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Տեղեկատվական գրքույկ

ՄԱԿ-ի Բնակչության 
հիմնադրամ

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն

Տեղեկատվական գրքույկը տպագրվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ՝ 
ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ:

Տեղեկատվական գրքույկը հիմնված է ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի պատվերով 2012-2013 թթ. 
իրականացված «Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում. ժողովրդագրական 

տվյալներ և վերլուծություն»  ուսումնասիրության վրա: 

www.unfpa.am/srb
www.moh.am
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ՆՈ ՐԱ ԾԻՆ ՆԵ ՐԻ ՍԵ ՌԵ ՐԻ 
ԱՆ ՀԱ ՄԱ ՄԱՍ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

 Հիմնախնդ րի է ու թյու նը.
Վեր ջին տա րի նե րին ար ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ Հա յաս տա

նում առ կա է հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես տա կան ը նդ հատ ման եր ևույ
թը: Այ սինքն, հա յաս տա նյան ըն տա նիք նե րի մի մասն ա բոր տի մի ջո ցով թույլ չի տա
լիս աղ ջիկ ե րե խա նե րին ծն վել՝ նա խընտ րե լով տղա ե րե խա ու նե նալ: Ար դյուն քում, վաղ 
1990ա կան նե րից ի վեր, Հա յաս տա նում շեղ վել է նո րա ծին նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը՝ 
2012 թ.ին կազ մե լով 114 տղա՝ 100 ա ղջ կա դի մաց: 

  

 Մինչ դեռ բնա կա նոն է հա մար վում 102ից 106 տղա`100 ա ղջ կա դի մաց հա րա բե րակ
ցու թյու նը: 

 Հա ման ման խն դիր ու նե ցող այլ ե րկր նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այս եր ևույ թը կա
րող է ցա վոտ հետ ևանք նե րի հան գեց նել՝ նե րա ռյալ հան ցա վո րու թյան ա ճը, տղա մարդ
կանց մե ծա ցող ար տա գաղ թը, կա նանց առ ևան գու մը:
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Հա յաս տա նում առ կա են հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ը նդ հատ ման բո լոր 
ե րեք նա խա պայ ման նե րը՝ 

Նա խա պայ ման 1. հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյու նը 
տղա ե րե խա նե րին գե րա դա սում է աղ ջիկ նե րից.

Նա խա պայ ման 3. զույ գե րը նա խընտ րում են քիչ 
ե րե խա ներ ու նե նալ։

 Նա խա պայ ման 2. ե րկ րում առ կա և հա սա նե լի 
են հա մա պա տաս խան տեխ նո լո գի ա ներ, ո րոնք 
ա պա գա ծնող նե րին թույլ են տա լիս նա խա պես 
ի մա նալ ե րե խայի սե ռը և խու սա փել ան ցան կա լի 
աղ ջիկ ե րե խա նե րից.
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 Հա յաս տա նում նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը հա մար վում է աշ խար հում 
ա րա կան սե ռի նո րա ծին նե րի գե րակշ ռու թյան ա մե նա բարձր մա կար դակ նե րից մե կը:

Վեր ջին տաս նա մյա կում այդ ցու ցա նի շը Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րում տա տան
վում է 111ից 124ի միջև։ Սյու նի քում, օ րի նակ,  այն չա փա վոր մա կար դա կի վրա է մնում: 

 Մյուս կող մից՝ Ա րա գա ծոտ նում և Գե ղար քու նի քում ա րա կան սե ռի նո րա ծին նե րի գե
րակշ ռու թյունն այ սօր ա վե լի բարձր է, քան Չի նաս տա նում (118)։
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Նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյու նը Հա յաս տա նում տար բեր վում է նաև ը ստ 
նրա, թե նո րա ծինն ըն տա նի քում ո րե րորդ ե րե խան է: Այս պես, 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։
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Ըն տա նի քում եր կու ե րե խայից մե կի տղա լի նե լը բա վա կան է, որ պես զի հա յաս տա
նյան ըն տա նիք ներն ի րենց վե րար տադ րո ղա կան մտադ րու թյուն նե րը հա մա րեն ի րա կա
նա ցած:

Վաղ 1990ա կան նե րի՝ ներ կայի հա մե մատ կրկ նա կիե ռա կի բարձր ծնե լի ու թյու նը 
պայ մա նա վո րող հս տակ գոր ծոն է ե ղել տղա ե րե խայի նա խընտ րու թյու նը:
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Ե թե 19962001 թթ.ին ա ռա ջին և ե րկ րորդ ծնունդ նե րի մեջ տղա նե րի ա վել ցու կը 9 
տո կո սից էլ քիչ էր, այ սինքն՝ հա նուն տղա ու նե նա լու հղի ու թյունն ը նդ հա տում է ին հիմնա
կա նում եր րորդ ե րե խայից սկ սած, ա պա 20012010 թթ. այն ան ցավ 26 տո կո սը. հետ ևա
բար, Հա յաս տա նում լուրջ խն դիր է հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես տա կան 
ը նդ հա տումն ար դեն ա ռա ջին և ե րկ րորդ ե րե խայի դեպ քում:

 

 Վեր ջին մար դա հա մա րի տվյալ նե րով, 1996 թ.ից հե տո ծն ված նե րի սե ռե րի հա րա բե
րակ ցու թյու նը կազ մում է 115 տղա՝ 100 ա ղջ կա հաշ վով և մինչև 15 տա րե կան տղա ե րե
խա նե րի թի վը գե րա զան ցում է աղ ջիկ նե րի թի վը գրե թե 39.000ո վ։
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 Զար մա նա լի փաս տեր․ 
Հա յաս տա նում գո նե մեկ ա րու զա վակ ու նե նա լու ցան կու թյունն ա վե լի ու ժեղ է, քան 

Հնդ կաս տա նում ա պա գա օ ժի տի պատ ճա ռով աղ ջիկ չու նե նա լու ցան կու թյու նը:

Տ ղա ու նե նա լու շա րու նա կա կան փոր ձերն, ի վեր ջո, հան գեց րել են նրան, որ հա յաս
տա նյան ըն տա նիք նե րի մե ծա մաս նու թյու նում տղա նե րը տա րի քով ա վե լի փոքր են, քան 
աղ ջիկ նե րը: 
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Այն դեպ քե րում, ե րբ ե րե խայի ծնուն դը գրան ցում է հայ րը, սե ռե րի հա րա բե րու թյու նը 
կազ մում է մոտ 117  տղա՝ 100 ա ղջ կա հաշ վով, ի սկ ե րբ ծնուն դը գրան ցում է մայ րը (ին չը, 
որ պես կա նոն, լի նում է մի այ նակ մայ րե րի պա րա գա յում), սե ռե րի հա րա բե րու թյու նը գրե
թե չի տար բեր վում բնա կա նո նից:

 ԿԱՆ ԽԱ ՏԵ ՍՈՒՄ ՆԵՐ 
Ե թե հղի ու թյան սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես տա կան ը նդ հա տումնե րի եր ևույ թը 

շա րու նակ վի, ը ստ կան խա տե սումնե րի, մինչև 2060 թ.ը Հա յաս տա նը կկորց նի գրե թե 
93.000 կին կամ ա պա գա մայր:
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 Տա րե կան չծն ված նո րա ծին աղ ջիկ նե րի թի վը մինչև 2060 թ. կհաս նի 2000ի:

 Նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյու նը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա 
ըն տա նիք կազ մե լու հնա րա վո րու թյան վրա և կա րող է ար տա գաղ թի հա վե լ յալ պատ ճառ 
հան դի սա նալ:
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Ար դյուն քում, աղ ջիկ նե րին տղա նե րով փո խա րի նե լու պատ ճա ռով, Հա յաս տա նի բնակ
չու թյու նը մինչև 2060 թ. կն վա զի հա վե լյալ 80.000 մար դով (սա ներ կա յում Հա յաս տա նի 
2 տար վա ծնունդ նե րի թիվն է):

 ՀԻ ՇԵ՛Ք
 Հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա ձայն, դեպ քե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նում (գ րե թե  

80%ո ւմ) ա մու սին նե րը մի աս նա բար են ո րո շում, թե քա նի տղա և քա նի աղ ջիկ պետք է 
ու նե նան:

ՅՈՒ ՐԱ ՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀՂԻ ՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏՔ Է ԼԻ ՆԻ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ՝ 

ԱՆ ԿԱԽ ՆՐԱ ՆԻՑ, ԱՂ ՋԻԿ ԵՔ ՍՊԱ ՍՈՒՄ, ԹԵ ՏՂԱ
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ՄԱԿ-ի Բնակչության 
հիմնադրամ

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն

Տեղեկատվական գրքույկը տպագրվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ՝ 
ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ:

Տեղեկատվական գրքույկը հիմնված է ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի պատվերով 2012-2013 թթ. 
իրականացված «Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում. ժողովրդագրական 

տվյալներ և վերլուծություն»  ուսումնասիրության վրա: 
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