբերյալ:

Երաշխավոր� թյ� ններ 

ՀՀ կառավար� թյանը և ՀՀ նախագահին առընթեր քաղաքացի� թյան հարցերի 
հանձնաժողովին 

- մշակել մի ջոցառ� մն եր պետական պաշտոնատար անձանց և քաղաքացիական 
ծառայողների շրջան� մ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերաց-
ման մասին կոնվենցիայի համապատասխան դր� յթների հետ կապված   գիտելիք ների 
ձեռքբերման և հարստացման � ղղ� թյամբ,

- աջակցել հասարակական կազմակերպ� թյ� նների գործ� նե� թյանը` բարձրացնել�  
կանանց իրավական գիտելիքների մակարդակը քաղաքացի� թյան հետ կապված բոլոր 
հարցեր� մ  տղամարդկանց և կանանց հավասար իրավ� նքների վերաբերյալ,

- լայնորեն  օգտագործել զանգվածային  լրատվամի ջոցների հնարավոր� թյ� ն ները 
քաղաքացի� թյան ձեռքբերման, փոփոխման կամ պահպանման կապակց� թյամբ 
կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավ� նքների լ� սաբանման և բնակչ� թյան լայն 
խավերի իրազեկ� թյան բարձրացման � ղղ� թյամբ:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Հոդված 10
Խտրական� թյան վերաց� մը կրթ� թյան ոլորտ� մ 

Հիմն ախնդիրները.

 Կրթ� թյան ոլորտ� մ զգայ� ն գենդերային քաղաքական� թյան բացակայ� թյ� նը:

 Կրթ� թյան համակարգ� մ աղջիկների ընդգրկված� թյան նվազման որոշակի 
վտանգի առկայ� թյ� նը:

 Բ� հեր� մ գենդերային խտրազատ� մը՝ ըստ մասնագիտ� թյ� նների:

 Կանանց թ� յլ ազդեց� թյ� նը կրթական քաղաքական� թյան մշակման վրա:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դի-
տարկ� մն երը Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առն-
չ� թյամբ54

 Նշելով, որ տարրական և մի ջնակարգ կրթությունը պետական ուսումն ական հաս-
տատություններում անվճար է, Կոմի տեն մտահոգված է, որ մի  շարք գործոնների, այդ 
թվում աղքատության զգալի մակարդակի և կանանց դերի ու պարտականությունների 
վերաբերյալ սոցիալական կարծրատիպերի պատճառով հարաբերականորեն բարձր է 
դպրոցից դուրս մն ացածների թիվը, հատկապես` ազգային փոքրամասնություննե րին 
պատկանող գյուղաբնակ աղջիկների շրջանում:

 Կոմի տեն նշում է, որ կանայք թերի են ներկայացված բարձրագույն ուսումն ական հաս-
տատությունների դոկտորական մակարդակում:

 Կոմի տեն նաև այն կապակցությամբ է անհանգստացած, որ կանայք շարունակում են 
կենտրոնանալ ավանդական կանացի առարկաների ուսումն ասիրման վրա:

 Կոմի տեն նաև մտահոգություն է արտահայտում կրթության ոլորտում  կանանց` որպես 
պրոֆեսորների, ավագ դասախոսների ու հետազոտողների ցածր թվաքանակի առն-
չությամբ, ինչպես նաև գիտական հաստատություններում և ղեկավար պաշտոններում:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնարարականները   
Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ55

Կոմի տեն հորդորում է մասնակից պետությանը.
 վերացնել այն խոչընդոտները, որոնք խանգարում են աղջիկներին շարունակելու                             

իրենց կրթությունը,

54.  Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումն երը / 
43-րդ նստա շրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 30:

55.  Նույն տեղում, կետ 31:

ՄԱՍ 3__________________________
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

 անցկացնել սեմի նարներ և իրազեկման բարձրացման մի ջոցառումն եր, որպեսզի օգնեն 
ծնողներին գիտակցելու աղջիկների համար կրթության կարևորությունը, և հատուկ 
մի ջոցներ ձեռնարկել, որոնք հնարավորություն կտան կրթությունը կիսատ թողած կանանց 
ու աղջիկներին վերադառնալու կրթական համակարգ իրենց տարիքին համապատասխան 
ուսումն ական պայմաններով,

 շարունակել իրականացնել բոլոր դասագրքերի վերանայումը, որպեսզի վերացվեն 
գենդերային դերեր պարունակող կարծրատիպերը, և այնպիսի ծրագրեր իրականացնել, 
որոնք նպաստեն աղջիկների կողմի ց ոչ ավանդական առարկաների ընտրությանը,

 որդեգրել  քաղաքականություն, որը թույլ կտա մե ծացնել կանանց՝ որպես հետազոտողնե-
րի թիվը դոկտորանտուրա յում, գիտական հաստատությունների բարձր աստիճաննե-
րում, հատկապես՝ գիտական ոլորտում և  կրթական համակարգի բոլոր մակարդակների 
որոշումն եր կայացնող պաշտոններում:

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ 

Կրթության համակարգի բարեփոխումն երի արդյունքում դպրոցը դարձել է եռաստիճան` 
ուսուցման 12 տարի տևողությամբ. տարրական կրթություն (1-4 դասարաններ), հիմն ական 
ընդհանուր կրթություն  (մի նչև 9-րդ դասարանը ներառյալ), ավագ դպրոց (10-12 դասարաններ): 
Միջնակարգ կրթությունը պետական ուսումն ական հաստատություններում անվճար է:

Դպրոցահասակ երեխաների ճնշող մե ծամաս նու թյունը` անկախ սեռից, հնարավորություն 
ունի իրականացնելու հիմն ական ընդհանուր  կրթու թյու ն ստանալու սահմանադրական իրա-
վունքը: 2012/2013 ուսումն ական տարում պետական և ոչ պետական հանրակրթական դպրոց-
ներում աղջիկները կազմում էին սովորողների ընդհանուր թվի 48,0%-ը56: Տարրական և 
հիմն ական դպրոցում աղջիկների թիվը կազմում էր 47,0%, ավագ դպրոցում` 52%57: Գենդերա-
յին հավասարության ցուցանիշը58 2012 թ. կազմե լ է 1,06, ընդ որում տարրական դպրոցում`                      
1,02, հիմն ական դպրոցում` 1,02, ավագ դպրոցում` 1,2159:

Սակայն կրթության համակարգի օպտիմալացման և հանրակրթության եռաստիճան 
համակարգի անցման պայմաններում առաջացել է ավագ դպրոցից աղջիկների դուրս մն ա լու 
վտանգ` կապված այն հանգամանքի հետ, որ ոչ բոլոր բնակավայրերում են առկա  այդ աստիճա-
նի դպրոցներ:

Ավագ դպրոցի պարտադիր չլինելու, գյուղական բնակավայրերում ավագ դպրոցներին կից 
գիշերօթիկների և գյուղերի մի ջև կանոնավոր տրանսպորտային ապահովման բացակայության, 
բնակչության սոցիալական խորը շերտավորման և աղքատության բարձր մակարդակի, 
դեռահասներին գյուղատնտեսական աշխատանքներում ներգրավման պայմաններում մա ղում-
ներն ավագ դպրոցից աճելու մի տում կունենան:

56. Հանրակրթական հաստատությունների գործունեություն //Հայաստանի Հանրապետության սո ցիա-
լական վիճակը 2012 թվականին և դինամի կ շարքեր, վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ ազգային 
վիճակագրական ծառայություն, 2013 թ., http://www.armstat.am/fi le/article/soc_12_3-4.pdf ,  էջ 29:

57. Նույն տեղում, էջ 33:
58. Գենդերային հավասարության ցուցանիշն առաջին անգամ է ներառվել վիճակագրական ժողովածուի 

մե ջ և ցույց է տալիս տղաների համախառն ընդգրկվածության ցուցանիշի նկատմամբ աղջիկների 
համախառն ընդգրկվածության ցուցանիշի հարաբերակցության գործակիցը:

59. Նույն տեղում:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

ՀՀ կառավարությունը հիմն ախնդիրը լուծելու և գյուղաբնակ երեխաներին լրիվ ընդհա նուր 
կրթություն ստանալու հնարավորություն տալու նպատակով  որոշում է ընդունել գյուղե րում 
ժամանակավորապես պահպանել մի ջնակարգ հանրակրթական դպրոցները, որի արդյուն քում 
աղջիկների մաղումը բարձր դասարաններից որոշ չափով կրճատվել է` կազմե լով դպրոցից դուրս 
մն ացած երեխաների 34%-ը, այդուհանդերձ հեռանկարում գյուղաբնակ երեխաների համար 
լրիվ ընդհանուր կրթություն ստանալու հնարավորության ապահովման խնդիրը լիարժեք լուծում                   
չի ստացել: 

2012 թ. Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմի ց անցկացված ուսումն ասիրության 
արդյունքները բացահայտել են, որ աղջիկները կազմե լ են 41% այն երեխաների թվում, որոնք 
չեն ավարտել ավագ դպրոցը, որովհետև ծնողներն արգելել են շարունակել կրթությունը 
(ընդ որ� մ  � ս� մն ասիր� թյամբ չեն պարզվել այդ արգելման պատճառները), 33%-ը դուրս է 
մն ացել դպրոցից ծանր սոցիալ-տնտեսական պայմանների և 35%-ը` ուսումը շարունակելու 
ցանկության բացակայության պատճառով60: Դպրոցում ուսումը շարունակած և հետագայում 
այն ավարտած երեխաների, այդ թվում աղջիկների մասնաբաժնի բացահայտման ուղղությամբ 
ուսումն ասիրություններ չեն անցկացվել:

Հանրակրթական դպրոցում ուսումն ական ծրագրերը և կրթության բովանդակությունը 
աղջիկների և տղաների համար նույնն են: Դպրոցական կրթության ծրագրերում գենդերային 
բաղադրիչը բացակայում է, գործելակերպ չի դարձել և չի իրականացվում դպրոցական 
ծրագրերի, դասագրքերի և մե թոդական ձեռնարկների գենդերային վերլուծությունը: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը չի կատարել Կանանց նկատմամբ 
խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի հանձնարարականը, այն է` «շարունակել 
իրականացնել բոլոր դասագրքերի վերանայումը, որպեսզի վերացվեն գենդերային դերեր 
պարունակող կարծրատիպերը, և այնպիսի ծրագրեր իրականացնել, որոնք կնպաստեն 
աղջիկների կողմի ց ոչ ավանդական առարկաների ընտրությանը»: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը չի շարունակել 2005-2008 թթ. ընթացքում 
կուտակած փորձը,  երբ  մի ջին  հանրակրթական  և  բարձրագույն դպրոցում գենդերային 
կրթության ինստիտուցիոնալացման ուղղությամբ Համալսարանական կրթությամբ կանանց 
ասոցիացիայի Գենդերային հետազոտությունների կենտրոնի և նախարարության համատեղ 
աշխատանքի արդյունքում մշակվել են մի ջին հանրակրթական դպրոցի բարձր դասարաններում 
գենդերային գիտելիքների դասավանդման ծրագիր, դասագիրք և մե թոդական ձեռնարկ, 
ստեղծվել են մի  շարք դասընթացների պետական կրթական չափորոշիչներ, ծրագրեր 
և ուսումն ական ձեռնարկներ բարձրագույն ուսումն ական հաստատությունների համար, 
վերապատրաստվել են դասատուներ ինչպես բարձրագույն, այնպես էլ հանրակրթական 
դպրոցի համար, կուտակվել է գենդերային կրթության ներդրման զգալի փորձ:

Դպրոցներում դաստիարակչական աշխատանք  չի տարվում մասնագիտական կողմ-
նո րոշման ուղղությամբ, աղջիկները չեն ընտրում իրենց սեռի համար ոչ ավանդական 
մասնագիտություններ, որը բարդացնում է հետագայում նրանց աշխատանքի տեղավորումն 
ավելի բարձր վարձատրվող մասնագիտություններով, ինչպիսիք են ավանդաբար  «տղա-
մարդկանց» մասնագիտությունները: Հանրակրթական դպրոցների դաստիարակչական 
աշխատանքներում գենդերային մոտեցումը հաշվի չի առնվում, ինչը հետևանք է նաև այն 
իրողության, որ մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման համակարգում կրթության և 
դաստիարակության գենդերային հիմն ախնդիրներին պատշաճ տեղ չի հատկացվում:

60. Նույն տեղում, էջ 42:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

2005 թ. Հայաստանը մի ացել է Բոլոնյան հռչակագրին` ստանձնելով բուհական և 
հետբուհական կրթությունը դրա պահանջներին համապատասխանեցնելու պարտավորություն: 
2012 թ. հունիսին Հայաստանը պաշտոնապես ստանձնեց  2012-2015 թթ. Բոլոնյան գործընթացի 
քարտուղարության ձևավորման գործառույթները: Չնայած տվյալ հանգամանքը երկրի վրա 
պարտավորություն է դնում անցկացնելու նպատակասլաց և պատասխանատու աշխատանք` 
ուղղված  երկրում իրականացվող բարձրագույն և մի ջին մասնագիտական կրթական 
համակարգերի վերակառուցման արդյունավետության բարձրացմանը, այդուհանդերձ վերա-
կառուցումը և ձեռնարկվող մի ջոցները բավարար չեն ժամանակի մարտահրավերներին 
համապատասխանելու առումով: 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության՝ յուրաքանչյուր քաղաքա-
ցի ունի մրցութային հիմունքներով անվճար պետական բարձրագույն և այլ մասնագիտա կան 
կրթական հաստատություններում կրթություն ստանալու իրավունք: 2012/2013 ուսումն ական 
տարում բարձրագույն ուսումն ական հաստատություններ ընդունված ուսանողների թվում 
աղջիկները կազմում են 53%, իսկ ավարտածների թվում` 55%61: Գենդերային հավասարության 
ցուցանիշը կազմե լ է 1,0762:

Աղքատ� թյան բարձր մակարդակի, � սանողական վարկերի ցածր մատչելի� թյան 
պատճառով մե ծացել է բարձրագ� յն կրթ� թյամբ � սանողների ընդգրկված� թյան նվազման 
վտանգը: Բարձր վարկանիշ ունեցող պետական բուհերի առավել բարձր վարկանիշով 
մասնագիտությունների ֆակուլտետներում, ինչպիսիք են «իրավագիտությունը» և «մի ջազգային 
հարաբերությունները» Երևանի պետական համալսարանում, անվճար տեղեր չկան: 2013 թ. 
պետական բուհերում ուսման վարձի բարձրացումը կհանգեցնի անապահով ընտանիքներից 
երիտասարդների, առաջին հերթին աղջիկների բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարա-
վորությունների նվազման: 

Երկրում չեն իրականացվում աղջիկների և կանանց` իրենց սեռի համար ոչ ավանդական 
մասնագիտության ընտրությունը  խրախուսող ծրագրեր: Բուհերում դեռևս պահպանվում է 
գենդերային խտրազատումը այնպիսի մասնագիտություններում, ինչպիսիք են տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաները և տեղեկատվական անվտանգությունը, որտեղ աղջիկները կազ մում 
են բոլոր ուսանողների 28%-ը, գյուղմթերքների սեկտորը` 27%, էներգետիկան, էներգե տիկ 
մե քենաշինությունը և էլեկտրատեխնիկան` 7%, տրանսպորտային համակարգերը` 3%, ռազմա-
կան կրթությունը` 2%:

Պահպանվում է գենդերային անհավասարակշռությունը հետբուհական կրթության հա-
մակարգում: 2012 թ. տվյալներով` կանայք ասպիրանտուրայում կազմում էին 38%, ավար տածնե-
րի թվում` 29%, թեկնածուական թեզը պաշտպանածների` 49%: Կանանց ներ կայացվածությունը 
դոկտորանտուրայում կազմում է ընդամե նը 23%63:

Կանանց զգալիորեն ցածր ներկայացվածությունը գիտական հաստատություններում, 
հատկապես` դոկտորանտուրայի մակարդակում,  հետագայում հանգեցնում է գենդերային 
խտրազատման բուհերի և գիտահետազոտական հիմն արկների պաշտոնեական կառուցված-
քում: ՀՀ Գիտությունների ազգային  ակադեմի այի գիտական ինստիտուտների տնօրենների 
թվում ոչ մի  կին չկա:

61.Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն//Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 
2012 թվականին և դինամի կ շարքեր, վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայություն, 2013 թ., http://www.armstat.am/fi le/article/soc_12_11-12.pdf , էջ 178:

62.Նույն տեղում: 
63.Նույն տեղում:
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2011 թ. կանայք կազմում էին պետական բուհերի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի  
48,6%-ը և ոչ պետական բուհերի` 52,1%-ը: Պետական մի ջին մասնագիտական ուսումն ական 
հաստատությունների դասատուների կազմում կանայք 75,7% են, իսկ ոչ պետականներում` 77,3%: 
Միաժամանակ կանանց ներկայացվածությունը բուհերի և մի ջին մասնագիտական ուսումն ա-
կան հաստատությունների ղեկավարության կազմում ցածր է մն ում: Կանայք կազմում են 12,5% 
պետական բուհերի ռեկտորների և պրոռեկտորների, 17,3%` դեկանների, 23,4%` ամբիոնների 
վարիչների  թվում64:

Կանանց ցածր ներկայացված� թյ� նը պետական բարձրագ� յն և մի ջին մասնագիտական 
� ս� մն ական հաստատ� թյ� նների ղեկավար� թյան կազմ� մ հանգեցն� մ է ամբողջ� թյամբ 
կրթական քաղաքական� թյան մշակման վրա նրանց ազդեց� թյան նվազման:

Ոչ պետական բուհերի համակարգում կանանց ներկայացվածությունը ղեկավարության 
կազմում որոշ չափով ավելի բարձր է. կանայք կազմում են  52% ռեկտորների և պրոռեկտորների, 
45%` դեկանների, 76%` ամբիոնների վարիչների թվում65: Ոչ պետական բուհերում ղեկավար 
պաշտոններում կանանց բարձր տոկոսը, պետական բուհերի համե մատ, ավելի ցածր 
աշխատավարձի հետևանք է:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կառուցվածքում կրթության ոլորտում 
գենդերային քաղաքականության համար պատասխանատու կառույց գոյություն չունի, չկան 
գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը և գենդերային խտրականության վերացմանն 
ուղղված ծրագրեր: 

Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարար� թյանը.

- իրականացնել հանրակրթ� թյան համակարգից գյ� ղաբնակ աղջիկների դ� րս մն ալ�  
նվազեցմանն � ղղված որոշակի և նպատակասլաց մի ջոցներ,

- շար� նակել հանրակրթական դպրոցների սովորողների և � սանողների գենդերային 
իրազեկ� թյան բարձրացմանն � ղղված գենդերային կրթ� թյան ինստիտ� ցիոնալաց� մը,

- անցկացնել � ս� մն ական ծրագրերի և դպրոցական դասագրքերի գենդերային վերլ� -
ծ� թյ� ն գենդերային կարծրատիպերը վերացնել�  նպատակով,

- իրականացնել մի ջոցառ� մն եր հատ� կ ծրագրերի ներդրման � ղղ� թյամբ հանրա-
կրթական դպրոցների դաստիարակչական աշխատանքների համակարգ� մ կանանց 
իրավ� նքների, հասարակ� թյան մե ջ և ընտանիք� մ նրանց դերի վերաբերյալ գենդերային 
կարծրատիպերի փոփոխման նպատակով, 

- մշակել և ներդնել զգայ� ն գենդերային ց� ցիչներ կրթ� թյան ոլորտի բոլոր աստիճանների 
համար`  նպատակ � նենալով աղջիկներին և տղաներին որակյալ կրթ� թյ� ն ստանալ�  
հավասար հնարավոր� թյ� նների ապահով� մը,

- մշակել աղջիկների կողմի ց` իրենց սեռի համար ոչ ավանդական, աշխատաշ� կայ� մ 
բարձր պահանջարկ � նեցող մասնագիտ� թյ� նների ընտր� թյ� նը  խրախ� սող ծրագրեր, 

64.  Հայաստանի կանայք և տղամարդկիկ: Վիճակագրական գրքույկ, 2012, էջ 79:
65.  Նույն տեղում, էջ 80:
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- ձեռնարկել մի ջոցներ ծնողական համայնքի հետ, հատկապես` գյ� ղական 
բնակավայրեր� մ, հանրակրթական դպրոցների մանկավարժական կոլեկտիվն երի 
աշխատանքի կատարելագործման � ղղ� թյամբ, նրանց շրջան� մ անցկացնել ավելի լայն 
և նպատակամե տ տեղեկատվական-բացատրական աշխատանք աղջիկների իրավ� նք-
ների և երկրի հասարակական-քաղաքական կյանք� մ կանանց դերի վերաբերյալ,

- ՀՀ Գիտ� թյ� նների ազգային ակադեմի այի հետ համատեղ մշակել և իրականացնել 
գիտական հետազոտ� թյ� նների պլաններ� մ գենդերային հիմն ախնդիրների ներառմանն 
� ղղված մի ջոցներ,

- մշակել համալսարաններ� մ և ակադեմի ական հաստատ� թյ� ններ� մ, մասնավորապես` 
դոկտորանտ� րայ� մ, կանանց գիտական գործ� նե� թյան խթանմանն � ղղված հատ� կ 
մի ջոցներ,

- ձեռնարկել կրթ� թյան համակարգ� մ բոլոր կարգերի սովորողների և լայն հասա-
րակայն� թյան համար գենդերային հիմն ախնդիրների �  գենդերային հավա սա ր� թյան 
վերաբերյալ գիտահանրամատչելի գրական� թյան մշակմանը և հրատարակմանն 
� ղղված մի ջոցներ,

- մշակել և իրականացնել շար� նակական կրթ� թյան հատ� կ ծրագրեր կանանց հա-
մար` � ղղված աշխատանքն ընտանեկան պարտական� թյ� նների կատարման հետ 
զ� գակցել�  հնարավոր� թյ� նների ընդլայնմանը,

- մշակել և իրականացնել կրթ� թյան և գիտ� թյան համակարգ� մ բարձր պաշտոնեական 
մակարդակներ� մ կանանց և տղամարդկանց հավասարակշռված գենդերային նեկայաց-
ված� թյան ապահովմանն � ղղած մի ջոցներ:
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Հոդված  11
Զբաղված� թյան ոլորտ� մ կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերաց� մը

Հիմն ախնդիրները.

 Կանանց փաստացի մի ջին աշխատավարձի էապես ցածր մակարդակը տղամարդ-
կանց համե մատ:

 Հորիզոնական և � ղղահայաց գենդերային խտրազատ� մը զբաղված� թյան ոլոր-
տ� մ և աշխատաշ� կայ� մ: 

 Պաշտոնապես գրանցված գործազ� րկների շրջան� մ կանանց էապես բարձր մասնա-
բաժինը:                                                         

 Կանանց մասնակի զբաղված� թյ� նը, կենտրոնաց� մը տնտես� թյան ցածր վար-
ձատր� թյամբ ճյ� ղեր� մ և մե ծ չափերով ընդգրկված� թյ� նը ոչ եկամտաբեր գոր-
ծ� նե� թյան մե ջ:

 Կանանց անբավարար ներկայացված� թյ� նը տնտես� թյան կարգավորման վերին 
օղակներ� մ և մասնավոր ընկեր� թյ� նների խորհ� րդներ� մ: 

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ 
դիտարկ� մն երը Հայաստանի ներկայացրած համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական 
զեկ� յցի վերաբերյալ66

 Կոմի տեն լուրջ մտահոգություն է հայտնում աշխատաշուկայում շարունակվող թե՛ 
ուղղահայաց, թե՛ հորիզոնական գենդերային տարաբաժանման և գենդերային 
հավասարությանը հասնելուն մի տված կոնկրետ օրենսդրական մի ջոցների 
բացակայության առնչությամբ: 

 Կոմի տեն նշում է կանանց շրջանում գործազրկության բարձր մակարդակը և կանանց 
կենտրոնացումը մասնակի զբաղվածության, ցածր վարձատրվող ոլորտներում, 
ինչպիսիք են առողջապահությունը, կրթությունը, գյուղատնտեսությունն ու ոչ 
պետական սեկտորները: 

 Հատուկ մտահոգություն է հայտնում աշխատավարձի առկա տարբերության և 
աշխատավարձի տարբերության հասկացողության  բացակայության, ինչպես նաև 
կառավարման վերին օղակներում և մասնավոր ընկերությունների խորհուրդներում 
կանանց ցածր ներկայացվածության և աշխատավայրում կանանց նկատմամբ 
սեռական ոտնձգությունների կանխարգելմանն ուղղված մշտական արդյունավետ 
մի ջոցների բացակայության առնչությամբ: 

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձ նարարականները 
խտրական� թյան վերացման կապակց� թյամբ Հայաստանի ներկայացրած համատեղ 
երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի վերաբերյալ67

 Կոմի տեն հորդորում է մասնակից պետությանն ընդունել քաղաքականություն և 
կոնկրետ օրենսդրական մի ջոցներ` արագացնելու կանանց նկատմամբ աշխատան-

66. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումները / 
43-րդ  նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ  32:

67.  Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզչափակիչ դիտարկուները/                   
     43-րդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ  33:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

քային  խտրականության վերացումը և աշխատել հասնելու կանանց համար փաստացի 
հավասար հնարավորությունների աշխատաշուկայի բոլոր մակարդակներում, այդ թվում 
նաև ձեռնարկել բոլոր մի ջոցները աշխատավայրում կանանց նկատմամբ սեռական 
ոտնձգությունների դեմ: 

 Կոմի տեն հորդորում է մասնակից պետությանը մշակելու  գենդերային չափանիշ ների 
վրա հիմն ված պաշտոնի գնահատման համակարգեր՝ նպատակ ունենալով վերաց նել 
տղամարդկանց և կանանց աշխատավարձի մի ջև առկա տարբերությունը և կիրառե լու 
աշխատավարձի հավասարեցում: 

 Կոմի տեն խրախուսում է մասնակից պետությանը շարունակել աշխատավարձի 
բարձրացմանն ուղղված ջանքերը պետական համակարգի այն ճյուղերում, որոնցում մե ծ 
մասամբ կանայք են աշխատում: 

 Նաև առաջարկում է, որ մասնակից պետությունն  ավելի լայնորեն օգտագործի 
ժամանակավոր հատուկ մի ջոցները` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 1-ին 
կետի և Կոմի տեի թիվ 25 Ընդհանուր հանձնարարականի, հաստատելով քանակական 
շեմե ր՝ ժամանակացույցներով կամ քվոտաներ արտադրատեխնիկական, ներառյալ ոչ 
ավանդական աշխատանքների ուսուցման մե ջ կանանց ներգրավման հասանելիու թյան 
և  կրթության շարունակման համար և առաջ մղելով կանանց՝ զբաղեցնելու առավել 
բարձր պաշտոններ պետական հատվածում:    

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ 

 ՀՀ Սահմանադրությունը, աշխատանքային օրենսգիրքը և «Աշխատանքի պետական 
տեսչության մասին» օրենքը ամրագրում են համարժեք աշխատանքի դիմաց հավասար 
վարձատրության սկզբունքը` արգելելով սեռի հատկանիշով տարաբաժանումը աշխատա-
շուկայում և զբաղվածության ոլորտում: Սակայն դե ֆակտո գործունեության բոլոր 
բնագավառներում, անկախ զբաղվածության բնույթից կամ կարգավիճակից, տղամարդկանց 
վաստակած մի ջին ամսական զուտ  եկամուտն էապես գերազանցում է կանանց վաստակածը:  
2012 թ.  հանրապետության մասշտաբով կանանց մի ջին ամսական զուտ  եկամուտը կազմե լ 
է տղամարդկանց եկամտի 59%-ը, իսկ մի ջին ամսական աշխատավարձը՝ տղամարդկանց 
աշխատավարձի 64,4%-ը68: Ճիշտ է,  վերջին տասնամյակում այս ցուցանիշն ունեցել է դրական 
շարժընթաց, քանի որ 2003 թ. կանանց մի ջին աշխատավարձը կազմում էր տղամարդկանց 
աշխատավարձի 42%-ը69, սակայն, ըստ էության, կանանց աշխատանքային գործունեության 
նկատմամբ ակնհայտորեն  պահպանվում է ինչպես ուղղահայաց (կարիերայի աստիճանների 
ոչ հավասար մատչելիություն), այնպես էլ հորիզոնական (ըստ մասնագիտությունների և 
սեկտորների) խտրականությունը:  

Հայաստանում աշխատավարձի գենդերային խզումը  հետևանք է կանանց խտացման ցածր 
վարձատրությամբ աշխատատեղերում կամ ոլորտներում. առողջապահություն, կրթություն, 
գիտություն, մշակույթ: Ընդ որում, տարիներ շարունակ մասնագիտական (հորիզոնական) 
խտրազատման կտրվածքով փոփոխությունները տեղի են ունենում  կանանց համար անցանկա-
լի ուղղություններով. կանանց զբաղվածությունը և եկամուտը հարաբերականորեն կրճատվում 

68. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ: Երևան, 2013, էջ 134, 135:
69. Նույն տեղում, 2005, էջ 81:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

են տնտեսության այն ճյուղերում (ֆինանսավարկային ոլորտ, հանքարդյունաբերություն, 
էներգետիկա, բնակարանային-կոմունալ տնտեսություն), որոնցում եկամուտները համե մա-
տաբար բարձր են: Ստացվում է, որ երկրի տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում կանանց 
ներգրավվածության մակարդակը հակադարձ համե մատական է  ճյուղում  առկա աշխատա-
վարձի մե ծությանը: 

Զբաղվածության ոլորտում գոյություն ունեցող հորիզոնական տարաբաժանումը հաճախ 
բացատրվում է սեռերի նախընտրություններով, բայց իրականում շատ ավելի անհանդուրժելի 
է ուղղահայաց խտրազատումը: ՀՀ-ում նույնիսկ տնտեսության «կանացի» դեմք ունեցող 
ճյուղերում կանանց մի ջին աշխատավարձն էապես ցածր է տղամարդկանցից, չնայած նրան, 
որ կանանց կրթական ցենզը կամ  մասնագիտական որակավորումը նույնիսկ ավելի բարձր է:  
Սա ակնհայտորեն դրսևորվում է առողջապահական, ապահովագրական, վարկային և մի  շարք 
այլ համակարգերում, որոնցում գործող հաստատություններն ու դրանց ստորաբաժանումն երը 
հիմն ականում գլխավորում են տղամարդիկ: Այսպես,  բժիշկների ընդհանուր թիվը երկրում 
կազմում է 13180 մարդ, որից կանայք` 8770 (66,5%):  Սակայն  հանրապետությունում գործող 
97 հիվանդանոցային հաս տատությունների տնօրենների թվում մի այն 14 -ն են կին (15%): Եթե 
հաշվի առնվի նաև այն փաստը, որ ընդհանուր բուժաշխատողների ստորին մակարդակում 
(բուժքույրեր, խնամողներ, սանիտարներ և այլն) գրեթե աշխատում են մի այն կանայք, ապա  
պարզ կդառնա, որ ամբողջությամբ վերցրած` առողջապահության ոլորտում եկամուտների 
գենդերային տարբերակվածությունն անընդունելի չափերով մե ծ է:  

Զբաղվածության ոլորտում աչքի է զարնում նաև գենդերային խտրազատումը` 
կախված սեփականության ձևից:  Առողջապահության  ոլորտում  ձևավորված իրավիճակը 
բավականա չափ բնութագրական է բոլոր ճյուղերի համար. 15 մասնավոր հիվանդանոցային 
հաստատություններից ընդամե նը մե կի տնօրենն է կին:  Տնտեսության պետական հատվածում, 
որտեղ աշխատավարձը, մասնավորի համե մատ, նկատելիորեն   ցածր է,  ավելի շատ կին է 
զբաղված, քան տղամարդ, թեև ղեկավար պաշտոնների մե ծ մասը  դարձյալ զբաղեցնում 
են տղամարդիկ: Այս իրողությունները ոչ այլ ինչ են, քան թաքնված խտրականություն 
զբաղվածության և աշխատավարձի ոլորտներում: 

  ՀՀ-ում  տղամարդկանց և կանանց զբաղվածության կառուցվածքի վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ աշխատանքի վարձատրության գենդերային տարբերությունները խորա նում 
են աշխատաշուկայի ցածր վարձատրվող սեգմե նտներում, որոնցում գերակշռում են կանայք, 
և մե ղմվում  կանանց կրթվածության բարձր մակարդակով՝ նպաստելով աշխատավարձի 
տարբերության կրճատմանը: Մասնագիտական առաջխաղացման հարցում գենդերային 
խտրազատման առկայությունն արտացոլում է հասարակության մե ջ տղամարդկանց և կանանց 
սոցիալական դերերի ընկալման կարծրատիպերը, որոնք բացասաբար են անդրադառնում 
տնտեսության կառուցվածքի վրա, նվազեցնում դրա ներուժը, վերարտադ րում գենդերային 
անհավասարակշռությունը և ամրապնդում թաքնված խտրականությունը: 

Զբաղվածության ոլորտում առկա գենդերային տարաբաժանումը բացահայտվում է 
աշխատաշուկայի առանձին բնութագրիչների (զբաղվածության կարգավիճակ, գործազրկու-
թյան տևողություն, կրթություն, տարիք, ամուսնական վիճակ, եկամտի մակարդակ  և այլն) 
կտրվածքով տնտեսապես ակտիվ բնակչության սեռային կազմի    վերլուծությամբ:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

 2012 թ. դրությամբ երկրի աշխատանքային ռեսուրսները գնահատվում են 2 260,8 հազ. 
մարդ, այդ թվում 1 256,1  հազ.  (55,5%) կին և 1 004,7   հազ.  (44,5%) տղամարդ, սակայն տնտեսապես 
ակտիվ է կանանց 55,2%-ը, իսկ տղամարդկանց՝ 72,1%-ը: Զբաղվածների ընդհանուր թվում 48%-ը 
կանայք են,  52%-ը՝ տղամարդիկ70:  

Վարձու աշխատողների կարգավիճակում կանանց և տղամարդկանց տարբերությունն 
էական չէ (47%-ը՝ կին, 53%-ը՝ տղամարդ), սակայն ինքնազբաղվածների և հատկապես 
գործատուների դեպքում  տղամարդկանց բաժինն անհամե մատ մե ծ է (ավելի քան  80%),  
դրան հակառակ՝  ընտանիքի չվարձատրվող անդամն երի թվում շուրջ 2/3-ը կանայք են: 
Տնային տնտեսության մե ջ կանանց անվարձահատույց գործունեությունը որևէ արժեքային 
գնահատական չի ստանում և չի արտացոլվում ազգային հաշիվն երի համակարգում:

Երկրի տնտեսական և հասարակական կյանքում տղամարդկանց և կանանց իրական 
ավանդի գնահատման հարցում  կարևոր հստակեցումն եր են մտցնում ժամանակի բյուջեի 
գենդերային կտրվածքով ուսումն ասիրությունները, որոնք Հայաստանում իրականացվել են   
երկու անգամ՝ 2004 թ. և 2008 թ.:  Համե մատական վերլուծությունների արդյունքները գրեթե 
չեն տարբերվում և  վկայում են այն մասին, որ տղամարդիկ երեք անգամ ավելի շատ ժա-
մանակ են ծախսում եկամտաբեր գործունեության վրա, կանայք էլ հինգ անգամ ավելի շատ 
ժամանակ` տնային տնտեսության և ընտանիքի անդամն երի խնամքի վրա: Ընդհանուր առմամբ 
տղամարդիկ 30%-ով ավելի շատ ազատ ժամանակ ունեն, քան կանայք:  Ժամանակի բյուջեի 
վերլուծությունները կարևորվում են ոչ մի այն կանանց տնային աշխատանքի գնահատման, այլև 
երկրի ֆինանսական համակարգում, մասնավորապես` կանանց կենսաթոշակային ապահովման 
հարցում՝ դրա փոխհատուցմանն ուղղված որոշակի մի ջոցների հատկացումը հիմն ավորելու 
առումով: 

ՀՀ-ում բնակչության զբաղվածության և սոցիալական հիմն ախնդիրների լուծման 
արդյունավետ ուղի է դիտվում տնտեսության մասնավոր հատվածի,  մասնավորապես՝ փոքր 
և մի ջին ձեռնարկատիրության (ՓՄՁ) առաջանցիկ զարգացումը՝ հաշվի առնելով նաև ոլորտի 
գենդերային առանձնահատկությունները: Հայաստանում մասնավոր ձեռնարկատիրությանն 
աջակցություն ցուցաբերող կազմակերպությունները հիմն ականում իրականացնում են 
ընդհանրական գործառույթներ՝ առանց կին գործարարների յուրահատուկ կարիքների 
բացահայտման: Արդյունքում ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմի ց կազմակերպվող մասնագիտական 
ուսուցման դասընթացներում կանայք ավելի մե ծ ընդգրկվածություն ունեն, սակայն ֆինանսական 
աջակցության ծրագրերով հատկացվող մի ջոցները մե ծ մասամբ բաժին են հասնում 
տղամարդկանց: ՓՄՁ ոլորտում կանանց տնտեսական ակտիվության, ինչպես նաև եկամտի 
համե մատաբար ցածր մակարդակը Հայաստանի պարագայում մե ծապես պայմանավորված 
է շատ կանանց համար եկամտաբեր գործունեությունը, հատկապես՝ գործարարության 
որոշակի տեսակները (ռեստորանային, ժամանցային, հյուրանոցային բիզնես) ընտանեկան 
պարտականությունների հետ լիարժեքորեն համատեղելու ցածր հնարավորություններով: 
Վերոնշյալը վկայում է  նաև ՓՄՁ ոլորտում կին ձեռնարկատերերի նկատմամբ փաստացի 
խտրականության  մասին:

     ՀՀ  «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության տվյալներով` 2013 թ. սկզ բի 
դրությամբ հանրապետությունում պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը  69400 մարդ 
է, որից 49200-ը կամ գրանցվածների 71%-ը՝ կանայք, և ըստ այդմ պաշտոնական գործազրկության 

70. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ:  Երևան, 2013, էջ  107-108:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

մակարդակը կազմում է 6%71:  Սակայն այս  տվյալները հեռու են իրականությունից և չեն  
արտացոլում թաքնված գործազրկության մասշտաբները: 

     Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտությունների արդյունքներով՝ Հայաստանում վեր-
ջին տասը տարում իրական գործազրկության մակարդակը կրճատվել է շուրջ երկու անգամ և 
2012 թ. դրությամբ կազմում է 17,2%72: Ընդ որում, կանանց և տղամարդկանց գործազրկության 
մակարդակների (համապատասխանաբար՝ 52% և 48%) տարբերությունը մե ծ չէ: Խնդիրն այն է, 
որ երկրում տնտեսական վայրիվերումն երի վերջին մի  քանի տարիների ընթացքում գործազուրկ 
կանանց թիվն  ավելի քան 5000 մարդով ավելացել է, իսկ գործազուրկ տղամարդկանցը՝ նույն-
չափ կրճատվել, ինչը վկայում է տնտեսական ճգնաժամե րի բացասական ազդեցություններից 
կանանց թույլ պաշտպանվածության մասին: 

 Գործազրկության  գենդերային վերլուծությունը բացահայտում է նաև տարիքի և 
ամուսնական վիճակի կարևորությունը: Եթե 15-24 տարիքային խմբի տղաների և աղջիկների 
համար աշխատանք գտնելու հավանականությունը գրեթե նույնն է, ապա 40-44, 45-49 և 
50-54 տարիքային խմբերի կանայք կրկնակի ավելի շատ են ենթակա գործազրկության և 
աղքատության մե ջ հայտնվելու ռիսկին: Լրիվ աշխատանքային օրով զբաղվածների թվում 
երբևէ չամուսնացած կանայք և տղամարդիկ մի ատեսակ ընդգրկվածություն ունեն, մի չդեռ 
ամուսնացած, ամուսնալուծված և ամուսնուն (կնոջը) կորցրած ոչ լրիվ աշխատանքային օրով 
զբաղվածների թվում կանանց մասնաբաժինը  կազմում է, համապատասխանաբար, 58%, 73%, 
և 83%:  Անհամե մատ բարձր է կանանց մասնաբաժինը (88%)  ընտանեկան հանգամանքների 
պատճառով գործազուրկ դարձածների թվում:

   Մտահոգիչ է նաև մե կ տարուց ավելի գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների կազ մում 
կանանց  բարձր մասնաբաժինը (ավելի քան 80%): Այդպիսի կանայք  երկարատև գործազրկու-
թյան հետևանքով կորցնում  են որակավորումը և աշխատանքի տեղավորվելու համար ոչ մի այն 
մասնագիտական ուսուցման, հաճախ նաև բարոյական և հոգեբանական աջակցության և 
վերականգնման կարիք ունեն:

Հայաստանյան աշխատաշուկայում կանանց առջև ծառացած խնդիրը ոչ մի այն 
աշխատատեղերի մատչելիությունն է, այլև՝ խտրականությունը աշխատանքի ընդունվելիս, երբ 
չնայած կրթվածության և որակավորման բարձր մակարդակին` լիովին կախված են գործատուի 
նախասիրություններից: Կանանց հետ,  առանց իրավական հիմքերի, մե ծ մասամբ կնքվում 
են կարճաժա ետ աշխատանքային պայմանագրեր, նրանք ավելի հաճախ են տեղավորվում 
ոչ լրիվ աշխատանքային օրով կամ  ժամանակավոր աշխատանքի, նրանց առաջին հերթին 
են ազատում աշխատանքից կամ կրճատում, մե ծ մասամբ` առանց հիմն ավոր պատճառի: 
Այլընտրանքի բացակայության պայմաններում մարդիկ գիտակցաբար համաձայնում են 
կրճատված դրույքաչափերի, ցածր աշխատավարձի և բարձր շահագործման ռեժիմի , ինչը  լայն 
տարածում է գտել հատկապես  առողջապահական և կրթահամակարգերում: Աշխատուժի 
առաջարկի ավելցուկը գործատուներին նաև հնարավորություն է տվել խստացնելու 
մասնագետների ընտրությունը,  ավելի մե ծ ուշադրություն դարձնելու որակավորում շնորհած 
բուհի վարկանիշին, օտար լեզվի իմացությանը, համակարգչային հմտություններին, տարիքին 
և  շատ հաճախ` արտաքինին:      

Ինչպես ցույց են տալիս ուսումն ասիրությունները, զբաղվածության ոլորտում և 
աշխատաշուկայում կանանց ցածր մրցունակության  և խտրականության ենթարկվելու 

71.  www.employment.am  
72. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք: ՀՀ Ազգային  վիճակագրական ծառայություն: Երևան, 2013, էջ 85:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

ընդհանրական պատճառներ են կանանց համար ֆինանսական և վարկային մի ջոցների, 
գույքային սեփականության և հողի  ոչ բավարար մատչելիությունը, գործնականում նրանց 
օտարումը սեփականաշնորհման արդյունքներից, կանանց դուրսմղումը տնտեսության 
համե մատաբար եկամտաբեր ճյուղերից, ցածր ընդգրկվածությունը պետական և մասնավոր 
կազմակերպությունների ղեկավար մարմի ններում, սոցիալական և իրավական համե մատա-
բար թույլ պաշտպանվածությունը:

Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ  Ազգային ժողովին.

- կատարել օրենսդրական փոփոխ� թյ� ններ՝ � ղղված կանանց նկատմամբ աշխա-
տանքային  խտրական� թյան վերացմանը և աշխատաշ� կայի բոլոր մակարդակներ� մ 
կանանց համար փաստացի հավասար հնարավոր� թյ� նների  ապահովմանը:

ՀՀ կառավար� թյանը.

 ձեռնարկել մի ջոցներ, ներառյալ՝ դրական խտրազատման սկզբ� նքով համատասխան 
քվոտաների սահման� մը, տնտես� թյան և պետական կազմակերպ� թյ� նների կա-
ռավարման  վերին օղակներ� մ, պետական և համայնքային ըն կեր� թյ� նների 
խորհ� րդներ� մ կանանց բավականաչափ ընդգրկված� թյ� ն ապա հովել�  նպատակով,

 մշակել կանանց ձեռնարկատիր� թյ� նը խթանող հատ� կ ծրագրեր, ձեռնարկել 
սոցիալ-տնտեսական բն� յթի մի ջոցներ` � ղղված ներդր� մային քաղաքական� թյան 
կատարելագործմանը, այն ճյ� ղերի առաջնահերթ զարգացմանը, որոնք կօգնեն 
առավել արդյ� նավետ լ� ծել�  տնտեսական զարգացման խնդիրները` հաշվի առնելով 
այն օժանդակ արտադր� թյ� նների ստեղծ� մը, որոնք նախատեսվ� մ են կանանց 
զբաղված� թյան համար, ներառյալ` տնայնագործ� թյ� նը և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ աշխատանքը,

 իրականացնել մի ջոցառ� մն եր, որոնք գործնական� մ կերաշխավորեն կանանց և 
տղամարդկանց հավասար իրավ� նքները բանկային փոխառ� թյ� ններ և վարկեր 
ստանալիս, խրախ� սել այն ֆինանսական հաստատ� թյ� ններին, որոնք արտոնյալ 
վարկեր են տրամադր� մ կանանց կամ սպասարկ� մ են կանանց ղեկավարած փոքր և 
ցածր շահ� թաբեր ձեռնարկ� թյ� նները,

 հասարակական կազմակերպ� թյ� նների և ԶԼՄ-ների ներգրավմամբ սոցիալական 
գործընկեր� թյան շրջանակներ� մ մշակել և իրականացնել որոշակի մի ջոցներ՝ 
� ղղված կանանց տնտեսական-իրավական գրագիտ� թյան բարձրացման նպատակով 
մատ� ցվող խորհրդատվ� թյ� նների, բիզնես կրթական ծրագրերի ընդլայնմանը, 
ինչպես նաև սեփական տնտեսական իրավ� նքների մասին կանանց իրազեկ� թյան 
մակարդակի բարձրացմանը` զբաղված� թյան ոլորտ� մ և ռես� րսներն ըստ սեռի 
հատկանիշի բաշխման հարց� մ խտրական� թյան փաստերի վերացման նպատակով:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Հոդված 12
Խտրական� թյան վերաց� մը առողջապահ� թյան ոլորտ� մ

Հիմն ախնդիրները.

 Կանանց համար բժշկական ընդհան� ր ծառայ� թյ� նների սահմանափակ 
հասանելի� թյ� նը, այդ թվ� մ վերաարտադրողական առողջ� թյան ոլորտ� մ:

 Առողջապահ� թյան ոլորտի պետական ֆինանսավորման ցածր մակարդակը:

 Բնակչ� թյան անիրազեկ� թյ� նը ընտանիքի պլանավորման ժամանակակից 
մե թոդների մասին:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դիտար-
կ� մն երը Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ73

 Նշելով առողջության համակարգից անվճար օգտվելու հնարավորությունը և այլ 
ջանքերը, որոնք ձեռնարկվել են կանանց վերարտադրողական առողջության 
վերականգնման նպատակով, Կոմի տեն ափսոսանք է հայտնում, որ այդ ջանքերը և 
ընդունած ռազմավարությունն արդյունավետ չեն եղել: 

 Կոմի տեն շարունակում է մտահոգված լինել առողջապահության համակարգի 
ընդհանուր ծառայությունների, ինչպես նաև կանանց վերարտադրողական առողջու թյան 
ծառայությունների անբավարար հասանելիությամբ, հատկապես՝ գյուղական և հեռա-
վոր շրջաններում, ինչպես նաև արհեստական վիժեցման թվի փաստացի մե ծացմամբ, 
որը շարունակում է մասնակից պետության մե ջ լինել ընտանիքի պլանավորման   
ամե նատարածված մի ջոցը:

 Կոմի տեն նաև մտահոգված է անչափահասների շրջանում հղիության բարձր ցուցանիշով 
և ափսոսանք  է հայտնում արհեստական վիժեցման հետևանքով մահացության դեպքե-
րի վերաբերյալ տվյալների բացակայության առնչությամբ:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնարարականները  
Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ74

 Կոմի տեն խորհուրդ է տալիս մասնակից պետությանը շարունակել մի ջոցներ ձեռնարկել` 
բարելավելու կանանց համար ընդհանուր առողջապահական և մասնավորա պես 
վերարտադրողական առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը:  

 Կոմի տեն կոչ է անում մասնակից պետությանը մե ծացնել ջանքերը` բարելավելու 
սեռական և վերարտադրողական առողջության ծառայությունները, ներառյալ՝ ընտանիքի 
պլանավորումը, համախմբելու բոլոր մի ջոցներն այդ նպատակին հասնելու համար և 
մշտադիտարկելու կանանց կողմի ց այդ ծառայություններից փաստացի օգտվելը:

 Կոմի տեն առաջարկում է, որ ընտանիքի պլանավորման և վերարատադրողա-
կան առողջության մասին ուսուցումը լայնորեն քարոզվի և նպատակաուղղված լինի 
աղջիկներին ու տղաներին` հատուկ ուշադրություն դարձնելով անչափահաս աղջիկնե րի 
շրջանում վաղ հղիության կանխմանը, ինչպես նաև սեռական ճանապարհով փոխանց  վող 
հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարին:  

73.Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումն երը / 
43-րդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 34:

74. Նույն տեղում, կետ 35:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ձեռնարկում է նպատակասլաց 
մի ջոցներ առողջապահության ոլորտում ծառայությունների հասանելիության բարելավման և 
1996 թ. ընդունված «Բժշկական օգնության և բնակչության սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքով 
երաշխավորված տղամարդկանց և կանանց բժշկական օգնություն ստանալու հավասար 
իրավունքի ապահովման ուղղությամբ:

Առողջապահության զարգացման գերակա քաղաքականությունը արտացոլված է ՀՀ 
կառավարության կողմի ց հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը 
տրամադրվող բժշկական օգնության որակի բարելավման և կառավարման հայեցակարգում» 
(2002 թ.) և «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության առողջության առաջնային 
պահպանման 2008-2013 թթ. ռազմավարությունում»:

Հատուկ ուշադրություն հատկացնելով մայրական և մանկական առողջության պահպանման 
հարցերին՝ ՀՀ կառավարությունը հաստատել է «Մոր և մանկան առողջության պահպանման 
2003-2015 թթ. ռազմավարությունը», «Վերարտադրողական առողջության բարելավման 
ազգային ծրագիրը», «Երեխաների և դեռահասների առողջության ու զարգացման ազգային 
ռազմավարությունը», «Երեխաների և դեռահասների առողջության ու զարգացման ազգային 
ռազմավարության ներդրման 2010-2015 թթ. գործողությունների ծրագիրը» և «Հայաստանի 
Հանրապետությունում երեխաների  իրավունքների պաշտպանության 2013-2016 թթ. ռազմա-
վարական ծրագիրը»:

2007 թվականից երկրում իրականացվում է «Վերարտադրողական առողջության 
բարելավման ազգային ծրագիրը»: 2011 թ. մարտին ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել 
«Առավել բարձր մահացություն բերող երեք հիվանդության` արյան շրջանառության համակար-
գի (սրտանոթային հիվանդություններ), չարորակ նորագոյացությունների և շաքարային դիա բե-
տի ազգային ռազմավարական ծրագրերին»: 

Կանանց, հատկապես գյուղական բնակավայրերի բնակիչների համար ընդհա նուր 
առողջապահության հասանելիությունն ապահովելու նպատակով հանրապետությունում 
իրականացվել է որոշակի աշխատանք բժշկական հիմն արկների ցանցի զարգացման 
ուղղությամբ: Երկրում գործում են 130 հիվանդանոցային հիմն արկներ, որոնք ապահովում են 
37,4 մահճակալ 10000 բնակչության հաշվով: Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմն արկների 
թիվը 2008 թ. 474-ից 2013 թ. հասել է մի նչև 513-ի: Նույն ժամանակահատվածում կանանց 
կոնսուլտացիաների, մանկական պոլիկլինիկաների և կանանց ու երեխաներին ամբուլա տոր 
օգնություն տրամադրող հիմն արկների թիվն  աճել է 429-ից մի նչև 513:

Չնայած նկատվում է հղի կանանց և ծննդկանների հիվանդանոցային մահճակալներով 
ապահովվածության ավելացում, որը 2012 թ. սկզբին կազմե լ է 13,6 ֆերտիլային տարիքի 10000 
կնոջ հաշվով, այդուհանդերձ այն ցածր է մն ում 2007 թ. ցուցանիշից 0,8-ով:

Առողջապահության մոդեռնացման ծրագրերի շրջանակներում մի ջոցներ են ձեռնարկվում 
մարզերում առողջապահության համակարգի զարգացման ուղղությամբ: Վերջին տարիներին 
հիմն անորոգվել և ժամանակակից սարքավորումն երով են հագեցվել 197 ամբուլատորիաներ և 
7 մարզային հիվանդանոցներ: Հանրապետության բոլոր 10 մարզերում ներկայումս գործում են 
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Այլընտրանքային զեկ� յց

բազմապրոֆիլային հիվանդանոցներ, որոնք ապահովված են որակյալ բժշկական օգնություն 
տրամադրելու համար անհրաժեշտ ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումն երով և 
կադրային ռեսուրսներով:

Բնակչության մե կ շնչի հաշվով բժիշկների թվաքանակով Հայաստանը, ԱՊՀ երկրների 
համե մատ, զբաղեցնում է մի ջինից բարձր տեղ: Ընդհանուր ապահովվածությունը բժիշկնե րով 
10000 բնակչի հաշվով կազմում է 41,2:

Չնայած ձեռնարկվող մի ջոցներին` պահպանվում է բժշկական օգնության մակարդակի 
էական տարբերությունը մայրաքաղաքի և հանրապետության մյուս տարածքաների մի ջև: 
Հիվանդանոցային հիմն արկների, հատկապես բարձր տեխնոլոգիական մասնագիտացված 
հիմն արկների զգալի մասը (48%) կենտրոնացված է Երևանում, որտեղ աշխատում է բժիշկների, 
այդ թվում բարձրակարգ,  71,8%-ը և բուժքույրերի 47,8%-ը: Մայրաքաղաքի բնակիչների 
ապահովվածությունը բժիշկներով` 876 բժիշկ 10000 բնակչության հաշվով, ավելի քան 4 
անգամ գերազանցում է գյուղական բնակիչների ապահովվածությունը. մարզերում բժիշկներով 
ապահովվածությունը մի ջինը կազմում է 17,7 բժիշկ 10000 բնակչության հաշվով75 մոտավորապես 
250 բժշկական թափուր տեղերի առկայության պայմաններում:

Մարզերում առանձնապես  մե ծ  է  նեղ մասնագետների` անեսթեզիոլոգների, մանկաբույժ  -
ների, սրտաբանների, նյարդաբանների, մանկաբարձ-գինեկոլոգների, շտապ օգնության 
բժիշկնե րի պահանջարկը, ինչը մարզերի բնակիչների մե ջ առաջացնում է Երևանում հետա-
զոտվելու և բուժվելու բնական ձգտում:

Տարածաշրջանային հիվանդանոցային հիմն արկների օպտիմալացումը և մոդեռնացումը, 
որն անցկացվել է մարզերից հիվանդների հոսքը իրենց տարածքների հիվանդանոցային 
հիմն արկներ ուղղորդելու մի ջոցով Երևանի հիվանդանոցները բեռնաթափելու նպատակով, 
առայժմ սպասված արդյունքը չի տվել. երևանյան հիվանդանոցներում հոսպիտալացման 
մակարդակը 2011 թ. աճել է 27,4%-ով 2006 թ. համե մատ, այն դեպքում, երբ մարզերի 
հիվանդանոցներում այն ավելի քան երկու անգամ  քիչ է աճել` ընդամե նը 12,3%-ով76:

Գյուղական տարածքներում բժշկական օգնության ապահովումը շարունակում է մն ալ 
առողջապահության հրատապ խնդիրը: Հայաստանի ոչ բոլոր գյուղերն են ապահովված 
ամբուլատորիաներով, հաճախ մե կ բժիշկը սպասարկում է մի մյանցից 10-15 կմ հեռավորության 
վրա գտնվող և մի մյանց հետ տրանսպորտային հաղորդակցություն չունեցող մի  քանի 
գյուղերի բնակչությանը, ինչը սահմանափակում է բնակչության, հատկապես կանանց 
բժշկական օգնության դիմե լու  հնարավորությունները:  Որոշ գյուղերում բացակայում են նույ-
նիսկ բուժկե տերն ու դեղատները: Ձմռանը իրավիճակն ավելի է բարդանում ճանապարհների 
անանցելիության պատճառով, հատկապես` Հանրապետության լեռնային շրջաններում: 
Արձանագրվել է դեպք, երբ կինը ծննդաբերել է մե քենայում, որը առատ ձյան պատճառով 
մն ացել է ծննդատան ճանապարհին: 

Հայաստանում լուրջ խնդիր է մն ում առողջապահության ծառայությունների սահմանա փակ 
ֆինանսական մատչելիությունը, որը նախ և առաջ վերաբերում է կանանց, քանի որ նրանք, 
տղամարդկանց համե մատ, առողջապահության հետ կապված ավելի մե ծ ծախսեր են կրում: 

Վերարտադրողական գործառույթի հետ կապված կենսաբանական առանձնա հատ կու-
թյունների պատճառով կանայք ավելի հաճախ են դիմում բժշկական ծառայությունների: Քանի 

75. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2012 թ.:
76. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատում  / ՀՀ  

Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, 2012:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

որ կանայք ավելի երկար են ապրում (կանանց կյանքի մի ջին տևողությունը կազմում է 77 տարի, 
իսկ տղամարդկանցը` 71 տարի), զառամյալ տարիքում բժշկական օգնության կարիքը մե ծանում 
է, մի նչդեռ կանանց եկամուտները, որպես կանոն, ավելի փոքր են և կազմում են մի ջինը 
տղամարդկանց եկամուտների 63%-ը77: 

Երկրի առողջապահության պետական ֆինանսավորումը խիստ ցածր է և վերջին տարինե-
րին տատանվում է ՀՆԱ-ի 1,4%-1,65%-ի սահմաններում: Ավելին, առաջիկա երկու տարիներին 
նախատեսվում է ճյուղի ծախսերի ավելի մե ծ կրճատում` մի նչև 1,38% 2014 թ. և 1,31% 2015 թ.78:

Բժշկական օգնություն ստանալու պահին ծառայությունների դիմաց ֆորմալ կամ ոչ ֆոր մալ 
վճարման համակարգը, որ գոյություն ունի հանրապետության առողջապահության ոլորտում, 
և դրանց բարձր գներն այն պայմաններում, երբ բնակչության 35%-ը աղքատության շեմի ց վար 
է գտնվում, առողջապահության մատչելիության ցածր մակարդակի հիմն ական պատճառն են:

2011 թ. համավճարային համակարգի ներդրումը, որն ուղղված է ճյուղում գոյություն ունեցող 
ոչ ֆորմալ վճարումն երի կանխմանը, ստվերային տնտեսության մակարդակի նվազեցմանը 
և տրամադրված բժշկական ծառայությունների համար համազոր արժեքի հատուցման ապա-
հովմանը, ոչ մի այն  չի լուծել ուղղակի վճարումն երի անհրաժեշտության հիմն ախնդիրը, այլև 
հանգեցրել է բժշկական ծառայությունների թանկացման և բնակչության ավելի լայն շերտերի 
համար առողջապահության մատչելիության նվազման: Անցկացված հետազոտությունների 
արդյունքները79 հաստատում են, որ եթե 2009 թ. ֆինանսական հիմն ախնդիրների պատճառով 
բժշկական օգնության չի դիմե լ դրա կարիքն ունեցող քաղաքացիների 19,2%-ը, ապա 2012 թ. 
այդ ցուցանիշն աճել է մի նչև 35,5%, ընդ որում եկամուտների նվազագույն մակարդակ ունեցող 
խմբում բժշկական օգնության չի դիմե լ 55%-ը, իսկ առավել բարձր եկամուտ ունեցողների` 35%-ը:

Համավճարային համակարգի սոցիալական ազդեցության գնահատմանն ուղղված հե-
տազոտությունը80 ցույց է տվել, որ անվճար բժշկական օգնությունից օգտվել է ամե նաաղքատ 
հիվանդների գրեթե 20%-ը և ամե նահարուստների 13%-ը: Բուժման համար լրացուցիչ վճարած 
հիվանդների թվում 24%-ը ամե նաաղքատներից են և 16%-ը` ամենահարուստներից: Բուժման 
համար  ամբողջությամբ վճարել է ամե նաաղքատ և աղքատ հիվանդների գրեթե 40%-ը, ընդ 
որում լրավճարների մի ջին չափն ավելի քան 2 անգամ գերազանցել է մե կ մարդու հաշվով 
եկամուտների մի ջին մակարդակը: Կանայք կազմե լ են  բժշկական ծառայություններից 
օգտվողների ընդհանուր թվի 58%-ը և անվճար բժշկական օգնություն ստացողների 60%-ը:

Համավճարային համակարգը նպաստել է մի այն ճյուղում ոչ ֆորմալ վճարների 
տարածվածության մակարդակի մասնակի նվազմանը: Յուրաքանչյուր հինգերորդ հի-
վանդը, բացի պաշտոնական լրավճարից, ինքնակամ կամ ստիպված վճարում է տարբեր 
ծառայությունների համար նաև ոչ պաշտոնապես:

Բժշկական ապահովագրությունը` որպես քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանության 
ձև, Հայաստանում զարգացում չի ստացել` չնայած դրա ներդրման անհրաժեշտության 
վերաբերյալ բազմաթիվ քննարկումն երին: Վերջին տասնամյակի ընթացքում մշակվել են 
«Բժշկական ապահովագրության մասին» օրենքի նախագծեր, սակայն մի նչ օրս այն չի ընդունվել:

77. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ, 2012:
78. ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունիսի 14-ի որոշումը «2013-2015 թթ. մի ջնաժա ետ ծախսերը հաստատելու մասին»:
79. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատում / ՀՀ   

Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, 2012: 
80. Համավճարային համակարգի սոցիալական ազդեցության գնահատում, վերլուծական զեկույց  2013, 

Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Հայաստանի առողջապահության համակարգը «կանանց» ճյուղ է, որտեղ աշխատողների 
ընդհանուր թվի 76%-ը և մի ջին բժշկական անձնակազմի  գրեթե 90%-ը կանայք են: «Կանայք 
առողջության պահպանմանը նպաստող գլխավոր գործող անձինք են, քանի որ հենց 
նրանք են օգնություն ցուցաբերում ընտանիքում և առողջապահության թե´ ֆորմալ, թե´ ոչ 
ֆորմալ հատվածում բժշկական-սանիտարական օգնություն տրամադրողներն են: Լինելով 
առողջապահության համակարգի գլխավոր հենասյունը` կանայք, այսուհանդերձ, քիչ են 
ներկայացված բարձր պաշտոններում … և հաճախ չեն ստանում աջակցություն, ճանաչում և 
հատուցում»81:

Կանայք գործնականում լիովին օտարված են ճյուղի կառավարմանն անմի ջականորեն 
մասնակցելու հնարավորությունից: ՀՀ Ազգային ժողովում առողջապահության և սոցիալական 
հարցերի մշտական հանձնաժողովը տղամարդ է գլխավորում: Առողջապահության նախարարը 
և նրա երեք տեղակալները տղամարդիկ են: Նախարարության 5 վարչություններից մի այն 
երկուսն են ղեկավարում կանայք` մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչությունը 
և իրավաբանական ծառայության վարչությունը: Կանայք քիչ են նաև տարածքային 
մակարդակի կառավարման օղակներում. 10-ից մի այն երկու մարզում են կանայք ղեկավարում 
առողջապահության վարչությունը: Խոշոր հիվանդանոցային հիմն արկների և բժշկական 
կենտրոնների ղեկավարների թվում ընդամե նը 3-ն են կին Երևանում և 4-ը` մարզերում, 
մի աժամանակ առաջնային բժշկական օգնություն ցուցաբերող հիմն արկների ղեկավարների 
թվում կանայք կազմում են գրեթե 40%:

Առողջապահության ընդհանուր ծառայությունների մատչելիության մակարդակի նվա  զումն  
անդրադարձել է կանանց առողջության վիճակի վրա: 2012 թ. ընդհանուր մահացության ցուցա-
նիշը` 100000 բնակչության հաշվով, 2010 թ. համե մատ, 8,57-ից աճել է մի նչև 9,13: 

Ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց մահացության պատճառների շարքում 
առաջին տեղը զբաղեցնում են արյան շրջանառության հիվանությունները և չարորակ 
նորագոյացությունները: Եթե արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունների խմբում 
մահացության նվազման որոշակի մի տում է նկատվում, ապա չարորակ նորագոյացություններից 
մահացությունը կանանց շրջանում վերջին երեք տարում 143-ից աճել է մի նչև 146 դեպք 100000 
բնակչի հաշվով82:

Կանայք առավել հաճախ վերարտադրողական տարիքում են ունենում օնկոլոգիա կան 
հիվանդություններ. նորագոյացություններով հիվանդների 63,7%-ը կազմում են 20-40 տարե-
կան կանայք83` կրծքագեղձի և արգանդի վզիկի քաղցկեղի գերակշռությամբ: Վատթարանում 
են չարորակ նորագոյացությունների ժամանակին բացահայտման ցուցանիշները: Եթե 2003 թ. 
օնկոլոգիական հիվանդությունները վաղ փուլերում ախտորոշվել են հիվանդների 44%-ի մոտ, 3-րդ 
փուլում` 26%-ի մոտ և 4-րդ փուլում` 31%-ի մոտ, ապա 2011 թ. 1-ին և 2-րդ փուլերում հիվանդությունը 
ախտորոշվել է հիվանդների 42%-ի մոտ, 3-րդ փուլում` ընդամե նը 18%-ի և 4-րդ փուլում` 40%-
ի մոտ84: Չնայած վերջին տարիներին ընդլայնվել են մամոգրաֆիական հետազոտություննե րի 
տեխնիկական հնարավորությունները, հասարակական կազմակերպությունները կառավար-
ման մարմի նների հետ համատեղ որոշակի լուսավորական աշխատանք են տանում կրծքա գեղ-

81. «Женщины и здоровье. Сегодняшние проблемы, повестка дня на завтра». Резюме доклада ВОЗ,                          
2009 г., էջ .4:

82.  Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012: ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն:
83.  Հայաստանի  կանայք և տղամարդիկ: Վիճակագրական գրքույկ, 2012:
84. Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատում/ Առողջապահության 

ազգային ինստիտուտ, 2012 թ.:  
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

ձի քաղցկեղի կանխարգելման  ուղղությամբ, այդուհանդերձ 2012 թ. տվյալներով, կանանց 85%-ը 
երբեք չի անցել մամոգրաֆիական հետազոտություն: Վերջին երեք տարում մամոգրաֆիա կան 
հետազոտություն է անցել կանանց ընդամե նը 4,8%-ը, ընդ որում նրանց 60%-ը հետազոտվել է 
վճարովի հիմունքներով85: Կանանց շրջան� մ օնկոլոգիական հիվանդ� թյ� նների ժամանա-
կին բացահայտման և որակյալ բ� ժման խնդիրը շար� նակ� մ է մն ալ առողջապահ�  թյան 
առավել արդիական հիմն ախնդիրներից մե կը:

Հանրապետության կառավարությունը, հատուկ ուշադրություն հատկացնելով մայրության 
և մանկության պաշտպանությանը, մատչելի, իրապես անվճար ծննդաբերություն ապահովելու 
նպատակով 2008 թ. հուլիսին հաստատել է Ծննդօգնության պետական ծրագիրը, որի 
իրականացման համար պետական բյուջեից հատկացվել է լրացուցիչ 1 մլն դրամ, ինչպես նաև` 
մի նչև 7 տարեկան երեխաների անձնագրավորման ծրագիրը, որն ապահովում է նրանց հա մար 
հիվանդանոցային բժշկական օգնության անվճար ցուցաբերումը`  ողջ ծավալով: Այդ ծրագրե-
րի արդյունավետ իրականացմանը նպաստել է ՀՀ առողջապահության նախարարության 
ակտիվ համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք որոշա կի 
ներդրում են ունեցել դրանց իրականացման մշտադիտարկման և ծրագրերի մասին բնակչու-
թյան իրազեկության բարձրացման գործում:

Վերարտադրողական առողջության վիճակի կարևոր ցուցանիշ է մայրական և մանկա-
կան մահացությունը, որ Հայաստանում ԱՊՀ երկրների մի ջին ցուցանիշներից ցածր  է,  բայց 
զգալիո րեն բարձր է, քան Եվրամի ության երկրներում: Դրա հետ մե կտեղ վերջին տարիներին 
այդ ցուցանիշի բարելավման տեմպերը զգալիորեն նվազել են: 2012 թ., ՀՀ առողջապահության 
նախարարության տվյալներով, մայրական մահացությունը կազմե լ է 23,5 100000 
կենդանածինների հաշվով, մանկական մահացության գործակիցը կազմե լ է 10,7 պրոմի լե:

Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը86 վկայում է, որ չնայած ձեռնարկվող մի -
ջոցներին, կանանց վերարտադրողական առողջությունը վերջին տարիներին վատթարանում 
է: Ավելի հաճախ են հանդիպում հղիության և ծննադաբերության բարդությունները: Աճում է 
ինքնակամ աբորտների և բժշկական ցուցումն երով աբորտների, վաղաժամ ծննդաբերություն-
ների քանակը: Ծննդաբերության ընթացքում պահանջվում է վիրաբուժական մի ջամտություն 
43%-ի դեպքում, որոնցից 22%-ը բաժին է ընկնում կեսարյան հատմանը:

Գնալով ավելի մե ծ արդիականություն է ստանում կանանց չբերության խնդիրը, որը 
ներկայումս հանդիպում է երկու անգամ ավելի հաճախ, քան 5 տարի առաջ: Կանանց առողջու-
թյան վիճակը վերաբերում է ոչ մի այն իրենց` կանանց, այն ազդեցություն է ունենում հաջորդ 
սերն դի առողջության և զարգացման վրա: Հանրապետությունում աճում է վաղածին երեխա-
ների թի վը, որոնց հիվանդացությունը զգալիորեն բարձր է ժամանակին ծնված երեխաների 
համե  մատ, 3 անգամ ավելի հաճախ են ախտորոշվում բնածին արատները, իսկ վերջին 10 
տարում բնածին անոմալիաներով երեխաների թիվն  ավելացել է գրեթե 5 անգամ:

Կանանց վերարտադրողական առողջության վատթարացման վրա  ազդող կարևոր գործոն 
են աբորտները: Չնայած 2009-ից հետո նկատվում է աբորտների կիրառման տարածվածության 
ցուցանիշի որոշ նվազման մի տում` 13,8-ից մի նչև 12,0 ֆերտիլային տարիքի 1000 կնոջ հաշվով87, 
այդուհանդերձ դրանք լայնորեն կիրառվում են որպես անցանկալի հղիությունից ազատվելու 

85. Նույն տեղում:
86. ՀՀ առողջապահության նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Առող ջա  պա-

հության տեղեկատվական-վերլուծական հանրապետական կենտրոն, Վիճակագրական տա րե գիրք. 
2012 թ. ցուցանիշներ:

87. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2012: Ազգային վիճակագրական ծառայություն:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

մի ջոց: Ժամանակակից հորմոնալ հակաբեղմն ավորիչները թանկության պատճառով մատչելի 
չեն Հայաստանի կանանց համար, 1000 կանանցից մի այն 5-ն են օգտագործում դրանք88:

Հայաստանում արդիական հիմն ախնդիր են սելեկտիվ աբորտները: 2011 թ. ՄԱԿ-ի 
Բնակչության հիմն ադրամի  (UNFPA)  տարածքային գրասենյակի կողմի ց անցկացված հետա-
զոտության արդյունքների համաձայն89` վերջին 20 տարում հանրապետությունում դիտվում 
է ծնված տղաների և աղջիկների հարաբերակցության շեղում ընդունված կենսաբանորեն 
պայմանավորված նորմի ց:

Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առաջին երեխայի դեպքում 
տղա/աղջիկ հարաբերակցության գործակիցը կազմե լ է 1,04-1,07, ինչը համապատասխանում է 
կենսաբանորեն սահմանված մի ջին վիճակագրական ցուցանիշին (1,02-1,06): Սկսած երկրորդ 
երեխայից` նկատելի է ցուցանիշի բարձրացման մի տում (1,08-1,13), սակայն այն ակնհայտորեն 
բարձր է երրորդ և չորրորդ երեխաների դեպքում, երբ տվյալ ցուցանիշը կազմե լ է 1,6 և 1,7:

Վերարտադրողական տարիքի կանանց համար հետզհետե ավելի մե ծ վտանգ է 
ներկայացնում Հայաստանում տարածվող ՄԻԱՎ-ը: ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետա-
կան կենտրոնի տվյալներով` 2013 թ. նոյեմբերի 1-ի դրությամբ պաշտոնապես գրանցված 
է 1563 ՄԻԱՎ վարակակիր, այդ թվում 469 կին, որոնցից 206-ի մոտ ախտորոշված է ՁԻԱՀ, 
ընդ որում, կանանց շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածության աճի տեմպերը ավելի մե ծ են, քան 
տղամարդկանց շրջանում. վերջին 5 տարվա ընթացքում վարակակիրների ընդհանուր թվում 
կանանց տոկոսը 24%-ից աճել է մի նչև 30%: Վարակակիրների առավելագույն թիվը, նախորդ 
տարիների համե մատ, գրանցվել է 2012 թ. և կազմե լ 228 դեպք: Փաստորեն բոլոր կանայք                      
(98,5%-ը) վարակվել են սեռական ճանապարհով: Հաշվարկված տվյալների համաձայն` 
Հայաստանում մոտ 3500 ՄԻԱՎ վարակակիր կա: Հիմն ական խոցելի խումբը աշխատանքային 
մի գրանտներն են: 2012 թ. նրանք կազմե լ են վարակակիրների 60%-ը:

«Վերարտադրողական առողջության բարելավման ազգային ծրագրի» իրականացման 
ընթացքում ՀՀ առողջապահության նախարարությունն անցկացրել է կրթական ծրագրեր 
պերինատալ բուժօգնության, պտղի ներարգանդային գնահատման, զարգացման արատների 
վաղ բացահայտման, հղիության բարդությունների կանխարգելման ժամանակակից 
մոտեցումն երի վերաբերյալ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների, կանանց 
կոնսուլտացիաների բուժաշխատողների գիտելիքների խորացման ուղղությամբ: Մշակվել 
են մե թոդական ձեռնարկներ և պատրաստվել են մասնագետներ ընտանիքի պլանավորման 
ծառայություններում տեղեկատվական-կրթական ծրագրեր դասավանդելու համար:

«ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 2013-2014 թթ. ազգային ծրագրի» շրջանակներում 
նույնպես նախատեսված են հատուկ մի ջոցառումն եր կանանց և երիտասարդության շրջանում 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի տարածման կանխարգելման ուղղությամբ:

Մայրության և մանկության պաշտպանության հարցերի լուծման գործում զգալի ներդրում 
ունեն այդ ոլրտում աշխատող հասարակական կազմակերպությունները: 2010 թ. ստեղծ ված 
Մոր և երեխայի առողջության հասարակական դաշինքը մի ավորել է 45 ՀԿ-ների ռեսուրսներն 
ու ջանքերը, որոնք իրենց ծրագրերի շրջանակներում անցկացնում են տեղեկատվական 
և կրթական ծրագրեր բնակչության տարբեր շերտերի համար, նրանց հետազոտական 

88. ՀՀ առողջապահության նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Առող-
ջապահության տեղեկատվական-վերլուծական հանրապետական կենտրոն, Վիճակագրական տարե-
գիրք. 2012 թ. ցուցանիշներ: 

89. http://www.unfpa.am/sites/default/fi les/Sex-selective_abortions_report_Arm.pdf



82

Մ
Ա
Ս 
3

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

ծրագրերը նպաստում են ճյուղի կենսական հիմն ախնդիրների բացահայտմանը: Ավելին, 
բոլոր կազմակերպությունների համակարգված գործողությունների շնորհիվ դաշինքը որոշակի 
ազդեցություն է գործում առողջապահության ոլորտում իրականացվող քաղաքականության 
վրա: Այսպես, ՀՀ Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի և ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ 
մշակվել և 2013 թ. երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է «Երեխաներին կրծքով  կերակրման 
խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքը, առաջարկություններ 
են արվել առողջապահության ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների վերաբերյալ:

Այսուհանդերձ վերարտադրողական առողջության ուսումն ասիրությունը վկայում է, որ դրա 
հետագա բարելավումը կախված է ոչ այնքան առողջապահության համակարգի վիճակից, 
որքան կանանց ընդհանուր առողջության վիճակից, նրանց բարեկեցությունից, կյանքի 
սոցիալական պայմաններից, սննդի լիարժեքությունից, առողջ կենսակերպից և սեռական 
դաստիարակությունից: Այդ հարցերի լուծումը հնարավոր է մի այն պետական իշխանության 
մարմի նների և քաղաքացիական հասարակության կառույցների ջանքերի մի ավորման դեպքում:

Հասարակական կազմակերպություններն ընդգրկված են և ակտիվ մասնակցություն 
են ունենում նաև «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ազգային ծրագրի» իրականացման և 
մշտադիտարկման գործում: Այդ ոլորտի բազմաթիվ ՀԿ-ներն աշխատում են բոլոր խոցելի, 
մարգինալ, ռիսկի խմբերի հետ, հոգեբանական օգնություն և խնամքի աջակցություն են 
ցուցաբերում ՄԻԱՎ վարակակիր քաղաքացիներին:

Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ Ազգային ժողովին.

• արագացնել «Բժշկական ապահովագր� թյան մասին» ՀՀ օրենքի ընդ� ն� մը:

ՀՀ կառավար� թյանը.

 «ՀՀ պետական բյ� ջեի մասին» ՀՀ օրենք� մ նախատեսել առողջապահ� թյան ֆի-
նանսավորման արմատական ավելաց� մ` հասցնելով այն 2015 թ. մի նչև ՀՆԱ-ի 3%-ը, 
հետագայ� մ  փ� լ առ փ� լ բարձրացնելով մի նչև ՀՆԱ-ի 5%-ը, ինչպես երաշխավոր� մ 
է Առողջապահ� թյան համաշխարհային կազմակերպ� թյ� նը ճյ� ղի բնականոն 
գործառ� թյան համար,

 ավելացնել ամբ� լատոր-պոլիկլինիկական ծառայ� թյան ամրապնդմանն �  զար-
գացմանը և առաջնային օղակի բ� ժանձնակազմի  աշխատանքի արժանավայել 
վարձատր� թյան ապահովմանն � ղղված ֆինանսավորման ծավալները:

ՀՀ առողջապահ� թյան նախարար� թյանը.

 ձեռնարկել գործ� ն մի ջոցներ բնակչ� թյան սոցիալապես չպաշտպանված շերտերի 
համար որակյալ բժշկական օգն� թյան մատչելի� թյան ապահովմանն � ղղված 
պետական ֆինանսավորման նպատակային օգտագործման � ղղ� թյամբ,

 մշակել բժշկական կադրերի պատրաստման քաղաքական� թյ� ն` հաշվի առնելով 
ճյ� ղի իրական կարիքները և կադրային ռես� րսների կենտրոնացված կառավար� մը` 
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� ղղված քաղաքային և գյ� ղական բնակավայրերի որակյալ բժշկական կադրերով 
ապահովված� թյան անհավասարակշռ� թյան հաղթահարմանը,

 ապահովել առավել բարձր մահաց� թյան հանգեցնող չարորակ նորագոյաց� թյ� նների 
ազգային ծրագրի իրականացման արդյ� նավետ� թյ� նը` նախատեսելով պետպատվերի 
շրջանակներ� մ կանանց պարբերական պրոֆիլակտիկ զնն� մն եր` � ղղված վաղ 
փ� լեր� մ նորագոյաց� թյ� նների բացահայտմանն �  բ� ժմանը,

 հասարակական կազմակերպ� թյ� նների հետ համատեղ ակտիվացնել առողջ կենսա-
կերպի քարոզչ� թյանը, վերարտադրողական առողջ� թյան պրոֆիլակտիկային 
� ղղված աշխատանքը` հատ� կ � շադր� թյ� ն հատկացնելով ընտանիքի պլանավորման 
և Հայաստանի համար սելեկտիվ աբորտների ժողովրդագրական հետևանքների մասին 
երիտասարդ� թյան իրազեկ� թյան բարձրացմանը:
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Հոդված 13
Սոցիալական և տնտեսական նպաստներ

Հիմն ախնդիրները.

 Անապահով ընտանիքների սոցիալական ապահովման ցածր մակարդակը:
 Կանանց համար ֆինանսական վարկերի ցածր մատչելի� թյ� նը:

Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ 
Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի եզրափակիչ դիտարկ� մն եր� մ 
տվյալ հոդվածին անդրադարձ չի արվել:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիայի հանձնարարականները

Մասնակից պետությունները ձեռնարկում են բոլոր համապատասխան մի ջոցները` 
վերացնելու կանանց նկատմամբ խտրականությունը տնտեսական և սոցիալական կյանքի 
մյուս բնագավառներում, որպեսզի տղամարդկանց ու կանանց հավասարության հիման վրա 
ապահովվեն մի ևնույն իրավունքները, մասնավորապես.

ա) ընտանեկան նպաստների իրավունքը,
բ) բանկային փոխառություններ, անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկեր և այլ  ձևի 

ֆինանսական վարկեր ստանալու իրավունքը,
գ) հանգստի հետ կապված մի ջոցառումն երին, սպորտի և  մշակութային կյանքի բոլոր 

բնագավառներում մասնակցելու իրավունքը:

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Կանանց նկատմամբ խտրական� -
թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի հանձնարարականների հա-
մատեքստ� մ 

ա)  Ընտանեկան նպաստների իրավ� նքը

Հայաստանում սոցիալական օգնության տրամադրումը կարգավորվում է 2005 թ. 
հոկտեմբերի 24-ին ընդունված «Պետական նպաստների մասին»  ՀՀ օրենքով, համաձայն որի` 
սահմանված են պետական նպաստների հետևյալ տեսակները.

ա)  ընտանեկան նպաստ և մի անվագ դրամական օգնություն.
բ)   երեխայի խնամքի նպաստ.
գ)   երեխայի ծննդյան մի անվագ նպաստ.
դ)  զոհվածի` Հայաստանի ազգային հերոսի կամ Մարտական խաչ շքանշանով պար գևա-

տրված անձի ընտանիքի նպաստ:
Օրենքը չի բովանդակում կանանց նկատմամբ խտրական նորմե ր: Ընտանեկան նպաստ 

ստանալու համար սոցիալական ծառայությունների մարմի ններ կարող է դիմե լ ընտանիքի 
չափահաս անդամն երից մե կը` ընտանիքի մյուս չափահաս անդամն երի համաձայնությամբ:

Ընտանեկան նպաստ և մի անվագ դրամական օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը 2007-
2011 թթ.  անընդմե ջ նվազել է  136917-ից մի նչև 96358: 2011 թ. հետո Հայաստանում, աղքատու-
թյան մակարդակի աճին զուգընթաց, ավելացել է պետական նպաստի կարիք ունեցողների 
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թիվը: 2013 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ նպաստ էր ստանում  114 005 ընտանիք, որոնք կազմված 
էին 418002 անդամն երից, ինչը կազմում է հանրապետության ողջ բնակչության 14%-ը: Կանայք 
կազմում էին  նպաստառուների ընդհանուր թվի 57,5%-ը90:

Ամսական նպաստի մի ջին չափը` մե կ ընտանիքի հաշվով, մե ծացել է` 2007 թ. 17500 դրա-
մի ց 2011 թ.  հասնելով 26853 դրամի 91, այդուհանդերձ այդ չափի դրամական օգնությունը սոսկ 
մա սամբ է լուծում անապահով ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացման խնդիրը` 
ապահովե լով նվազագույն սպառողական զամբյուղի նվազ, քան 50%-ը:

Անկախ սոցիալական և նյութական դրությունից` ընտանիքը Հայաստանում  յուրաքանչյուր 
ծնված երեխայի համար պետական աջակցման իրավունք ունի: 2013 թ. մի անվագ նպաստը 
առաջին և երկրորդ երեխայի համար կազմե լ է 50000 դրամ (125$), իսկ սկսած երրորդ երեխայից` 
430000 դրամ (1000$):

Ծնողներից մե կը, որն աշխատավայրում ձևակերպում է մի նչև երեք տարեկան երեխայի 
խնամքի համար արձակուրդ, նպաստ ստանալու իրավունք ունի, որը վճարվում է ամսական 
18000 դրամի  (45$) չափով, ինչն այսօրվա պայմաններում հատուցում  է հանրապետությունում 
35000 դրամ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի կեսից քիչ ավելին: Նպաստը 
նախատեսված է  ոչ թե երեխայի խնամքի ողջ ժամանակաշրջանի համար, այլ մի այն մի նչև 
երեխայի երկու տարին լրանալը: Երեխայի խնամքի համար նպաստի ցածր մակարդակը էական 
վն աս է հասցնում ընտանեկան բյուջեին: Առանձնակի ծանր նյութական վիճակում են հայտնվում 
մի այնակ մայրերը, որոնց համար Հայաստանի օրենսդրությունում որևէ լրացուցիչ արտոնություն 
և երաշխիք նախատեսված չէ: 

Այն կանայք, որոնք ավանդաբար խնամում են երեխաներին, կենսաթոշակային տարի-
քում հայտնվում են տղամարդկանց հետ ոչ հավասար պայմաններում, քանի որ կենսաթոշակ 
նշանակելիս աշխատանքի ստաժում հաշվառվում է յուրաքանչյուր երեխայի խնամքի համար 
արձակուրդի մի այն երկու տարին և ընդհանուր առմամբ ոչ ավելի, քան 6 տարի: Արդյունքում 
կենսաթոշակի տարիքին հասնելիս կանանց աշխատանքային ստաժը, տղամարդկանց 
համե մատ ավելի քիչ է լինում, և համապատասխանաբար ցածր է կենսաթոշակի չափը, որը 
հաշվարկվում է աշխատանքային ստաժի հաշվառմամբ: Այսպես, 2012 թ. ավելի քան 26 տարվա 
աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում կանանց աշխատանքային կենսաթոշակը 
կազմե լ է մի ջինը 33 214 դրամ, իսկ տղամարդկանց համար` 37423 դրամ:

2010 թ. ընդունված «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» ՀՀ 
օրենքը որոշ չափով սահմանափակել է աշխատող քաղաքացիների սոցիալական երաշխիքնե-
րը: Ի տարբերություն մի նչև 2010 թ. գործող օրենքի` հիվանդության առաջին օրը չի վարձատր-
վում, նպաստը տրվում  է` սկսած ժամանակավոր անաշխատունակության երկրորդ օրվանից, 
ընդ որում երկրորդ, երրորդ և չորրորդ օրերը վճարվում են գործատուի մի ջոցների հաշվին, 
հինգերորդ օրվանից նպաստը տրվում է պետական բյուջեի հաշվին:

Նախատեսված էին նաև նպաստի առավելագույն չափի սահմանափակումն եր` ոչ ավելի, 
քան հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկը: 
Եվ մի այն շնորհիվ կանանց հասարակական կազմակերպությունների համակարգված և 
հետևողական գործողությունների, որոնք հիմն ավորեցին կանանց նկատմամբ առաջարկվող 

90.  «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2007 թվականի հունվար-դեկ տեմ-
բերին»,  «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-
հու լիսին»,  ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն:

91.  Նույն տեղում:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

փոփոխությունների խտրական բնույթը և դրանց անհամապատասխանությունը Եվրոպական 
սոցիալական խարտիային, հաջողվեց հասնել այն բանին, որ հղիության և ծննդաբերության 
հետ կապված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը վճարվի առանց 
սահմանափակումն երի, մի ջին ամսական աշխատավարձի չափով` սկսած առաջին օրվանից, 
սահմանված մի նչծննդաբերական և հետծննդաբերական արձակուրդի բոլոր օրերի համար` 
ընդհանուր առմամբ 140 օր նորմալ ծննդաբերության, 150 օր` բարդ ծննդաբերության  և 
180 օր` մի աժամանակ մե կից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում: Ընդ որում, եթե մի ջին 
ամսական եկամուտը ցածր է սահմանված նվազագույն աշխատավարձից, ապա հղիության և 
ծննդաբերության նպաստը ավելանում է և վճարվում նվազագույն աշխատավարձի չափով:

Ծանր վիճակում են գյուղաբնակ կանայք, որոնց ճնշող մե ծամասնությունը աշխատում 
է օժանդակ տնտեսությունում, նրանց աշխատանքը չի հաշվառվում կենսաթոշակներ և 
հիվանդության կամ երեխայի ծնվելու հետ կապված ժամանակավոր անաշխատունակության 
նպաստներ նշանակելիս, նրանց համար նախատեսված չեն նաև երեխաների խնամքի համար 
նպաստներ:

Գյուղաբնակ կանայք ընդհանուր հիմունքներով օգտվում են մի այն յուրաքանչյուր ծնված 
երեխայի համար տրվող մի անվագ նպաստ և աղքատության հետ կապված ընտանեկան նպաստ 
ստանալու իրավունքից:

բ) Բանկային փոխառ� թյ� ններ, անշարժ գ� յքի գրավադրմամբ վարկեր և այլ  կարգի 
ֆինանսական վարկեր ստանալ�  իրավ� նքը

Հայաստանում տղամարդիկ և կանայք փոխառություններ, անշարժ գույքի գրավադրմամբ 
վարկեր և այլ  ձևի ֆինանսական վարկեր ստանալու հավասար իրավունք ունեն92: Իրակա նում, 
ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, վարկային ֆինանսավորման բարձր տոկոսադրույքնե-
րի պատճառով, հատկապես գյուղատնտեսության մե ջ, անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկ 
ձևակերպելու անհրաժեշտության դեպքում կանայք աշխատավարձի ավելի ցածր մակարդակի 
պատճառով այդ իրավունքն իրականացնելու ավելի սահմանափակ հնարավորություններ 
ունեն, քան տղամարդիկ. կանանց մի ջին աշխատավարձը կազմում է տղամարդկանց մի ջին 
աշխատավարձի 63%-ը: Կանայք հաճախ բանկում գրավադրման համար պահանջվող անշարժ 
գույքը չունեն, քանի որ հայ ընտանիքներում ավանդաբար սեփականությունը ձևակերպվում է 
տղամարդու անունով: Հաճախ ցածր աշխատավարձի պատճառով կանայք զրկվում են նույնիսկ 
սովորական կենցաղային տեխնիկան ապառիկ ձեռք բերելու հնարավորությունից: 

գ) Հանգստի հետ կապված մի ջոցառ� մն երին, սպորտի և  մշակ� թային կյանքի բոլոր 
ոլորտներին մասնակցել�  իրավ� նքը

Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներն օգտվում են հանգստի, սպորտով զբաղվելու, 
մշակութային-զվարճալի ծրագրերին և մի ջոցառումն երին մասնակցելու իրավունքից: Սակայն 
շուկայական տնտեսության անցման հետևանքով հանրապետությունում բոլոր օբյեկտները, 
որոնք նախատեսված են սպորտով զբաղվելու, հանգստի, առողջարանային բուժման 
համար, սեփականաշնորհվել և վճարովի համակարգի են անցել: Երևանում, Հայաստանի 
առողջարանային գոտիներում կառուցվել են բազմաթիվ էլիտար պանսիոնատներ և 
հյուրանոցներ, մարզասրահներ ու հրապարակներ, լողավազաններ, որոնցից օգտվելու վճարը 
մատչելի է բնակչության, այդ թվում կանանց սոսկ սահմանափակ շերտին:

92.  «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք, 2008 թ.:



87

Մ
Ա
Ս 
3

Այլընտրանքային զեկ� յց

Մշակույթի, զվարճանքի և հանգստի ոլորտում տրամադրվող ծառայությունների ծավալը 
բնակչության մե կ շնչի հաշվով վերջին տարիներին 6662 դրամի ց աճել է մի նչև 17248 դրամ, 
այսինքն` 2,6 անգամ93, ընդ որում այդ ոլորտներում ծառայությունների ֆիզիկական ծավալի 
ինդեքսը 2012 թ., 2011 թվականի համե մատ, աճել է 163,3%-ով:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանում թանգարանների թիվը 96-ից աճել է մի նչև 
99, դրանց հաճախումն երի քանակը մե ծացել է ավելի քան  2,5 անգամ: Բացվել է երկու նոր 
թատրոն` դրամատիկական և պատանի հանդիսատեսի: Երկրում գործում է 28 թատրոն, որոնց 
հաճախումն երի քանակը  աճել է տարեկան 54 հազարով: 

2013 թ. սկզբի դրությամբ Հայաստանում գործել է 948 գրադարան, ինչը 90 մի ավորով քիչ է, 
քան 2007 թ. (1038): Ընդ որում, գրքային ֆոնդը գործնականում չի փոխվել և ապահովվածությու-
նը կազմում է 5889 օրինակ 1000 բնակչի հաշվով94: Գրադարանների հաճախումն երի թիվը 
վերջին 3 տարում որոշ չափով ավելացել է. յուրաքանչյուր երկրորդ բնակիչ տարին մե կ անգամ 
գրադարան է հաճախում, ընդսմի ն բոլոր հաճախումն երի 60%-ը բաժին է ընկնում կանանց95:

Դրա հետ մե կտեղ թատրոնների, համե րգների և մշակութային այլ մի ջոցառումն երի տոմսերի 
չափազանց բարձր գները սահմանափակում են այդ ոլորտում կանանց մասնակցությունը 
մշակութային կյանքին:

 
Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ կառավար� թյանը.

 անապահով ընտանիքների պետական նպաստների չափը հասցնել նվազագ� յն 
սպառողական զամբյ� ղի իրական արժեքին,

 մե ծացնել երեխայի խնամքի համար նպաստի չափը` նախատեսելով դրա վճար� մը 
երեխայի խնամքի համար արձակ� րդի ողջ ընթացք� մ,

 նախատեսել լրաց� ցիչ սոցիալական արտոն� թյ� ններ բազմազավակ ընտանիքների և 
մի այնակ մայրերի համար,

 ձեռնարկել մի ջոցներ` � ղղված օժանդակ տնտես� թյ� ն� մ աշխատող գյ� ղաբնակ 
կանանց համար սոցիալական արտոն� թյ� նների ընդլայնմանը,

 մշակել հատ� կ մի ջոցառ� մն եր` � ղղված օժանդակ տնտես� թյ� ն� մ աշխատող գյ� -
ղաբնակ կանանց հղի� թյան, ծննդաբեր� թյան և երեխայի խնամքի համար պետական 
նպաստներով ապահովմանը,

 հաշվի առնել օժանդակ տնտես� թյ� ն� մ գյ� ղաբնակ կանանց աշխատանքը 
կենսաթոշակ ստանալ�  համար ստաժը հաշվարկելիս,

 ձեռնարկել մի ջոցներ կանանց` փոխառ� թյ� ններ, վարկեր և այլ  ֆինանսական վարկեր 
ստանալ�  հնարավոր� թյ� ններն ընդլայնել�  � ղղ� թյամբ,

 որպես ժամանակավոր մի ջոց նախատեսել առանձին ծրագրեր` � ղղված կանանց 
արտոնյալ պայմաններով փոխառ� թյ� նների և վարկերի տրամադրմանը,

 ընդլայնել թատրոններ� մ, թանգարաններ� մ «բաց դռների օրեր» անցկացնել�  
և զանգվածային մշակ� թային �  սպորտային մի ջոցառ� մն եր կազմակերպել�  
գործելակերպը: 

93.  Հայաստանի  վիճակագրական տարեգիրք,  2013: 
94.  Հայաստանի  վիճակագրական տարեգիրք,  2012:
95.  Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2012, Երևան, 2012 ,  www.armstat.am/fi le/article/gender_2012.pdf
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Հոդված 14
Գյ� ղաբնակ կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերաց� մը

Հիմն ախնդիրները.

 Կանանց ցածր ներկայացված� թյ� նը որոշ� մն երի ընդ� նման մակարդակ� մ 
տեղական ինքնակառավարման մարմի ններ� մ և կոոպերատիվն երի ղեկավար� թյան 
կազմ� մ:

 Գյ� ղական բնակավայրեր� մ կանանց աշխատանքի և կենցաղի անբարենպաստ 
պայմանները:

 Վարկերի և ռես� րսների սահմանափակ մատչելի� թյ� նը:
 Անիրազեկ� թյ� նը աշխատանքային իրավ� նքների վերաբերյալ:
 Առողջապահ� թյան և մի ջնակարգ կրթ� թյան ծառայ� թյ� նների ցածր հասանելի� -

թյ� նը: 

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դիտար-
կ� մն երը Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ96

Կոմի տեն նշում է կանանց խոցելի խմբերի` հատկապես գյուղաբնակ… կանանց վերաբեր յալ 
տեղեկատվության և վիճակագրական տվյալների բացակայությունը, որոնք հաճախ ենթարկ-
վում են խտրականության տարբեր ձևերի, մասնավորապես` զբաղվածության, առողջապահու-
թյան, կրթության ու սոցիալական նպաստների հասանելիության տեսանկյունից:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնարարականները  
Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ97

 Կոմի տեն խնդրում է մասնակից պետությանն իր հաջորդ զեկույցում համապարփակ 
ներկայացնել Կոնվենցիայով նախատեսված բոլոր ոլորտներում խոցելի կանանց 
փաստացի վիճակը, ինչպես նաև տրամադրել տեղեկատվություն կոնկրետ ծրագրերի և 
ձեռքբերումն երի մասին:

 Կոմի տեն կոչ է անում մասնակից պետությանը գենդերայնորեն տարբերակված 
քաղաքականություն և ծրագրեր ընդունել, որոնք նկատի ունենան կանանց խոցելի 
խմբերի առանձնահատուկ կարիքները:

Հայաստանի ներկայացրած համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի 
վերաբերյալ խտրական� թյան վերացման կապակց� թյամբ առանցքային հիմն  ա-
խնդիրների վերլ� ծ� թյ� ն Կոմի տեի հանձնարարականների համատեքստ� մ

ՀՀ կառավարությունը 2011 թ. Եվրոպական հարևանության ծրագրի շրջանակներում ընդունել 
է «Ազգային ինդիկատիվ ծրագիր 2011-2013», որտեղ նախատեսվում է ավելացնել կանանց 
մասնակցությունը գյուղերի զարգացմանը98: 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանով (19 հոկտեմբերի 
2012 թ.) հաստատվել է «Գենդերային զգայուն և տարաբաժանված ցուցիչներ» մե թոդական 
96. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումն երը / 

43-րդ  նստա շրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 36:
97.  Նույն տեղում, կետ 37:
98. Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիք: Ազգային ինդիկատիվ ծրագիր 2011-2013, 

Արևելյան Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հանրապետությունների 
տնօրինություն, էջ 28: Գյուղական զարգացմանը բոլոր խմբերի, այդ թվում կանանց մասնակցության 
ավելացում:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

ձեռնարկը, որում առանձնացված են զգայուն գենդերային ցուցիչները, որոնք պետք է 
հաշվի առնվեն վիճակագրության և պլանավորման մե ջ գյուղատնտեսության ոլորտում 
իրավիճակի գնահատման նպատակով, մասնավորապես` գյուղական մշտական բնակչության 
թվաքանակը` ըստ սեռի, գյուղական տեղական ինքնակառավարման մարմի ններում 
աշխատողների թվաքանակը` ըստ սեռի և պաշտոնների, գյուղական համայնքներում կնոջ 
գլխավորությամբ տնային տնտեսությունների թվաքանակը, գյուղական համայնքներում 
դրամական եկամուտների մի ջին ամսական չափը մե կ շնչի հաշվով` ըստ տնային տնտեսու-
թյան գլխավորի սեռի, գյուղատնտեսությունում զբաղված կանանց և տղամարդկանց տեսակա-
րար կշիռը տոկոսներով, գյուղատնտեսությունում կանանց և տղամարդկանց մի ջին ամսա կան 
անվանական աշխատավարձը, գյուղատնտեսությունում կանանց և տղամարդկանց մի ջին 
ամսական եկամուտը և այլն: 

Կառավարության կողմի ց ընդունված այլ ռազմավարությունները և ծրագրերը գյուղի և 
գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ («Հայաստանի Հանրապետության գյուղի և 
գյուղատնտեսության 2010-2020 թթ. կայուն զարգացման ռազմավարությունը», «Համայնքների 
խոշորացման և մի ջհամայնքային մի ավորումն երի ձևավորման հայեցակարգը»), մարզե րի 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերը գենդերային տեսանկյունից չեզոք են:

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թ. մարտի 31-ի թիվ 349 որոշման` հանրապետությու նում 
իրականացվում են գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորման ծրագրեր: 2011 թ. ապրիլի 1-ից մի նչև 2013 թ. հունիսի 30-ը տրամադրվել է 
ընդհանուր առմամբ 44,1 մլրդ դրամի  53,8 հազար մի ավոր վարկ, դրանց մոտավորապես 15%-ը 
տրվել է կանանց:

Գյուղատնտեսության ոլորտում  զբաղված  է  հանրապետության  աշխատանքային  ռե  -
սուրսների 45%-ը, այսինքն` մոտավորապես 500000 մարդ, որոնց թվում կանայք կազմում   են 
56,2%99, ընդ որում գյուղաբնակ կանայք կազմում են հանրապետության աշխատող կանանց  
թվի  45,5%-ը:

Գյուղական բնակավայրերում կանայք գլխավորում են տնային տնտեսությունների                            
26%-ը100, և պատճառը հիմն ականում տղամարդկանց արտագաղթի բարձր մակարդակն է: 
Այդ ընտանիքների եկամուտների մի ջին մակարդակը` մե կ շնչի հաշվով (ամսական 19980 
դրամ101), զգալի չափով զիջում է տղամարդու գլխավորությամբ ընտանիքների եկամուտնե րի 
մակարդակին (ամսական 33685 դրամ102):

2012 թ. հուլիսի դրությամբ Հայաստանում գործում էր 340000 ֆերմե րային տնտեսություն: 
Գյուղատնտեսությունում կանանց եկամուտների մակարդակը կազմում է տղամարդկանց 
եկամուտների 58,3%-ը: Չնայած գյուղաբնակ կանայք Հայաստանում բարձր կրթական մակարդակ 
ունեն, հաճախ պակասում են անհրաժեշտ ագրոնոմի ական և մարքետինգային գիտելիքները 
ֆերմերային տնտեսությունն արդյունավետ կառավարելու համար, նրանք չեն տիրապետում 
հաշվապահական հաշվառման հմտություններին: Կանայք հաճախ  տեղյակ չեն իրականացվող 
բարեփոխումն երին, գյուղատնտեսական նորարարություններին և պետական աջակցման, 
ամե նագլխավորը` իրենց ձեռնարկատիրական գործունեության սկզբնական փուլում զգայուն 
գենդերային հարկային քաղաքականության կարիք ունեն:

99.  Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2012. Վիճակագրական գրքույկ, Երևան,  2012:  www.armstat.am/
fi le/article/gender_2012.pdf

100. Նույն տեղում, էջ .64:   www.armstat.am/fi le/article/gender_2012.pdf
101. Դա կազմում է ամսական մոտ 50 ԱՄՆ դոլար:
102. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2012. Վիճակագրական գրքույկ, Երևան, 2012:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Հանրակրթության համակարգի վերակազմավորման հետևանքով գյուղաբնակ կանանց 
կրթական մակարդակի նվազման վտանգ է առաջացել: Ոչ բոլոր գյուղերում են գործում ավագ 
դպրոցներ: Գյուղերի մի ջև կանոնավոր տրանսպորտային երթևեկության բացակայության 
պայմաններում աղջիկների ուսումն ավագ դպրոցում մի շտ չէ, որ իրականանալի է, և դա կարող 
է հանգեցնել գյուղաբնակ աղջիկների կրթական մակարդակի անկման ոչ մի այն մի ջնակարգ, 
այլև բարձրագույն դպրոցում: Աղջիկների կրթական մակարդակի բարձրացման խոչընդոտ է 
նաև բնակչության աղքատության բարձր մակարդակը, որի պայմաններում սովորողները կամ 
նրանց ծնողները չեն կարող վճարել բարձրագույն ուսումն ական հաստատությունում ուսման 
համար: 

Գյուղական վայրերում վատ են լուծվում մասնագիտական որակավորման բարձրաց ման 
խնդիրները: Հանրապետության որոշ մարզերում մի ջազգային կազմակերպությունների ուժե-
րով (Heifer International, Save the Children, WorldVision, OXFAM և այլն) անցկացվում են սեմի նար-
ներ` ուղղված գյուղի բնակիչների իրավական իրազեկության բարձրացմանը, իրականացվում 
են ծրագրեր գյուղական կոոպերատիվն երին գյուղտեխնիկա և այլ սարքավորում տրամադրելու 
ուղղությամբ:   OXFAM կազմակերպությունը մարզային և համայնքային կառույցների հետ 
համագործակցությամբ կազմակերպում են դաշտային դպրոցներ, որոնց  կանայք ակտիվորեն 
մասնակցում են: Սակայն ընդհանուր առմամբ հանրապետության գյուղական վայրերում 
ներդրված չեն կանանց մասնագիտական ուսուցման ծրագրեր, մշակված չեն կյանքի ողջ 
ընթացքում կանանց մասնագիտական որակավորման բարձրացման շարունակականությունն 
ապահովող մե խանիզմն եր` աշխատաշուկայում նրանց մրցունակությունը բարձրացնելու 
նպատակով: 

Գյուղատնտեսական ծառայությունները Հայաստանում աչքի չեն ընկնում լայն ընտրությամբ: 
Գյուղի բնակիչները գրեթե չեն օգտվում հանքային պարարտանյութերի մատակարար-
ման, ագրոսպասարկման,  գյուղմթերքը հատուկ սառնարանային խցիկներում պահպանելու 
ծառայություններից, առանձնապես սուր է դրված ոռոգման համակարգերի կառուցման կամ 
վերակառուցման հարցը: Համայնքային բյուջեների մի ջոցներով հնարավոր չէ լուծել նշված 
հիմն ախնդիրները: Այդ ամե նը զգալի չափով բարդացնում է գյուղի բնակիչների կյանքը, 
հատկապես՝    կանանց,  որոնք   կրկնակի`   ընտանեկան  և  աշխատանքային ծանրա բեռնվա-
ծություն ունեն:

Ամուր ծածկով ճանապարհների բացակայությունը, ոռոգման համակարգի ոչ բավարար 
զարգացումը, իրացման շուկաների հեռավորությունը սահմանափակում է գյուղատնտեսական 
արտադրանքի արտադրությունից և իրացումի ց լրացուցիչ իրական եկամուտներ ստանալու 
հնարավորությունները: Փոքր մե խանիզացիայի բացակայության և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայությունների թանկության պատճառով գյուղատնտեսական աշխատանքների մե ծ 
մասը ձեռքով է կատարվում: Կանայք հաճախ ծանր ֆիզիկական աշխատանք են կատարում 
և աշխատում են այնպիսի պայմաններում, որոնք անդառնալի վն աս են հասցնում նրանց 
առողջությանը: 

Ենթակառուցվածքի զարգացածության ցածր մակարդակը զգալի չափով դժվարացնում է 
գյուղաբնակ  կանանց կյանքը:  Գյուղական  բնակավայրերի  հեռավորությունը  հիվանադնոցնե -
րից և անբավարար զարգացած տրանսպորտը էապես նվազեցնում են գյուղաբնակ 
կանանց հա մար որակյալ բժշկական սպասարկման մատչելիությունը: Գյուղական տնային 
տնտեսություն ների մի ջին հեռավորությունը հիվանդանոցից կազմում է 12 կմ, դեղատնից` 
8,1 կմ, գյուղապետարանից` 0,7 կմ, մանկապարտեզից` 4,9 կմ, մի ջնակարգ դպրոցից` 0,9 կմ, 
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Այլընտրանքային զեկ� յց

գյուղմթերքների իրաց ման շուկաներից` 17,3 կմ և բանկերից/ֆինանսական ծառայություններից` 
12,9 կմ103:

Գյուղի բնակիչները, այդ թվում կանայք, հիմն ականում չեն օգտվում սոցիալական 
ապահովագրության ծրագրերից դրանց բացակայության կամ ցածր իրազեկության պատճառով: 
Իրենց հողակտորի վրա աշխատող կանայք չեն ստանում հղիության և ծննդաբերության 
նպաստներ, հիվանդ երեխաների խնամքի նպաստներ և չեն օգտվում այլ սոցիալական 
ծառայություններից ու երաշխիքներից:

Գյուղական տնային տնտեսությունների մի այն 17,8%-ն ունի մի աժամանակ խոհանոց, սառը 
ջուր, զուգարան կոյուղիով և լողասենյակ104: Խմե լու ջրի ոչ բավարար մատչելիությունը լրջորեն 
բարդացնում է գյուղաբնակ կանանց կյանքը, տնային տնտեսությունը վարելու դժվարություններ 
ստեղծում:

Ստորև` աղյուսակում, ներկայացվում է 2011 թ. խմե լու ջրի մատչելիությունը տնային 
տնտեսությունների համար`  2004 թ. համե մատությամբ105:

տոկոսներով

Ջրի հիմն ական աղբյուրը Ընդամե նը 
հանրապետությունում

Քաղաքային 
բնակավայրերում

Գյուղական 
բնակավայրերում

2004 թ. 2011 թ. 2004 թ. 2011 թ. 2004 թ. 2011 թ.

Կենտրոնացված 
ջրամատակարարում

88.9 97.5 96.5 99.5 74.0 93.7

Ոչ ավելի քան 1 ժամ 1.6 0.1 1.6 0.1 1.6 0.1
1-5 ժամ 39.5 18.6 40.9 16.4 36.0 23.3
6-12 ժամ 21.5 22.6 22.5 24.0 19.0 19.6
13-23 ժամ 4.5 5.5 5.2 5.3 2.8 5.8
24 ժամ 32.9 53.2 29.8 54.2 40.6 51.2

Ջրամատակարարման
սեփական համակարգ

2.6 1.1 0.2 0.4 7.3 2.5

Բերովի ջուր 4.5 0.0 2.3 0.0 9.0 0.0
Այլ աղբյուրներ 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1

Ինչպես երևում է աղյուսակից, տնային տնտեսությունների համար խմե լու ջրի մատչելիու-
թյան աճի դրական շարժընթաց կա: Աճում է շուրջօրյա կենտրոնացված ջրամատակարարման 
մատչելիությունը, նվազում է ջրամատակարարման այլընտրանքային աղբյուրներից օգտվող 
տնային տնտեսությունների տոկոսը: Այսուհանդերձ կենտրոնացված ջրամատակարարումը 
դեռևս լիովին չի ապահովում բնակչության կարիքները:

Կանայք գործնականում ներգրավված չեն իրենց գյուղերի զարգացման պլանների մշակ-
ման և իրականացման գործընթացներում: Կանանց և տղամարդկանց մի ջև հավասարության 

103. Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն, ԱՎԾ, 2012: http://
www.armstat.am/am/?nid=82&id=1301
104. Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի հետազոտություն, ԱՎԾ , 2012:
105. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ 2012.  Վիճակագրական գրքույկ. Երևան,  2012:  www.armstat.
am/fi le/article/gender_2012.pdf,   էջ 44
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

հաստատմանը խանգարում է կանանց խիստ ցածր ներկայացվածությունը  տեղական ինք-
նա կառավարման մարմի ններում: 866 գյուղական համայնքներից մի այն 20-ն են ղեկավա րում 
կանայք: Գյուղական տեղական ինքնակառավարման մարմի ններում ցածր ներկայացվածու-
թյան պատճառով կանայք պատշաճ չափով ներգրավված չեն իրենց գյուղերի զարգացման 
պլանների մշակման և իրականացման գործընթացներում:

Հայաստանում գյուղատնտեսական կոոպերացիան կայացման փուլում է: Ֆերմե րների 
նախաձեռնությամբ ստեղծվել են կաթնամթերք, մի րգ և բանջարեղեն, ինչպես նաև այլ 
գյուղմթերք արտադրող 109 գյուղատնտեսական կոոպերատիվն եր106:

Համաշխարհային բանկի ֆինանսական աջակցությամբ հանրապետության վեց մարզերում 
ստեղծվել են 67 սպառողական կոոպերատիվն եր` «Համայնքի արոտօգտագործողների 
մի ավորում»: Չնայած կանայք կարևոր դեր են խաղում գյուղատնտեսական արտադրանքի 
արտադրության գործում, քիչ են ներկայացված կոոպերատիվն երի ղեկավարության կազմում: 

Հայաստանում կոոպերացման զարգացմանը նպաստում են մի ջազգային կազ-
մակերպությունների ծրագրերը, որոնց քաղաքականության կարևոր բաղադրիչն է գենդերային 
հավասարության սկզբունքների պահպանումը: Այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատանք է 
իրականացնում բրիտանական OXFAM կազմակերպությունը տեղական ինքնակառավարման 
մարմի նների և մարզային կառույցների հետ գործընկերության պայմաններում: Այն նպաստում է 
գյուղատնտեսական կոոպերատիվն երի և ֆերմե րների դպրոցների բացմանը Տավուշի և Վայոց 
ձորի մարզերում: OXFAM կազմակերպության աջակցությամբ Կապանի մանր ֆերմե րնե րի 
ասոցիացիան իրականացնում է ֆերմե րային տնտեսությունների զարգացման ծրագիր, որտեղ 
կարևոր տեղ է զբաղեցնում գենդերային բաղադրիչը: Ասոցիացիան անցկացնում է գենդերային 
հիմն ախնդիրներին նվիրված թրենինգներ, մշակում է կանանց հմտությունների զարգացման, 
ֆերմե րային տնտեսության վարման ծրագրեր, նպաստում տեղական ինքնակառավարման 
մարմի ններում կանանց ընտրությանը: Վայոց ձորի մարզում ստեղծվել են կանանց առաջին 
կոոպերատիվն երը:

Ֆերմե րային տնտեսությունների կենսական խնդիրների լուծմանն աջակցում են 
հասարակական կազմակերպությունները` Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի 
հայկական կոմի տեն, Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան, «Հայ կանայք 
հանուն առողջության և առողջ շրջակա մի ջավայրի» ՀԿ-ն (AWHHE), «Կանաչ արահետ» գյու-
ղատնտեսության աջակցության ՀԿ-ն, Գյուղատնտեսական ասոցիացիաների ֆեդերացիան, 
«Շեն», «Հաղթանակի երիտասարդ ֆերմե րներ», «Ֆերմե րների կողքին» և այլ հասարակական 
կազմակերպություններ:

Գյուղատնտեսական մի ությունների դաշնությունը, Ֆերմե րների ազգային մի ությունը, 
Միս արտադրողների մի ությունը, Կաթ արտադրողների մի ությունը, Ջերմոցային տն-
տեսությունների մի ությունը մասնագիտական և տեղեկատվական զգալի աջակցություն են 
ցուցաբերում ֆերմե րներին: Իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում հասարակական 
կազմակերպությունները նպաստում են նաև գենդերային հավասարության գաղափարների 
տարածմանը: 

106. Եվրոպական Միության Հարևանության ծրագիր: Գյուղատնտեսության և գյուղական շրջանների 
զարգաց ման ոլորտների գնահատումն  Արևելյան գործընկերության երկրներում, ՊԳԿ-ի Եվրոպայի և 
Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակ,  2012, էջ 47:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ կառավար� թյանը.

 ձեռնարկել մի ջոցներ գ� ղատնտես� թյան  ոլորտ� մ աշխատող կանանց համար 
սոցիալական երաշխիքների ընդլայնման � ղղ� թյամբ,

 մշակել և իրականացնել հատ� կ ծրագրեր` գյ� ղաբնակ կանանց արտոնյալ պայ-
մաններով մի կրովարկեր և գյ� ղտեխնիկա տրամադրել�  � ղղ� թյամբ,

 բարձրացնել տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման  մար-
մի նների պատասխանատվ� թյ� նը գյ� ղական բնակավայրեր� մ տրանսպորտային 
և սոցիալական ենթակառ� ցվածքների զարգացմանն � ղղված ծրագրերի մշակման և 
իրականացման համար:

ՀՀ գյ� ղատնտես� թյան նախարար� թյանը.

 գյ� ղատնտեսական կոոպերացման զարգացման խթան� մն  իրականացնել գենդերային 
բաղադրիչի ապահովման հաշվառմամբ,

 անցկացնել գյ� ղատնտես� թյանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերի գենդերային 
վերլ� ծ� թյ� ն,

 ավելի լայն ներդնել գենդերային մոտեց� մը բոլոր գյ� ղատնտեսական ծրագրեր� մ:

ՀՀ առողջապահ� թյան նախարար� թյանը.
- ստեղծել շրջիկ ամբ� լատորիաներ հեռավոր և դժվար հասանելի գյ� ղեր� մ 

բժշկական օգն� թյ� ն ց� ցաբերել�  համար,
- աշխատանք տանել աշխատանքի և առողջ� թյան պահպանման ոլորտ� մ 

գյ� ղաբնակ կանանց իրավական իրազեկ� թյ� նը բարձրացնել�  � ղղ� թյամբ:

ՀՀ կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարար� թյանը.

- պահպանել մի ջնակարգ դպրոցներն այն գյ� ղեր� մ, որտեղ բացակայ� մ է  կանոնավոր 
տրանսպորտային երթևեկ� թյ� նը գյ� ղերի մի ջև,

- գյ� ղատնտեսական արտադր� թյ� ն� մ զբաղված տղաների և աղջիկների համար 
լրիվ մի ջնակարգ կրթ� թյ� ն ստանալ�  հնարավոր� թյ� ն ապահովել�  նպատակով 
քննարկել գյ� ղաբնակ երիտասարդ� թյան սեզոնային դպրոցներ բացել�  հարցը, 

- ՀՀ գյ� ղատնտես� թյան նախարար� թյան հետ համատեղ մշակել և իրականացնել 
հատ� կ ծրագրեր` � ղղված գյ� ղաբնակ երիտասարդ� թյան գյ� ղատնտեսական 
գիտելիքների մակարդակի բարձրացմանը,

- գյ� ղական հանրակրթական դպրոցների բարձր դասարանների ծրագրեր� մ ընդգրկել 
հատ� կ առարկաներ ֆերմե րային տնտես� թյան վարման հիմ� նքների մասին:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարար� թյանը.
- ձեռնարկել մի ջոցներ ճանապարհների բարեկարգման և գյ� ղական բնակավայրերի 

մի ջև տրանսպորտային երթևեկ� թյան բարելավման � ղղ� թյամբ:

Հասարակական կազմակերպ� թյ� ններին.

 իրականացնել ծրագրեր` � ղղված ֆերմե րային տնտես� թյան վարման նոր 
տեխնոլոգիաների ոլորտ� մ կանանց մասնագիտական որակավորման և իրազեկ� թյան 
բարձրացմանը, նրանց լիդերական որակների զարգացմանը: Անց� մ կատարել  գյ� -
ղատնտես� թյան ոլորտ� մ գենդերային տեսանկյ� նից չեզոք ծրագրերից զգայ� ն 
ծրագրերի, գյ� ղական բնակավայրեր� մ իրա կանացվող բոլոր ծրագրեր� մ ներառել 
գենդերային բաղադրիչը, որը հաշվի առնի գյ� ղաբնակ կանանց յ� րահատ� կ շահերը 
և � ղղված լինի նրանց իրավ� նքների պաշտպան� թյանը:

Քաղաքական կ� սակց� թյ� ններին.

 տեղեր� մ կ� սակցական կառ� յցների մի ջոցով անցկացնել մի ջոցառ� մն եր` � ղղված 
կ� սակց� թյան անդամ գյ� ղաբնակ կանանց լիդերական որակների զարգացմանը և 
կանանց առաջմղմանը դեպի որոշ� մն երի կայացման մակարդակներ:



95

Մ
Ա
Ս 
3
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Հոդված 15.
Տղամարդկանց  և  կանանց հավասար� թյ� նն օրենքի առջև 

Հիմն ախնդիրները

 Էական  տարբեր� թյ� ններ սեռերի  իրավահավասար� թյ� նն ամրագրող օրենսդր� թյան 
և գործնական կյանք� մ առկա գործելակերպի արդյ� նք� մ  ստեղծված փաստացի 
իրավիճակի մի ջև:

 Կանանց ցածր իրազեկ� թյ� նը օրենքի առջև տղամարդկանց  և  կանանց հավա սա ր� -
թյ� նը երաշխավորող օրենսդր� թյան վերաբերյալ:

 Պետական քաղաքական� թյան մե ջ և ծրագրեր� մ գենդերային որոշակի� թյան մո-
տեցման բացակայ� թյ� ն:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դի տար-
կ� մն երը Հայաստանի ներկայացրած համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի 
վերաբերյալ107

 Կոմի տեն ափսոսանք է հայտնում, Կոնվենցիայի 1-ին հոդվածին համապատաս խան, 
մասնակից պետության օրենսդրության մե ջ կանանց նկատմամբ թե՛ ուղղակի, թե՛ 
անուղղակի խտրականության հստակ և համապարփակ սահմանման բացակայության 
առնչությամբ: 

 Կոմի տեն մտահոգված է նաև, որ Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի (ա) կետին 
համապատասխան` մասնակից պետության օրենսդրության մե ջ իր հստակ ամրագրումը 
չի ստացել կանանց և տղամարդկանց մի ջև հավասարության սկզբունքը: 

 Կոմի տեն անհանգստություն  է հայտնում կանանց նկատմամբ խտրականությունն արգե-
լող հստակ և համապարփակ օրենսդրական դրույթների բացակայության առնչու թյամբ, 
ինչպես նաև այն առթիվ, որ մասնակից պետությունը նախապատվություն է տալիս չեզոք 
գենդերային քաղաքականությանը և ծրագրերին, որը կարող է հանգեցնել ուղղակի, 
ինչպես նաև անուղղակի խտրականությունից կանանց ոչ բավարար պաշտպանու  թյան, 
խոչընդոտել կանանց և տղամարդկանց մի ջև իրավական և փաստացի հավասարու  թյան 
ձեռքբերում  և  կանանց՝ մարդու իրավունքների ճանաչման ու կիրարկման մոտեցում -
ներում անհետևողականության հանգեցրել:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնարարականները 
խտրական� թյան վերացման առնչ� թյամբ Հայաստանի ներկայացրած համատեղ երրորդ 
և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի վերաբերյալ108

 Կոմի տեն հորդորում է մասնակից պետությանն ընդունել կանանց նկատմամբ 
խտրականությունն արգելող համապատասխան ազգային օրենսդրություն՝ Կոն-
վենցիայի 1-ին և 2-րդ (բ) հոդվածներին համապատասխան, որը կներառի                                                               
ինչպես ուղղակի,  այնպես էլ անուղղակի խտրականությունը: 

107.Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումները/ 43-րդ 
նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 12:

108. Նույն տեղում, կետ 13:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

 Կոմի տեն կոչ է անում մասնակից պետությանն արագացնել գենդերային հավասարության 
մասին օրենքի ընդունումը և տղամարդկանց ու կանանց հավասարության սկզբունքն 
ամրագրել գենդերային հավասարության մասին օրենքում՝ Կոնվենցիայի 2-րդ (ա) 
հոդվածին համապատասխան: 

 Կոմի տեն նաև խրախուսում է մասնակից պետությանը բարձրացնել իրազեկությունն 
անուղղակի խտրականության բնույթի և փաստացի հավասարության հասկացության 
վերաբերյալ կառավարության պաշտոնյաների, դատական իշխանության և հա-
սարակության շրջանում: 

 Կոմի տեն առաջարկում է մասնակից պետությանն իր քաղաքականության   և  ծրագրերի 
ոլորտում  գենդերային առումով  որոշակի ձևակերպումն եր ընդունել:

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ 

Օրենքի առջև տղամարդկանց  և  կանանց հավասարության սկզբունքը, ինչը Կոնվենցիայի 
առանցքային դրույթներից է, արտացոլված է ՀՀ Սահմանադրությունում (2005 թ.), ՀՀ քրեական 
օրենսգրքում (2005 թ.), ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում (1998 թ.) և  մի  շարք այլ իրավական 
ակտերում՝ հիմն ականում սեռի հատկանիշով խտրականության արգելման պահանջով: ՀՀ 
օրենսդրության մե ջ բացակայել  են հստակ սահմանմանումն երը  կանանց նկատմամբ թե՛ 
ուղղակի, թե՛ անուղղակի խտրականության վերացման  վերաբերյալ:

Առկա օրենսդրության կիրարկումը չի նպաստել հատկապես անուղղակի խտրականությու-
նից կանանց բավարար պաշտպանությանը, կանանց և տղամարդկանց մի ջև իրավական 
և փաստացի հավասարության ձեռքբերմանը: Օրենսդրական ակտերում, պետական քա-
ղաքականության մե ջ և ծրագրերում անուղղակի խտրականության բնույթի և փաստա ցի 
հավասարության վերաբերյալ հստակ սահմանումն երի բացակայությունը սահմանափակել 
է նաև կանանց` իրազեկվելու և  սեփական իրավունքների պաշտպանության համար պայքա-
րելու հնարավորությունները: Հանրապետությունում առայսօր դատական պրակտիկա յում 
օրենքի առջև սեռերի հավասարության խախտման կապակցությամբ Կոնվենցիայի դրույթնե րը 
կիրառելու նախադեպեր չեն արձանագրվել

2013 թ. մայիսին ՀՀ Ազգային ժողովի ընդունած «Կանանց և տղամարդկանց հավա սար 
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» օրենքը երաշխավո-
րում է օրենքի առջև կանանց և տղամարդկանց իրավունքների, պարտականությունների 
և պատասխանատվության հավասարությունը՝ օրենքով սահմանված բացառությունների 
հաշվառմամբ: Սակայն այդ հարցում բնակչության զգալի մասի իրավագիտակցության ցածր 
մակարդակը, օրենքի դրույթների անբավարար և ոչ պրոֆեսիոնալ լուսաբանումը, առանձին 
գենդերային եզրույթների մի տումն ավոր մե կնաբանումն երը (սեռային այլասերման իմաս տով) 
հասարակության որոշակի շերտերում ձևավորել են գենդերային հիմն ախնդիրների նկատմամբ 
անհանդուրժողականության մթնոլորտ:  Ուստի օրենքում  որոշակի փոփոխություն ներ (հստա-
կեցումն եր)   կատարելու խնդիր է ծագել:
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Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ Ազգային ժողովին.

- նախաձեռնել քննարկ� մն եր և հանրային լս� մն եր «Կանանց և տղամարդկանց 
հավասար իրավ� նքների և հավասար հնարավոր� թյ� նների ապահովման մասին» 
օրենքի տարընթերց� մն երի տեղիք տվող դր� յթների պարզաբանման համար:

ՀՀ կառավար� թյանը.

- մշակել և  իրականացնել  մի ջոցառ� մն եր հասարակական-քաղաքական կյանքի բո-
լոր ոլորտներ� մ կանանց նկատմամբ � ղղակի և ան� ղղակի խտրական� թյան 
վերացման և տղամարդկանց հետ փաստացի իրավահավասար� թյ� ն �  հավասար 
հնարավոր� թյ� ններ ապահովել�  համար, 

- պետական քաղաքական� թյան մե ջ և սոցիալ-տնտեսական զարգացման  ծրագրեր� մ 
ներդնել գենդերային  մոտեց� մն երի որոշակի ձևակերպ� մն եր,

- ձեռնարկել մի ջոցառ� մն եր ԶԼՄ-երի մի ջոցով սեռերի իրավահավասար�  թյան 
հաստատման գործ� մ երկրի ստանձնած պարտավոր� թյ� նների քարոզչ� թյան և 
բնակչ� թյան իրավական լ� սավոր� թյան � ղղ� թյամբ:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Հոդված 16.
Կանանց նկատմամբ  խտրական� թյան վերաց� մը ամ� սն� թյան և 
ընտանեկան հարա բեր� թյ� ններին վերաբերող հարցեր� մ

Հիմն ախնդիրները.

 Ամ� սն� թյան նվազագ� յն տարիքը և դրա հետ կապված բացառ� թյ� նների վերա-
ց� մը:

 Պաշտոնապես չգրանցված ամ� սն� թյ� նների հետևանքով առաջացող խտրա-
կան� թյ� նը կանանց նկատմամբ: 

 Հասարակ� թյան մի  մասի անբավարար իրավական գիտելիքները ամ� սն� թյան և 
ընտանեկան հարաբեր� թյ� ններ� մ տղամարդկանց  և կանանց հավասար� թյան 
մասին:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դի տար-
կ� մն երը Հայաստանի ներկայացրած համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի 
վերաբերյալ109

Կոմի տեն վերահաստատում իր նախորդ Եզրափակիչ դիտարկումն երում և Երեխայի 
իրավունքների կոմի տեի  Եզրափակիչ  դիտարկումն երում   արտահայտված   այն   մտահոգու-
թյունը, որ ամուսնության համար սահմանված նվազագույն տարիքը տղամարդկանց համար 18,  
իսկ կանանց համար՝ 17 տարեկանը, կանանց նկատմամբ խտրականություն է:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնարարականները 
խտրական� թյան վերացման առնչ� թյամբ  Հայաստանի ներկայացրած համատեղ երրորդ 
և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի վերաբերյալ110

Կոմի տեն հորդորում է մասնակից պետությանը.

 կանանց համար ամուսնության նվազագույն տարիքը բարձրացնել մի նչև 18 տարեկանը, 

 վերացնել նվազագույն տարիքի հետ կապված ցանկացած բացառություն՝ համաձայն 
Կոնվենցիայի 16-րդ հոդվածի և Կոմի տեի թիվ 21 Ընդհանուր հանձնարարականի:

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի հանձնարարականների կատարման համատեքստ� մ 

ՀՀ ընտանեկան  օրենսգրքում (2004), ընդհանուր առմամբ, արտացոլված են եղել 
Կոնվենցիայի դրույթները ամուսնության և ընտանեկան հարաբերություններին վերաբերող 
հարցերում տղամարդկանց  և  կանանց հավասարության մասին, բացառությամբ ամուսնության 
նվազագույն տարիքի տարբերակված մոտեցման, երբ տղամարդկանց համար այն սահմանված 
էր 18, իսկ կանանց համար՝ 17 տարեկանը: 

109. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումները /  
      43-րդ նստա շրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 14 :
110. Նույն տեղում, կետ 15:
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2013 թ. ապրիլին ՀՀ Ազգային ժողովը, ի  կատարումն  Կոնվենցիայի 16-րդ հոդվածի 
պահանջի և  Կոմի տեի թիվ 21 Ընդհանուր հանձնարարականի, օրենսդրական փոփոխություն 
մտցրեց ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում, որի համաձայն թե՛ տղամարդկանց, թե՛ կանանց 
համար սահմանվում է ամուսնության մի ևնույն տարիքը՝ 18 տարեկան: Կոնվենցիայի կոմի տեն 
հորդորել էր նաև վերացնել ամուսնության նվազագույն տարիքի հետ կապված ցանկացած 
բացառություն, սակայն ընտանեկան օրենսգրքում  կատարված վերոնշյալ փոփոխությունը 
դեռևս ամբողջությամբ չի բավարարում Կոմի տեի հանձնարարականի պահանջները, քանի որ 
ամրագրում է հետևյալ բացառությունները. «Անձը կարող է ամուսնանալ նաև 17 տարեկանում, 
եթե առկա է նրա ծնողների, որդեգրողների կամ  հոգաբարձուի համաձայնությունը: Անձը 
կարող է ամուսնանալ նաև 16 տարեկանում, եթե առկա է նրա ծնողների, որդեգրողների կամ 
հոգաբարձուի համաձայնությունը, և ամուսնացող մյուս անձը առնվազն 18 տարեկան է»111:

Հայաստանի Հանրապետությունում տիրապետող արժեհամակարգում տարածված չէ և մոտ 
ապագայում չի կարող լայն տարածում գտնել պայմանագրային ամուսնության ինստիտուտը: 
Պայմանագրային ամուսնությունները դեռևս հազվադեպ են և  գրեթե բացարձակապես տեղի 
են ունենում օտարերկրյա քաղաքացիների հետ:

ՀՀ-ում ավանդաբար զգալիորեն  տարածված են եղել փաստացի չգրանցված ամուս-
նությունները, որոնց մե ծագույն մասն իր  դրդապատճառներով, ներընտանեկան փոխհա-
րաբերությունների բնույթով և հետևանքներով էապես տարբերվում է Արևմուտքի երկրներում 
գոյություն ունեցող քաղաքացիական ամուսնություններից:  Հայ իրականության մե ջ փաստացի 
ամուսնությունները չգրանցելու հիմն ական պատճառներն են. 1) հասարակության որոշակի 
շերտերում ձևավորված կարծրատիպը՝  ընտանիքն ընկալել  որպես  ոչ  իրավական ինստիտուտ, 
2) ընտանեկան իրավունքի նորմե րի վերաբերյալ  ամուսինների, հատկապես՝ կանանց  ցածր 
իրազեկությունը:  Փաստորեն չգրանցված  ամուսնական կյանքի ընթացքում, առավել ևս` ամուս-
նալուծվելիս  հաճախ խախտվում են ամուսինների, հիմն ականում՝ կանանց գույքային  և այլ 
իրավունքները:

111. ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք, հոդված 1:
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Երաշխավոր� թյ� ններ

    ՀՀ Ազգային ժողովին.

- կազմակերպել  քննարկ� մն եր՝ նվիրված  Կոնվենցիայի համապատասխան դր� յթների 
և Կոմի տեի հանձնարարականների մե կնաբանմանը՝ նպատակ � նենալով օրենսդրորեն 
վերացնել ամ� սն� թյան նվազագ� յն տարիքի հետ կապված որևէ բացառ� թյ� ն: 

ՀՀ կառավար� թյանը.

 ձեռնարկել անհրաժեշտ մի ջոցներ ամ� սն� թյ� նների գրանց� մը պաշտոնական գրան-
ցամատյաններ� մ պարտադիր դարձնել�  նպատակով:

ՀՀ կառավար� թյանը և հասարակական կազմակերպ� թյ� ններին.

 ձեռնարկել մի ջոցառ� մն եր հանրակրթ� թյան �  ԶԼՄ-ների մի ջոցով Կոնվենցիայի 
համապատասխան դր� յթների և Կոնվենցիայի կոմի տեի հանձնարարականների 
քարոզչ� թյան և ընտանեկան իրավ� նքի նորմե րի   լ� սաբանման � ղղ� թյամբ՝ այդ 
հարցերի շ� րջ բնակչ� թյան իրավական գիտելիքների մակարդակը բարձրացնել�  
նպատակով:
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Բռն� թյ� նը կանանց նկատմամբ

Հիմն ախնդիրները.

 Հասարակ� թյան մե ջ կանանց դեմ բռն� թյան բոլոր ձևերի, հատկապես` ընտանեկան 
բռն� թյան նկատմամբ ձևավորված անհանդ� րժողական� թյան բացակայ� թյ� նը:

 Կանանց նկատմամբ բռն� թյան դեմ պայքարի պետական մի ջոցների անբա-
վարար� թյ� նը:

 Բռն� թյան զոհերի իրավական, սոցիալական անպաշտպան դր� թյ� նը:

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի Եզրափակիչ դի-
տարկ� մն երը Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առն-
չ� թյամբ112

 Կոմի տեն վերահաստատում է իր մտահոգությունն այն փաստի կապակցությամբ, 
որ չկա այն ընկալումն  ու ընդունումը, որ կանանց հանդեպ գենդերային բռնությունը, 
մասնավորապես` ընտանեկան բռնությունը, շարունակում է մասնակից պետության մե ջ 
նշանակալից խնդիր լինել, ինչպես նշվել է նախորդ Եզրափակիչ դիտարկումն երում 
(A/5738): Կոմի տեն նաև ափսոսանք է հայտնում, որ մասնակից պետության զեկույցում 
ոչինչ չի ասվում այդ երևույթի մասին:

 Կոմի տեն նաև անհանգստացած է կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի մասին 
հատուկ օրենսդրության բացակայությամբ, ինչպես նաև նրանով, որ քրեական օրենս-
գրքում ընտանեկան բռնությունը որպես առանձին հանցագործություն չի դիտարկվում և, 
որպես այդպիսին, չի քրեականացվում: Կոմի տեն նաև մտահոգված է, որ չկա կանանց 
նկատմամբ բռնության բոլոր ձևերի դեմ պայքարով զբաղվող հատուկ պետական մարմի ն 
կամ համակարգող հաստատություն: 

 Կոմի տեն մտահոգություն է հայտնում բռնության զոհերի համար անհրաժեշտ ապաս-
տարանների բացակայության կապակցությամբ:

 Կոմի տեն իր մտահոգությունն է արտահայտում ընտանեկան բռնությունների վերաբեր յալ 
դատական կարգով քննված գործերի վերաբերյալ տվյալների բացակայությամբ, ինչպես 
նաև կանանց հանդեպ սեռական և բռնության այլ ձևերի վերաբերյալ դատական գործե րի 
անբացատրելի քիչ քանակով:

 Կոմի տեն նաև մտահոգված է կանանց հանդեպ բռնության տարբեր ձևերի կիրառման 
դեպքերի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների բացակայությամբ, այդ թվում նաև այն 
կանանց թվաքանակի վերաբերյալ, որոնք ընտանեկան բռնության հետևանքով սպանվել 

112. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի Եզրափակիչ դիտարկումները / 43-րդ նստա-
շրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 22:

ՄԱՍ 4__________________________
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

են իրենց ամուսնու, զուգընկերոջ կամ նախկին զուգընկերոջ կողմի ց, ինչպես նաև 
տուժածներին աջակցություն տրամադրող ծառայությունների առկայության վերաբերյալ:  

Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան վերացման կոմի տեի հանձնարարականները  
Հայաստանի համատեղ երրորդ և չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ113

 Կոմի տեն հորդորում է մասնակից պետությանն առաջնային ուշադրություն դարձնել 
կանանց հանդեպ բռնության բոլոր ձևերի վերացման վրա, հատկապես` ընտանեկան 
բռնության, և այդ խնդրի վերացման համար ձեռնարկել համակողմանի մի ջոցառումն եր` 
Կոմի տեի թիվ 19 Ընդհանուր հանձնարարականին համապատասխան:

 Կոմի տեն խնդրում է մասնակից պետությանն անհապաղ ընդունել կանանց նկատմամբ 
բռնության դեմ պայքարին ուղղված հատուկ օրենսդրություն: Այդպիսի օրենսդրությունը 
պետք է սահմանի, որ կանանց և աղջիկների հանդեպ բռնությունները քրեական 
հանցագործություն և քաղաքացիական իրավախախտում են, մե ղավորները պետք է 
ենթարկվեն դատական հետապնդման և համապատասխան պատժի, և այն կանայք 
ու աղջիկները, որոնք բռնության զոհ են  դարձել, պետք է հնարավորություն ունենան 
օգտվելու իրավական և այլ պաշտպանության արդյունավետ մի ջոցներից, ինչպես նաև 
ապահովի բոլոր շրջաններում պատշաճ ապաստարաններ` բավարար քանակով:

 Կոմի տեն այնուհետև առաջարկում է ուսուցում անցկացնել դատական իշխանության, 
պետական պաշտոնատար անձանց, մասնավորապես` իրավապահ մարմի նների և 
առողջապահական հիմն արկների աշխատակիցների շրջանում, որպեսզի ծանոթացնեն 
կանանց հանդեպ բռնության տարբեր ձևերի նրբություններին, հատկապես` ընտանեկան 
բռնության, և որպեսզի նրանք կարողանան զոհերին անհրաժեշտ աջակցություն 
տրամադրել:

 Կոմի տեն նաև առաջարկում է անցկացնել կանանց հանդեպ բռնության հարցերով 
հասարակական իրազեկման բարձրացման և անհանդուրժողականության լրացուցիչ 
քարոզարշավն եր:

Առանցքային հիմն ախնդիրների վերլ� ծ� թյ� նը  Հայաստանի համատեղ երրորդ և 
չորրորդ պարբերական զեկ� յցի առնչ� թյամբ Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան 
վերացման կոմի տեի երաշխավոր� թյ� նների կատարման համատեքստ� մ 

Հաստատելով կողմն ակցությունը գենդերային հատկանիշով բռնության կանխման և 
վերացման քաղաքականությանը, ճանաչելով բռնությունը որպես մարդու իրավունքների 
ամե նակոպիտ խախտման ձև` ՀՀ կառավարությունը որոշակի աշխատանք է իրականացնում 
բռնության` որպես սոցիալական ապաադապտացման հանգեցնող խտրական երևույթի 
կանխարգելման ուղղությամբ: «Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց վիճակի 
բարելավման և հասարակության մե ջ նրանց դերի բարձրացման 2004-2010 թթ. ազգային 
ծրագրում» նախատեսվել և իրականացվել են կանանց նկատմամբ բռնության վերացմանն 
ուղղված մի ջոցառումն եր:

Համաձայն Կանանց նկատմամբ բռնության արմատական վերացման մասին ՄԱԿ-ի 
հոչակագրի հեռանկարային ռազմավարություններին և սկզբունքներին` ՀՀ կառավարությունն 
իրականացրել  է  ծրագրեր` ուղղված ըստ գենդերային հատկանիշի խտրականության բոլոր 

113. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿ-ի կոմի տեի եզրափակիչ դիտարկումները                 
/43-րդ նստաշրջան, 19 հունվարի-6 փետրվարի, 2009 թ. CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1 /, կետ 23:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

ձևե րի վերացմանը, բռնության այնպիսի ձևերի կանխմանը, ինչպիսիք են մարդկանց շահա-
գոր ծ ումը և առևտուրը, բռնության ենթարկված կանանց պաշտպանությունն ապահովող 
օրենսդրա կան դաշտի կատարելագործմանը,  ինչպես նաև նրանց սոցիալ-հոգեբանական 
վերականգնման և սոցիալական ծառայությունների կողմի ց խորհրդատվական աջակցման 
համակարգի կատարելագործմանը:

2005 թ. ընդունված «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում սահմանված են 
բռնության ձևերը և բռնության ենթարկված անձանց պետական աջակցության մե խանիզմն երը: 
Վերջին տարիների ընթացքում Ազգային վիճակագրական ծառայությունը, հասարակական 
կազմակերպությունների մասնակցությամբ,  անցկացրել է չորս հետազոտություն ընտանիքում 
և աշխատավայրում կանանց նկատմամբ բռնության վերաբերյալ տվյալներ հավաքելու 
նպատակով:

Հայաստանի կառավարությունը մի ացել է 2006 թ. Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների 
կոմի տեի կողմի ց ընդունված փաստաթղթին գենդերային բռնության դեմ պայքարին ուղղված 
արշավի անցկացման մասին, որի շրջանակներում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարությունը մշակել և իրականացրել է գործողությունների ծրագիր: Այն ներառում էր 
մի  շարք մի ջոցառումն եր` ուղղված հասարակական հատվածի և շահագրգիռ մի ջազգային 
կազմակերպությունների հետ  կլոր սեղանների, հանդիպումն երի անցկացմանը, տպագիր 
նյութերի, թռուցիկների, պաստառների տարածմանը, համացանցում տեղեկատվության 
զետեղմանը:

Տարբեր մի ջոցառումն երի ընթացքում անցկացվել է կարիքների ուսումն ասիրություն, 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և իրավիճակի գնահատում: 2008 թ. մայիսին անցկացվել 
է խորհրդաժողով, որտեղ ուրվագծվել են կառավարության և քաղաքացիական հատվածի 
հետագա մի ջոցառումն երը բռնության բոլոր ձևերի հաղթահարման ոլորտում: Պետական 
կառույցները և հասարակական կազմակերպությունները  մասնակցել են Եվրոպայի խորհրդի 
կազմակերպած ակցիային և մի ջոցառումն երին, որոնք անցկացվել են  Եվրոպայի խորհրդի 
կողմի ց հայտարարված Ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի տարվա շրջանակներում: 

2008-2012 թթ. կառավարության ծրագրում ներառվել էին բռնության կանխման և բռնության 
ենթարկված անձնանց ու նրանց ընտանիքների անդամն երի սոցիալական աջակցության 
հարցերը: Հաստատվել և իրականացվել է 2009-2011 թթ. մի ջնաժա ետ «Բռնության 
ենթարկված անձանց համար ճգնաժամային կենտրոնների ստեղծում» ծրագիրը: Սկսած 
2008 թ.` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գործառույթներին 
ավելացել է բռնության ենթարկված անձանց սոցիալական պաշտպանությունը: ՀՀ պետական 
բյուջեում նախատեսվում է ֆինանսավորում բռնության ենթարկված անձանց ծառայություններ 
մատուցելու համար: ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Աշխատանքի 
և սոցիալական հետազոտությունների ազգային կենտրոնի քաղաքացիական ծառայողների 
վերապատրաստման ծրագրերում ներառվել է գենդերային կրթության դասընթաց, որի 
շրջանակներում հաղորդվում են գիտելիքներ բռնության հիմն ախնդիրների վերաբերյալ:

Հայաստանը մի ացել է մի  շարք մի ջազգային փաստաթղթերի, որոնք ուղղված են մարդկանց 
առևտրի դեմ պայքարին, իսկ 2007 թ. ձևավորվել է մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) 
հարցերի խորհուրդ ՀՀ փոխվարչապետի` տարածքային կառավարման նախարարի գլխա-
վորությամբ:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

2010 թ. կառավարության որոշմամբ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա խա-
րարությանը կից ստեղծվել է Գենդերային բռնության դեմ պայքարի մի ջգերատեսչական 
պետական հանձնաժողով, որը պարբերաբար քննարկում է բռնության հաղթահարման հետ 
կապված հարցեր: 2011 թ. ՀՀ կառավարությունը հաստատել է հանձնաժողովի կողմի ց մշակված 
«Ընդ դեմ գենդերային բռնության ազգային ծրագիրը», որտեղ նշված են պետության ընդհանուր 
ռազմավարությունը և քաղաքականության առաջնահերթ ուղղությունները, ինչպես նաև 
«Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիրը»:

Ձեռնարկվել են որոշակի մի ջոցներ բռնության և թրաֆիքինգի դեմ պայքարի օրենսդրական 
կարգավորման ուղղությամբ: 2008 թ. ՀՀ Ազգային ժողովը վավերացրել է Մարդկանց 
շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան: Նոր 
քրեական օրենսգիրքը լրացվել է հոդվածներով, որոնք նախատեսում են աշխատանքային և 
այլ ձևերի շահագործման նպատակով անօրինական մի գրացիայի կազմակերպման համար 
պատժի խստացում:

Չնայած պետական կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների կողմի ց 
ձեռնարկված մի ջոցներին` երկրի աշխարհաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի 
առանձնահատկությունները, գործազրկությունը, հարկադրված աշխատանքային մի գրացիան, 
կանանց տնտեսական կախվածությունն ընտանիքում, կենցաղային խնդիրների լուծման 
դժվարությունները նպաստել են  գենդերային հատկանիշով բռնության աճին, առաջին 
հերթին` կանանց և աղջիկների նկատմամբ, որոնք դառնում են աշխատավայրում սեռական 
ոտնձգությունների և բռնի աշխատանքային շահագործման զոհ:

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմի ց ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմն ադրամի  
հետ համատեղ 2008-2009 թթ. անցկացված համազգային հարցումը բացահայտել է, որ կանանց 
25%-ը զուգընկերոջ կողմի ց ենթարկվում է հոգեբանական բռնության, 8,9%-ը` ֆիզիկական, 3,3%-
ը` սեռական, 9,5%-ը` ֆիզիկական և սեռական: Վերահսկվող վարքագծի է ենթարկվում կանանց 
61,0%-ը:

Բռնության երեք ձևերին (հոգեբանական, ֆիզիկական և սեռական) ենթարկված կանանց 
տարիքային կազմի  համե մատական վերլուծությունը բացահայտել է, որ  բռնության տոկոսն 
էապես ցածր է 20-24 և 25-34 տարիքային խմբում, իսկ առավել մե ծ չափով բռնության են 
ենթարկվում 35-44 և 45-59 տարիքային խմբերի կանայք:

Հոգեբանական բռնության են ենթարկվում 20-24 տարեկան կանանց 7,9%-ը, 35-44 տարեկան 
կանանց 29,1%-ը և 45-59 տարեկան կանանց 27,4%-ը: Ֆիզիկական բռնության են ենթարկվում 
20-24 տարեկան կանանց 2,3%-ը, 35-44 տարեկանների 10,5%-ը և 45-59 տարեկանների 9,9%-ը:

Սեռական բռնության են ենթարկվում 35-44 տարեկան կանանց 5,7%-ը, 25-35 տարեկան 
կանանց 2,3%-ը և 45-59 տարեկան կանանց 2,6%-ը:

Ըստ ոստիկանության տվյալների` 2012 թ. գրանցվել է բռնության 766 դեպք, որոնցից 621-
ը կանանց նկատմամբ, 145-ը` տղամարդկանց: Գրանցվել է անչափահասների նկատմամբ  
բռնության 15 դեպք114:

Վերջին տարիներին ակտիվացել է քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների 
աշխատանքը բռնության արմատական վերացման ուղղությամբ: Երևանում, Գյումրիում և 

114. Տվյալները հրապարակել է  ՀՀ ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչու թյան    
երրորդ վարչության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Նելլի Դուրյանը:
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Այլընտրանքային զեկ� յց

մի  շարք  մարզերում  (Մարտունի, Եղեգնաձոր,  Արմավիր) ստեղծված ճգնաժամային  կեն-
տրոնները` «Ընտանեկան կենտրոն»,  «Հույս»,  «Մոր և մանկան կենտրոն», «Կանանց ռեսուրս 
կենտրոն», «Տուն-Հայաստան», ինչպես նաև «Մայրական Հայաստան» բարեգործա կան 
հասարակական կազմակերպությունը, «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիան, 
Թուֆենկյան հիմն ադրամի  Կանանց աջակցման կենտրոնը իրականացնում են բռնության 
զոհերի պաշտպանության ծրագրեր, կազմակերպում թեժ գծեր, վստահու թյան հեռախոսներ, 
ապաստարաններ, մատուցում բժշկական, իրավաբանական և սոցիալական խորհրդատվու-
թյուն, իրականացնում տեղեկատվական, վերլուծական և կրթական ծրագրեր:

Ընտանիքում բռնության ենթարկված կանանց համար Երևանում և երկրի մի  շարք 
տարածքներում «Կանանց իրավունքների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության 
կողմի ց ստեղծված թեժ գծին յուրաքանչյուր ամի ս 150 կին է դիմում օգնության խնդրանքով: 
Ընտանիքում առավել հաճախ բռնության ենթարկվող կանանց մի ջին տարիքը տատանվում է 26-
ից մի նչև 32 տարեկան: 2011 թ. ընթացքում ազգային թեժ գիծը ստացել է 2032 հեռախոսազանգ, 
որոնցից 1678-ը` ընտանեկան, 1042-ը` հոգեբանական, 612-ը` ֆիզիկական և 24-ը` սեռական  
բռնության վերաբերյալ: Երևանի ճգնաժամային կենտրոնում գրանցվել է 1325 այց, որոնցից 
288-ը կապված են հոգեբանական, 160-ը` ֆիզիկական, 11-ը` սեռական բռնության հետ: Տավու շի, 
Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Լոռու մարզերում գործող ճգնաժամային կենտրոնները ստացել են 
1247 հեռախոսազանգ, որոնցից 806-ը կապված են ընտանեկան բռնության հետ115:

 «Հասարակություն առանց բռնության» հասարակական կազմակերպության կողմի ց 
ստեղծված  արագ արձագանքման խումբը116 տարվա ընթացքում բացահայտել է կանանց 
նկատմամբ բռնության 20 դեպք, որոնցից 14-ը` ֆիզիկական բռնության, այդ թվում 7-ը` մահացու 
ելքով:

Հասարակական կազմակերպությունները հանրապետական և մարզային մակարդակի 
կառավարման կառույցների աջակցությամբ իրականացնում են որոշակի աշխատանք կանանց 
նկատմամբ բռնության հիմն ախնդիրների մասին հասարակայնության իրազեկության 
բարձրացման ուղղությամբ` հասարակության մե ջ բռնության բոլոր ձևերի նկատմամբ 
անհանդուրժողականության մթնոլորտ ձևավորելու նպատակով:

Մարդկային զարգացման մի ջազգային կենտրոնը, Համալսարանական կրթությամբ 
կանանց ասոցիացիան, Հայաստանի բժիշկ ուսանողների ասոցիացիան ՄԱԿ-ի Բնակչության 
հիմն ադրամի  «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հարավային Կովկասի երկրներում» ծրագրի 
շրջանակներում իրականացրել են եռամյա ծրագիր, որը նպատակաուղղված էր գենդերային 
հատկանիշով բռնության հաղթահարմանը և երկրում գենդերային խտրականության 
արմատական վերացմանը, գենդերային բռնության կանխման ուղղությամբ պետության 
ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը:

Ծրագիրը, որը ներառում էր 5 հիմն ական բաղադրիչ` գենդերային բռնության հիմն ախնդրի 
ուսումն ասիրություն, հասարակության իրազեկության բարձրացմանն ուղղված մի ջոցառումն եր, 
աջակցություն օրենսդրության և քաղաքականության կատարելագործմանը, գործուն ազգային 
մե խանիզմի  ստեղծում, տարածքային համագործակցության զարգացում և համակարգում, 
հնարավորություն տվեց հանրապետության բոլոր մարզերում անցկացնելու սեմի նարներ և 
հանդիպումն եր` ուղղված գենդերային խտրականության և գենդերային բռնության, ընտանե-

115. Տվյալները ներկայացրել է «Կանանց իրավունքների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության 
հասարակայնության հետ կապերի պատախանատու Դիանա Սարգսյանը 2012 թ. մարտի 6-ի մամուլի ասուլիսում: 

116. swv.am
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

կան բռնության սոցիալական հետևանքների մասին բնակչության տարբեր խմբերի` կանանց և 
տղամարդկանց, դպրոցական ուսուցիչների և բուհերի դասախոսների, լրագրողների, բժիշկնե-
րի, հանրակրթական դպրոցների սովորողների, ուսանողների իրազեկության բարձրացմանը:

Վերջին տարիներին հայ հասարակությունն ավելի ակտիվ է քննարկում բռնու թյան 
հիմն ախնդիրը, ընտանեկան բռնության փաստերն ավելի լայնորեն են հրապարակ վում զանգ-
վածային լրատվության մի ջոցներում, թեման  այլևս արգելված և զուտ ընտանեկան հարց չէ:   

Ընտանեկան բռնության հիմն ախնդրին հասարակայնության ուշադրությունը հրավիրելու 
նպատակով հասարակական կազմակերպություններն անցկացնում են տարբեր ակցիաներ, 
կազմակերպում ֆոտոցուցահանդեսներ, տարածում բուկլետներ, թռուցիկներ, նկարահանում 
տեսանյութեր («Ո´չ ընտանելան բռնությանը», «Ուժեղ տղամարդը չի բռնանում կնոջ վրա», 
«Լռության գոտի»): Կանանց հասարակական կազմակերպություններն ակտիվ մասնակցություն 
են ունենում կանանց նկատմամբ բռնության վերացմանն ուղղված պայքարի մի ջազգային օրվա 
առթիվ մի ջոցառումն երի անցկացմանը: ՄԱԿ-ի և այլ մի ջազգային կազմակերպությունների 
աջակցությամբ հասարակական հատվածը պետական կառույցների հետ համատեղ անցկաց-
նում է ամե նամյա  տեղեկատվական-լուսավորական «Ընդդեմ գենդերային բռնության ակ-
տիվու թյան 16-օրյակ» քարոզարշավը:

Չնայած պետության կողմի ց ձեռնարկվող մի ջոցներին և հասարակական կազմա կեր-
պությունների աշխատանքներին` բռնության հիմն ախնդիրը, հատկապես` գենդերային 
հատկանիշով, կանանց նկատմամբ, Հայաստանում դեռևս սուր բնույթ է կրում: Միաժամանակ 
ցածր է բնակչության իրազեկության մակարդակը գենդերային հատկանիշով բռնության 
վերաբերյալ, հասարակությունը համապատասխան վերաբերմունք չի ցուցաբերում բռնության 
և թրաֆիքինգի զոհերի նկատմամբ: Դեռևս առկա է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների, 
հայ հասարակության բարոյական և արժեքային համակարգի վրա բռնության և թրաֆիքինգի 
ազդեցության թերագնահատումը հասարակության կողմի ց, աճում է մարմն ավաճառու թյան       
մե ջ ներգրավվող կանանց թիվը: 

2013 թ. հունիսին «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիան, որը մի ավորում է            
7 հասարակական կազմակերպություններ, բողոքի ցույց անցկացրեց ՀՀ կառավարության 
շենքի առջև` պահաջելով ընդունել ընտանեկան բռնության մասին օրենքը:

Հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում գենդերային հատկանիշով բռնության ձևե-
րի տարբերակում: Մինչև օրս չի ընդունվել ընտանեկան բռնության մասին օրենքը, որը կարող 
էր դառնալ ընտանիքում և հասարակության մե ջ կանանց և երեխաների անվտանգության 
երաշխիքը: Բացակայում են գոյություն ունեցող նորմատիվ-իրավական ակտերի կատար ման 
և բռնության  որևէ ձևից կանանց պաշտպանության համար իրավական, քաղաքական, վարչա-
կան և մշակութային բնույթի կանխարգելիչ մի ջոցների մշտադիտարկման մե խանիզմն երը:

Հայ  հասարակության  զարգացման  ներկա  փուլի  իրողությունները  ցույց  են  տալիս,  
որ  վեր ջին տարիներին ձեռնարկված մի ջոցները` ուղղված հասարակության ուշադրութ-
յունն ընտանեկան բռնության գոյություն ունեցող հիմն ախնդրի վրա կենտրոնացմանը և 
հա սարակության մե ջ ընտանեկան բռնության նկատմամբ անհանդուրժողականության 
ձևավորմանը, դեռևս բավականաչափ արդյունավետ չեն: 2013 թ. օգոստոս-հոկտեմբեր ամի ս-
ներին սոցիալական ցանցերում և որոշ ԶԼՄ-ներով տարածվող հոդվածները, որոնք ուղղված 
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Այլընտրանքային զեկ� յց

էին   «Կանանց և  տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորություննե-
րի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման դեմ և վարկաբեկում էին գենդերային գաղափարախոսութ-
յունը, բացահայտում են հակազդեցությունը նաև ընտանեկան բռնության մասին օրենքին:

Հասարակության մե ջ դեռևս ուժեղ են հայրիշխանական կարծրատիպերը, հատկապես` 
ընտանիքում կնոջ դերի վերաբերյալ: Ակտիվ կերպով քարոզվում է այն վարկածը, թե գենդե-
րա յին հավասարությունը հանգեցնում է ազգային արժեքների և հայ ավանդական ընտանիքի  
քայքայման,  կարծիք  է  արտահայտվում ներընտանեկան փոխհարաբերություններին պե-
տության մի ջամտության անթույլատրելիության մասին:

Հոգեբանական, ֆիզիկական, տնտեսական, կենցաղային բռնության և թրաֆիքինգի 
հաղթահարման հիմն ախնդիրների լուծումն անհրաժեշտություն է առաջացնում կա տա-
րելագործելու նորմատիվ-իրավական դաշտը, համակարգելու բնակչության լայն շերտերի  
իրա զեկության բարձրացման ուղղությամբ պետական մարմի նների և հասարակական 
կազմակերպությունների ջանքերը:

Երաշխավոր� թյ� ններ

ՀՀ Ազգային ժողովին.

 Ընդ� նել կանանց նկատմամբ բռն� թյան դեմ պայքարին � ղղված հատ� կ օրենք և 
օրենսդրական ակտեր, որոնց մե ջ կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռն� թյ� նը պետք 
է սահմանվի որպես քրեական հանցագործ� թյ� ն և քաղաքացիական իրավախախտ� մ, 
որը ենթակա է դատական հետապնդման և պատժի:

ՀՀ կառավար� թյանը.

 ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնել «Ընտանեկան բռն� թյան մասին» ՀՀ օրենքի նա-
խագիծը,

 ավելացնել ապաստարանների և բռն� թյան զոհերի վերականգնման և վե րա սո-
ցիալականացման կենտրոնների ցանցի ընդլայնմանն � ղղված պետական ֆի-
նանսավորման ծավալը,

  � ժեղացնել Ընդդեմ գենդերային բռն� թյան ռազմավարական ծրագրի իրականացման 
վերահսկող� թյ� նը, պլանավորել ամե նամյա հաշվետվ� թյ� ններ ծրագրի իրակա-
նացման վերաբերյալ վարչապետին կից կանանց խորհրդի նիստեր� մ:

Գենդերային բռն� թյան դեմ պայքարի մի ջգերատեսչական պետական 
հանձնաժողովին.

 հանձնաժողովի նիստեր� մ պարբերաբար լսել նախարար� թյ� նների և գերա տես-
չ� թյ� նների հաշվետվ� թյ� նները պլանով նախատեսված մի ջոցառ� մն երի կատար-
ման վերաբերյալ:
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

Հասարակական կազմակերպ� թյ� ններին.

 ակտիվացնել աշխատանքը հասարակ� թյան իրազեկ� թյան բարձրացման և կանանց 
�  երեխաների նկատմամբ բռն� թյան բոլոր ձևերի հանդեպ անհանդ� րժողական� -
թյան մթնոլորտի ձևավորման � ղղ� թյամբ,

 զարգացնել սերտ համագործակց� թյ� ն ԶԼՄ-ների, իրավապահ մարմի նների և 
դատական իշխան� թյան հետ` ապահովելով հասարակայն� թյան իրազեկ� թյ� նը 
կանանց և երեխաների նկատմամբ բռն� թյան դեպքերի մասին, աջակցել հասարակա-
կան գիտակց� թյան մե ջ պաշտպանված� թյան զգացող� թյան և անձի դեմ բռն� թյան 
համար պատժի անխ� սափելի� թյան հարց� մ վստահ� թյան ձևավորմանը:
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1. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ áñáß³ÏÇ ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ ¿ ¹ÇïíáõÙ Ï³Ý³Ýó íÇ×³-

ÏÇ μ³ñ»É³íÙ³Ý, Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÝ 

³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñÇ áÕç ëå»Ïïñáí: 2009-2012 ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³Ó»é-

Ý»É ¿ ÙÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ »ññáñ¹ ¨ ãáññáñ¹ Ñ³Ù³ï»Õ å³ñμ»ñ³-

Ï³Ý ½»ÏáõÛóÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùμ Î³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëïñ³ Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³óÙ³Ý ÏáÙÇï»Ç 

Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý, ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ 

Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇ μ³ñ»É³íÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: 

Ò»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí »ñÏñáõÙ ëï»ÕÍí»É »Ý áñáß³ÏÇ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ Ï³-

Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³óÙ³Ý ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ: ²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ å³ïß³× ãÇ Ï³ï³ñ»É »ññáñ¹ ¨ ãáñ-

ñáñ¹ Ñ³Ù³ï»Õ å³ñμ»ñ³Ï³Ý ½»ÏáõÛóÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùμ Î³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

í»ñ³óÙ³Ý ÏáÙÇï»Ç Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ áñáß Ï³ñ¨áñ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ¨ ·áñÍáõÝ»áõ ÃÛ³Ý 

áÉáñïÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: 

ØÇ ß³ñù ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùμ Çñ³íÇ×³ÏÁ ·ñ»Ã» ãÇ ÷áËí»É: 

Î³     Ý³Ýó  ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý,  ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ ¨ ïÝï»ë³-

Ï³Ý, ù³ Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óí³Íáõ ÃÛ³Ý 

ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ³ÝÝß³Ý ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ,  ³ÛÝáõÑ³Ý¹»Ó ûñ»Ýë¹Çñ ¨ ·áñÍ³-

¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»  ñáõÙ 

å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ³ÝÑ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ: 

2. 2010 Ã. ÷»ïñí³ñÇÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ Û»-

ó³Ï³ñ·Ç Ñ³ëï³ïáõÙÁ ¨ 2011 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 2011-2015 ÃÃ. é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ Ñ³ëï³ï» Éáõ Ù³ëÇÝ¦ 

áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Éáõñç Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍ»É Ï³Ý³Ýó ÝÏ³ï Ù³Ùμ 

Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý áõ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»-

Éáõ, å»ïáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ ¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÁ Ý»ñ¹Ý»Éáõ 

áõÕÕáõÃÛ³Ùμ Ã»° Ï³é³í³ñ³Ï³Ý, Ã»° áã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ï³éáõÛó Ý» ñÇ ç³Ýù»ñÇ ³ÏïÇí³ó-

Ù³Ý, ³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Ù»ï ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ð³Û»ó³Ï³ñ·Ç 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³·áñÍáõÙÁ ÏÝå³ëïÇ §ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ×»Õùí³ÍùÇ¦ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ 

¨ Ï³ÛáõÝ, ¹ÇÝ³ÙÇÏ áõ Ñ³ëï³ï³å»ë ½³ñ·³óáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³ÝÁ, áñÁ 

³ñÅ³Ý³å³ïÇí ÏÛ³Ýù ¿ ³å³ÑáíáõÙ μáÉáñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ã»° ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó,                 

Ã»° Ï³Ý³Ýó:

               ԵԶՐԱԿԱՑ� ԹՅ� Ն___________________________________
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Կանանց նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի  կոնվենցիայի իրականաց� մը ՀՀ-� մ 2009-2012 թթ.

3. Ø»Í ³ßË³ï³Ýù ¿ ï³ñí»É ³½·³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ-

Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: Î³Ý³Ýó ÝÏ³ï-

Ù³Ùμ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³óÙ³Ý Ø²Î-Ç ÏáÙÇï»Ç Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` 

ÐÐ ²½  ·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ 2013 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ §Î³Ý³Ýó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹ Ï³Ýó Ñ³í³ë³ñ 

Çñ³íáõÝùÝ» ñÇ   ¨ Ñ³í³ë³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦  ÐÐ ûñ»ÝùÁ, áñÁ 

áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É:

ÐÐ ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¿ Ï³ï³ñí»É, ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ùíáï³Ý ÐÐ ²½·³-

ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»-

ñÇ óáõó³ÏÝ»ñáõÙ ³í»É³ó»É ¿ 15%-Çó  ÙÇÝã¨ 20%: 20-ïáÏáë³Ýáó ùíáï³ ¿ ³Ùñ³·ñí»É Ý³¨  

ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³í³·³Ýáõ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»-

ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

ê³Ï³ÛÝ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó ÷³ëï³óÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇç¨ 

³éÏ³ ¿ ½·³ÉÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ:

4. ²ÝÑñ³Å»ßï  »Ý  ÐÐ  Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý,  Ï³ÝáÝ³íáñ  ¨  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  ç³Ýù»ñ,  

ÇÝã å»ë Ý³¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ýñ³ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ                   

ÙÇç¨՝ Ñ³ÛñÇßË³Ý³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ, Ýáñ Çñ³í³Ñ³í³ë³ñ, ÅáÕáíñ¹³-

í³ñ³  Ï³Ý ·»Ý ¹»ñ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃ Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»-

ñÁ å»ïù ¿ ëï³ÝÓÝ»Ý ³é³ç³ÝóÇÏ ³ÏïÇí ¹»ñ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ 

μÝ³Ïãáõ ÃÛ³Ý Çñ³½»ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ μ³ñÓñ³óÙ³Ý ù³ñá½³ñß³íÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý 

·áñÍáõÙ, å»ïù ¿ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý å³ñ½³μ³Ý»Ý, áñ å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ëïñ³Ï³ÝáõÃ-

ÛáõÝÇó` áñå»ë ÎáÝí»ÝóÇ³ÛáõÙ ¨ ³½·³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³ Ýáõñ 

Çñ³íáõÝù, ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½μáõÝùÁ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñ »Ý:

5. êáõÛÝ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ½»ÏáõÛóÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ, ³ÛÉ¨, 

ÑÇÙÝí»Éáí ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ÏáÙÇï»Ç Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³, Ýñ³ ÙÇ ß³ñù ³é³Ýóù³ÛÇÝ 

¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Çñ³íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÷áñÓ ¿: àõëáõÙÝ³ëÇñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 

¨ ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ùß³Ïí³Í »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù 

Ñ³ëó»³·ñí³Í »Ý ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 

ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇÝ ¨ μáÉáñ ß³Ñ³·ñ·Çé Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É 

³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñëï³Ï»óÙ³Ý, ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûåïÇÙ³É³óÙ³Ý, 

³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³¹³ëÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ýå³ ï³Ïáí:
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²ßË³ï³ÝùÇ »½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉáõÙ ½»ÏáõÛóÁ ùÝÝ³ñÏí»É ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇ ÉÇ¹»ñÝ»ñÇ ու  ³ÏïÇíÇëïÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï:

¼»ÏáõÛóÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ ³ÝóÏ³óí»É ¿ ½»ÏáõÛóÇ Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛ³Ý, ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ 

í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ í»ñ Ñ³Ýí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Í³ÝáÃ³óÙ³Ý Ó¨³ã³÷áí, Ù³ëÝ³ÏÇóÝ» ñÇ 

áõß³¹ñáõÃÛáõÝÝ Ññ³íÇñí»É ¿ ¹ñ³Ýó Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³:

Î³Ý³Ýó ÐÎ-Ý»ñÇ ÉÇ¹»ñÝ»ñÁ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»-

ñÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ »Ý ïí»É ½»ÏáõÛóÇ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ, Ýñ³ÝáõÙ ³ñí³Í 

»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ¼»ÏáõÛóÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñí»É »Ý 

³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝí»É Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ ÁÝ¹·ñÏí»É ½»ÏáõÛóÇ í»ñçÝ³ Ï³Ý 

ß³ñ³¹ñ³ÝùáõÙ:

Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇ ß³ñù ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³ñí»É` Ï³åí³Í 

·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ` áñå»ë Ï³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ·áñÍÇùÇ, ¨ Ï³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ù» Ë³-

ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ·Íáí ûÙμáõÝ¹ëÙ³ÝÇ ÇÝëïÇïáõ-

ïÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ñ»ï: 

Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ýß»É »Ý Ý³¨ §Î³Ý³Ýó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ Ñ³í³ë³ñ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõ-

ÃÛáõÝÁ, áñáÝù  ÏÁÝ¹·ñÏ»Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÝ áõ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ: 

Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ïÏ³óí»É §·»Ý¹»ñ¦ »½ñáõÛÃÇ å³ñ½³μ³ÝÙ³Ý ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï³ñíáÕ 

³ß Ë³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ:

ÀÝ¹·Íí»É ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ áñ³ÏÛ³É ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ù³ï-

ã»ÉÇáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Çñ³½»ÏáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:

ÎñÃáõÃÛ³Ý ̈  ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ Ëïñ³Ï³Ý ·áñÍ»É³Ï»ñåÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 

ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ß»ßï³¹ñ»É »Ý ¹ñ³ ëñáõÃÛáõÝÁ ·ÛáõÕ³Ï³Ý í³Ûñ»ñáõÙ: 

Ð³í³ÝáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³Ý³ó»É ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ½»ÏáõÛóáõÙ ³ñí³Í »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏñÃáõ-

ÃÛ³Ý, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý å»ï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ³ÝÑñ³-

Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë½Ç Ï³ÝËí»Ý ½»ÏáõÛóáõÙ í»ñ Ñ³Ýí³Í μ³ó³ë³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ: 

²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³ñí»É Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ÐÎ-Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ ³ëå³ñ»½áõÙ ÷áñÓ³ñÏí³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý 
í»ñ³μ»ñÛ³É:

               Ð²ìºÈì²Ì 1__________________________
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Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ³é³ÝÓÝ³å»ë ÁÝ¹·Í»É »Ý Ï³Ý³Ýó Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ë»ÏïáñÇ Ñ½áñ³óÙ³ÝÁ, 
Ý³¨ Ëïñ³Ï³Ý ·áñÍ»É³Ï»ñåÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ·áñÍáõÙ ¼ÈØ-Ý»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ïáõ-
ÃÛ³Ý ÙÛáõë ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷áõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:

²ñÍ³ñÍí»É  ¿  Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹Ç-

ñÁ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 

¹ñáõÛÃ Ý»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ» ñÇ 

³é³çÙÕÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ: 

ØÇ ß³ñù ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³ñí»É »Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ã¿ÇÝ 

³éÝãíáõÙ Ø²Î-Ç ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ íÏ³ÛáõÙ ¿ÇÝ, áñ Éë³ñ³ÝÁ μ³í³Ï³Ý ß³Ñ³·ñ·Çé 

¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÉÇ³ñÅ»ù ½³ñ·³óáõÙÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý 

Ñ³ñóáõÙ:
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î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùμ Ï³Ý³Ýó 
³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Ù³ëÇÝ

Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùμ Ï³Ý³Ýó ³ëáóÇ³óÇ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ 1995 Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 13-ÇÝ:

²ëáóÇ³óÇ³Ý áã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý, ß³ÑáõÛÃ ãÑ»ï³åÝ¹áÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¿:

²ëáóÇ³óÇ³Ý áõÝÇ 35 Ù³ëÝ³×ÛáõÕ ºñ¨³ÝáõÙ ¨ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñáõÙ: ²ëáóÇ³ óÇ³Ý 
Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ï³Ý³Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ (IFUW) ³Ý¹³Ù ¿:

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿.

- Ýå³ëï»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³-

íáñÙ³ÝÁ,

- ³ç³Ïó»É Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ï³Ý³Ýó ¨ 

ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ Ñ³í³ë³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ,

- ³ç³Ïó»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ý³Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, Ï³Ý³Ýó ù³Õ³ù³-

Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ, ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ 

·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ,

- ³ç³Ïó»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÃ³ÝÙ³ÝÁ, §Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ¦ 

ù³ñá½ãáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ë³Õ³Õ³ëÇñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:

²ëáóÇ³óÇ³Ý 2000 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ÄÝ¨áõÙ Ï³Û³ó³Í §ä»ÏÇÝ+5¦ ÐÎ-Ý»ñÇ ýáñáõÙÇÝ 

¨ 2000 Ã. ÑáõÝÇëÇ 5-9-Á` ÜÛáõ ÚáñùáõÙ Ø²Î-Ç ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ í»Ñ³ÅáÕáíÇ §Î³Ý³Ûù 2000. ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ 

Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ, ½³ñ·³óáõÙ ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ XXI ¹³ñáõÙ¦ Ñ³ïáõÏ Ýëï³ßñç³ÝÇÝ:

2004 Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇÝ ²ëáóÇ³óÇ³Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ §ä»ÏÇÝ+10¦ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 

ÄÝ¨áõÙ Ï³Û³ó³Í Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ ¨ 2005 Ã. ÷»ïñí³ñ-Ù³ñï ³ÙÇëÝ»ñÇÝ 

ÜÛáõ ÚáñùáõÙ`  Ø²Î-Ç Î³Ý³Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 49-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇÝ:

2010 Ã. Ù³ñïÇÝ ²ëáóÇ³óÇ³Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ §ä»ÏÇÝ+15¦ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 

ÜÛáõ ÚáñùáõÙ Ï³Û³ó³Í Ø²Î-Ç Î³Ý³Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 54-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇ 
³ß Ë³ï³ÝùÝ»ñÇÝ:

               Ð²ìºÈì²Ì 2__________________________
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²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ

²ëáóÇ³óÇ³Ý ·áñÍáõÙ ¿ áñå»ë ÙÇ Ï³éáõÛó, áñÁ ½μ³ÕíáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ùμ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÉáμÇÝ·áí, 
·Ç ï³Ï³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý áõ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ:

²ëáóÇ³óÇ³Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ §Î³Ý³Ûù ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ. Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦, 
§Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃ Ñ³ÝáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý¦, §ÎÇÝÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³-
í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ¦, §Î³Ý³Ýó Ý³Ë³ Ó»é-

ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ. ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ¦, §²ç³Ï-

óáõÃÛáõÝ ä»ÏÇÝÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇÝ, Î³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μáÉáñ Ó¨»ñÇ 

í»ñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ø²Î-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ¨ Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ¦, 

§¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ` áñå»ë ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý 

Ý³Ë³¹ñÛ³É¦, §ÀÝ¹¹»Ù ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ μéÝáõÃÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦, §Î³Ý³Ýó ß³ñÅáõÙÁ Ñ³½³ñ³ÙÛ³Ï-

Ý»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ. Ýáñ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ ¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ¦, §ÐÐ ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ` 

áñå»ë ûñ»Ýë¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ  ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ 

Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ ·áñÍÇù¦, §î³íáõßÇ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ, ì³Ûáó ÓáñÇ ¨ êÛáõÝÇùÇ 

Ù³ñ½»ñáõÙ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñÁ¦, §Î³Ý³Ýó 

ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 2012 Ãí³Ï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý  ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñ-

Ù³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ¦, §Ð³Û³ëï³ÝáõÙ  ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ-

·áõÙ Ï³Ý³Ýó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ½áñ³óáõÙ¦,  §Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³-

Ï³Ý ÉÇ¹»ñáõÃÛáõÝ. ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ  ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³ó Ù³Ý 

Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦   Íñ³·ñ»ñÁ:

1997-2014 ÃÃ. ²ëáóÇ³óÇ³Ý ³Ýó ¿ Ï³óñ»É 18 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñ.

- öáË³Ï»ñåíáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Ý³Ýó ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ. Çñ³Ï³Ýáõ-
ÃÛáõÝ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ

- Î³Ý³Ûù ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ. Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

- ÎÇÝÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ

- Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³Ý³Ûù 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ. Ï³Ý³Ýó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 
¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ

- Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃ. ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ

- Î³Ý³Ýó ß³ñÅáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ. Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³ í³ ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ

- ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ. ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ

- ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÝëáÉÇ¹³óáõÙ. ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ·Éáμ³É³óÙ³Ý 
Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ

- Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ. ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ å³ï³ë-
Ë³Ý³ïíáõÃÛáõÝ

- ²ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³Ý. ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóÙ³Ý 
Ñ³ñó»ñÁ

- ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ. ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Çñ³-

í³Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï»ï»ñÁ

- Î³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÁ` áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ
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- Î³Ý³Ýó Ùï³íáñ Ý»ñáõÅÝ Ç Ýå³ëï ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ïáõ-
ÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý

- Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ` áñå»ë Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¨ μ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ù
- Ø³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Û³ó Ù³Ý 

·áñÍáÝ
- Î³Ý³Ûù ¨ Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ: î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ-

·Á Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ
- Î³Ý³Ûù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ. Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõ ÃÛ³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
- Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ñ¹Ç ÷áõÉáõÙ. Ýáñ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ ¨ Ñ»é³-

ÝÏ³ñÝ»ñ

Î³Ý³Ýó ÉÇ¹»ñáõÃÛ³Ý ¹åñáó

2000 Ã. ÑÇÙÝ³¹ñí³Í Î³Ý³Ýó ÉÇ¹»ñáõÃÛ³Ý ¹åñáóÇ §´³ñÓñ³·áõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³ó Ý»ñ¦ 

Íñ³·ñáí 34 Ñáëù»ñáõÙ ëáíáñ»É ¨ ³í³ñï»É »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 1210 ÏÇÝ ÉÇ¹»ñÝ»ñ ¨ ³ÏïÇíÇëïÝ»ñ:

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ

¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ¨ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý áõ ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»Ýï ñáÝ-

Ý»ñÁ ëï»ÕÍí»É »Ý 1996 Ã., Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ` 2000Ã.: Î»ÝïñáÝ  Ý»  ñÁ 

Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ  »Ý  Ñ»ï³½áï³Ï³Ý  áõ  ÏñÃ³Ï³Ý  Íñ³·ñ»ñ ¨ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë Ùï³íáñ 

Ý»ñáõ ÅÇ Ï³éáõÛóÝ»ñ` ³ç³Ïó»Éáí ²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ μ³½Ù³μÝáõÛÃ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ:

¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ

²ëáóÇ³óÇ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 11 Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ 35 ÙÇçÝ³Ï³ñ· Ñ³Ýñ³-

ÏñÃ³ Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ. Ùß³Ïí»É 

»Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ¨ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ, 

å³ïñ³ëïí»É ¿ ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ¨ áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ:

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ

2000-2014 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇ ù³Ý 110 ÏÉáñ ë»Õ³ÝÝ»ñÇ  μ³Ý³í»×»ñÇÝ ¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 

Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý ·ñ»Ã» 3300 Ï³Ý³Ûù ¨ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏª ºñ¨³ÝáõÙ, ¶ÛáõÙñÇáõÙ, ì³Ý³ÓáñáõÙ, ²ñï³ß³-

ïáõÙ, Æç¨³ÝáõÙ, ¸ÇÉÇç³ÝáõÙ, ¶áñÇëáõÙ, ²ßï³ñ³ÏáõÙ, Î³å³ÝáõÙ, ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ, ²μáíÛ³ÝáõÙ ¨ 

êï»÷³Ý³í³ÝáõÙ:

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý    ¨    Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý  Ï»ÝïñáÝÁ  ¹³ñÓ»É  ¿  ÛáõñûñÇÝ³Ï  §Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ³-

Ù³    Åá  Õáí¦, áñï»Õ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý ³ÏïÇí Ï³Ý³Ýó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ 

ïñí³Í Ù³ëÝ³Ï  ó»  Éáõ μ³Ý³í»×»ñÇª ÝíÇñí³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ññ³ï³å 

ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ, ÇÝã  åÇëÇù »Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý 

»ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ, ù³Õ³ù³  óÇ³ Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, 

Ë³Õ³Õ³ñ³ñ ·áñÍáõÝ»áõ ÃÛáõ ÝÁ, ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ï³Û³óáõÙÁ, ÁÝïñ³Ï³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñ  ÍáõÙÁ,  ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

å³ï³ëË³Ý³ï íáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï»ë³Ï»ï Ó¨³íáñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ 

ÁÝÓ»éí»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³ Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó Ý»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
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ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý áõ ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ Ý»ñÁ                        
2002-2006 ÃÃ. Ï³ï³ñ»É »Ý ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É.

- ÷áË³Ï»ñåíáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³Ý³Ýó ¹ñáõÃÛ³Ý ¨ 
ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ,

- Õ³ñ³μ³ÕÛ³Ý ÏáÝýÉÇÏïÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ãÏ³ñ·³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ï»ñ³½ ÙÇ 
¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ï³Ý³Ýó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ,

- Ï³Ý³Ýó ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇó 
¨ ÇßË³Ý³Ý³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇó ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ï³Ý³Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý ëå³ëáõÙÝ»ñÇ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ,

- Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ ûμÛ»ÏïÇí å³ïÏ»ñÇ, Ï³Ý³Ýó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¿É»Ï-
ïáñ³É Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇ ¨ ¹»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ,

- Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÙÇïáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ:

êáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ññ³ï³ñ³Ïí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É í»ó 
ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñáõÙ.

- §Î³Ý³Ûù ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ¦ 
(1999)

- §ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝ¦ 
(2003),

- §ÀÝïñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ: àõÝÇ± ³ñ¹Ûáù Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù¦ (2003, éáõë»ñ»Ý 
¨ Ñ³Û»ñ»Ý),

- Ð³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óáõÙ. ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ (2004, éáõë»ñ»Ý)

- §Ð³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óáõÙÁ. ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÙÇïáõÙÝ»ñ¦ (2004, Ñ³Û»ñ»Ý),

- §ø³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ. ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³-
í³ë³ñáõÃÛ³Ý ã³÷áõÙÁ¦ (2006, éáõë»ñ»Ý, Ñ³Û»ñ»Ý ¨ ³Ý·É»ñ»Ý):

Èñ³ïí³Ï³Ý-í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ

²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Éñ³ïí³Ï³Ý-í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ 1997-2014 ÃÃ. Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿  92 ³ÝáõÝ 

ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ` ÝíÇñí³Í ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý, ù³Õ³-

ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý, ·Éáμ³É³óÙ³Ý, ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý 

ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ¨ §Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùμ Ï³Ý³Ûù¦ Éñ³ïáõÇ 55 ÃáÕ³ñÏáõÙ` Ñ³Û»ñ»Ý, 

éáõë»ñ»Ý ¨ ³Ý·É»ñ»Ý
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²ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ·ñù»ñÝ áõ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÁ

 13 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ:

 §¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ Ù³ï»Ý³ß³ñÇ 38 ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
ÝÛáõÃ»ñ:

 §Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùμ Ï³Ý³Ûù¦ Éñ³ïáõÇ 55 ÃáÕ³ñÏáõÙÝ»ñ` Ñ³Û»ñ»Ý, ³Ý·É»ñ»Ý ¨ 
éáõë»ñ»Ý:

 §öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åÉ³Ý³íáñáõÙ¦ Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ:

 ä»ÏÇÝÇ  4-ñ¹ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·Çñ:

 êÇëÇÉÇ³ ²Ý¹»ñë»Ý §¶»Ý¹»ñÁ ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ¦ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ:

 Î³Ý³Ýó ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ, ÁÝï³ÝÇùáõÝ, ³Ù»Ýáõñ. μéÝáõÃÛ³Ý Ñ³Õ Ã³-
Ñ³ñÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ:

 §Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ¦ Ù³ñ½»ñáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇ ÝÛáõÃ»ñÇ 
ÅáÕáí³Íáõ:

 àõë³ÝáÕÝ»ñÇ, »ñÇï³ë³ñ¹ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¨ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÝÛáõÃ»ñÇ 6 
ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ:

 §ÀÝïñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ. áõÝÇ± ³ñ¹Ûáù Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù¦:

 §ä»ÏÇÝÝ ÇÙ ÏÛ³ÝùáõÙ. 10 ï³ñÇ ³Ýó¦:

 §¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ¹åñáóáõÙ¦ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ 
Ý³Ë³·ÇÍ:

 §¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: öáË³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ¨ 
Ï³ Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ¦. (ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ):

 §ÐÐ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ¦:

 §ø³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ. ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý 
ã³÷áõÙÁ¦:

 §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Î³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μáÉáñ Ó¨»ñÇ í»-
ñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ø²Î-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ, ä»ÏÇÝÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇ, Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·¦:

 §Î³Ý³Ýó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ             
¨ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ:

 §Î³Ý³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μáÉáñ Ó¨»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ø²Î-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 2002-2007 ÃÃ.¦ ²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ½»ÏáõÛó:

 §ÎÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇó ÏÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ: Ò»éÝ³ñÏ¦

 §¶»Ý¹»ñ ¨ Éñ³·ñáõÃÛáõÝ: àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ¦

 §¶»Ý¹»ñ ¨ Éñ³·ñáõÃÛáõÝ: Ø»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ¦

 §Üáñ ë»ñÝ¹Ç ÉÇ¹»ñÝ»ñÁ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ: Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùμ 
Ï³Ý³Ýó ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ 15 ï³ñÇÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ¦

 §Î³Ý³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2012 Ãí³Ï³ÝÇ 
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ¦:

 §Î³Ý³Ûù ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 2012 Ã. 
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý  ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ ¨ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ³ÝóÏ³óí³Í Ñ³ñó³-
½ñáõÛóÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ¦

 §Î³Ý³Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 2012-2013 
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ¦

 §Ø³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: Ò»éÝ³ñÏ¦
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