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 Ա. ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Նո րա ծին նե րի սե ռե րի շեղ ված հա րա բե րակ ցու թյու նը վեր
ջին տաս նա մյակ նե րին լուրջ խն դիր է դար ձել աշ խար հի տար
բեր վայ րե րում: Ներ կա յում այս մտա հո գիչ եր ևույ թին կա րե լի է 
ա կա նա տես լի նել նաև Ար ևե լյան Եվ րո պայի և Կով կա սի ո րոշ 
ե րկր նե րում` այդ թվում Հա յաս տա նում, որ տեղ նո րա ծին նե րի 
սե ռե րի խախտ ված հա րա բե րակ ցու թյու նը մար տահ րա վեր է 
դար ձել:

 Նա խածնն դյան փու լում ե րե խայի սե ռի ը նտ րու թյան եր ևույ
թը խո րա պես ար մա տա ցած է մշա կու թային նոր մե րում, ը ստ 
ո րոնց աղ ջիկ ե րե խա նե րը տղա նե րի հա մե մա տու թյամբ ա վե լի 
քիչ են ա րժ ևոր վում, այլ կերպ ա սած` դրանք տղա նե րի գե րա
պատ վու թյունն ամ րագ րող նոր մեր են: Ի նչ ևէ, նա խածնն դյան 
փու լում ե րե խայի սե ռի ը նտ րու թյան հա մար ևս եր կու նա խա
պայ ման է ան հրա ժեշտ` հա մա պա տաս խան տեխ նո լո գի ա նե րի 
առ կա յու թյուն և ցածր ծնե լի ու թյուն: Սկ սած վաղ 1990 –ա կան նե
րից, այս բո լոր ե րեք նա խա պայ ման ներն էլ առ կա են ե ղել Հա
յաս տա նում: 

Ըստ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան (Ա ՎԾ) պաշ
տո նա կան տվյալ նե րի, նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյու
նը խախտ վել է 1991 թ.–ից սկ սած ` իր գա գաթ նա կե տին հաս նե
լով 120 տղա` 100 ա ղջ կա դի մաց ցու ցա նի շով 2000 –ա կան նե րին և 
կազ մե լով 113 տղա՝ 100 ա ղջ կա դի մաց 2014 թ.–ին:

ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան, Վե րար տադ րո
ղա կան ա ռող ջու թյան պե րի նա տո լո գի այի, ման կա բար ձու թյան 
և գի նե կո լո գի այի հան րա պե տա կան ի նս տի տու տի, ՀՀ Ա ՎԾ և 
ՄԱԿ –ի Բնակ չու թյան հիմ ադ րա մի (ՄԱԲՀ) հա մա գոր ծակ ցու
թյամբ 2011 թ. ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյու նը1 հաս տա տեց, 
որ նո րա ծին նե րի սե ռե րի շեղ ված հա րա բե րակ ցու թյու նը նա
խածնն դյան փու լում ե րե խայի սե ռի ը նտ րու թյան ար դյունք է: 
Ը ստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի, Հա յաս տա նը տա րե կան 
կորց նում է շուրջ 1400 աղ ջիկ, ին չը մեծ հար ված է Հա յաս տա
նի` ա ռանց այն էլ ծանր վի ճա կում գտն վող ժո ղովր դագ րա կան 
ի րադ րու թյա նը:

1 « Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում
նե րի տա րած վա ծու թյունն ու պատ ճառ նե րը Հա յաս տա նում» զե կույց, 2011 
(http://unfpa.am/publications–sex–selective–abortions): 

 Սույն ձեռ նար կի նպա տակն է բու ժաշ խա տող նե րին նո րա ծին
նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյան բնույ թի և հետ ևանք նե րի վե
րա բե րյալ ի րա զե կու թյու նը բարձ րաց նե լը և եր ևույ թի կան խար գել
ման գոր ծըն թա ցում նրանց ներգ րա վե լը:
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Բ. ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՍԵ ՌՈՎ  
ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ  
Ը ՆԴ ՀԱ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ Ե ՐԵ ՎՈՒՅ ԹԸ

 Նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյունն աշ խար հի բազ
մա թիվ ե րկր նե րում սկ սել է դի տարկ վել 1980 –ա կան նե րից ի վեր, 
ը նդ ո րում հա մըն թաց ա ճում էր տղա նե րի տո կո սը ե րե խա նե րի 
ը նդ հա նուր թվա քա նա կում։ 

Վեր ջին քսան տա րում մի շարք ե րկր նե րում, ի նչ պի սիք են 
Չի նաս տա նը, Հնդ կաս տա նը և Հա րա վային Կո րե ան, ան ցկաց
րած հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ յու րա քան չյուր 100 
ա ղջ կա դի մաց 104–106 տղա նե րի ծնն դյան նոր մա հան դի սա ցող2 
կեն սա բա նա կան մա կար դա կի հա մե մատ՝ նո րա ծին նե րի սե ռե րի 
հա րա բե րակ ցու թյան մեջ տղա նե րի ծնունդ նե րի աս տի ճա նա կան 
ա ճն ա ռա ջին հեր թին հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես
տա կան ը նդ հատ ման հետ ևանք է։ 

Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի խն դիր ու նե ցող այլ 
ե րկր նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այն կա րող է բե րել մի շարք 
ան ցան կա լի հետ ևանք նե րի, մաս նա վո րա պես` ժո ղովր դագ րա
կան ան հա վա սա րակշ ռու թյան, տղա մարդ կանց ար տա գաղ
թի մե ծաց ման, կա նանց առ ևանգ ման, հան ցա վո րու թյան, այդ 
թվում՝ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի ա ճի3: 

Հա յաս տա նում, ը ստ հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի4, ըն տա նիք
նե րը մի ջի նը վեց ան գամ ա վե լի նա խընտ րում են ու նե նալ տղա, 
քան աղ ջիկ: ՄԱԲՀ մեկ այլ հե տա զո տու թյան5 տվյալ նե րով, այն 
հար ցին, թե կնոջ հղի ու թյան ըն թաց քում զու գըն կե րը նա խընտ
րում էր որ դի, դուստր, թե սե ռը նրա հա մար նշա նա կու թյուն չու ներ, 
այս են թախմ բի կա նանց 44.1% –ը պա տաս խա նել է` «որ դի», 11.9% –ը` 
« դուստր», ի սկ 43.8% –ի հա մար սե ռի գոր ծոնն է ա կան չի ե ղել։ 

2 www.unfpa.org/gender/selection.html
3 Քրիս տոֆ Գիլ մո տո « Նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյու նը 

Հա յաս տա նում. ժո ղովր դագ րա կան տվյալ ներ և վեր լու ծու թյուն» հե տա զո
տու թյուն, 2013 (http://unfpa.am/publications–sex–imbalance–at–birth–2013)

4 « Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում
նե րի տա րած վա ծու թյունն ու պատ ճառ նե րը Հա յաս տա նում» զե կույց, 2011 
(http://unfpa.am/publications–sex–selective–abortions)

5 « Զե կույց. հա մա հան րա պե տա կան հար ցում Հա յաս տա նում կա նանց 
հան դեպ ըն տա նե կան բռ նու թյան վե րա բե րյալ», UNFPA 2011 (http://unfpa.
am/dv–survey)

Ծ նունդ նե րի բնա կա նոն հա մար վող սե ռային հա րա բե րակ
ցու թյան շե ղու մը ներ կա յում ՀՀ –ում վտան գա վոր սահ մա նագ
ծի է հա սել (113 տղա՝ 100 ա ղջ կա հաշ վով) և դար ձել լուրջ ժո
ղովր դագ րա կան սպառ նա լիք: 

Այս ցու ցա նի շով Հա յաս տա նը հայտն վել է հղի ու թյան սե ռով 
պայ մա նա վոր ված ը նդ հատ ման վա տա գույն ցու ցա նիշ ներ ու նե ցող 
ե րկր նե րի շար քում (Չի նաս տան, Հնդ կաս տան, Ա դր բե ջան, Ալ բա
նի ա) և զի ջում է մի այն Չի նաս տա նին (118) ու Ա դր բե ջա նին (116)։ 
Ա վե լին, Հա յաս տա նում ծն ված եր րորդ և հա ջորդ ե րե խա նե րի մեջ 
100 ա ղջ կան բա ժին է ը նկ նում 160 տղա, ո րն, ը ստ եր ևույ թին, աշ
խար հում ե րբ ևէ ար ձա նագր ված ա մե նա բարձր ցու ցա նիշն է ։

 Վեր ջին տաս նա մյա կում նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ
ցու թյու նը Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րում տա տան վում է 111 –ից 
124 –ի միջև։ Այս պես, մի կող մից ու նենք Սյու նի քի նման մարզ, որ
տեղ այն չա փա վոր մա կար դա կի վրա է մում, մյուս կող մից՝ Գե
ղար քու նի քի և Ա րա գա ծոտ նի նման մար զեր, ո ւր ա րա կան սե ռի 
նո րա ծին նե րի գե րակշ ռու թյու նը հաս նում է ան նա խա դեպ մե ծու
թյան (124):

 Բայց և այն պես, ա ռա ջի կա տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում 
ՀՍՊԱԸ բարձր ցու ցա նիշ նե րը կխա թա րեն Հա յաս տա նի բնակ չու
թյան տա րի քային և սե ռային բուր գե րի պատ կե րը: Մաս նա վո րա
պես, ը ստ ՀՀ Ա ՎԾ տվյալ նե րի, 2014 թ. դրու թյամբ 0–19 տա րե կան
նե րի մեջ տղա ներն ար դեն ի սկ ա վել են գրե թե 47000 –ով կամ 11.3 
տո կո սով: 

Ե րի տա սարդ կա նանց պա կասն ան խու սա փե լի ո րեն կազ դի 
ե րկ րի, այս պես կոչ ված, «ա մուս նու թյուն նե րի շու կայի» վրա: Սե ռե
րի այս ան հա մա մաս նու թյու նը կա րող է հան դես գալ որ պես լրա
ցու ցիչ «դր դա պատ ճառ» տղա մարդ կանց միգ րա ցի այի հա մար, 
հատ կա պես այն ի մաս տով, որ տղա մարդ կանց «ա վել ցու կը» ա մե
նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կհան գեց նի ա մուս նու թյան հե տաձգ
ման և կա վե լաց նի ա մու րի ու թյան մա կար դակն այն տղա մարդ
կանց շր ջա նում, ով քեր կնա խընտ րեն մալ Հա յաս տա նում։ 

Ծ նունդ նե րի նման սե ռային հա րա բե րակ ցու թյան հե տա գա 
շա րու նակ ման դեպ քում մինչև 2060 թվա կա նը չի ծն վի գրե թե 
93000 աղ ջիկ, ի նչն էլ իր հեր թին կբե րի ծնունդ նե րի թվի կր ճատ
ման6 և, որ պես հետ ևանք, բնակ չու թյան թվի նվազ ման:

6 Քրիս տոֆ Գիլ մո տո « Նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյու նը 
Հա յաս տա նում. ժո ղովր դագ րա կան տվյալ ներ և վեր լու ծու թյուն» հե տա զո
տու թյուն, էջ 86 (http://unfpa.am/publications–sex–imbalance–at–birth–2013)



98

 

Այս պի սով, բա ցի ժո ղովր դագ րա կան սպառ նա լիք նե րից, կա
ռա ջա նան նաև հա սա րա կա կան բնույ թի բազ մա թիվ այլ խն դիր ներ, 
որ պի սիք են սե ռա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան և ա զա տու թյան դեմ 
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ա ճը, թրա ֆի քին գը, մի այ նակ 
տղա մարդ կանց թվի ա ճը և դրա նից բխող այլ հետ ևանք ներ: 

Գ. ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՍԵ ՌՈՎ  
ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ  

Ը ՆԴ ՀԱ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒ ՄԸ

 Հա յաս տա նում հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ը նդ հա
տում ե րի խոր քային պատ ճառ նե րը և հնա րա վոր հետ ևանք նե րը 
հաս կա նա լու նպա տա կով, 2012–2013 թթ.–ին ՄԱԲՀ նա խա ձեռ նու
թյամբ ի րա կա նաց վեց խոր քային ու սում ա սի րու թյուն7, ո րն ար ձա
նագ րեց, որ ը նտ րո վի ա բորտ նե րի հա մար Հա յաս տա նում առ կա 
են նո րա ծին նե րի ան հա մա մաս նու թյուն ա ռա ջաց նող աշ խար հին 
հայտ նի բո լոր ե րեք նա խա պայ ման նե րը.

 Նախ, հայ հա սա րա կու թյան նա հա պե տա կան կա ռուց ված քը, 
ա վան դույթ նե րը, հայ րա կան գծի գե րա կա յու թյու նը, տղա մարդ
կանց գե րա կա դե րը, հա սա րա կու թյան մեջ կա նանց և տղա մարդ
կանց ոչ հա վա սար կար գա վի ճակն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը 
ստեղ ծում են տղա ե րե խայի գե րա պատ վու թյու նը.

Ծ նե լի ու թյան կտ րուկ ան կու մը մինչև 1.4 ե րե խա մեկ կնոջ 
հաշ վով.

 Նա խածնն դյան շր ջա նում կի րառ վող գեր ձայ նային հե տա զո
տու թյան մատ չե լի ու թյունն ու հա սա նե լի ու թյու նը, ո րոնք զույ գին 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում վա ղօ րոք ի մա նա լու ա պա գա ե րե
խայի սե ռը և խու սա փե լու «ան ցան կա լի» աղ ջիկ ե րե խայից:

 Հաշ վի առ նե լով հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ը նդ
հատ ման կան խար գել ման կար ևո րու թյու նը, ան հրա ժեշտ է ձեռ
նար կել հա մա լիր մի ջո ցա ռում եր՝ ո ւղղ ված հղի ու թյան սե ռով 
պայ մա նա վոր ված ը նդ հատ ման վտան գա վոր հետ ևանք նե րի 
վե րա բե րյալ բնակ չու թյան գի տակ ցու թյան բարձ րաց մա նը, 
հա մա կար գային կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց
մա նը, հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի 
ըն դուն մա նը, ի նչ պես նաև հա սա րա կու թյան մեջ կա նանց դե րի 
բարձ րաց մանն ու կա նանց և տղա մարդ կանց հա վա սար ա րժ
ևոր ման խթան մա նը:

 Մաս նա վո րա պես, խնդ րի կար գա վոր ման նպա տա կով մշակ
վել և շր ջա նա ռու թյան մեջ է դր վել « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» Հա

7 Ք րիս տոֆ Գիլ մո տո « Նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյու նը 
Հա յաս տա նում. ժո ղովր դագ րա կան տվյալ ներ և վեր լու ծու թյուն» հե տա զո
տու թյուն, 2013 (http://unfpa.am/publications–sex–imbalance–at–birth–2013)
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յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում եր կա տա րե
լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի նա խա գի ծը, 
մշակ վել և ըն դուն վել է հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ար
հես տա կան ը նդ հա տում ե րի կան խար գել մանն ո ւղղ ված կա ռա
վա րու թյան հա մա պա տաս խան ծրա գիր, ի նչ պես նաև ՄԱԲՀ կող
մից նա խա ձեռն վել և գոր ծըն կեր նե րի հետ մի ա սին մի քա նի տա րի 
շա րու նակ ի րա կա նաց վել է լայ նա ծա վալ տե ղե կատ վա կան քա րո
զար շավ: 

Այ դու հան դերձ, կան խար գել ման գոր ծում մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նեն ի նչ պես հղի ի ան մի ջա կան և ը նդ լայն ված ըն տա նի քը, այն
պես էլ հա սա րա կու թյան այն պի սի կար ևոր դե րա կա տար ներ, ի նչ
պի սիք են հոգ ևո րա կան նե րը, սո ցի ա լա կան աշ խա տող նե րը և, ան
շուշտ, բու ժաշ խա տող նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ման կա բարձ– գի նե
կո լոգ նե րը և գեր ձայ նային հե տա զո տու թյան մաս նա գետ նե րը:

Դ. ԲՈՒ ԺԱՇ ԽԱ ՏՈՂ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ  
ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՍԵ ՌՈՎ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ 

ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ Ը ՆԴ ՀԱՏ ՄԱՆ  
ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ 

• Դեպ քի բա ցա հայ տում 
• Խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում 
• Ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցա ռում եր 
• Պե տա կան հա մա կարգ ված մի ջո ցա ռում եր 

Ե թե մաս նա կից չեք ե ղել այս մի ջո ցա ռում ե րին, խոր հուրդ 
ե նք տա լիս ծա նո թա նալ դրանց և վե րա նայել բժշ կա կան գոր ծե լա
կեր պը զույ գե րի՝ հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման դի մե լու 
ի րա կան պատ ճառ նե րի ու սում ա սի րու թյան ա ռու մով: Հաշ վի առ
նե լով, որ տղայի նա խա պատ վու թյու նը հա ճախ պայ մա նա վոր ված 
է հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րով` տոհ մի շա րու նա կող, ազ գան վան 
կրող, ծնող նե րին հե տա գա յում կե րակ րող և պա հող, ան հրա ժեշտ 
է հա մո զել և հու զա կան օ րի նակ նե րով մեջ բե րել սե փա կան փոր ձը 
կամ տվյալ շր ջա պա տից/ հա մայն քից/ գյու ղից ու նե ցած դեպ քե րը, 
ներ կա յաց նել աղ ջիկ ե րե խայի ան փո խա րի նե լի դե րը որ պես զա
վակ, ա պա գա մայր, ժա ռան գորդ, մաս նա գետ, գոր ծիչ և այլն: 

Գեր ձայ նային հե տա զո տու թյան մաս նա գետ նե րին ա ռա ջար
կում ե նք ծնող նե րին, հղի ին ու ղեկ ցող ան ձանց ցույց տալ պտ ղին՝ 
ներ կա յաց նե լով նրան որ պես կազ մա վոր ված է ակ, ո րը լսում է, 
հուզ վում, ճչում ծնող նե րի՝ ի րեն «ոչն չաց նե լու» ո րո շու մից:

 Բա ցի այդ, հարկ է գի տակ ցել, որ պտ ղի սե ռը տար բե րակ
վում է 13 շա բա թա կան ժամ ե տում, մինչ դեռ հա մա ձայն « Մար դու 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա
վունք նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2002 թվա
կա նի դեկ տեմ բե րի 11 –ի ՀՕ–474–Ն օ րեն քի 10–րդ հոդ վա ծի և ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան «Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման կարգն 
ու պայ ման նե րը» սահ մա նող 2004 թ. թիվ 1116–Ն ո րոշ ման (լ րամ
շակ ված 2011 թվա կա նին), հղի ու թյան ը նդ հա տու մը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում թույ լատր վում է ի րա կա նաց նել մինչև 12 
շա բա թա կան ժամ ե տը: 

Այս պի սով, սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բոր տի ի րա կա նա
ցու մը, ան գամ ծնն դօգ նու թյան բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում, 
հմուտ մաս նա գե տի կող մից բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, 
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ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն է և կա րող է հե տապնդ վել օ րենսդ րու
թյամբ սահ ման ված կար գով: 

ԴԵՊ ՔԻ ԲԱ ՑԱ ՀԱՅ ՏՈՒՄ

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, ո ր.
• պա ցի ենտ նե րի 89% –ը հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ

հատ ման ի րա կան պատ ճառ նե րի մա սին պատ մում է 
իր բժիշ կին, բայց այդ թվից 46% –ը մի այն այն դեպ քում, 
ե թե բու ժաշ խա տո ղը հարց նում է դրա մա սին, 

• այդ քայ լին դի մող կա նանց 70–81% –ը խոս տո վա նել է, որ 
ուզում է խո սել դրա մա սին մի այն մե կու սաց ված վայ րում:

Բա ցա հայ տե լու գոր ծըն թա ցը. բու ժաշ խա տո ղը պետք է հա
մոզ վի, որ պա ցի ենտն ու զում է քն նար կել այդ թե ման: Բու ժաշ խա
տո ղի դեմ քի ար տա հայ տու թյու նը, ժես տե րը և խոս քը պետք է ար
տա հայ տեն հո գա տա րու թյուն, հե տաքրքր վա ծու թյուն և ը մբռ նում: 
Բու ժաշ խա տո ղը պի տի ի րեն ան կաշ կանդ պա հի, չխու սա փի նայել 
պա ցի են տի աչ քե րին, բա րյա ցա կամ, հան գիստ և ու շա դիր լի նի: 
Նա պետք է ա պա հո վի գաղտ նի ու թյու նը (կոն ֆի դեն ցի ա լու թյուն):

 
Բա ցա հայ տե լու ժա մա նակ բու ժաշ խա տո ղը.
•  Հար մար/ հա մա պա տաս խան մի ջա վայր է ստեղ ծում 
• Ան կաշ կանդ հա ղոր դակ ցու թյուն է ա պա հո վում/ ող ջու

նում է
•  Հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ մտա սույզ է
•  Հետ ևո ղա կա նու թյուն է ցու ցա բե րում 
• Հար ցե րը պարզ է ձևա կեր պում
• Ս պա սում է պա տաս խան նե րին
•  Պա ցի են տին ներշն չում է սե փա կան ան ձի և կար ծի քի 

նկատ մամբ շր ջա պա տի կող մից հար գան քի ար ժա նա նա
լու ի րա վուն քը 

Կա նայք կա րող է կաշ կանդ ված կամ մտա հոգ լի նել հետ
ևյալ պատ ճառ նե րով.

• Ա մո թի զգա ցում
•  Պա խա րակ ված լի նե լու վախ
•  Բու ժաշ խա տո ղի ան տար բե րու թյան զգա ցո ղու թյուն 
• Ա նե լա նե լի վի ճա կի զգա ցո ղու թյուն

 Կի նը կա րող է ցու ցա բե րել հետ ևյալ վար քա գի ծը. 
• ինք նավս տա հու թյան բա ցա կա յու թյուն 
• ընկճ վա ծու թյուն և ա ռույ գու թյան ան կում 
• մեծ հու սա հա տու թյուն և վախ 
• ըն տա նի քի ան դամ ե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 

վտանգ ման մտա հո գու թյուն, ա մուս նու/ըն տա նի քի ան
դամ ե րի « կյան քի նպա տա կի» ի րա կա նաց մա նը միտ ված 
սևե ռուն մտ քի կրում 

ԽՈՐՀՐ ԴԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱ ՄԱԴ ՐՈՒՄ

 Բու ժաշ խա տող նե րի կող մից ար դյու նա վետ խորհր դատ վու
թյան տրա մադ րու մը կա րող է ո րո շիչ լի նել սե ռով պայ մա նա վոր
ված ա բորտ նե րի կան խար գել ման գոր ծըն թա ցում: 

Խորհր դատ վու թյու նը չա փա զանց կար ևոր գոր ծիք է պա ցի
ենտ նե րի և բուժ ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նող նե րի փոխ հա րա
բե րու թյան և պա ցի են տի դիր քո րոշ ման գոր ծըն թա ցում: 

Խորհր դատ վու թյան մի ջո ցով բու ժաշ խա տող նե րը օգ նում են 
պա ցի ենտ նե րին կա տա րել ի րենց ը նտ րու թյու նը վե րար տադ րո ղա
կան ա ռող ջու թյան և պտ ղա բե րու թյան վե րահսկ ման, սե ռով պայ
մա նա վոր ված ա բորտ նե րից, որ պես «վ տան գա վոր մի տում», հրա
ժար վե լու հար ցե րում: 

Լավ խորհր դատ վու թյու նը կա րող է պա ցի ենտ նե րին դարձ նել 
ա ռա վել բա վա րար ված, օգ նել կա յաց նե լու ի րա զեկ ված և կշ ռա
դատ ված ո րո շում՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի գա ղա
փա րից հրա ժար վե լու հա մար: Լավ խորհր դատ վու թյու նը պա ցի
ենտ նե րին նաև օգ նում է ա վե լի ար դյու նա վետ օ գտ վել ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րից և ը նդ հան րա պես խու սա փել 
ան ցան կա լի հղի ու թյուն նե րից: 

Խորհր դատ վու թյան գոր ծըն թա ցի  
6 սկզ բունք, 6 թե մա և 6 քայլ 

Խորհր դատ վու թյան գոր ծըն թա ցի սկզ բունք ներն են. 
1. Բա րյաց կա մու թյուն ցու ցա բե րեք յու րա քան չյուր պա ցի

են տի նկատ մամբ 
Բուժ ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նո ղը քա ղա քա վա րի է, հար

գանք է դրս ևո րում յու րա քան չյուր պա ցի են տի հան դեպ և ստեղ
ծում վս տա հու թյան մթ նո լորտ:
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 Բուժ ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նո ղը պա ցի են տին ցույց է 
տա լիս, որ նա կա րող է բա ցե ի բաց խո սել նույ նիսկ ա մե նա նուրբ 
հար ցե րի մա սին: Ին քը՝ բու ժաշ խա տո ղը, նույն պես խո սում է բաց 
և հար ցե րին պա տաս խա նում է համ բե րու թյամբ ու լի ար ժեք կեր
պով: Նաև հա վաս տի աց նում է պա ցի են տին, որ ո չինչ նրա ա սած
նե րից չի քն նարկ վի ու րիշ նե րի հետ ո ՛չ կլի նի կա յում, ո ՛չ կլի նի կայից 
դուրս: 

2. Փոխ գոր ծակ ցեք
 Բուժ ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նո ղը լսում է, տե ղե կա նում 

և պա տաս խա նում պա ցի են տին, պար զում ա բոր տի դի մե լու պատ
ճառ նե րը: Բո լոր պա ցի ենտ նե րը տար բեր ան ձնա վո րու թյուն ներ 
են: Բուժ ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նո ղը կա րող է լա վա գույնս 
օգ նել պա ցի են տին, հաս կա նա լով սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բոր
տի շար ժա ռիթ նե րը, տե ղե կա նալ նա խա ձեռ նող ան ձի, հղի ի կա
րիք նե րի, մտա հո գու թյուն նե րի և վի ճա կի մա սին, ո ւս տի և խրա
խու սում է պա ցի են տին խո սել և հար ցեր տալ: 

Նա պա ցի են տին հու շում է, որ շր ջա պա տին ա մուս նուն/ըն
տա նի քի ան դամ ե րին հա ղոր դի, որ բժիշկ նե րը հրա ժար վե ցին 
կա տա րել ա բոր տը, քա նի որ այն գե րա զան ցել է ա բոր տի կա տար
ման թույ լատ րե լի ժամ ե տը: Նաև խոս տա նում է, որ կպն դի այդ 
եզ րա կա ցու թյու նը և՛ ա մուս նու և՛ հա րա զատ նե րի հա մար:

3.  Հար մա րեց րեք տե ղե կատ վու թյու նը պա ցի են տին 
Եր բեք մի ստանձ նեք դա տա վո րի և մե ղադ րո ղի կեց վածք:
Լ սե լով պա ցի են տին, բուժ ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նո ղը 

պար զում է, թե ի նչ պի սի տե ղե կու թյուն է ան հրա ժեշտ տվյալ պա
ցի են տին, ին չը կօգ նի նրան հրա ժար վել սե ռով պայ մա նա վոր ված 
ա բոր տից: 

Օ րի նակ. Ե րբ ար դեն պարզ է, որ կա հղի ու թյու նը սե ռով 
պայ մա նա վոր ված ը նդ հա տե լու ո րո շում, կա րող եք կի րա ռել 
հետ ևյալ մո տե ցու մը.

 Հարց րեք հղի ին, թե ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված իր ո րո շու մը, 
խնդ րեք, որ նա գրի թղ թի վրա կամ բարձ րա ձայ նի այն բո լոր 
հատ կու թյուն նե րը, որ նա վե րագ րում է իր ա պա գա ա րու զա
վա կին: 

Այ նու հետև քն նար կեք այդ հատ կու թյուն նե րը, քն նարկ ման 
ըն թաց քում « հայտ նա բե րե լով» և ա պա ցու ցե լով, որ այդ հատ
կու թյուն նե րից զուրկ չէ նաև աղ ջի կը: Ի սկ ե թե նշ վի, որ «տ
ղան տեր է կանգ նում ծնող նե րին» իր ամ բողջ կյան քի ըն թաց
քում, ա պա բե րեք օ րի նակ ներ, ո րոնք կա պա ցու ցեն, որ աղ ջի կը 
նույն պես ու շա դիր է ծնող նե րի նկատ մամբ, ե թե ոչ ա վե լին: 

Այն դեպ քում ե թե նշ վի, որ ա րու զա վակ ու նե նա լու ո րո շու մը 
պայ մա նա վոր ված է մի այն ազ գա նու նը շա րու նա կե լու և չկորց նե
լու ցան կու թյամբ, ա պա բա ցատ րեք, որ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ ե րե
խան կա րող է կրել ի նչ պես հոր, այն պես էլ մոր ազ գա նու նը:

Տ վյալ ան ձի կր թա կան մա կար դա կը, ման կա բար ձա կան և ըն
տա նե կան ա նամ ե զը նույն պես հու շում են, թե որ տե ղե կու թյու նը 
կլի նի ա մե նա կար ևո րը: 

Օ րի նակ՝ ե րի տա սարդ, նոր ա մուս նա ցած կի նը, ո րը դեռևս չու
նի ե րե խա ներ, կա րող է պարզ հե տաքրք րու թյան հա մար ցան կա
նալ ի մա նալ պտ ղի սե ռի մա սին: 

Օ րի նակ. Ե րի տա սարդ կնոջ հետ աշ խա տե լու դեպ քում կա
րող եք կի րա ռել եր կու մո տե ցում.

Ա ռա ջի նը՝ բա ցատ րել, որ հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա
տու մը կա րող է լուրջ վնաս հասց նել իր ա ռող ջու թյա նը, ը նդ միշտ 
զր կել հե տա գա յում ե րե խա ու նե նա լու ըն դու նա կու թյու նից: 

Երկ րոր դը՝ կի րա ռել զգա յա կան և հու զա կան պատ մու թյուն
նե րի մե թո դը՝ իր ո րոշ ման վրա ազ դե լու հա մար: 

Ե թե կի նը հա մե մա տա բար « տա րի քով է» և ար դեն ու նի 1 կամ 
2 աղ ջիկ, նրան ա վե լի շատ պետք է ներ կա յաց վի աղ ջիկ ե րե խայի 
ամ բողջ հմայ քը, գե ղեց կու թյու նը՝ որ պես հու սա լի, կր թու թյուն, կա
րի ե րայի մեծ հնա րա վո րու թյուն ու նե ցող սերն դի, իր մեջ ծնող նե
րի նկատ մամբ մեծ հո գա տա րու թյուն, սեր ու քնք շանք ամ փո փող 
է ա կի: Տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րել ո ւշ ա բոր տի ծանր հետ ևանք
նե րի մա սին՝ ը նդ հուպ կյան քին սպառ նա ցող վի ճակ նե րի ա ռա ջա
ցում, ո րի հետ ևան քով ա ռանց խնամ քի կմ ան աղ ջիկ նե րը, ո րոնք 
ամ բողջ կյան քում ու նեն մոր կա րիք և ծնող նե րին ը նդ միշտ նվիր
վե լու, ա ջակ ցե լու բնազդ: 
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Օ րի նակ. Բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող կնոջ դեպ քում 
կա րե լի է ներ կա յաց նել վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ և բա ցատ րել 
եր ևույ թի հետ ևանք նե րը Հա յաս տա նի հա մար:

 Բա ցատ րեք, որ բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող ան ձն ի նք
նա գի տակց ման այն պի սի մա կար դակ ու նի, որ կա րող է ա ռող
ջու թյու նը վտան գող գոր ծո ղու թյու նից՝ ո ւշ ա բոր տից հրա ժար վել:

 Բուժ ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նո ղը պա ցի են տին/ն րան 
ու ղեկ ցող նե րին տրա մադ րում է ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ՝ հաս
կա նա լի լեզ վով: 

 Բո լոր դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է կա տա րել գեր ձայ նային 
հե տա զո տու թյուն, ո րի ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է շեշ տադ րել 
ա բորտ կա տա րե լու թույ լատ րե լի ժամ ետ նե րի գե րա զանց ման 
հար ցը, ո րով հետև սե ռը կա րող է տար բե րակ վել մի այն 13–14 շա
բա թա կան ժամ ե տում, մինչ դեռ կնոջ ցան կու թյամբ հղի ու թյան 
ար հես տա կան ը նդ հա տու մը թույ լատ րե լի է մի այն մինչև 12 շա
բա թա կան ժամ ե տը: Ա նհ րա ժեշտ է պատ մել և ցու ցադ րել պտ
ղի գո յու թյան փաս տե րը, ցույց տալ թա թիկ նե րի, տո տիկ նե րի 
շար ժու մը, դեմ քը, աչ քե րը, քի թը և բե րա նը:

 Սո վո րա բար գեր ձայ նային հե տա զո տու թյան ժա մա նակ 
պտու ղը որ սում է գեր ձայ նը և թա թի կը տա նում դե պի ա կանջ նե
րը. օգ տա գոր ծեք այդ փաս տը և բա ցատ րեք կնո ջը, նրան ու ղեկ
ցող նե րին, որ պտու ղը ար դեն շատ մեծ է ա բորտ կա տա րե լու հա
մար, նա կազ մա վոր ված է ակ է, լսում է շր ջա պա տի խո սակ ցու
թյու նը, փոր ձում հա կազ դել ու թեև ձայ նը դեռևս լսե լի չէ, բայց 
առ կա է աշ խար հում հայտ նի «ան ձայն ճի չի» եր ևույ թը: 

Բուժ ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նո ղը պետք է շա րու նակ 
հետ ևել կնոջ, նրա ու ղե կից նե րի դեմ քե րի ար տա հայ տու թյա նը, 
նրանց հա կազ դե ցու թյա նը, նաև օգ նել պա ցի են տին հաս կա նալ, 
թե տվյալ տե ղե կու թյու նը որ քա նով է տե ղին նրա (տ ղա մար դու 
կամ կնոջ) ան ձնա կան վի ճա կի և ո րո շու մից հրա ժար վե լու հա մար: 

Տե ղե կատ վու թյան այս ան ձնա կա նա ցու մը նվա զեց նում է բուժ
ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նո ղի գի տե լիք նե րի և պա ցի են տի 
ը մբռ նո ղու թյան միջև գո յու թյուն ու նե ցող ան ջր պե տը:

4.  Խու սա փեք չա փից շատ տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լուց
 Պա ցի ենտ նե րին տե ղե կատ վու թյունն ան հրա ժեշտ է տե

ղե  կաց ված ը նտ րու թյուն կա տա րե լու, սե ռով պայ մա նա վոր ված 
ա բոր տի գա ղա փա րից հրա ժար վե լու հա մար: 

Չա փա զանց շատ տե ղե կու թյուն նե րը դժ վա րաց նում են իս
կա պես կար ևոր տվյալ նե րի մտա պա հու մը: Սա կոչ վում է տե ղե
կու թյամբ ծան րա բեռ նում: Բա ցի այդ, ե րբ բուժ ծա ռա յու թյուն ներ 
ի րա կա նաց նողն ամ բողջ ժա մա նա կը հատ կաց նում է տե ղե
կու թյուն ներ տրա մադ րե լուն, պա ցի են տի հար ցե րի, մտա հո
գու թյուն նե րի և կար ծիք նե րի քն նարկ ման հա մար ժա մա նակ 
չի մնում: Եր բեմ պա ցի են տը նշում է խն դիր ներ, ո րոնք լու ծե լով 
կա րող եք հա մո զել նրան հրա ժար վել սե ռով պայ մա նա վոր ված 
ա բոր տի մտադ րու թյու նից, օ րի նակ՝ չու նենք տուն, կեն ցա ղային 
պայ ման ներ: Այս դեպ քե րում շատ ազ դե ցիկ է հայե րին բնո րոշ 
ա վան դա կան գոր ծե լա կեր պի մա սին հի շե ցու մը, որ տղան ա վե լի 
շատ է պա հան ջում ու նե նալ տուն, բնա կա րան, քա նի որ աղ ջի կը 
սո վո րա բար ա մուս նու թյու նից հե տո հե ռա նում է հայ րա կան տնից: 
Ան պայ ման ան հրա ժեշտ է նշել, որ Հա յաս տա նի ծե րա նոց նե րում 
հայտն ված ան ձանց 90%–ն ու նի ա րու զա վակ:

5. Քն նար կեք սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բոր տի դի մե լու 
պատ ճառ նե րը: 

Յու րա քան չյուր կին/ըն տա նիք ա բոր տի, նե րա ռյալ սե ռով 
պայ մա նա վոր ված ա բոր տի դի մե լու իր պատ ճառ ներն ու նի:

 Լավ խորհր դատ վու թյունն այդ պատ ճառ նե րի քն նար կում 
է պա ցի են տի հետ՝ ցույց տա լով դրանց ոչ ի րա տե սա կան լի նե
լը, տանն ու նե ցած աղ ջիկ ե րե խային «ք րոջ նման ան փո խա րի նե
լի է ա կից» զր կե լու դա ժա նու թյու նը, կնոջ կյան քին սպառ նա ցող 
մո տա կա և հե ռա վոր վտանգ նե րը, ո րոնց թվում են ո ւշ ա բոր տի 
պայ ման նե րում ար գան դի ամ բող ջա կա նու թյան և վզի կի վնա
սու մը, զանգ վա ծային ա րյու նա հո սու թյան վտան գը, բոր բո քային 
հի վան դու թյուն նե րի, դաշ տա նային ֆունկ ցի այի, ան պտ ղու թյան 
ա ռա ջաց ման, ան գամ ծանր ա րյու նա հո սու թյան և բակ տե րի ալ շո
կի հետ ևան քով կյան քին սպառ նա ցող վի ճակ նե րը, ան գամ մահ
վան հա վա նա կա նու թյան խիստ բարձ րա ցու մը: 

Ա պա, խորհր դատ վու թյան ըն թաց քում, բուժ ծա ռա յու թյուն
ներ ի րա կա նաց նո ղը ստու գում է, թե հա ճա խորդն ու նի՞ այն պի սի 
վի ճակ ներ, ո րոնք կա րող են հղի ու թյան շա րու նա կու մը կամ ը նդ
հա տու մը դարձ նել ան հնա րին: Նման ձևով բուժ ծա ռա յու թյուն ներ 
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ի րա կա նաց նո ղը հա մոզ վում է, որ պա ցի են տը կա տա րում է տե ղե
կաց ված ը նտ րու թյուն, հրա ժար վում ա բոր տի գա ղա փա րից, այլ ոչ 
թե դի մում է մեկ այլ բուժ հաս տա տու թյուն:

6. Օգ նեք պա ցի են տին հաս կա նալ և հի շել տրա մադր ված 
տե ղե կու թյուն նե րը

 Բուժ ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նո ղը ցույց է տա լիս բեղմ
նա վոր ման, պտ ղի զար գաց ման զար մա նահ րաշ եր ևույ թի մա սին 
զգա յա կան տե ղե կու թյուն նե րով պատ կե րա զարդ գր քեր, տե ղե
կատ վա կան գր քույկ ներ, թեր թիկ ներ կամ ֆիլ մեր: Ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ ստու գում է՝ ըն դու նե լի և հաս կա նա լի են ա րդյո՞ք իր բա
ցատ րու թյուն նե րը: Ե թե հնա րա վոր է հա ճա խոր դին տալ տպա գիր 
նյու թեր տուն տա նե լու հա մար, հոր դո րում է, որ պա ցի են տը նյու
թերն օգ տա գոր ծի ա պա գա ե րե խայի մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս 
և տրա մադ րի նյու թերն ու րիշ նե րին՝ հար ևան նե րին, բա րե կամ ե
րին, ըն կեր նե րին՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի գա ղա
փա րից հրա ժար վե լու հա մար:

 Խորհր դատ վու թյան գոր ծըն թա ցի թե մա ներն ե ն

« Տե ղե կաց ված ը նտ րու թյուն» 
Երբ ան ձն ա զա տո րեն կա յաց նում է մտած ված ո րո շում՝ հիմ

ված ճշգ րիտ, օգ տա կար տե ղե կու թյուն նե րի վրա, սա տե ղե կաց
ված ը նտ րու թյուն է: 

«Ա բոր տը վտան գա վոր է»
 Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի կան խար գել ման վե րա

բե րյալ խորհր դատ վու թյան կար ևոր նպա տակ նե րից մեկն է օգ նել 
պա ցի են տին հաս կա նալ ո ւշ ա բորտ նե րի հետ կապ ված վտանգ նե
րը՝ ա ռա ջին հեր թին կնոջ ա ռող ջու թյան և կյան քի ի մաս տով: 

« Ման կածն ման ֆունկ ցի այի հս կո ղու թյան մե թոդ ներ» 
Ե րես առ ե րես քն նար կում ե րի, խորհր դատ վու թյան և զանգ

վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րի հրա պա րա կում ե րի օգ նու թյամբ 
ի րա կա նաց վող բարձ րո րակ ծրագ րե րը կա րող են կա նանց/ըն տա
նիք նե րին օգ նել հրա ժար վել սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բոր տի 
գա ղա փա րից, պլա նա վո րել ման կածն ման ֆունկ ցի այի հե տա գա 
հս կո ղու թյան որ ևէ մե թո դի ը նտ րու թյու նը:

«Օ րեն քի պա հանջ ներ»
 Կինն ի րա վունք ու նի կա յաց նե լու ա բոր տի դի մե լու ո րո շում, 

սա կայն մի այն օ րենսդ րու թյան շր ջա նակ նե րում, ո րը թույ լատ րում է 
ա բոր տի դի մել մի այն մինչև հղի ու թյան 12 շա բա թա կան ժամ ե տը: 

«Ինք նու րույն ո րո շում»
Հ ղի կի նը ի նքն է ո րո շում իր հղի ու թյան շա րու նակ ման կամ 

ը նդ հատ ման հար ցը մինչև 12 շա բա թա կան ժամ ե տը. բու ժաշ խա
տո ղի խն դիրն է նաև հայտ նա բե րել՝ ո րո շու մը կի նը կա յաց րել է 
ի նք նու րու՞յն, թե ճն շում ե րի ազ դե ցու թյան տակ: 

«Կշ ռա դատ ված ո րո շում»
 Բուժ ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող նե րը պա ցի ենտ նե րին օգ

նում են կշ ռա դա տել ի րենց ո րո շում ե րը, սա կայն ճն շում չեն գոր
ծադ րում: 

Խորհր դատ վու թյան գոր ծըն թա ցի քայ լերն են 

Ող ջու նեք պա ցի ենտ նե րին բաց, հար գա լից կեր պով: 
Նրանց նվի րեք ձեր ամ բողջ ու շադ րու թյու նը:

Զ րու ցեք ա ռան ձին, ե թե հնա րա վոր է: Հա ճա խոր դին հա վաս
տի աց րեք, որ ձեր զրույ ցը գաղտ նի է: Հարց րեք, թե ին չո՞վ կա րող եք 
օգ նել և բա ցատ րեք, թե ի նչ կա րող է ա ռա ջար կել բուժ հիմ ար կը: 

Պա ցի ենտ նե րին հարց րեք ի րենց մա սին: 
Ա ռա ջար կեք նրանց խո սել ըն տա նի քի մա սին և վե րար տադ

րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում նրանց ու նե ցած փոր ձի, մտադ
րու թյուն նե րի, մտա հո գու թյուն նե րի, ցան կու թյուն նե րի, ըն թա ցիկ 
ա ռող ջա կան վի ճա կի և ըն տա նե կան կյան քի մա սին: 

Հարց րեք՝ պա ցի են տը ի նչ պե՞ս է վե րա բեր վում ե րե խա նե րին, 
ու նի՞ իր մտ քում ցան կա լի թիվ: Ու շադ րու թյուն դարձ րեք, թե պա
ցի ենտ ներն ի ՞նչ են ար տա հայ տում ի րենց բա ռե րով, շար ժում ե
րով ու դեմ քի ար տա հայ տու թյամբ: 

Փոր ձեք ձեզ դնել պա ցի ենտ նե րի տե ղը: Ար տա հայ տեք ձեր 
ը մբռ նու մը: Պար զեք պա ցի ենտ նե րի գի տե լիք ներն ա բոր տի 
վտանգ նե րի մա սին, կա րիք նե րը և մտա հո գու թյուն նե րը, որ պես զի 
կա րո ղա նաք օգ տա կար կեր պով ար ձա գան քել:
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 Պա ցի ենտ նե րին տե ղե կաց րեք հնա րա վոր բար դու թյուն
նե րի, այդ ժամ ե տում հղի ու թյան ը նդ հատ ման ան հնա րի նու
թյան մա սին: 

Կախ ված պա ցի ենտ նե րի կա րիք նե րից, բա ցատ րեք, թե նա 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ի նչ պի սի ը նտ րու թյուն ներ կա
րող է կա տա րել հե տա գա յում, նե րա ռյալ ըն տա նի քի պլա նա վոր
ման մե թոդ նե րի ը նտ րու թյու նը կամ ոչ մի մե թո դից չօգտ վե լը:

 Կենտ րո նա ցեք այն մե թոդ նե րի վրա, ո րոնք ա մե նից շատ են 
հե տաքրք րում պա ցի են տին, սա կայն նաև հա մա ռոտ նշեք առ կա 
այլ մե թոդ նե րը: 

Օգ նեք պա ցի ենտ նե րին կա տա րե լու տե ղե կաց ված ը նտ
րու թյուն՝ գոր ծող օ րենսդ րու թյան շր ջա նակ նե րում:

Օգ նեք պա ցի ենտ նե րին մտա ծե լու, թե գոր ծո ղու թյուն նե րի ի նչ
պի սի ըն թացքն է ա ռա վել հար մար նրա վի ճա կին և ծրագ րե րին:

Խ րա խու սեք պա ցի ենտ նե րին կար ծիք ներ ար տա հայ տել և 
հար ցեր տալ: Պա տաս խա նեք լի ար ժեք և բա ցե ի բաց: 

Քն նու թյան ա ռեք պա ցի ենտ նե րին հե տաքրք րող քայ լե րը: 
Նաև հարց րեք, թե պա ցի են տի զու գըն կե րը հա վա նու թյուն կտա՞ 
նրա ո րո շում ե րին: 

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում, ը նտ րու թյու նը քն նար կեք եր կու 
զու գըն կեր նե րի/ ըն տա նի քի ո րո շում կա յաց նող ան դամ ե րի հետ: 

Վեր ջում հա մոզ վեք, որ պա ցի են տը հս տակ ո րո շում է կա
յաց րել հրա ժար վե լու ա բոր տի գա ղա փա րից: 

Հար կա վոր է խրա խու սել կրկ նա կի այ ցե րը: Քն նար կեք և պայ
մա նա վոր վեք, թե պա ցի են տը ե րբ կա րող է վե րա դառ նալ հե տա գա 
խորհր դատ վու թյան կամ հղի ու թյան փաս տով հաշ վառ ման հա
մար: Նաև պա ցի ենտ նե րին ա ռա ջար կեք վե րա դառ նալ ցան կա
ցած ժա մա նակ, ցան կա ցած պատ ճա ռով: 

Ի ՐԱ ԶԵ ԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ 

Ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցա ռում երն ի րենց ամ
բողջ բազ մա զա նու թյամբ կա րող են ո րո շիչ դեր ու նե նալ սե ռով 
պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման ո րո
շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում: 

Մի ջազ գային փոր ձը ցույց է տա լիս, որ կա նանց և տղա
մարդ կանց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հնա րա վո րու թյուն
նե րի, ոչ խտ րա կան մո տե ցում ե րի և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան թե մա նե րով հան դի պում ե րը, քն նար կում ե րը 
և հա մայն քային մի ջո ցա ռում ե րը մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն 
կարծ րա տի պե րի հաղ թա հար ման, ի նչ պես նաև սե ռով պայ մա
նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում ե րից հրա
ժար վե լու գոր ծում: Նման մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ ման 
հա մար կա րե լի է հա մա գոր ծակ ցել կամ խորհր դակ ցել ի նչ պես 
հա մայն քում գոր ծող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
այն պես էլ մարզ պե տա րան նե րի «Ե րե խա նե րի, կա նանց և ըն տա
նի քի» հար ցե րով բա ժին նե րի հետ: 

Ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման մի ջո ցա ռում ե րը նե րա ռում 
են նաև սո ցի ա լա կան տե սա հո լո վակ նե րի ցու ցադ րում, գե ղար
վես տա կան ֆիլ մե րի դի տում–քն նար կում եր, ի նչ պես նաև ա ռա
վել ժա մա նա կա կից և ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում մեծ տա րա ծում 
ստա ցած «Ֆ լեշ մոբ» –եր: 

Օ րի նակ՝ վեր ջերս Եր ևա նի Հյու սի սային պո ղո տա յում կազ
մա կերպ ված՝ « Հա յաս տա նի չծն ված աղ ջիկ նե րը» ակ ցի ան մեծ 
թվով մաս նա կից ներ էր հա վա քել, այդ թվում և՛ մայ րիկ ներ և՛ հայ
րիկ ներ8: 

Ակ ցի այի նպա տա կը հան րու թյա նը չծն ված աղ ջիկ նե րի մա սին 
հի շեց նելն էր: Հա րյու րից ա վե լի աղ ջիկ նե րի կո շիկ ներ դր ված է ին 
հա տա կին՝ ու ղեկ ցող գրու թյուն նե րով այն մա սին, թե ին չու չեն ծն
վել այն աղ ջիկ նե րը, ո րոնք պետք է հագ նե ին այդ կո շիկ նե րը:

8 http://womennet.am/selective–abortion–2/
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« Գո հար. Ես չծն վե ցի, քա նի որ մեր տանն ար դեն մեկ աղ
ջիկ ու նե ին»:

« Գա յա նե. Ես չծն վե ցի, ո րով հե տև ա մու սինս չէր կա րող 
ար ժա նա վայել թա ղել հորս ու մորս»:

«Ա նի. Ես չծն վե ցի, քա նի որ չէ ի կա րող կրել հորս ազ գա
նու նը»:

 Բո լոր գրու թյուն նե րը պա րու նա կում է ին մեկ հիմ ա կան 
ա սե լիք. 

«Ես չծն վե ցի, քա նի որ աղ ջիկ է ի»:
 Գո հա րը, Գա յա նեն, Ա նին և հա զա րա վոր ու րիշ ներ չեն ծն վել, 

քա նի որ նրանց ծնող նե րը, նա խընտ րե լով տղա ու նե նալ, ը նդ հա
տել են հղի ու թյու նը:

 ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ՎԱԾ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ 

Ինչ վե րա բե րում է պե տա կան հա մա կարգ ված մի ջո ցա ռում ե
րին, ա պա ան հրա ժեշտ է .

 Շա րու նա կել կա նանց և տղա մարդ կանց հա վա սար ի րա վունք
նե րի և ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին ի րա վա կան ակ տե
րի լրամ շակ ման և օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա գործ ման գոր ծըն
թա ցը, ի նչ պես նաև խտ րա կա նու թյան կան խար գել մանն ո ւղղ ված 
ջան քե րը:

Հ նա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով պետք է պե տա կան մա կար դա
կով կար ևո րել և հն չեց նել ժո ղովր դագ րա կան– վե րար տադ րո ղա
կան, ե րկ րի ան վտան գու թյան խա թար ման սպառ նա լիք նե րը՝ պայ
մա նա վոր ված սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րով:

Ս տեղ ծել 2–3–րդ աղ ջիկ նո րա ծին նե րի ծնե լի ու թյու նը խթա նող 
«Ա նա հիտ» հիմ ադ րա մը և, որ պես ա ռան ձին ծրա գիր, ա մեն տա րի 
կազ մա կեր պել հան գա նա կու թյուն, ի նչ պես 2014 թ. հե ռուս տա մա
րա թո նի ժա մա նակ «Բռ նու թյան են թարկ ված կա նանց ա ջակ ցու
թյան կենտ րո նի ստեղծ ման հա մար» մի ջոց նե րի հատ կա ցում էր:

 Պե տա կան մա կար դա կով և հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րով խրա
խու սել ծնե լի ու թյու նը և հատ կա պես 3–րդ ա ղջ կա ծնուն դը, նրա 
հա մար սահ մա նե լով ո րոշ ար տո նու թյուն ներ, օ րի նակ՝ մի ան վագ 
և հե տա գա նպաստ նե րի ար ժեք նե րի բարձ րա ցում, վար կե րի ցածր 
տո կո սադ րույք նե րի սահ մա նում, նա խածնն դյան հիմ արկ նե րի 
ըն դու նու մը, հե տա գա կր թա կան ծախ սե րի զեղ չում և այլն:

 Հա մա գոր ծակ ցել Հայ Ե կե ղե ցու հետ և ըն տա նի քում ծն ված 
3–րդ ա ղջ կա կն քե լը, ո րո շա կի ա ջակ ցու թյուն նե րի տրա մադ րու մը 
ի րա կա նաց նել Կա թո ղի կո սի հո վա նա վո րու թյամբ:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ ՆԵՐ

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1 

ՀՍ ՊԱԸ Ե ՐԵ ՎՈՒՅ ԹԻ ՏԱ ՐԱԾ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  
ԱՇ ԽԱՐ ՀՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

Գ րե թե բո լոր հա սա րա կու թյուն նե րում «տ ղա մարդ» հաս կա
ցու թյան հետ կա պում են ու ժը, իշ խա նու թյու նը, տո կու նու թյու նը, 
ան կա խու թյու նը, ա զա տու թյու նը, ի սկ « կին» հաս կա ցու թյան հետ` 
թու լու թյու նը, զի ջո ղա կա նու թյու նը, հա վա տար մու թյու նը, կրա վո
րա կա նու թյու նը, ա մաչ կո տու թյու նը, բնազ դայ նու թյու նը:

 Գեն դե րային կարծ րա տի պե րը պայ մա նա վո րում են կյան քի 
ճա նա պարհն ու կեն սա կեր պի չա փո րո շիչ նե րը և ո րոշ ի մաս տով 
հաս տա տում դրանց սահ մա նա փակ ման շր ջա նակ նե րը: Աս տի ճա
նա բար դրանց լե գի տիմ (օ րի նա կան) և կոն վեն ցի ո նալ (հան րո րեն 
ըն դուն ված, ա վան դա կան) բնույթ է հա ղորդ վում, « բա րո յա կա նու
թյան» նոր մե րը գե րիշ խող են դառ նում, տե ղի է ու նե նում « թե լադ
րանք` ա ռանց հար կադ րան քի»: Քա րոզ չու թյան, գո վազ դի, սո ցի
ալ– քա ղա քա կան տար բեր գա ղա փար նե րի ներ գոր ծու թյամբ գեն
դե րային կարծ րա տի պե րը կերտ վում և ա նընդ հատ վե րար տադր
վում են: 

Ն ման կարծ րա տի պային պատ կե րա ցում ե րը հիմք են ստեղ
ծում գեն դե րային խտ րա կա նու թյուն հա մար՝ մի գոր ծե լա կեր պի, 
ո րն ըն դու նում է մեկ սե ռի նա խա պատ վու թյու նը մյու սի հա մե մա
տու թյամբ: 

Սա կայն, քա նի որ այ սօր Հա յաս տա նում, ի նչ պես նաև ե րկր
նե րի մեծ մա սում խտ րա կա նու թյու նը ար գել ված է սահ մա նադ րու
թյամբ՝ Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ
հա տում ե րի դեպ քում մենք գործ ու նենք թաքն ված կամ ա նուղ
ղա կի խտ րա կա նու թյան հետ: 

Ա ղյու սակ 1 

Նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյունն աշ խար հում

Եր կիր / 
տա րա ծաշր ջան ՆՍՀ Ժա մա նա

կա հատ ված
Տ վյալ նե րի աղ

բյու րը
Ար ևե լյան և Հա րա վար ևե լյան Ա սի ա

Չի նաս տան 117.8 2011 Տա րե կան գնա հա
տա կան

Սին գա պուր 107.5 2009 Ծնն դյան գրանց
ման տվյալ ներ

Հա րա վային Կո
րե ա 106.7 2010 Ծնն դյան գրանց

ման տվյալ ներ

Վի ետ նամ 111.2 2010
Ա մե նա մյա ժո

ղովր դագր. ու սում
նա սի րու թյուն

Հա րա վային Ա սի ա

Հնդ կաս տան 110.5 2008–10 Ընտ րան քային 
գրան ցում

Պա կիս տան 109.9 2007
Բ նակ չու թյան և ժո
ղովր դագր. հե տա

զո տու թյուն

Հա րա վային Կով կաս

Ադր բե ջան 116.5 2011 Ծնն դյան գրանց
ման տվյալ ներ

Հա յաս տան 114.5 2011 Ծնն դյան գրանց
ման տվյալ ներ

Վ րաս տան 113.6 2009–11* Ծնն դյան գրանց
ման տվյալ ներ

Հա րա վար ևե լյան Եվ րո պա

Ալ բա նի ա 111.7* 2008–10 Ծնն դյան գրանց
ման տվյալ ներ

Չեռ նո գո րի ա 109.8 2009–11 Ծնն դյան գրանց
ման տվյալ ներ

Աղ բյուր ներ. Ազ գային վի ճա կագ րա կան մար մին ներ, Եվ րոս տատ, 
* – նախ նա կան տվյալ ներ
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Ա ղյու սակ 2 

Նո րա ծին նե րի թի վը և աղ ջիկ/տ ղա հա րա բե րու թյու նը 
Հա յաս տա նում, 2008–2013 թթ.

Կենդանի ծնված 
երեխաների թիվը 

20
08

 թ
.

20
09

 թ
.

20
10

 թ
.

20
11

 թ
.

20
13

 թ
.

20
08


20

13
 թ

թ
.

Ընդամենը ծնված

Ընդամենը՝ ծնված 41185 44413 44825 43340 41790 258033

Տղա 22081 23652 23969 23127 22152 137724

Աղջիկ 19104 20761 20856 20213 19638 120309

Հարաբերակցությունը 1:1.16 1:1.13 1:1.15 1:1.14 1:1.13 1:1.14

100/116 100/113 100/115 100/114 100/115 100/114

ՀՀ –ում ծն ված տղա/աղ ջիկ ե րե խա նե րի բաշխ վա ծու թյունն 
ը ստ ծնն դա բե րու թյուն նե րի կար գի ներ կա յաց ված է ստորև: 

Ա ղյու սակ 3

Կենդանի ծնվածները 

20
08

 թ
.

20
09

 թ
.

20
10

 թ
.

20
11

 թ
.

20
12

 թ
.

20
08


20

12
 թ

թ
.

1ին երեխա

Ընդամենը՝ ծնված 21292 22472 21954 21344 20453 107515

Տղա 10971 11606 11290 11010 10584 55461

Աղջիկ 10321 10866 10664 10334 9869 52054

Հարաբերակցությունը 1:1.06 1:1.07 1:1.05 1:1.06 1:1.07 1:1.06

100/106 100/107 100/105 100/106 100/107 100/106

2րդ երեխա

Ընդամենը՝ ծնված 14270 15431 15881 15377 15482 76440

Տղա 7537 8066 8325 8053 8145 40126

Աղջիկ 6733 7365 7556 7324 7336 36314

Հարաբերակցությունը 100/112 100/111 100/111 100/111 100/111 100/110

Կենդանի ծնվածները 

20
08

 թ
.

20
09

 թ
.

20
10

 թ
.

20
11

 թ
.

20
12

 թ
.

20
08


20

12
 թ

թ
.

3–րդ երեխա

Ընդամենը՝ ծնված 4520 5289 5683 5369 5352 31565

Տղա 2895 3249 3568 3291 3294 16297

Աղջիկ 1625 2040 2115 2078 2058 9916

Հարաբերակցությունը 1:1.78 1:1.59 1:1.68 1:1.58 1:1.6 1:1.64

100/178 100/159 100/168 100/158 100/160 100/164

4րդ երեխա

Ընդամենը՝ ծնված 761 849 929 899 874 4312

Տղա 492 532 578 564 529 2695

Աղջիկ 269 317 351 335 345 1617

Հարաբերակցությունը 1:1.83 1:1.68 1:1.64 1:1.68 1:1.53 1:1.66

100/183 100/168 100/164 100/168 100/153 100/166

2011 թ. «Հ ղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես տա կան 
ը նդ հա տում ե րի տա րած վա ծու թյունն ու պատ ճառ նե րը»9 հե տա
զո տու թյան ար դյունք նե րով, նա խորդ հղի ու թյուն նե րի կե սից ա վե
լին (54.2%) ա վարտ վել են ծնն դա բե րու թյամբ, ա մեն 10–րդ կնոջ 
մոտ` ի նք նա բեր վի ժու մով, ի սկ (36.2%) –ի մոտ` հղի ու թյան ար հես
տա կան ը նդ հա տու մով: 

Գ ծա պատ կեր 1

Հղի ու թյան ել քե րը նա խորդ հղի ու թյուն նե րի դեպ քում

 

9 « Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում
նե րի տա րած վա ծու թյունն ու պատ ճառ նե րը Հա յաս տա նում» զե կույց, 2011 
(http://unfpa.am/publications–sex–selective–abortions): 
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Նշ ված հե տա զո տու թյան տվյալ նե րով, ե րբ 5–12 տա րե կան դպ
րոց հա ճա խող ե րե խա ներ ու նե ցող 15–59 տա րե կան կա նանց են
թախմ բում հարց րել են, թե ա րդյո՞ք ի րենց ե րբ ևէ ստի պել են ը նդ
հա տել հղի ու թյու նը, նրանց ըն դա մե նը 2.6%–ն է դրա կան պա տաս
խան տվել։ Ը նդ ո րում, ցու ցա նի շը զգա լի ո րեն ցածր է գյու ղաբ նակ 
կա նանց շր ջա նում` քա ղա քաբ նակ նե րի հա մե մա տու թյամբ (1.0%` 
3.3% –ի դի մաց)։ Այդ են թախմ բում տո կո սը բարձր է ե րեք և ա վե լի 
ե րե խա ու նե ցող (5.2%), չաշ խա տող (4.3%) և Եր ևա նից դուրս այլ 
քա ղա քային բնա կա վայ րե րում ապ րող (4.3%) կա նանց շր ջա նում։ 
Ա նհ րա ժեշտ է նշել, որ բարձ րա գույն կր թու թյամբ ոչ մի կին ստի
պո ղա բար չի ը նդ հա տել հղի ու թյու նը:11 

Հե տաքր քիր տվյալ ներ բա ցա հայ տեց նաև ՄԱԲՀ մյուս հե տա
զո տու թյու նը: Ծնն դա բե րու թյուն նե րի թվա քա նա կի ա ճի ել քե րի ու 
վե րար տադ րո ղա կան վար քագ ծի միջև ու սում ա սի րու թյու նը 1 –ից 
6–րդ հղի ու թյուն նե րի դեպ քում ցույց տվեց, որ հղի ու թյու նը ցան
կա լի է ե ղել ա ռա ջին հղի ու թյան ժա մա նակ 99.8%–ի հա մար, ե րկ
րոր դի ժա մա նակ՝ 89.1%, ի սկ 6–ր դի դեպ քում` 16,8 % –ի հա մար:12

Հ ղի ու թյան ել քե րի վե րա բե րյալ ստաց ված տվյալ նե րի վեր լու
ծու թյու նը ցույց տվեց, որ ե թե ա ռա ջին և ե րկ րորդ հղի ու թյուն նե րը 
հիմ ա կա նում ա վարտ վել է ին ծնն դա բե րու թյամբ` կեն դա նի պտ
ղով (հա մա պա տաս խա նա բար 95,2 և 88,1%), ա պա 5–րդ և 6–րդ 
հղի ու թյուն նե րի դեպ քում` ծնն դա բե րու թյուն նե րի թի վը կր ճատ վել 
է շուրջ 5 ան գամ (հա մա պա տաս խա նա բար 20,6 և 16,8%): 

 Հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի սե ռի նա խա պատ վու թյան 
ու սում ա սի րու թյու նը: Ան կախ հղի ու թյան կար գից, ան գամ 
ա ռա ջին հղի ու թյան դեպ քում, կա նանց շր ջա նում մոտ 2.7 ան
գամ ա վե լի մեծ է տղա ե րե խա նե րի նա խա պատ վու թյու նը (հա
մա պա տաս խա նա բար 41.4% և 15.5%), ի սկ չե զո քու թյուն էր ար
տա հայ տել ե րե խայի սե ռի հան դեպ յու րա քան չյուր 2–րդ հարց
ված (43.1%): 

Պարզ վում է, որ ե րկ րորդ հղի ու թյան ըն թաց քում չնա յած նա
խա պատ վու թյու նը կր կին տր վել է տղա նե րին, սա կայն ա ռա ջի նի 
հա մե մա տու թյամբ աղ ջիկ նե րի նա խա պատ վու թյու նը մոտ 2 ան
գամ բարձ րա ցել է` կազ մե լով 32.2%: Սա պայ մա նա վոր ված է սե ռի 
հան դեպ չե զո քու թյուն ար տա հայ տած կա նանց թվի մոտ կրկ նա կի 

11 Ibid
12 « Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում

նե րի տա րած վա ծու թյունն ու պատ ճառ նե րը Հա յաս տա նում» զե կույց, 2011 
(http://unfpa.am/publications–sex–selective–abortions):

կր ճատ մամբ (21.4%), ի նչ պես նաև ըն տա նի քում հա վա նա բար ար
դեն ի սկ տղա ե րե խա նե րի առ կա յու թյամբ:

Տ ղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյան ա ռանձ նա հա տուկ ան հա
վա սա րակշ ռու թյուն է ար ձա նագր վել եր րորդ և հատ կա պես չոր
րորդ ծնն դա բե րու թյու նից ծն ված ե րե խա նե րի սե ռային պատ կա
նե լի ու թյան հար ցում (1.5 և 1.7), ին չը գրե թե չի տար բեր վում ՀՀ 
Ա ՎԾ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյու նից:

 Հե տաքրք րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն է ար ձա նագր վել 
ե րե խա նե րի սե ռի ու ծնն դա բե րու թյուն նե րի կար գից և բնա կա վայ
րից (քա ղաք/ գյուղ) կախ վա ծու թյան վե րա բե րյալ: Ե թե քա ղա քային 
բնա կա վայ րե րում ար դեն ի սկ 3–րդ ծնն դա բե րու թյան դեպ քում է 
ար ձա նագր վում նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյուն, ան
նա խա դեպ մաք սի մալ ար ժե քի հաս նե լով 4–րդ ծնն դա բե րու թյան 
ժա մա նակ (3,27), ի սկ գյու ղա կան վայ րե րում ապ րող ըն տա նիք նե
րի հա մար 5–րդ և 6–րդ ծնն դա բե րու թյուն նե րի դեպ քում հա մա պա
տաս խա նա բար `1.31 և 1.16:

Ար ձա նագր վել է նաև է ա կան կախ վա ծու թյուն կր թու թյան և 
նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյան միջև: Բարձ րա գույն 
կր թու թյամբ կա նանց մոտ 2 –ից 5–րդ ծնն դա բե րու թյան դեպ քում 
նկատ վում է տղա/աղ ջիկ հա րա բե րակ ցու թյան բարձ րա ցում (1.2–
1.6)՝ ան նա խա դեպ մե ծու թյան հաս նե լով 5–րդ ծնն դա բե րու թյան 
դեպ քում (3.2), մինչ դեռ ա վե լի ցածր կր թու թյամբ կա նանց մոտ 
կապ ված ա վե լի բարձր ծնե լի ու թյան հետ, այդ կախ վա ծու թյու նը 
թույլ է ար տա հայտ ված:

Ու շագ րավ է, որ ե րե խայի սե ռի ո րո շե լու վե րա բե րյալ բարձր 
ի րա զեկ վա ծու թյա նը (91.7%), նա խածնն դյան շր ջա նում մի այն 
նրանց 22.1% էր դի մել սե ռի ո րոշ ման:

 Սե ռը ո րո շե լուց հե տո ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը՝ 94.5%, շա
րու նա կել է հղի ու թյու նը: Հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման 
են դի մել նրանց 5.5% և հարց ված կա նանց մի այն 1.2%–ն է դի մել 
հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես տա կան ը նդ հատ ման: 

Ա րա կան սե ռի նո րա ծին նե րի ներ կայիս մեծ գե րակշ ռու թյու
նը հա մա ձայն Քրիս տոֆ Գիլ մո տոյի կան խա տե սում ե րի13 ե թե հե
տայ սու էլ շա րու նակ վի նա խածնն դյան փու լում սե ռի ը նտ րու թյուն 
կա տար վել, ի գա կան սե ռի ծնունդ նե րի թի վը տա րե կան կպա կա սի 
2000 –ով: Ա րա կան սե ռի բնակ չու թյան տե սա կա րար կշ ռի այս ա ճը 

13 Քրիս տոֆ Գիլ մո տո « Նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյու նը 
Հա յաս տա նում. ժո ղովր դագ րա կան տվյալ ներ և վեր լու ծու թյուն» հե տա զո
տու թյուն, 2013 (http://unfpa.am/publications–sex–imbalance–at–birth–2013)
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մա սամբ ներ կա յումս չե զո քաց վում է տղա մարդ կանց շա րու նա կա
կան միգ րա ցի այի ար դյուն քում։ 

Ու սումն ա սի րու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ ա վե լի ե րի
տա սարդ կո հոր տա նե րում կա նանց թվի նվազ մա նը հա կա ռակ՝ 
նրանք կշա րու նա կեն գա լիք տաս նա մյակ նե րում բնակ չու թյան 
մեջ մե ծա մաս նու թյուն կազ մել:

 

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ  2

 ՀԱՐ ՑԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ՄԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐՈՎ

 Մար դու ի րա վունք նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային հիմ նա
րար փաս տաթղ թե րը խարսխ ված են, ի թիվս այ լոց, մի կար ևոր 
սկզ բուն քի վրա` գեն դե րային հա վա սա րու թյան կամ ան խտ րա
կա նու թյան: Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե
րի մա սին մի ջազ գային դաշ նա գի րը հա տուկ դրույթ է բո վան
դա կում (3–րդ հոդ ված) տղա մարդ կանց ու կա նանց ի րա վունք
նե րի հա վա սա րու թյան վե րա բե րյալ. « Դաշ նագ րի մաս նա կից 
պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են տղա մարդ կանց ու կա
նանց հա մար ա պա հո վել նա խա տես ված քա ղա քա ցի ա կան ու 
քա ղա քա կան բո լոր ի րա վունք նե րից օ գտ վե լու հա վա սար ի րա
վունք»: 

Այ սու հան դերձ, գործ նա կա նում կյան քը ցույց տվեց, որ ի րա
կան հա վա սա րու թյան հաս նե լու հա մար կա նայք ա ռանձ նա հա
տուկ պաշտ պա նու թյան և ար մա տա կան ձեռ նար կում ե րի կա
րիք ու նեն, կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյու նը ա մե նու րեք և 
ա մեն ո լոր տում է ա պես խո չըն դո տում է այն ի րա վունք նե րի ի րա
կա նա ցու մը, ո րոնք առ հա սա րակ վե րա պահ վում են մար դուն: 

1953 թ. ըն դուն վեց Կա նանց քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին ՄԱԿ –ի կոն վեն ցի ան, ո րը քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
տնօ րին ման և օգ տա գործ ման հար ցում կա նանց և տղա մարդ կանց 
դրու թյու նը հա վա սա րեց նե լու նպա տակ է հե տապն դում: Ը ստ կոն
վեն ցի այի` կա նայք տղա մարդ կանց հետ հա վա սար պայ ման նե
րում, ա ռանց որ ևէ ար գել քի ու խտ րա կա նու թյան, բո լոր ը նտ րու
թյուն նե րում քվե ար կե լու, ը նտր վե լու, պե տա կան ծա ռա յու թյան 
պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու և ազ գային օ րեն քով սահ ման ված բո լոր 
հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րե լու ի րա
վունք ու նեն: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն այս կոն վեն ցի ային 
մի ա ցել է 2007 թ.–ին: 

ՄԱԿ –ի` գեն դե րային հա վա սա րու թյան ա պա հով մա նը նվիր
ված բազ մա թիվ փաս տաթղ թե րի շար քում ա մե նա հա մա պար
փա կը, հիմ ա րարն ու բե կում այի նը 1979 թ.–ին ըն դուն ված 
« Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց
ման մա սին» կոն վեն ցի ան է, ո րում ա ռա ջին ան գամ ձևա կերպ
վեց կա նանց ի րա վունք նե րի` որ պես մար դու ի րա վունք նե րի ան
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կապ տե լի մա սի գա ղա փա րը: Կա նանց ի րա վունք նե րի ի րա կա
նաց ման հիմք ըն դուն վեց նրանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան 
իս պառ վե րա ցու մը: 

Կոն վեն ցի այի 5–րդ և 10–րդ հոդ ված նե րում նշ վում է, որ մաս
նա կից պե տու թյուն նե րը պետք է ձեռ նար կեն բո լոր հա մա պա տաս
խան մի ջոց նե րը, որ պես զի փոխ վեն կա նանց ու տղա մարդ կանց 
վար քագ ծի` այս կամ այն սե ռի ստո րա դա սու թյան կամ ա ռա վե լու
թյան, նա խա պա շա րում ե րի կամ սո վո րույթ նե րի վրա հիմ ված 
սո ցի ա լա կան և մշա կու թային մո դել նե րը: 

Կա նանց և աղ ջիկ նե րի ի րա վունք նե րի և հնա րա վո րու թյուն
նե րի ը նդ լայն ման պայ քա րում կար ևո րա գույն փաս տաթղ թե րից է 
նաև 1995 թ. –ին Պե կի նում կա յա ցած չոր րորդ հա մաշ խար հային 
խորհր դա ժո ղո վում ըն դուն վա ծը:

2000 թ.–ին ՄԱԿ–ն ըն դու նեց « Հա զա րա մյա կի հռ չա կա գի րը»` 
այդ պի սով հրա պա րա կե լով XXI դա րում աշ խար հի զար գաց ման ու ղե
նիշ նե րը: Այս տեղ նույն պես վե րա հաս տատ վեց ան խտ րա կա նու թյան 
սկզ բուն քը, ի սկ մա յուն ար ժեք նե րի շար քում ը նդ գծ վեց, որ «տ ղա
մար դիկ և կա նայք ի րա վունք ու նեն ապ րե լու և ար ժա նա պատ վո րեն 
մե ծաց նե լու ի րենց ե րե խա նե րին` զերծ սո վից, բռ նու թյան, ճնշ ման ու 
ա նար դա րու թյան վա խից»: Հա վաս տի աց վեց, որ «ոչ մի ան հատ և ոչ 
մի ա զգ չպետք է զրկ վի զար գա ցու մից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու
նից: Տղա մարդ կանց ու կա նանց հա վա սար ի րա վունք ներն ու հնա
րա վո րու թյուն նե րը պետք է ա պա հով ված լի նեն»:

 2014 թ. հուն վա րին Եվ րո պայի Խորհր դի մար դու ի րա վունք նե
րի հանձ նա կա տար Նիլ Մույժ նի եկ սը հան դես ե կավ  հայ տա րա րու
թյամբ, ո րում ան դրա դարձ էր կա տար վել Հա յաս տա նում, Վրաս տա
նում, Ա դր բե ջա նում, Կո սո վո յում, Ալ բա նի ա յում և ար ևե լաեվ րո պա կան 
այլ ե րկր նե րում հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես տա կան 
ը նդ հատ ման հիմ ախնդ րին և, մաս նա վո րա պես, ար ձա նագր վել էր, 
որ ի նչ պես « Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան վե րաց ման հար
ցե րով ՄԱԿ –ի կո մի տեն» (CEDAW Commitee), այն պես էլ Եվ րո պայի 
խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեն կոչ են ա րել կա ռա վա րու թյուն նե
րին` ըն դու նե լու հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես տա կան 
ը նդ հա տում ար գե լե լու վե րա բե րյալ ազ գային օ րենսդ րու թյուն: 

Ըստ Մար դու ի րա վունք նե րի և կեն սաբժշ կու թյան մա սին 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի.14

« Չի թույ լատր վում ման կած նու թյան օ ժան դակ բժշ կա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը ա պա գա ե րե խայի սե ռի ը նտ րու

14 14–րդ հոդ ված

թյան նպա տա կով, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ այդ ար
վում է՝ կան խե լու ա պա գա ե րե խայի կող մից սե ռով պայ մա նա
վոր ված հի վան դու թյան ժա ռան գու մը»:

Ն կա տի ու նե նա լով հիմ ախնդ րի լուծ ման հրա տապ ան հրա
ժեշ տու թյու նը, ներ կա փու լում ա ռա ջարկ վում է ի րա զեկ ման, աղ
ջիկ նե րի և տղա նե րի հա վա սար ա րժ ևոր ման խթան ման քա ղա քա
կա նու թյա նը զու գա հեռ, ար ձա գան քե լով մի ջազ գային կա ռույց նե
րի կո չե րին, մշա կել հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես
տա կան ը նդ հատ ման ար գել քը սահ մա նող օ րենսդ րու թյուն:

 Ներ կա յում հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ը նդ հատ
ման վե րա բե րյալ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյունն ա ռա վե լա պես 
հիմ ված է քա ղա քա ցի ա կան սեկ տո րի հետ մի ա սին հա սա րա կու
թյան ի րա զեկ ման, աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի հա վա սար ա րժ ևոր ման 
խթան ման, ձևա վոր ված կարծ րա տի պե րը կոտ րե լու վրա:

 Բա ցի այդ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա
հու թյան նա խա րա րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ մշակ վել է « Մար
դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա
կան ի րա վունք նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քում լրա ցումն եր կա տա րե լու մա սին օ րեն քի 2 նա խա գիծ, 
ո րոնք ար ժա նա ցել են հա վա նու թյան կա ռա վա րու թյան կող մից և 
ներ կա յաց վել է ՀՀ ազ գային ժո ղով: 

Նա խագ ծի ներ կա յա ցու մը բխում է նաև ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2014 թ. փետր վա րի 27 –ի N303–Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված Մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային ռազ մա վա րու թյու նից 
բխող մի ջո ցա ռում ե րի ծրագ րի պա հանջ նե րից: Ա ռա ջարկ վող 
փո փո խու թյուն նե րը նե րա ռում են հղի ու թյան սե ռով պայ մա
նա վոր ված ը նդ հատ ման ար գել քը 

Իսկ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու
թյան ու ղե ցույ ցը ան վտանգ ա բորտ նե րի վե րա բե րյալ նշում է, ո ր՝ 
1) հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ մանն ան դրա դար ձող օ րենսդ
րու թյունն ու հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն նե րը պետք է պաշտ
պա նեն բո լոր կա նանց, այդ թվում նաև դե ռա հաս նե րի, ա ռող ջու
թյունն ու ի րա վունք նե րը. 2) դրանք չպետք է այն պի սի ի րադ րու թյուն 
ստեղ ծեն, ո րը կա նանց և դե ռա հաս նե րին ստի պի օ գտ վել հղի ու թյան 
ը նդ հատ ման ա պօ րի նի և վտան գա վոր ծա ռա յու թյուն նե րից 15:

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա սա նե լի ու թյան ի րա վա կան սահ մա նա փա կու մը չի նվա զեց նում 

15 Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Geneva: 
World Health Organization, 2012.
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դրանց պա հան ջար կը: Ա վե լին, նման սահ մա նա փակ ման ար դյուն
քում կա րող է ա վե լա նալ այն կա նանց թի վը, ով քեր ա պօ րի նի և 
վտան գա վոր ա բորտ ներ կկա տա րեն՝ այս կերպ նպաս տե լով հղի
ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման հետ կապ ված հի վան դա ցու
թյան և մա հա ցու թյան ա ճին: 

Ինչ պես ցույց է տա լիս օ րենսդ րա կան և ի րա վա կան նման սահ
մա նա փա կում եր ու նե ցող ե րկր նե րի փոր ձը, այդ ե րկր նե րում բազ
մա թիվ կա նայք հղի ու թյան ը նդ հատ ման հա մա պա տաս խան ծա ռա
յու թյուն նե րից օ գտ վե լու հա մար մեկ նում են նաև հար ևան ե րկր ներ, 
ին չը ծախ սա տար է, ու շաց նում է նշ ված ծա ռա յու թյուն նե րի տրա
մադ րու մը և սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու թյան պատ ճառ է դառ նում: 

Բ նակ չու թյան թվի ա ճը խթա նե լու նպա տա կով հղի ու թյան ար
հես տա կան ը նդ հա տում ե րը սահ մա նա փա կե լու փորձ կա տար վել 
է մի շարք ե րկր նե րում (օ րի նակ՝ նախ կին Խորհր դային Մի ու թյու
նում 1936 –ից մինչև 1956թթ, և Ռու մի նի ա յում ) և լավ ու սում ա սիր
ված է: 

Բո լոր դեպ քե րում էլ ի րա վա կան սահ մա նա փա կում ե րը հան
գեց րել են ա պօ րի նի և վտան գա վոր ա բորտ նե րի թվի, ի նչ պես նաև 
վտան գա վոր պայ ման նե րում հղի ու թյան ը նդ հատ ման հետ կապ
ված մա հա ցու թյան ա ճին, մինչ դեռ բնակ չու թյան թվի [եր կա րա
ժամ ետ կտր ված քով] ա ճը չն չին է ե ղել16: 

ՄԱԿ –ի միջ գե րա տես չա կան հռ չա կա գի րը գեն դե րային 
նկա տա ռումն ե րով պայ մա նա վոր ված՝ սե ռի ը նտ րու թյու նը 
կան խար գե լե լու վե րա բե րյալ

Հ նա րա վոր հետ ևանք նե րը կա նանց կյան քի և ա ռող ջու թյան 
հա մար 

Այն պա րա գա յում, ե րբ սե ռի ը նտ րու թյան նպա տա կով ա բորտ 
կա տա րելն ար գել ված է, մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ պտ ղի սե
ռից կախ ված՝ հղի ու թյան ը նտ րո ղա կան ը նդ հա տու մը կկա տար վի 
ա պօ րի նի և որ այդ ա պօ րի նի մի ջամ տու թյու նը մեծ վտանգ կներ
կա յաց նի կնոջ ա ռող ջու թյան և կյան քի հա մար: 

Ան գամ այն ե րկր նե րում, որ տեղ ա բորտ ներն օ րեն քով թույ
լատր ված են, ի նչ պես, օ րի նակ, Հնդ կաս տա նում, մի շարք բուժ
հաս տա տու թյուն ներ հրա ժար վել են զուտ սե ռի ը նտ րու թյան 
նպա տա կով ը նդ հա տել հղի ու թյու նը, ո րի ար դյուն քում Էլ կա նայք 
ա պօ րի նի ծա ռա յու թյուն նե րի են դի մել՝ մե ծա պես վտան գե լով սե
փա կան ա ռող ջու թյու նը: Գեն դե րային խտ րա կա նու թյու նը խրա

16 Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Geneva: 
World Health Organization, 2012

խու սող հա սա րա կու թյու նը մեծ ճն շում է գոր ծադ րում կա նանց 
վրա՝ մղե լով նրանց ը նդ հա տել հղի ու թյու նը, ե թե պտուղն «ան
ցան կա լի» սե ռի է: 

Այս պի սով, շր ջա պա տը ոչ մի այն ո ւղ ղա կի ո րեն ազ դում է կա
նանց վե րար տադ րո ղա կա նու թյան հետ կապ ված ո րո շում ե րի 
վրա (ո րոնք կա րող են լուրջ հետ ևանք ներ ու նե նալ նրանց ա ռող
ջու թյան և կյան քի հա մար), այլև կա նանց պար տադ րում է պահ պա
նել աղ ջիկ նե րի ա վե լի ցածր կար գա վի ճա կը՝ նա խընտ րու թյու նը 
տա լով տղա նե րին: Բա ցի այդ, հենց կա նայք են ստիպ ված լի նում 
կրել ան ցան կա լի աղ ջիկ ե րե խայի ծնունդ ու նե նա լու հետ ևանք նե
րը Վեր ջին նե րիս շար քում են բռ նու թյու նը, ա մուս նա լու ծու թյու նը 
(կամ ա մուս նու՝ ևս մեկ կնոջ հետ ա մուս նա նա լը) և ան գամ մա հը17:

 Կա նայք նաև կա րող են ստիպ ված լի նել շա րու նա կել հղի ա
նալ այն քան ժա մա նակ, մինչև որ ծն վի ա րու զա վա կը: Վեր ջին 
ե րեք տաս նա մյա կի ըն թաց քում սե ռի ը նտ րու թյան (պտ ղի սե ռը 
ո րո շե լու կամ էլ հղի ու թյունն ը նդ հա տե լու) նպա տա կով բժշ կա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռում օ րեն քով ար գել վել է հինգ ա սի ա
կան և հա րա վա սի ա կան պե տու թյուն նե րում: Կի րառ ված ի րա վա
կան սահ մա նա փա կում ե րը նե րա ռում են այն պի սի օ րենք ներ, 
ո րոնք ար գե լում են պտ ղի սե ռի ո րո շու մը և դրա մա սին ծնող նե
րին տե ղե կու թյուն հա ղոր ղե լը (բա ցա ռու թյամբ բժշ կա կան նկա
տա ռում ե րով պայ մա նա վոր ված դեպ քե րի), ար գե լում են հղի ու
թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու մը սե ռի ը նտ րու թյան նպա տա կով 
և ար գե լում են սե ռի պրե նա տալ ո րոշ մանն ա ռնչ վող ցան կա ցած 
ծա ռա յու թյուն նե րի գո վազ դը: 

 Այդ օ րենք նե րը խախ տող նե րը են թարկ վում են պա տաս խա
նատ վու թյան՝ տու գան քի և/ կամ ա զա տազրկ ման: Նշ ված օ րենք
նե րի կի րա ռու մը զու գորդ վում է մի շարք լրա ցու ցիչ հս կո ղա կան 
մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց մամբ, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, պրե
նա տալ մի ջամ տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման բժշ կա կան հիմ քե րի 
և պայ ման նե րի հս տակ սահ մա նու մը կամ գեր ձայ նային հե տա զո
տու թյան սար քա վո րում ե րի վա ճառ քի կա նո նա կար գու մը:

Չ նա յած նշ ված բո լոր ի րա վա կան մե խա նիզմ ե րի կի րառ մա
նը, շատ դժ վար է ա պա ցու ցել, որ տվյալ գեր ձայ նային հե տա զո
տու թյունն ի րա կա նաց վել է պտ ղի սե ռը ո րո շե լու, այլ ոչ թե մեկ 
այլ՝ օ րեն քով չար գել ված նպա տա կով: 

17 Preventing gender–based sex selection: an interagency statement by 
OHCHR, UNFPA, UNICEF, UN Women and WHO. Geneva: World Health Orga ni
zation, 2011
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Պտ ղի գեր ձայ նային հե տա զո տու թյունն ու նի բազ մա թիվ բժշ
կա կան նպա տակ ներ՝ գես տա ցի ոն տա րի քի ո րո շում, պտ ղի ա ճի 
և զար գաց ման հս կո ղու թյուն, բնա ծին ա րատ նե րի հայտ նա բե րում 
և այլն: 

Պտ ղի սե ռի մա սին տե ղե կու թյու նը կա րող է տրա մադր վել 
ծա ծուկ, ան գամ ա ռանց մի բառ ա սե լու, ո ւս տիև օ րի նա զանց նե
րին պա տաս խա նատ վու թյան կան չե լը գործ նա կա նում ան հնար 
է: Նմա նա պես, դժ վար է ա պա ցու ցել, որ տվյալ ա բոր տը ե ղել է 
ը նտ րո ղա կան՝ պտ ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված: Բա ցի այդ գեր
ձայ նային հե տա զո տու թյու նից հե տո կի նը կա րող է հղի ու թյունն 
ը նդ հա տե լու հա մար մեկ այլ բուժ հաս տա տու թյուն դի մե լով՝ իր 
ո րո շու մը հիմ ա վո րե լով տվյալ օ րենսդ րու թյան շր ջա նակ նե րում 
մի ան գա մայն ըն դու նե լի պատ ճառ նե րով:18 

Ընդ հա նուր առ մամբ, միջ գե րա տես չա կան հռ չա կա գի րը խոր
հուրդ է տա լիս պե տու թյուն նե րին ան դրա դառ նալ գեն դե րային 
խտ րա կա նու թյան ար մա տային պատ ճառ նե րին, փոր ձե լով փո խել 
մարդ կանց մո տե ցում երն ու վար վե լա կեր պը, այլ ոչ թե ի րա վա
կան սահ մա նա փա կում եր և պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռել: Ի րա վա
կան սահ մա նա փա կում ե րը և պատ ժա մի ջոց նե րը սե ռի ը նտ րու
թյան խն դի րը պար զա պես մղում են ը նդ հա տակ՝ բարձ րաց նե լով 
ա պօ րի նի ա բորտ նե րի հետ կապ ված հի վան դա ցու թյան և մա հա
ցու թյան վտան գը: 

Ել նե լով վե րոն շյա լից, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող
ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյու նը հակ ված է այն պի սի մե խա
նիզ մի մշակ մա նը, ո րը կբե րի կնոջ, ըն տա նի քի, հա սա րա կու թյան 
մտա ծե լա կեր պի և վար քագ ծի փո փո խու թյա նը: 

Ներ կա յում նա խա րա րու թյան պաշ տո նյա նե րը և մի ջազ գային 
փոր ձա գետ նե րը շա րու նա կում են ու սում ա սի րել հղի ու թյան սե
ռով պայ մա նա վոր ված ար հես տա կան ը նդ հատ ման կան խար գել
ման նպա տա կով այլ ե րկր նե րում կի րառ վող ռազ մա վա րու թյուն
նե րը, մի ջո ցա ռում ե րը, դրանց ար դյու նա վե տու թյու նը և դրանք 
մեր ե րկ րում ներդ նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը:

18 Preventing gender–based sex selection: an interagency statement, 
by OHCHR, UNFPA, UN1CEF, UN Women and WHO. Geneva: World Health 
Organization, 2011.
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Millennium Development Platform and Goals (MDP, MDG),2000
RA Legislation1991–2014
Report of the International Workshop on Skewed Sex Ratios at Birth: 

Addressing the Issue and the Way Forward, UNFPA, 2011
 ԶԵ ԿՈՒՅՑ « ՀԱ ՄԱ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑՈՒՄ ՀԱՅԱՍ ՏԱ

ՆՈՒՄ ԿԱ ՆԱՆՑ ՀԱՆ ԴԵՊ ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԲՌ ՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ
ԲԵՐՅԱԼ», UNFPA 2011

 ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՍԵ ՌՈՎ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ ԱՐ
ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ Ը ՆԴ ՀԱ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՏԱ ՐԱԾ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՊԱՏ
ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ, UNFPA 2011

Preventing gender–biased sex selection – An interagency statement 
OHCHR, UNFPA, UNICEF, UN Women and WHO, 2011

« ԿՈՐՍ ՎԱԾ ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐԱԿՇ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Ա ՐՈՒ ԶԱ ՎԱ ԿԻ ՆԱ
ԽԸՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ» ԳԻՐՔ– ՆԱ ԽԱ ԳԻԾ, UNFPA 
2012

« ՆՈ ՐԱ ԾԻՆ ՆԵ ՐԻ ՍԵ ՌԵ ՐԻ ԱՆ ՀԱ ՄԱ ՄԱՍ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ. ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵՐ և ՎԵՐ ԼՈՒ
ԾՈՒԹՅՈՒՆ», UNFPA 2013

Global Legal Responses to Prenatal Gender Identification and Sex 
Selection, Barry University, 2013

« ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵ ՐԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ» ԳԻ ՏԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ԺՈ ՂՈ
ՎԱ ԾՈՒ, UNFPA 2014

Sex Ratios and Gender Biased Sex Selection History, Debates and 
Future Directions, UN WOMEN, UNFPA, 2014

The Historical, Scientific, Cultural, and Economic Aspects of Gender 
Pre–selection, K. Cloonan, C. Crumley, and S. Kiymaz, 2014

Statement of Policies and Principles on Discrimination Against 
Women and Sex–Selective Abortion Bans, US Center for Reproductive 
Rights, 2014



Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ՍԵ ՌՈՎ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ 
ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ Ը ՆԴ ՀԱ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 

ԿԱՆ  ԽԱՐ ԳԵ  ԼՈՒՄ
 ՁԵՌ ՆԱՐԿ  ԲՈՒ ԺԱՇ ԽԱ ՏՈՂ ՆԵ ՐԻ  ՀԱ ՄԱՐ

Տպագրվել է «Անտարես» 
հրատարակչության տպարանում:

ՀՀ, 0009, ք. Երևան, Մաշտոցի 50ա/1
Հեռ. +(374 10) 58 10 59; 58 09 59; 56 15 26

antares@antares.am, www.antares.am
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