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 Օգ տա գործ ված հա պա վում եր  

ՎԿ Վի ճա կագ րա կան կո մի տե (նախ կի նում Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն)

ՀԿ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն

ՀՀ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն

ՀՀ ԱՆ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան

ՀՀ Ա ՍՀՆ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու
թյուն:

ՄԱԲՀ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան բնակ չու թյան հիմ ադ րամ

ՄԱԿ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն

ՄԶՄԿ Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րոն
  

 

 

Օգ տա գործ ված հիմ ա կան հաս կա ցու թյուն ներ 

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում (ա բորտ). հղի ու թյան դե ղո րայ քային կամ վի րա
բու ժա կան ը նդ հա տու մը` սկ սած բեղմ ա վոր ման պա հից մինչև հղի ու թյան 22 շա բա թա
կան ժամ կե տը:

 Պե տա կան (հան րային) քա ղա քա կա նու թյուն. Օ րենք նե րով, այլ ի րա վա կան ակ տե րով, կա
ռա վա րու թյան ռազ մա վա րու թյուն նե րով, ֆի նան սա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րով սահ
ման վող գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն՝ ո րոնց ի րա կա նաց ման վե րահս կո ղու թյու նը 
ա պա հով վում է պե տա կան մար մին նե րի կող մից:

 Նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծա կից. կեն դա նա ծին տղա նե րի թվա քա
նա կի հա րա բե րակ ցու թյու նը 100 կեն դա նա ծին ա ղջ կա նկատ մամբ:
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 1. Ե ՐԱԽ ՏԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԽՈՍՔ

 Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րո նը իր խո րին ե րախ տա գի տու թյունն է հայտ
նում բո լոր նրանց, ով քեր ա ջակ ցել են Մի ա վոր ված ազ գե րի բնակ չու թյան հիմ ադ րա մի 
(ՄԱԲՀ) հա յաս տա նյան գրա սե նյա կի ա ջակ ցու թյամբ̀  Եվ րո պա կան Մի ու թյան ֆի նան սա
վոր մամբ 2017թ. մեկ նար կած «Տ ղա նե րի նա խա պատ վու թյան և աղ ջիկ նե րի թե րարժ ևոր ման 
կան խար գել մանն ու ղղ ված գլո բալ ծրագ րի» շր ջա նակ նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան կան խար գել մանն ու ղղ ված պե տա կան քա ղա
քա կա նու թյան և ծրագ րե րի մշ տա դի տարկ ման զե կույ ցի մշակ մա նը։ Շնոր հա կալ ե նք նրանց 
մաս նակ ցու թյան, կա ռու ցո ղա կան քն նա դա տու թյան և ըն կե րա կան խոր հուրդ նե րի հա մար:

 Ցան կա նում ե նք մեր ե րախ տա գի տու թյու նը հայտ նել Մի ա վոր ված ազ գե րի բնակ չու թյան 
հիմ ադ րա մին, ո րի օ ժան դա կու թյամբ հնա րա վոր դար ձան սույն մշ տա դի տարկ ման զե կույ
ցի մշա կում ու հրա պա րա կու մը։ Այս գոր ծում մեծ ե րախ տիք ու նեն ՄԱԲՀ հա յաս տա նյան 
գրա սե նյա կի նախ կին և ներ կա գոր ծա դիր ներ կա յա ցու ցիչ ներ պ րն Գա րիկ Հայ րա պե տյա նը 
և տկն. Ծո վի նար Հա րու թյու նյա նը, ին պես նաև ԵՄ ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող ՄԱԲՀ 
«Տ ղա նե րի նա խա պատ վու թյան և աղ ջիկ նե րի թե րարժ ևոր ման կան խար գել մանն ու ղղ ված 
գլո բալ ծրագ րի» հա մա կար գող տկն. Նա րի նե Բեգ լա րյա նը, ու մ ան գնա հա տե լի ներդ րու մը 
գա ղա փար նե րի ձևա վոր ման գոր ծում օգ նել է մեզ հա մա կար գել ծրագ րի աշ խա տանք նե րը և 
մշա կել սույն հրա պա րա կու մը։

 Պա տիվ ե նք հա մա րում նաև մեր խո րին ե րախ տա գի տու թյան խոսքն ու ղ ղել նաև Եվ րո պա
կան հանձ նա ժո ղո վին, ո րն ըն ձե ռել է քա ղա քա կա նու թյան մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց
նե լու հնա րա վո րու թյու նը: Հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն ե նք հայտ նում Հա յաս տա նում Եվ րո
պա կան մի ու թյան պատ վի րա կու թյան ղե կա վար, Ար տա կարգ և լի ա զոր դես պան Ն.Գ. պրն. 
Պյոտր Սվի տալս կուն: Գեն դե րային հա վա սա րու թյան և խտ րա կա նու թյան դեմ պայ քա րի 
ո լոր տում Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյա նը և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը նրա ան
մի ջա կան և ե ռան դուն ա ջակ ցու թյու նը նպաս տել է ծրագ րի և մաս նա վո րա պես՝ քն նար կում
նե րի հա մար բա րեն պաստ մի ջա վայ րի ձևա վոր մա նը և այս խն դիր նե րը որ պես գե րա կա յու
թյուն ճա նա չե լու գոր ծին։ 

Այ նու հետև, մենք ե րախ տա պարտ ե նք այն պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րին, քա ղա
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րին և գի տա հե տա զո տա կան ու բժշ կա
կան հաս տա տու թյուն նե րին, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն տվե ցին մեզ փոր ձա գի տա կան հար
ցազ րույց ներ ան ցկաց նել ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։ Մեր ջերմ շնոր հա կա լու թյունն ե նք 
հայտ նում նաև բո լոր այն բժիշկ նե րի, ով քեր մաս նակ ցել են ա նա նուն հար ցազ րույց նե րին՝ 
կար ևոր ներդ րում ու նե նա լով մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման գոր ծում։ Մեր ե րախ տա գի
տու թյունն ե նք հայտ նում նաև Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նին՝ հար ցազ րույց նե րի նպա տա
կով բուժ հաս տա տու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն հաս տա տե լու գոր ծում ու նե ցած 
ան գնա հա տե լի ա ջակ ցու թյան հա մար։

 Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րո նը շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նում նաև փոր
ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րին մաս նակ ցած մեր գոր ծըն կեր նե րին՝ ՀՀ Ա ՍՀՆ ըն տա նի քի, 
կա նանց և ե րե խա նե րի հիմ ա հար ցե րի վար չու թյան պե տի տե ղա կալ, կա նանց հիմ ա հար
ցե րի բաժ նի պետ տկն. Ար մե նու հի Թա նա շյա նին, ՀՀ Ա ՍՀՆ ժո ղովր դագ րու թյան բաժ նի 
պետ պրն. Վա նիկ Բա բա ջա նյա նին, ՀՀ Ա ՍՀՆ աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան վար չու թյան 
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զբաղ վա ծու թյան բաժ նի գլ խա վոր մաս նա գետ տկն. Նաի րա Բու բու շյա նին, ՀՀ ԱՆ մոր և 
ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման վար չու թյան պետ տկն. Կա րի նե Սա րի բե կյա նին, ՀՀ 
ԱՆ մոր և ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման վար չու թյան մայ րա կան և վե րար տադ րո
ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման բաժ նի պետ տկն. Գա յա նե Ա վա գյա նին, ՎԿ մար դա
հա մա րի և ժո ղովր դագ րու թյան բաժ նի պետ տկն. Կա րի նե Կու յում ջյա նին, ՀՀ ԱՆ Ա կա դե
մի կոս Ս. Ավ դալ բե կյա նի ան վան Ա ռող ջա պա հու թյան ազ գային ի նս տի տու տի տե ղե կատ վա
կան և վեր լու ծա կան կենտ րո նի տնօ րեն տկն. Դի ա նա Ա նդ րե ա սյա նին, ՀՀ ԱՆ Ա կա դե մի կոս 
Ս. Ավ դալ բե կյա նի ան վան Ա ռող ջա պա հու թյան ազ գային ի նս տի տու տի տե ղե կատ վա կան և 
վեր լու ծա կան կենտ րո նի հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան գնա հատ ման բաժ նի մաս նա գետ 
տկն. Շու շա նիկ Սարգ սյա նին, ՀՀ Ա ՍՀՆ Աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հե տա զո տու թյուն
նե րի ազ գային ի նս տի տու տի սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան և սո ցի ա լա կան ի նո վա ցի ա նե րի 
բաժ նի պետ տկն. Ար մի նե Մխի թա րյա նին, Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա սե նյա
կի ի րա վա կան վեր լու ծու թյան վար չու թյան պետ տկն. Լու սի նե Սարգ սյա նին, « Սեյվ դը չիլդ
րեն» կազ մա կեր պու թյան հա յաս տա նյան ներ կա յա ցուց չու թյան կր թու թյան և ե րի տա սար դու
թյան հար ցե րով փոր ձա գետ տկն. Ի ռեն Սարգ սյա նին, «Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րոն» 
ՀԿ տնօ րեն տկն. Նաի րա Ա ռա քե լ յա նին, «Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿ ծրագ րի 
հա մա կար գող տկն. Ա նի Հա րու թյու նյա նին, Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան ման
կա կան հիմ ադ րա մի գեն դե րային հար ցե րի պա տաս խա նա տու տկն. Նվարդ Մա նա սյա նին, 
« Վորլդ Վիժն» մի ջազ գային բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյան հա յաս տա նյան ներ կա յա
ցուց չու թյան «Հո գա տա րու թյուն հա նուն հա վա սա րու թյան» ծրագ րի ղե կա վար տկն. Սևան 
Պետ րո սյա նին՝ շա հագր գիռ քն նար կում ե րի և ար ժե քա վոր մտ քե րի հա մար, ո րոնք մե ծա
պես օգ տա կար են ե ղել սույն մշ տա դի տարկ ման զե կույ ցի մշակ ման գոր ծում, թե՛ տե սա կան, 
թե գործ նա կան ա ռու մով։ Ձեր խոր հուրդ ներն ու կար ծիք ներն ան գնա հա տե լի ե ն։
 Վեր ջում ցան կա նում ե նք ե րախ տա գի տու թյուն հայտ նել նաև ՄԶՄԿ կա մա վոր տկն. Լու սի նե 
Խա չատ րյա նին, ով ջանք չի խնայել մշ տա դի տարկ ման դաշ տային աշ խա տանք նե րին ա ջակ
ցե լու գոր ծում։
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2.  ՀԱ ՄԱ ՌՈ ՏԱ ԳԻՐ
1.  Սույն զե կույ ցի նպա տակն է ամ փո փել պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան կան խար գել

մանն ու ղղ ված՝ 20172018թթ. պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան, ի նչ պես նաև հա սա րա կա
կան և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծրագ րե րի մշ տա դի տարկ ման ար դյունք
նե րը։ Զե կույ ցի մշակ ման հա մար կի րառ վել է տվյալ նե րի հա վա քագր ման և մշակ ման 
խա ռը մե թո դա բա նու թյուն։ Տվ յալ նե րի հիմ ա կան աղ բյուր նե րը նե րա ռել են պտ ղի սե ռի 
խտ րա կան ը նտ րու թյան և սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ
ման կան խար գել մանն ու ղղ ված քա ղա քա կա նու թյա նը ա ռնչ վող ի րա վա կան կար գա վոր
ման և քա ղա քա կա նու թյուն սահ մա նող փաս տաթղ թե րը, վե րոն շյալ ո լոր տում լի ա զո րու
թյուն ներ և պա տաս խա նատ վու թյուն ու նե ցող պե տա կան մար մին նե րի, ոչ պե տա կան 
կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րը, ի նչ պես 
նաև բու ժաշ խա տող նե րի շր ջա նում՝ որ պես քա ղա քա կա նու թյան ազ դե ցու թյան թի րախ 
խումբ ա նա նուն խո րը հար ցազ րույց նե րը։

2.  Հա յաս տա նում հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում և սահ մա նա փակ ֆի
նան սա կան ռե սուրս նե րի ներդր ման պայ ման նե րում հնա րա վոր է ե ղել գրան ցել նո րա
ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծակ ցի նշա նա կա լի բա րե լա վում։ Ե թե նո րա
ծին տղա նե րի թվա քա նա կի հա րա բե րակ ցու թյու նը 100 կեն դա նա ծին ա ղջ կա նկատ մամբ 
2010թ. 115 էր, ա պա ար դեն 2017թ. տվյալ նե րով 100 ա ղջ կա հաշ վով ծն վել է 110 տղա։ 
Չնա յած վեր ջին տա րի նե րին գրանց ված կա յուն դրա կան մի տում ե րին, նո րա ծին նե
րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծա կի ցը շա րու նա կում է չորս կե տով գե րա զան ցել 
նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան 102106 ՄԱԲՀ կող մից ըն դուն ված կեն սա
բա նա կան նոր մի վե րին շե մը։ Մի ա ժա մա նակ, մաս նա գետ նե րը վկա յում են, որ ար ձա
նագր ված ձեռք բե րու մը հնա րա վոր է կարճ ժա մա նա կում կորց նել՝ ե թե չշա րու նակ վի 
շա րու նա կա կան և հա մա լիր մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա ցու մը։ 

3. Աշ խա տող կա նայք, ով քեր ի րենց հա մա րում են տնային տն տե սու թյան կե րակ րող կամ 
հիմ ա կան վաս տա կող, ու նեն ո րո շում եր կա յաց նե լու զգա լի հնա րա վո րու թյուն: Ի հա
կադ րու թյուն, ե րբ կի նը ե կա մուտ չի վաս տա կում, վտանգ վում է նաև նրա մաս նակ ցու
թյու նը տնային տն տե սու թյան ո րո շում ե րի կա յաց մա նը: Սա կայն զբաղ վա ծու թյու նը 
և ե րե խա նե րի խնամ քը հա մա տե ղե լու հետ կա պած դժ վա րու թյուն նե րը շատ հա ճախ 
կնոջը կանգ նեց նում են ը նտ րու թյան ա ռաջ՝ աշ խա տա շու կան լքե լու, հղի ու թյու նը հե
տաձ գե լու կամ հղի ու թյուն նե րի թի վը սահ մա նա փա կե լու միջև:

4. Կ նոջ կող մից ե րե խա ու նե նա լու և աշ խա տան քը չկորց նե լու հա մար կար ևոր է ման կա
պար տեզ նե րի և եր կա րօ րյա նե րի, կամ ե րե խա նե րի (այդ թվում` հա տուկ կա րիք ներ ու
նե ցող) խնամ քի այլ ծա ռա յու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը։ Այս ա ռու մով ՄԱԲՀ և ՄԶՄԿ 
2018թ. հրա պա րակ ված հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա ա ռա ջարկ վել են 
փու լային լու ծում եր՝ առ կա ծա ռա յու թյուն նե րի շր ջա նակն ը նդ լայ նե լու սկզ բուն քով։ 
Հաշ վի առ նե լով հնա րա վոր ծախ սե րը, դրանց աղ բյուր ներն ու կա տար ման ի րա տե
սա կա նու թյու նը, կար ճա ժամ կետ հատ վա ծում ա ռա ջարկ վում է մինչև ե րեք տա րե կան 
ե րե խա նե րի խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի զար գա ցու մը՝ Եր ևան քա ղա քի նա խադպ րո ցա
կան հաս տա տու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի ը նդ լայն ման մի ջո ցով։ Կան խա տես վում 
է, որ ա ռա ջարկ վող մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման մի այն ա ռա ջին եր կու տա րի նե րի 
ըն թաց քում շուրջ 660 ե րե խայի վաղ ման կու թյան խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի կազ մա
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կերպ ման ար դյուն քում ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի մուտ քե րը տա րե կան մի ջի նում կա վե լա
նան շուրջ 250300 մի լի ոն դրա մով։

5. Մշ տա դի տարկ ման ժա մա նա կա հատ վա ծում շա րու նակ վել են փաս տա կան հեն քե րի 
կու տակ ման և դրանց հի ման վրա հան րային քա ղա քա կա նու թյան վրա ազ դե ցու թյան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Այս ա ռու մով հատ կա պես կար ևոր վում է կնոջ աշ խա տան քի և ե րե
խայի խնամ քի հա մա տե ղու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի բա րե լավ մա նը ու ղղ ված ջան
քե րը։ Դրա մաս նա վոր օ րի նակ նե րից է Կա ռա վա րու թյան N 534Ն ո րոշ ման հա վել ված 
23ը1, ո րը գա ղա փա րա կան ա ռու մով հա մա հունչ է վեր ջին տա րի նե րին ներ կա յաց ված 
փաս տա կան հեն քե րին։ Մի ա ժա մա նակ ո րոշ ման ի րա կա նաց ման հա մար սահ ման ված 
մե խա նիզմ ե րը խնդ րա հա րույց են և կա րող են դժ վա րու թյուն ներ ա ռա ջաց նել հայ տա
րար ված նպա տակ նե րին ար դյու նա վետ կեր պով հաս նե լու գոր ծում։ Ծրագ րի ի րա կա
նաց ման հե տա գա մշ տա դի տար կու մը կա րող է ներ կա յաց նել ար ժե քա վոր տվյալ ներ՝ 
դրա ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ի հայտ ե կած դժ վա րու թյուն նե րի և գրանց ված լա վա
գույն փոր ձի վե րա բե րյալ։ Մյուս կող մից, կար ևոր է ա պա գա յում մե ծաց նել ի նչ պես Կա
ռա վա րու թյան N 534Ն ո րոշ ման հա վել ված 23ի պե տա կան բյու ջեյով նա խա տես ված 
շա հա ռու նե րի թի վը, այն պես էլ քայ լեր ձեռ նար կել վաղ ման կա կան տա րի քի ե րե խա նե
րի ի նս տի տու ցի ո նալ խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի զար գաց ման ու ղ ղու թյամբ՝ բա վա րար 
չա փով թի րախ խմ բե րի ան ձանց ներգ րա վե լու և շո շա փե լի փո փո խու թյուն ներ ար ձա
նագ րե լու հա մար։

6.  Սույն զե կույ ցի մշակ ման ըն թաց քում ՀՀ կա ռա վա րու թյան 14 սեպ տեմ բե րի 2018թ. N 
1006Ն ո րոշ մամբ ե րկ րորդ ե րե խայի ծնն դյան նպաս տի չա փը 50,000 դրա մի փո խա րեն 
սահ ման վեց 150.000 դրամ: Ո րոշ ման վե րա բե րյալ փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի 
մաս նա կից նե րի կար ծիք նե րը մի ան շա նակ չեն։ Ե թե փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց
նե րին մաս նակ ցած պե տա կան հատ վա ծի մի շարք ներ կա յա ցու ցիչ ներ հիմ ա կա նում 
դրա կան են գնա հա տել նման ու ղ ղա կի ֆի նան սա կան տրանս ֆեր նե րի դե րը՝ ծնե լի ու
թյան խրա խուս ման գոր ծում, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ փոր
ձա գետ նե րի կար ծի քով, ծնն դյան նպաս տի նման բարձ րա ցու մը չի կա րող որ ևէ է ա կան 
ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ե րե խա նե րի թվի պլա նա վոր ման ա ռու մով։

7.  Քա ղա քա կան կյան քում կա նանց ոչ լի ար ժեք ներ կա յաց վա ծու թյան, նրանց տն տե սա
կան ա պա հով վա ծու թյան բա ցա կա յու թյան և աշ խա տա շու կա յում ու ղ ղա հա յաց և հո րի
զո նա կան խտ րա րա րու թյուն մա սին են վկա յում առ կա մի շարք հե տա զո տու թյուն ներ։ 
20172018թթ. ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան ըն տա նի
քի, կա նանց և ե րե խա նե րի հիմ ա հար ցե րի վար չու թյան մաս նակ ցու թյամբ ո լոր տային 
ծրագ րեր չեն ի րա կա նաց վել, թեև գե րա տես չու թյան կող մից շա րու նակ վել է ռազ մա վա
րա կան ծրագ րե րի նա խագ ծե րի մշա կու մը։

8. Պտ ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղիության արհեստական ընդհատումերի վե րա բե րյալ 
ներ կա ի րա վա կան կար գա վո րում ե րը ու նեն ո րո շա կի դրա կան ազ դե ցու թյան՝ մաս նա
վո րա պես, վկա յում են եր ևույ թի դեմ պայ քա րե լու՝ պե տու թյան հաս տա տա կա մու թյու
նը։ Մյուս կող մից՝ բժշ կի ա բոր տից ա ռաջ տրա մադր վող խորհր դատ վու թյան ծա վա լը 

1 Որոշմամբ նախատեսում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին տրամադրել աջակցություն մինչև 
երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող՝ աշխատանք փնտրող անձանց՝ մինչև երեխայի 
երկու տարին լրանալն աշխատանքի վերադառնալու դեպքում երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ 
կազմակերպելու համար
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և բո վան դա կու թյու նը մե ծա մա սամբ կախ ված է նրա շար ժա ռիթ նե րից, ար ժեք նե րից և 
մո տե ցում ե րից, ին չը ռիս կեր է պա րու նա կում։ Այս ա ռու մով կար ևոր դեր ու նեն դե րա
կա տար նե րի՝ մաս նա վո րա պես ՄԱԲՀ կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը բու ժաշ
խա տող նե րի հետ, ո րոնք նե րա ռում են ու ղե ցույց նե րի և տե ղե կատ վա կան թեր թիկ նե րի 
պատ րաս տում և թե մա տիկ դա սըն թաց նե րի ի րա կա նա ցում։ 

9. Առ կա հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում են, որ ներ կա յում ան հատ նե րը սե ռով պայ մա նա
վոր ված ա բորտ նե րի մա սին ո րո շում ե րը կա յաց նում են հա մե մա տա բար ա վե լի բա րեն
պաստ, սո ցի ա լա կան նոր մե րի ազ դե ցու թյան թու լաց ման պայ ման նե րում։ Սա հիմ ա
կա նում կապ վում է նախ կի նում ի րա կա նաց ված լայ նա մասշ տաբ հան րային ի րա զեկ ման 
մի ջո ցա ռում ե րի հետ։ Թեև 20172018թթ. նկատ վել է հան րային ի րա զեկ ման մի ջո ցա
ռում ե րի քա նա կա կան նվա զում, և այ սօր, թերևս նախ կի նում ի րա կա նաց ված լայ նա ծա
վալ քա րո զար շա վի կա րիք չկա։ Մի ա ժա մա նակ, առ կա գեն դե րային կարծ րա տի պե րի 
տա րած վա ծու թյան պայ ման նե րում ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րի կր ճատ ման ար դյուն
քում ձեռք բե րում ե րի ան շր ջե լի ու թյու նը մտա հո գիչ է։ Մյուս կող մից, ե թե նախ կի նում 
հան րային ի րա զեկ ման մի ջո ցա ռում ե րը գե րա զան ցա պես ու ղղ ված է ին ըն տա նի քի և 
հա սա րա կու թյան կող մից կա նանց վրա ճն շում ե րը թու լաց նե լուն, այ սօր ար դեն այլ 
ու ղերձ նե րի կա րիք կա, մաս նա վո րա պես` աղ ջիկ ե րե խայի ա րժ ևոր ման, կնոջ որ պես 
ե կա մուտ վաս տա կո ղի դե րի հաս տատ ման, գեն դե րային խտ րա կա նու թյան բա ցառ ման, 
ի նչ պես նաև ծնե լի ու թյան բարձ րաց ման ա ռու մով։ Նման ու ղերձ նե րը նե րառ ված են, 
մաս նա վո րա պես, 20172018թթ. ի րա կա նաց ված հան րային քա րոզ չու թյան ա ռան ձին 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րում։ 

10. Ամ փո փե լով, կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ պտ ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան 
ար հես տա կան ը նդ հա տում ե րի կան խար գել ման 20172018թթ. ըն թաց քում ի րա կա նաց
ված մի ջո ցա ռում ե րը գե րա զան ցա պես ու ղղ ված են ե ղել այս ո լոր տում Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մա նը:

11.  Զե կույ ցի յո թե րորդ գլու խը ներ կա յաց նում է պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան և պտ
ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման կան խար գել ման 
քա ղա քա կա նու թյան և ծրագ րե րի, ի նչ պես նաև տրա մա խաչ վող գեն դե րային խն դիր նե
րի վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք վե րա բե րում են հա մա պար փակ հան րային 
քա ղա քա կա նու թյան և ծրագ րե րի շա րու նա կա կա նու թյուն ա պա հով մա նը, մշ տա դի
տարկ ման հե տա գա աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց մա նը, ի նչ պես նաև ի նս տի տու ցի ո նալ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հե տա գա խո րաց մա նը։
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3.  ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ
12. Պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան հիմ ա կան դրս ևո րում ե րից մե կը՝ սե ռով պայ մա

նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու մը, մի շարք ե րկր նե րում հան գեց րել 
է ժո ղովր դագ րա կան հա վա սա րակշ ռու թյան խախտ ման։2 Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում 
այն լուրջ մար տահ րա վեր էր հատ կա պես Հնդ կաս տա նի, Չի նաս տա նի, Վի ետ նա մի, 
Բալ կա նյան և Հա րա վային Կով կա սի ե րկր նե րի հա մար:3

13.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան (ՀՀ) ան կա խու թյան ձեռք բեր մա նը հա ջոր դած տա
րի նե րին նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան ան հա մա մաս նու թյունն աս տի ճա
նա կա նո րեն ա ճել է։ Այս պես, 1995թ. նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան գոր
ծա կի ցը (նո րա ծին տղա նե րի թվա քա նա կի հա րա բե րակ ցու թյու նը 100 նո րա ծին ա ղջ կա 
հաշ վով) հա տել է 110ի, 1998թ.՝ 115ի և 2000թ.՝ 120ի սահ մա նա գի ծը։ Հե տա գա յում սա
կայն, նկատ վել է նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան բա րե լա վում. 2010 թ. 115ի 
փո խա րեն, 2017թ. 100 ա ղջ կա հաշ վով ծն վել է 110 տղա (գ ծա պատ կեր 1):4

14. 2012թ. կան խա տես վում էր, որ շուրջ 25 տա րի կպա հանջ վի, որ պես զի նո րա ծին նե րի 
սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծա կի ցը ՀՀու մ վե րա դառ նա բնա կան մա կար դա կի։5 
Մինչ դեռ վեր ջին մի քա նի տա րում ար ձա նագր ված ա ռա ջըն թա ցը զգա լի ո րեն գե րա
զան ցել է ա կն կա լիք նե րը։ Մի ա ժա մա նակ, չնա յած վեր ջին տա րի նե րին գրանց ված կա
յուն դրա կան մի տում ե րին, նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծա կի ցը 
շա րու նա կում է չորս կե տով գե րա զան ցել նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան 
102106 ՄԱԲՀ կող մից ըն դուն ված կեն սա բա նա կան նոր մի վե րին շե մը։

15. Պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյա նը նպաս տող հիմ ա կան նա խա պայ մա նը, թերևս, 
կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյունն է և տղայի հա մե մատ՝ աղ ջիկ ե րե խայի նվազ 
ա րժ ևո րու մը։ Մյուս եր կու նա խա պայ ման ներն են վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և 
ախ տո րոշ ման հա մա պա տաս խան տեխ նո լո գի ա նե րի մատ չե լի ու թյու նը և ծնե լի ու թյան 
ցածր մա կար դա կը։6 Վեր ջինս, ըն դուն ված է հա մա րել, որ ճն շում է ձևա վո րում ըն տա
նի քում ա պա գա ե րե խայի սե ռի վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու ա ռու մով:7 Ը նդ հա նուր 
առ մամբ, այս ե րեք հիմ ա կան նա խա պայ ման ներն էլ Հա յաս տա նում առ կա ե ն։

2 Bongaarts, J. & Guilmoto, C. Z. (2015). How Many More Missing Women? Excess Female Mortality and Prenatal Sex 
Selection, 1970–2050. Population and Development Review, 41(2), https://doi.org/10.1111/j.17284457.2015.00046.x:

3 UNFPA (2017, March 15). Genderbiased sex selection. Retrieved from https://bit.ly/2L1FPOA: 
4 Տվ յալները Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի (ՎԿ). 2018:
5 Գիլմոտո, Ք. Զ.(2013).Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում։ Ժողովրդագրական 

տվյալ ներ և վերլուծություն. ՀՀ ԱՆ Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, ման կա բար
ձու թյան և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ, ՄԱԲՀ և ԱՎԾ; Երևան; Հասանելի է https://bit.
ly/2zyt50L:

6 ՄԱԲՀ ԱսիաԽաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի գրասենյակ (2012). Ծննդյան անհամամասնություն
ները կախված սեռից. Ընթացիկ միտումերը, հետևանքները և քաղաքական ենթադրությունները; Բանգկոկ:

7 ՄԶՄԿ (2016) Հայաստանի Հանրապետությունում պտղի սեռի խտրական ընտրության և սեռով պայ մա նա
վորված հղիության արհեստական ընդհատման կանխարգելմանն ուղղված պետական քաղաքականու թյան 
և ծրագրերի մշտադիտարկման զեկույց։ Երևան; Հասանելի է https://bit.ly/2MYKQrM:
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Գ ծա պատ կեր 1. Նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյուն, 19922017թթ.

 

Աղ բյու րը՝ ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի տե ի (ՎԿ)

16.  Հա յաս տա նում քա ղա քա կա նու թյան պա տաս խա նա տու նե րի և մաս նա գի տա կան շր ջա
նակ նե րում պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան հիմ ախնդ րի պաշ տո նա կան ճա նա
չու մը տևել է շուրջ ե րեք տա րի՝ 2011թ. Մի ա վոր ված ազ գե րի բնակ չու թյան հիմ ադ րամ 
(ՄԱԲՀ)ի կող մից խնդ րի մա սին բարձ րա ձայ նե լուց մինչև 2014թ. ՀՀ վար չա պե տի կող մից 
խնդ րին ան դրա դառ նա լու վե րա բե րյալ ա ռա ջին հանձ նա րա րա կա նը։ Այս գոր ծըն թա ցում, 
մաս նա գետ ներն ար դյու նա վետ են գնա հա տել քա ղա քա կա նու թյան վրա ազ դե ցու թյան 
նպա տա կով նախ կի նում կի րառ ված մե խա նիզմ ե րը, այդ թվում՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում ե րի վտանգ նե րի և բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի 
վե րա բե րյալ փաս տա կան տվյալ նե րի ներ կա յա ցու մը և ի րա զեկ ման ար շավ ե րը։ Այս պես, 
2013թ. ՄԱԲՀ հրա պա րա կած « 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» ու սում ա սի րու թյան կան խա տե
սու մը, թե նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյան առ կա մի տում ե րի պահ պան ման 
դեպ քում մինչև 2060թ. Հա յաս տա նում չի ծն վի շուրջ 93,000 աղ ջիկ, ին չը կա րող է հան
գեց նել սո ցի ա լա կան ան նա խա դեպ մտա հո գիչ հետ ևանք նե րի, դար ձավ այն հիմ ա կան 
փաս տար կը, որ օգ նեց հա մո զել քա ղա քա կա նու թյան պա տաս խա նա տու նե րին՝ ճա նա չել 
Հա յաս տա նում նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյու նը որ պես ոչ մի այն մար դու 
ի րա վունք նե րի, այլև ազ գային ան վտան գու թյան խն դիր։ Խնդ րի ճա նաչ մա նը հա ջոր դեց 
դրա նե րա ռու մը մոր և ման կան ա ռող ջու թյան պահ ման ման, գեն դե րային բռ նու թյան դեմ 
պայ քա րի պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նակ նե րում:8

17. Պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան կան խար գել ման ո լոր տում պե տա կան քա ղա քա
կա նու թյան, ի նչ պես նաև մի ջազ գային ու հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի (ՀԿ) 
կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի 2016թ. և 2017թ. մշ տա դի տարկ ման զե կույց նե րը ար
ձա նագ րում են, որ խնդ րի կար գա վոր ման նպա տա կով Հա յաս տա նը որ դեգ րել է հա մա
պար փակ կամ փոխլ րաց ման քա ղա քա կա նու թյուն։ Օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում
նե րի և ի րա վա կան կար գա վոր ման նա խաձ նե ռու թյուն նե րը հիմ ա կա նում զու գորդ վել 
են հա սա րա կու թյան ի րա զեկ մա նը, աղ ջիկ ե րե խայի ա րժ ևոր մա նը, խտ րա կա նու թյու նը 

8  Տես հղում 7 
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սնող կարծ րա տի պե րի փո խա կերպ մա նը և ան հրա ժեշտ մարդ կային կա պի տա լի և ի նս
տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մանն ու ղղ ված մի ջո ցա ռում ե րով:8,9

18.  Սույն զե կույ ցի նպա տակն է ամ փո փել պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան և սե ռով 
պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման կան խար գել մանն ու ղղ ված՝ 
20172018թթ. պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան, ի նչ պես նաև հա սա րա կա կան և մի ջազ
գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծրագ րե րի մշ տա դի տարկ ման ար դյունք նե րը։

9 Ասատրյան, Վ. և համահեղինակներ (2017) Հայաստանի Հանրապետությունում պտղի սեռի խտրական 
ընտրության և սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման կանխարգելմանն ուղղված 
պետական քաղաքականության և ծրագրերի մշտադիտարկման զեկույց։ ՄԶՄԿ, Երևան; Հասանելի է https://
bit.ly/2NCWidT:



13

4.  ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
19.  Հան րային քա ղա քա կա նու թյան մշ տա դի տար կու մը նե րա ռում է գոր ծո ղու թյուն նե րի 

շարք, ո րոնք ներ կա յաց նում և վեր լու ծում են քա ղա կա կա նու թյան մշա կում ու ի րա կա
նա ցու մը, վեր են հա նում հնա րա վոր բա ցե րը, ներ կա յաց նում են հա մա պա տաս խան 
ա ռա ջար կու թյուն ներ, և ը նդ հա նուր առ մամբ ա պա հո վում են քա ղա քա կա նու թյու նը ի րա
կա նաց նող նե րի հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը։10 Այս գոր ծըն թա ցում շա հագր գիռ կող մե րը 
հետ ևում և գնա հա տում են, թե որ քա նով է դի տարկ վող քա ղա քա կա նու թյան մշա կու մը, 
ըն դու նու մը և ի րա կա նա ցու մը հա մա պա տաս խա նում պլա նա վոր ված նպա տակ նե րին, 
խն դիր նե րին, գոր ծո ղու թյուն նե րին, և ար դյունք նե րին:

20.  Քա ղա քա կա նու թյան փո փո խու թյու նը, ը ստ է ու թյան, խր թին գոր ծըն թաց է, ո րի ձևա
վոր ման վրա նե րազ դում են բազ մա թիվ փոխ գոր ծակ ցող ու ժեր և դե րա կա տար ներ: Այդ 
պատ ճա ռով հա ճախ չի հա ջող վում հաս նել պլա նա վոր ված շո շա փե լի փո փո խու թյուն նե
րի կամ ար դյունք նե րը լա վա գույնս կրկ նել այլ ի րա վի ճակ նե րում։ Այս հա մա տեքս տում 
հատ կա պես կար ևոր վում են փո փո խու թյուն նե րի ըն թաց քում և դրան հա ջոր դող ժա մա
նա կաշր ջա նում տե ղե կատ վու թյան մշա կում ու օգ տա գոր ծու մը՝ կա տա րո ղա կա նի ներ
կա յաց ման, փոր ձից դա սեր քա ղե լու և հե տա գա աշ խա տան քը բա րե լա վե լու հա մար:11

21. Մշ տա դի տարկ ման ա ռա ջին զե կույ ցը հրա պա րակ վել է 2016թ. ի սկ ե րկ րոր դը 2017 թվա
կա նին։ Զե կույց նե րը դի տար կում և գնա հա տում են պե տա կան և ո լոր տային հան րային 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րը և գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագրե
րը՝ ու ղղ ված ըն տա նի քի և հա սա րա կու թյան կող մից աղ ջիկ ե րե խայի ա րժ ևոր ման 
բարձ րաց մա նը՝ Հա յաս տա նում պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան կան խար գել ման 
հա մա տեքս տում: Վե րոն շյալ զե կույց նե րում ներ կա յաց վել են նաև քա ղա քա կա նու թյան 
վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ ու ղղ ված քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րին, քա ղա
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը, ի րա վա պաշտ պան նե րին և մի ջազ գային զար գաց ման 
գոր ծըն կեր նե րին` խնդ րի լուծ ման ու ղի նե րի շուրջ քա ղա քա կա նու թյան ե րկ խո սու թյու նը 
խթա նե լու նպա տա կով:

22.  Սույն զե կույ ցի մշակ ման հա մար կի րառ վել է տվյալ նե րի հա վա քագր ման և մշակ ման 
խա ռը մե թո դա բա նու թյուն։ Մաս նա վո րա պես, ի րա կա նաց վել ե ն.

• պտ ղի սե ռի խտ րա կան ըն տու թյան և սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա
կան ը նդ հատ ման կան խար գել մանն ու ղղ ված քա ղա քա կա նու թյա նը ա ռնչ վող ի րա վա
կան կար գա վոր ման և քա ղա քա կա նու թյուն սահ մա նող փաս տաթղ թե րի հա մա կարգ
ված ո րո նում և վեր լու ծու թյուն.

•  վե րոն շյալ ո լոր տում լի ա զո րու թյուն ներ և պա տաս խա նատ վու թյուն ու նե ցող պե տա կան 
մար մին նե րի, ոչ պե տա կան կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ փոր ձա գի տա կան 
հար ցազ րույց ներ, ի նչ պես նաև բու ժաշ խա տող նե րի շր ջա նում՝ որ պես քա ղա քա կա նու
թյան ազ դե ցու թյան թի րախ խումբ ա նա նուն խո րը հար ցազ րույց նե րի ի րա կա նա ցում, 
ար դյունք նե րի ո րա կա կան վեր լու ծու թյուն։ Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րին մաս
նակ ցել է 17 ան ձ (մաս նա կից նե րի ցան կը տես Հա վել ված 1ու մ)։ Ա նա նուն խո րը հար
ցազրույց նե րին մաս նակ ցել է 12 բժիշկ՝ Եր ևա նում գոր ծող ծնն դատ նե րից (մաս նա կից

10 Hardee, K.et al. (2012). “Linking Health Policy with Health Systems and Health Outcomes”. Washington DC: Futures 
Group, Health Policy Project. Retrieved from: https://bit.ly/2JfGwSB: 

11 Տե՛ս հղում 7
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նե րի մաս նա գի տու թյուն նե րի և զբա ղեց րած պաշ տոն նե րի բաշ խու մը տես Հա վել ված 
2ու մ):

• 20172018թթ. հիմ ախնդ րի վե րա բե րյալ հրա տա րակ ված զե կույց նե րի և հե տա զո տա
կան աշ խա տու թյուն նե րի հա մա կարգ ված ո րո նում և հիմ ա կան ար դյունք նե րի քն նար
կում, 

• Երկ րոր դային աղ բյուր նե րից քա նա կա կան տվյալ նե րի, ըն թա ցիկ հաշ վետ վու թյուն նե րի 
և չհ րա պա րակ ված վեր լու ծու թյուն նե րի ad hoc հար ցում եր՝ այդ տե ղե կու թյուն նե րը տի
րա պե տող կազ մա կեր պու թյուն նե րից և ստաց ված տվյալ նե րի քն նար կում։ Այս պես, նո
րա ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան մա սին վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը՝ ՎԿից, 
ըն թա ցիկ հաշ վետ վու թյուն ներ՝ ՄԶՄԿից, ծրագ րի մի ջան կյալ գնա հատ ման ար դյունք
ներ՝ « Վորլդ Վիժն» մի ջազ գային բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյան հա յաս տա նյան 
ներ կա յա ցուց չու թյու նից, ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման մա սին տե ղե կանք՝ ՀՀ Ա ռող ջա պա
հու թյան նա խա րա րու թյու նից (ՀՀ ԱՆ)։

23.  Հար ցազ րույց ներն ի րա կա նաց վել են նա խա պես մշակ ված ու ղե ցույ ցի հա մա ձայն։ Ուղե
ցույց նե րը մշակ վել են սույն զե կու ցի հե ղի նա կի, և հաս տատ վել են ՄԶՄԿ կող մից։ Բժիշկ
նե րի հետ հար ցազ րույ ցի ու ղե ցույ ցը քն նարկ վել և հա մա ձայ նեց վել է ՀՀ ԱՆ և ՄԱԲՀ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։ Ո րա կա կան վեր լու ծու թյու նը հետ ևել է Elo & Kyngäs ի կող մից 
նկա րագր ված տվյալ նե րի ո րա կա կան վեր լու ծու թյան քայ լե րին։12 Ար դյունք նե րի հա վաս
տի ու թյու նը ա պա հո վե լու նպա տա կով փորձ է ար վել ի րա կա նաց նել տար բեր տե ղե կատ
վա կան աղ բյուր նե րի (փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի, պտ ղի սե ռի խտրական 
ըն տրու թյան և սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման կան
խար գել մա նը վե րա բե րող ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի և այլ հե տա զո տու թյուն նե րի ար
դյունք նե րի) միջև տրի ան գու լ յա ցի ա։

24.  Քա ղա քա կա նու թյան վրա ազ դե ցու թյան տե սակ նե րը և դրանց հետ ևանք նե րը գնա հա
տե լու հա մար կի րառ վել են նույն գոր ծիք նե րը, ո րոնք ման րա մասն կեր պով ներ կա յաց
ված են 2016թ. ՄԶՄԿ հրա պա րա կած « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պտ ղի սե ռի 
խտ րա կան ը նտ րու թյան և սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ
ման կան խար գել մանն ու ղղ ված պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և ծրագ րե րի մշ տա
դի տարկ ման զե կույ ցում»:13 Քա ղա քա կա նու թյան վրա ազ դե ցու թյան տե սակ նե րը սույն 
զե կույ ցում ը նդ հա նուր առ մամբ խմ բա վոր վել են Ա ղ յու սակ 1ու մ ներ կա յաց ված տրա
մա բա նու թյամբ. փաս տա կան տվյալ ներ և խորհր դատ վու թյուն, հան րային ար շավ եր և 
խորհր դատ վու թյուն, լոբ բինգ ու բա նակ ցու թյուն ներ։ 

12  Elo, S., & Kyngäs, H. (2008) The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62 (1), 107–115. 
doi: 10.1111/j.13652648.2007.04569.x.:

13  Ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար, տե՛ս տվ յալ զեկույցի 1639 էջերը. Զեկույցը հասանելի է https://
bit.ly/2MYKQrM:
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Ա ղյու սակ 1. Քա ղա քա կա նու թյան վրա ազ դե ցու թյան տե սակ նե րը14

Ազ դե ցու
թյան տե
սա կը

Որ տե՞ղ, Ի ՞նչ մի ջոց
նե րով

Ար դյունք ներ: 
Ի ՞նչն է են թա կա 
չափ ման

Ինչ պե՞ս: Ի ՞նչ ե ղա
նա կով: Գոր ծիք ներ

Փաս
տա կան 
տվյալ ներ 
և խորհր
դատ վու
թյուն

Ազ գային և մի ջազ գային 
քա ղա քա կա նու թյան 
քն նար կում եր կամ բա
նա վե ճեր:

 Պաշ տո նա կան (ֆոր
մալ) և ոչ պաշ տո նա
կան (ոչ ֆոր մալ) հան
դի պում եր

Ար դյունք ներ 
Ըն կա լում և կի
րա ռում 
Ազ դե ցու թյուն

Հե տա զո տու թյուն և 
վեր լու ծու թյուն

« Լա վա գույն փոր
ձի» փո խա նա կում 

Ա պա ցույց նե րի վրա 
հիմ ված փաս տարկ

 Խորհր դատ վա կան 
ա ջակ ցու թյան տրա
մադ րում

 Նոր քա ղա քա կան 
մո տե ցում ե րի մշա
կում և փոր ձար կում

Հե տա զո տու թյուն նե րի, 
հա մա ռո տագ րե րի և ին
տեր նե տային կայ քե րի 
գնա հա տում

 Տե ղե կու թյուն նե րի գրան
ցում եր, հղում ե րի վեր
լու ծու թյան նոր ո լորտ ներ, 
օգ տա տե րե րի հար ցում
ներ

RAPID մե թո դա բա նու
թյամբ ար դյունք նե րի 
գնա հա տում (քա ղա քա կա
նու թյան փո փո խու թյան 
գոր ծում տվյալ գոր ծո ղու
թյան ազ դե ցու թյան գնա
հա տում)

Դր վա գային հե տա զո տու
թյուն 

Ա մե նան շա նա կա լի փո փո
խու թյուն

Հան րային 
ի րա զե
կում և 
շա հե րի 
պաշտ պա
նու թյուն

Հան րային և քա ղա քա
կան քն նար կում եր

 Հան րային հան դի պում
ներ, ե լույթ ներ, ներ կա
յա ցում եր

 Հե ռուս տա տե սու թյուն, 
լրագ րեր, ռա դի ո և այլ 
լրատ վա մի ջոց ներ

Թի րա խային խմ
բի վե րա բեր մուն
քը, վար քա գի ծը

Լ րատ վա մի ջոց
նե րի ու շադ րու
թյու նը, այս կամ 
այն խնդ րի ձևա
կեր պու մը՝ շր ջա
նա կու մը (framing) 
և դրանց ազ դե
ցու թյու նը

Հան րային հա ղոր
դակ ցում և ար շավ
ներ

« Հան րային կր թու
թյուն» 

Ու ղերձ ներ

 Խորհր դատ վու թյուն

Հար ցում եր, ֆո կուս խմ
բեր, ու ղ ղա կի պա տաս
խան ներ

Լ րատ վա մի ջոց նե րի հրա
պա րա կում ե րի տե ղե
կատ վա կան մա տյան ներ, 
լրատ վա մի ջոց նե րի գնա
հա տում

Ձ ևա կեր պում ե րի վեր լու
ծու թյուն

 Լու սա բա նում

Լոբ բինգ 
և բա նակ
ցու թյուն
ներ

Պաշ տո նա կան (ֆոր
մալ) հան դի պում եր

 Կի սա պաշ տո նա կան 
(կի սա ֆոր մալ) և ոչ 
պաշ տո նա կան (ոչ ֆոր
մալ) մի ջոց ներ 

Ան դա մակ ցու թյուն և 
մաս նակ ցու թյուն հանձ
նա ժո ղով ե րին և խոր
հուրդ նե րին

Դե րա կա տար ներ

 Փոխ հա րա բե րու
թյուն ներ

 Քա ղա քա կան 
գոր ծըն թաց և 
հաս տա տու թյուն
ներ

Ան հա տա կան հան
դի պում եր և քն
նար կում եր

 Փոխ հա րա բե րու
թյուն ներ և վս տա
հու թյուն 

Ուղ ղա կի խթա նում 
և դի վա նա գի տու
թյուն

Հան դի պում ե րի ար ձա
նագ րում

 Մարդ կանց վար քագ ծի 
ու սում ա սի րու թյուն

 Տե ղե կատ վու թյան հիմ
նա կան աղ բյուր նե րի հետ 
հար ցազ րույց նե րի կազ
մա կեր պում 

Ազ դե ցու թյան ման րա
մասն հե տա զո տում։

14  Ադապտացված է 2016թ. մշտադիտարկման զեկույցից։ Տե՛ս զեկույցի 1639 էջերը. Հասանելի է https://bit.
ly/2MYKQrM:
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5. ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵՐ
5.1.  Փաս տա կան տվյալ ներ և խորհրդատ վու թյուն

25. Մշ տա դի տարկ ման 2016թ. և 2017թ. զե կույց նե րը ման րա մասն ներ կա յաց րել են Հա յաս
տա նում սե լեկ տիվ ա բորտ նե րի տա րած վա ծու թյան, պատ ճառ նե րի և ժո ղովր դագ րա
կան տվյալ նե րի մա սին նախ կի նում հրա տա րակ ված հե տա զո տու թյուն նե րը և քն նար կել 
դրանց օգ տա գոր ծու մը, որ պես փաս տա կան հիմ քեր՝ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
մեջ ցան կա լի փո փո խու թյուն նե րի հաս նե լու գոր ծում։ Սույն զե կույցն ան դրա դառ նում է 
2016թ. հա ջոր դած փաս տա կան հիմ քե րին և 20172018թթ. ի րա կա նաց ված խորհր դատ
վու թյա նը՝ զու գա հեռ ներ ան ցկաց նե լով նախ կին ձեռք բե րում ե րի և դժ վա րու թյուն նե րի 
հետ։ 

26. Ե թե մինչև 2014թ. հրա պա րակ ված զե կույց նե րի հիմ ա կան նպա տա կը պտ ղի սե ռի խտ րա
կան ը նտ րու թյան խնդ րի և հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի մա սին բարձ րա ձայ նելն 
էր, ա պա վեր ջին տա րի նե րին կա տար ված հե տա զո տու թյուն ներն ա ռա վե լա պես վեր լու ծում 
են խնդ րի կան խար գել մանն ու ղղ ված պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, ի նչ պես նաև ա ռա
ջար կում են պրակ տիկ լու ծում եր։

27. 20172018թթ. ըն թաց քում խնդ րի վե րա բե րյալ ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյու նե րը 
հիմ ա կա նում մշա կել են մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծըն կեր նե րը և հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը (ՀԿ)։15 Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում, ԵՄ կող մից ֆի նան սա
վոր վող տղա ե րե խայի նա խա պատ վու թյան և աղ ջիկ ե րե խայի թե րարժ ևոր ման կան
խար գել ման գլո բալ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ազ գային հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ նե
րի հա մար ի րա կա նաց վել են կա րո ղու թյուն նե րի հզո րաց մանն ու ղղ ված մի ջո ցա ռում եր, 
այդ թվում՝ ու ղե ցույ ցի պատ րաս տում, աշ խա տա ժո ղով ներ և վե րա պատ րաստ ման դա
սըն թաց ներ։ Վե րոն շյալ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում, ՄԱԲՀ կող մից ի րա կա նաց ված գոր
ծո ղու թյուն նե րը նե րա ռել են նաև բժիշկ նե րի հա մար դա սըն թաց ներ, ո րը նե րա ռել է 
նաև հո գե բա նի կող մից հա ղոր դակ ցու թյան բա րե լավ մանն ու ղղ ված գործ նա կան պա
րա պունք ներ։16

28.  Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րը հիմ ա կա նում կար ևո րել են խնդ րի 
վե րա բե րյալ մշ տա դի տարկ ման զե կույց նե րի մշակ ման շա րու նա կա կա նու թյու նը։17 Մաս նա
վո րա պես շեշտ վել է նման զե կույց նե րի դե րը պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հաշ վետ վո
ղա կա նու թյան, ծրագ րե րի գնա հատ ման և ա նա չառ փաս տա կան տվյալ նե րի ներ կա յաց ման 
ա ռու մով։ Կար ևոր վել է նաև պե տա կան ծրագ րե րի նա խագծ ման փու լում մշ տա դի տարկ
ման և գնա հատ ման հս տակ մե խա նիզմ ե րի մշակ ման դե րը։18 

15 Հարցազրույցներ. Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի սոցիա լա
կան աջակցության և սոցիալական ինովացիաների բաժնի պետ Արմինե Մխիթարյանի և ՀՀ ԱՆ Ակա դեմի
կոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տեղեկատվական և վերլու ծա
կան կենտրոնի տնօրեն Դիանա Անդրեասյանի հետ:

16 Հարցազրույց. ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Տղաների նախապատվության և աղջիկների թերարժևոր ման 
կանխարգելմանն ուղղված գլոբալ ծրագրի»  շրջանակներում ՄԱԲՀ/Հայաստանի կողմից իրականաց վող 
ծրագրի համակարգող Նարինե Բեգլարյանի հետ:

17 Հարցազրույցներ ՀՀ ԱՆ, ԱՍՀՆ, ՄԱԲՀ, ՄԶՄԿ, «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստան յան 
ներկայացուցչություն, «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿի ներկայացուցիչների հետ:

18 Հարցազրույց «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչություն կրթության և 
երիտասարդության հարցերով փորձագետ Իռեն Սարգսյանի հետ:
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5.1.1. Աշ խա տանքն ու ե րե խայի խնամ քը հա մա տե ղե լու հնարավո րու թյուն ներ

29. ՄԶՄԿի կող մից 2017թ. հրա տա րակ ված « Սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես
տա կան ը նդ հա տում ե րի տա րած վա ծու թյունն ու պատ ճառ նե րը Հա յաս տա նում» հե
տա զո տու թյու նը19 (ո րում մե ծա պես կի րառ վել է 2011թ. ի րա կա նաց ված նույ նա նուն ու
սում ա սի րու թյան20 մե թո դա բա նու թյու նը) վեր լու ծում է եր ևույ թի տա րած վա ծու թյունն ու 
պատ ճառ նե րը, ի նչ պես նաև ներ կա յաց նում է 20112016թթ. պե տա կան քա ղա քա կա նու
թյան և ծրագ րե րի ար դյուն քում պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան հա մա տեքս տում 
ար ձա նագր ված փո փո խու թյուն նե րը: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը հիմ ված են պա
տա հա կան սկզ բուն քով ը նտր ված 1919 տնային տն տե սու թյուն նե րում բնակ վող 1549 տա
րե կան ե րբ ևէ հղի ա ցած կա նանց հարց ման, ի նչ պես նաև տղա մարդ կանց, կա նանց ու 
մաս նա գետ նե րի շր ջա նում ֆո կուս խմ բե րի մի ջո ցով հա վա քագր ված տվյալ նե րի ո րա կա
կան վեր լու ծու թյան վրա։

30. 2017թ. և 2011թ. ի րա կա նաց ված եր կու հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հա մադ րու
թյունն ար ձա նագ րում է, որ 2017թ. ա վե լի մեծ տե սա կա րար կշիռ ու նեն ե կա մուտ չու
նե ցող կա նայք՝ 68%, 2011թ. ար ձա նագր ված 40% հա մե մատ։ 2017թ. հարց ված կա նանց 
71.2% որ պես հիմ ա կան վաս տա կող նշել է ա մուս նուն։ Մի ա ժա մանկ, ե կա մուտ չու նե
ցող կա նայք ի րենց հիմ ա կա նում չեն հա մա րել գոր ծա զուրկ (ին չը 2017թ. հար ցա շա րում 
պա տաս խա նի հնա րա վոր տար բե րակ էր), ին չը վկա յում է փո խա կերպ վող մշա կու թային 
նոր մե րի մա սին, ե րբ կնո ջից հիմ ա կան ա կն կա լի քը ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծա ռույթն է, ի սկ տղա մար դուց՝ հիմ ա կան վաս տա կո ղի և կե րակ րո ղի դե րը:21 

31. Աշ խա տող կա նայք, ով քեր ի րենց հա մա րում են տնային տն տե սու թյան կե րակ րող կամ 
հիմ ա կան վաս տա կող, ու նեն ո րո շում եր կա յաց նե լու զգա լի հնա րա վո րու թյուն: Ի հա
կադ րու թյուն, ե րբ կի նը ե կա մուտ չի վաս տա կում, վտանգ վում է նաև նրա մաս նակ ցու
թյու նը տնային տն տե սու թյան ո րո շում ե րի կա յաց մա նը:22 Սա կայն զբաղ վա ծու թյու նը և 
ե րե խա նե րի խնամ քը հա մա տե ղե լու հետ կա պած դժ վա րու թյուն նե րը շատ հա ճախ կնո
ջը կանգ նեց նում են ը նտ րու թյան ա ռաջ՝ աշ խա տա շու կան լքե լու, հղի ու թյու նը հե տաձ գե
լու կամ հղի ու թյուն նե րի թի վը սահ մա նա փա կե լու միջև: Հա մար վում է, որ վեր ջինս պտ
ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված խտ րա կան պլա նա վոր ման կար ևոր գոր ծոն նե րից մեկն է:

32. ՄԶՄԿի կող մից 2016 թ. հրա տա րակ ված « Սո ցի ա լա կան ո լոր տում սե ռի հատ կա նի շով 
պտ ղի խտ րա կան ը նտ րու թյան կան խար գել ման քա ղա քա կա նու թյան և պրակ տի կա նե
րի վեր լու ծու թյու նը» ներ կա յաց նում է ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ հիմ ված պե տա կան քա ղա
քա կա նու թյան փաս տաթղ թե րի, աշ խա տու ժում կա նանց մաս նակ ցու թյան և կա նանց 
զբաղ վա ծու թյան ու ե րե խայի խնամ քը հա մա տե ղե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի ը նդ լայն
ման մի ջազ գային փոր ձի և Հա յաս տա նում ի րա կա նաց ված հա մա պա տաս խան հե տա
զո տու թյուն նե րի ու սում ա սի րու թյան վրա։ Վեր լու ծու թյու նը շեշ տում է, որ կնոջ կող մից 
ե րե խա ու նե նա լու և աշ խա տան քը չկորց նե լու հա մար կար ևոր է ման կա պար տեզ նե րի և 

19 ՄԶՄԿ (2017) Զեկույց. սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումերի տա րած վա
ծությունն ու պատճառները Հայաստանում. Երևան; Հասանելի է https://bit.ly/2NE9oav: 

20 ՀՀ ԱՆ, Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի 
հան րա պե տա կան ինստիտուտ և ՄԱԲՀ (2011) «Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական 
ընդհատումերի պատ ճառներն ու տարածվածությունը Հայաստանում» զեկույց. Երևան; Հասանելի է 
https://bit.ly/2tGzd1A:

21 Տե՛ս հղում 9 
22 Տե՛ս հղում 19 
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եր կա րօ րյա նե րի, կամ ե րե խա նե րի (այդ թվում` հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող) խնամ քի այլ 
ծա ռա յու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը:23

33. 2017թ. ՄԶՄԿի կող մից ներ կա յաց ված « Սե ռի հատ կա նի շով ե րե խայի խտ րա կան ը նտ
րու թյան կան խար գել ման նպա տա կով վաղ ման կու թյան շր ջա նում ե րե խայի խնամ քի 
և զար գաց ման ծա ռա յու թյուն նե րի ը նդ լայն ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան վեր
լու ծու թյուն» զե կույ ցը շա րու նա կում է ներ կա յաց նել ծնե լի ու թյան մա կար դա կի հե տա գա 
նվազ ման կան խար գել մա նը և հա սա րա կու թյան մեջ ու ըն տա նի քում աղ ջիկ ե րե խայի 
դե րի կար ևոր մանն ու ղղ ված լու ծում եր։ Զե կույ ցը կար ևո րում է վաղ ման կու թյան խնամ
քի ծա ռա յու թյուն նե րի զար գաց ման դե րը, քն նար կում մինչև ե րեք տա րե կան ե րե խայի 
խնամ քի կազ մա կերպ ման մի ջազ գային փոր ձը, ի նչ պես նաև ներ կա յաց նում է ո լոր տին 
վե րա բե րող պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և ի րա վա կան կար գա վոր ման հիմ քե րը և 
ՀՀու մ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը։24

34.  ՄԱԲՀ և ՄԶՄԿ ջան քե րով 20172018թթ. ի րա կա նաց վել է տղա ե րե խա նե րի նա խա պատ
վու թյան և ա ղջ կա թե րարժ ևոր ման կան խար գել ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և 
ծրագ րե րի ի րա գոր ծե լի ու թյան և ծախ սային գնա հատ ման հե տա զո տու թյուն։ Հե տա զո
տու թյու նը ի րա կա նաց րել է վաղ ման կու թյան շր ջա նում ե րե խայի խնամ քի և զար գաց
ման ծա ռա յու թյուն նե րի ը նդ լայն ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան բա րե փո խում ե րի 
ծախ սե րի և ի րա տե սա կա նու թյան վեր լու ծու թյուն, այդ թվում՝ գնա հա տել է այդ ծա ռա յու
թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը ՀՀու մ սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ը նդ հա տում ե րի 
կան խար գել ման քա ղա քա կա նու թյան լու ծում ե րի ա ռու մով։25

35.  Վե րը նշ ված հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա ա ռա ջարկ վել են փու լային լու
ծում եր՝ առ կա ծա ռա յու թյուն նե րի շր ջա նակն ը նդ լայ նե լու սկզ բուն քով։ Հաշ վի առ նե լով 
հնա րա վոր ծախ սե րը, դրանց աղ բյուր ներն ու կա տար ման ի րա տե սա կա նու թյու նը, կար
ճա ժամ կետ հատ վա ծում ա ռա ջարկ վում է մինչև ե րեք տա րե կան ե րե խա նե րի խնամ քի 
ծա ռա յու թյուն նե րի զար գա ցու մը՝ Եր ևան քա ղա քի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն
նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի ը նդ լայն ման մի ջո ցով։ Կան խա տես վում է, որ ա ռա ջարկ վող մի
ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման մի այն ա ռա ջին եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում շուրջ 660 
ե րե խայի վաղ ման կու թյան խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ար դյուն քում 
ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի մուտ քե րը տա րե կան մի ջի նում կա վե լա նան շուրջ 250300 մի լի ոն 
դրա մով։26

36.  Միջ նա ժամ կետ հատ վա ծում ա ռա ջարկ վում է մշա կել և ներդ նել ման կախ նամ ծա ռա յու
թյուն նե րի ը նդ լայն ման և ման կախ նամ կենտ րոն նե րի գոր ծու նե ու թյան ֆի նան սա կան 
ե րաշ խիք ներ և ֆի նան սա կան մե խա նիզմ եր։ Ա ռա ջարկ վող լու ծում ե րը նե րա ռում են, 
մաս նա վո րա պես, գոր ծա տու նե րի կող մից ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա ֆի նան սա վո րու մը 
աշ խա տող մայ րե րի հա մար, ծա ռա յու թյուն նե րի սուբ սի դա վո րու մը ցածր ե կա մուտ ու նե
ցող և/ կամ ե րի տա սարդ ըն տա նիք նե րի հա մար, աշ խա տող մայ րե րի՝ ծա ռա յու թյուն նե րի 

23 ՄԶՄԿ (2016) Սոցիալական ոլորտում սեռի հատկանիշով պտղի խտրական ընտրության կանխարգելման 
քաղաքականության և գործող պրակտիկայի վերլուծություն. Երևան; Հասանելի է https://bit.ly/2vgYoaG

24 ՄԶՄԿ (2017) Սեռի հատկանիշով երեխայի խտրական ընտրության կանխարգելման նպատակով վաղ 
մանկության շրջանում երեխայի խնամքի և զարգացման ծառայությունների ընդլայնման պետական 
քաղաքականության վերլուծություն. Երևան; Հասանելի է https://bit.ly/2K4TFON 

25 Հարցազրույցներ. ՄԱԲՀ և ՄԶՄԿ ներկայացուցիչների հետ
26 ՄԶՄԿ. Սեռի հատկանիշով երեխայի խտրական ընտրության կանխարգելման նպատակով վաղ մանկության 

շրջանում երեխայի խնամքի և զարգացման ծառայությունների ընդլայնման իրատեսականությունը, 
ծախսերն ու օգուտները. Համառոտագիր; Երևան, 2018. Հասանելի է https://bit.ly/2PmFMi2
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դի մաց կա տար ված ծախ սե րին հա մար ժեք հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի նվա զե
ցու մը, դրա մաշ նորհ նե րի տրա մադ րու մը վաղ ման կու թյան տա րի քի ե րե խայի խնամ քի 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող հաս տա տու թյուն նե րին պե տա կան և/ կամ հա մայն քային 
բյու ջե նե րի մի ջոց նե րի հաշ վին, և այլն։27 

37. Եր կա րա ժամ կետ հատ վա ծում կար ևոր վում է Եր ևան քա ղա քի նա խադպ րո ցա կան հաս
տա տու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի ը նդ լայն ման մի ջո ցով մինչև ե րեք տա րե կան ե րե
խա նե րի խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը մինչև 2025թ. հասց նել 10%ի, 
ի սկ մինչև 2030թ.՝ 15%ի։27 

38. Այս ա ռու մով, շեշտ վել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և մաս նա վոր հատ վա ծի խո շոր 
գոր ծա տու նե րի ներգ րավ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը նմա նա տիպ հե տա զո տու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման և ար դյունք նե րի ներ կա յաց ման փու լե րում։ Ե րբ կի նը ի վի ճա կի չի լի նում 
ե րե խայի խնամ քի ար ձա կուր դից հետ վե րա դառ նալ նախ կին աշ խա տան քին՝ գոր ծա
տուն կորց նում է իր հա մար կար ևոր հմ տու թյուն ներ և փորձ։ Ա նհ րա ժեշտ է, որ գոր ծա
տու նե րը տե ղե կաց վեն հնա րա վոր լու ծում ե րի մա սին, մաս նա վո րա պես՝ վաղ ման կա
կան խնամ քի ի նս տի տու ցի ո նալ ծա ռա յու թյուն նե րի տես քով, ո րոնց կազ մա կեր պում ու 
տրա մադ րու մը օգ տա կար և կար ևոր է հենց գոր ծա տու նե րի հա մար։28

39. ՀՀ Ա ՍՀՆ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ով քեր սույն զե կույ ցի շր ջա նակ նե րում մաս նակ ցել են 
փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րին, նշել են, թե տե ղ յակ են ՄԶՄԿ, ՄԱԲՀ և այլ գոր
ծըն կեր նե րի կող մից հրա տա րակ ված զե կույց նե րում ներ կա յաց ված փաս տա կան հեն քե
րին և կար ևո րել են ե րե խայի խնամ քի ար ձա կուր դում գտն վող կա նանց աշ խա տա շու
կա յում մր ցու նակ պա հե լու և աշ խա տան քի հետ վե րա դառ նա լը ա ռա վել հեշ տաց նե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Վաղ ման կա կան հա սա կի խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե
լի ու թյան և ե րե խա ներ ու նե նա լու պլան նե րի միջև կա պի մա սին բարձ րա ձայ նել է նաև 
Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ) ման կա կան հիմ ադ րա մի հա յաս տա
նյան ներ կա յա ցուց չու թյան գեն դե րային հար ցե րով փոր ձա գե տը։ 

40. Այդ ա ռու մով, ան հրա ժեշտ է քն նար կել 20172018թթ. տե ղի ու նե ցած պե տա կան քա ղա
քա կա նու թյան փո փո խու թյուն նե րը։

41. 2017թ. դեկ տեմ բե րին ըն դուն վել է «Զ բաղ վա ծու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու
թյուն և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին։ Վեր ջինս սահ մա նում է, որ մինչև ե րեք տա
րե կան ե րե խայի խնամ քի ար ձա կուր դում գտն վող աշ խա տանք փնտ րող ան ձը մինչև 
ե րե խայի եր կու տա րին լրա նա լը աշ խա տան քի վե րա դառ նա լու դեպ քում ու նի ե րե խայի 
խնամքն աշ խա տան քին զու գա հեռ կազ մա կեր պե լու հա մար ա ջակ ցու թյան ի րա վունք̀  
ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով:29 Նշ ված օ րեն քի փո փո խու թյու նը կա ռա վա
րու թյա նը հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց 2018թ. հու նի սին ըն դու նե լու ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2014թ. ապ րի լի 17ի N 534Ն ո րո շու մը, ո րի Հա վել ված N 23ը սահ մա նում է մինչև ե րեք 
տա րե կան ե րե խայի խնամ քի ար ձա կուր դում գտն վող՝ աշ խա տանք փնտ րող ան ձանց՝ 
մինչև ե րե խայի եր կու տա րին լրա նալն աշ խա տան քի վե րա դառ նա լու դեպ քում ե րե խայի 
խնամքն աշ խա տան քին զու գա հեռ կազ մա կեր պե լու հա մար ա ջակ ցու թյան տրա մադր
ման կար գը (այ սու հետև՝ Կա ռա վա րու թյան N 534Ն ո րոշ ման հա վել ված 23)։30

27 Տես հղում 26
28 Հարցազրույց. ՄԶՄԿ հետազոտությունների և զարգացման բաժնի ղեկավար Վահան Ասատրյանի հետ
29 Օրենքը ուժի մեջ է մտել 01.01.2018։ Հասանելի է https://bit.ly/2ArhYqE 
30 Հավելվածը լրաց. 08.06.18 N 665Ն։ Հասանելի է https://bit.ly/2LFj5Zb
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42.  Կա ռա վա րու թյան N 534Ն ո րոշ ման հա վել ված 23ը նա խա տե սում է ՀՀ պե տա կան 
բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին տրա մադ րել ա ջակ ցու թյուն մինչև ե րեք տա րե կան ե րե խայի 
խնամ քի ար ձա կուր դում գտն վող՝ աշ խա տանք փնտ րող ան ձանց՝ մինչև ե րե խայի եր
կու տա րին լրա նալն աշ խա տան քի վե րա դառ նա լու դեպ քում ե րե խայի խնամքն աշ խա
տան քին զու գա հեռ կազ մա կեր պե լու հա մար։ Նշ ված ա ջակ ցու թյու նը շա հա ռու ին տրա
մադր վում է տա րե կան ոչ ա վե լի, քան 11 ա միս տևո ղու թյամբ՝ մինչև եր կու տա րե կան 
յու րա քան չյուր ե րե խայի խնամ քի հա մար, դա յա կի կամ վճա րո վի հի մունք նե րով գոր ծող 
նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյան հետ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման կամ աշ խա
տան քային պայ մա նագ րով սահ ման ված ամ սա կան վար ձատ րու թյան 50% չա փով, բայց 
ոչ ա վե լի, քան օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձի չա փը 
(2018թ. օ գոս տո սի դրու թյամբ՝ 55,000 դրամ)։

43.  Վե րոն շյալ ծրագ րին մաս նակ ցե լու հա մար շա հա ռուն պետք է գրանց ված լի նի աշ խա
տա կազ մի զբաղ վա ծու թյան պե տա կան գոր ծա կա լու թյան տա րած քային կենտ րոն նե
րում։ 2018թ. զբաղ վա ծու թյան ա մե նա մյա պե տա կան ծրագ րով նա խա տես ված է գու մար 
200 շա հա ռու ի հաշ վար կով։ Ա վե լի շատ շա հա ռու նե րի դի մե լու դեպ քում, նա խա տես վում 
է ծրագ րում ը նդ գրկ վե լու նա խա պատ վու թյու նը տալ հետ ևյալ ան ձանց՝

• ՎԿ կող մից հրա պա րակ ված՝ ՀՀու մ ձևա վոր ված նա խորդ տար վա մի ջին ամ սա կան աշ
խա տա վար ձի չա փը (2017թ.դ րու թյամբ կազ մել է շուրջ 195,000 դրամ) չգե րա զան ցող մի
ջին ամ սա կան ան վա նա կան (չ հարկ ված) աշ խա տա վար ձը ու նե ցող նե րին.

• ըն տա նե կան նպաստ ստա ցող ըն տա նի քի ան դամ ե րին.

•  մինչև եր կու տա րե կան եր կու և ա վե լի ե րե խա ու նե ցող նե րին.

• ե րեք և ա վե լի ե րե խա ու նե ցող նե րին.

•  հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա խնա մող նե րին.

•  վե րոն շյալ պայ ման նե րի հա վա սա րու թյան կամ բա ցա կա յու թյան դեպ քում ծրագ րում ը նդ
գրկ վե լու նա խա պատ վու թյու նը տր վում է զբաղ վա ծու թյան տա րած քային կենտ րոն նե րում 
ա ռա վել եր կար ժամ կե տով հաշ վառ ված ան ձանց:

44.  Կա ռա վա րու թյան N 534Ն ո րոշ ման հա վել ված 23ի վե րա բե րյալ փոր ձա գի տա կան 
հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ բա վա կա նին ի րա րա մերժ կար ծիք ներ հն չե ցին։ Փոր ձա
գի տա կան հար ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րը դրա կա նո րեն գնա հա տե լով գա ղա փա րը և 
մատ նան շե լով կնոջ աշ խա տե լու և ե րե խայի խնամ քը հա մա տե ղե լու հնա րա վո րու թյան 
դրա կան ազ դե ցու թյու նը ա վե լի շատ ե րե խա ներ ու նե նա լու ո րոշ ման վրա, ներ կա յաց րե
ցին նաև կա ռա վա րու թյան տվյալ ո րոշ ման հետ կապ ված մի շարք խն դիր ներ։

45.  Գոր ծող սահ մա նում ե րով և տրա մա բա նու թյամբ Կա ռա վա րու թյան N 534Ն ո րոշ
ման հա վել ված 23ը, ը ստ է ու թյան զբաղ վա ծու թյու նը խթա նող ծրա գիր է,31,32 մինչ դեռ 
ո րոշ ման մշա կու մը և ըն դու նու մը նա խա տես վել է ոչ թե ը նդ հա նուր առ մամբ զբաղ վա
ծու թյու նը խթա նե լու, այլ աշ խա տանք ու նե ցող մայ րե րի աշ խա տան քի վե րա դառ նա լու 
գոր ծըն թա ցը հեշ տաց նե լու և նրանց ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը ը նդ լայ նե լու 
նպա տա կով։31,33 Ո րոշ ման բո վան դա կու թյու նը ո րո շա կի ո րեն շփո թեց նող է շա հա ռու ի և՛ 

31 Հարցազրույց.Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի սոցիալական 
աջակցության և սոցիալական ինովացիաների բաժնի պետ Արմինե Մխիթարյանի հետ

32 Հարցազրույց.ԱՍՀՆ ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյանի հետ
33 Հարցազրույց. ՄԶՄԿ հետազոտությունների և զարգացման բաժնի ղեկավար Վահան Ասատրյանի հետ
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«աշ խա տանք փնտ րե լու» և՛ «աշ խա տան քի հետ վե րա դառ նա լու» պայ ման նե րի առ կա
յու թյամբ։31,32,33 Մաս նա վո րա պես, հա կա սա կան է զբաղ վա ծու թյան տա րած քային կենտ
րոն նե րում ա ռա վել եր կար ժամ կե տով հաշ վառ ված ան ձանց ա ռա վե լու թյուն տա լու հան
գա ման քը։ Կա նայք, ով քեր ու նեն աշ խա տանք և բա վա րար ված են այդ աշ խա տան քով, 
նվազ հա վա նա կան է, որ կդի մեն զբաղ վա ծու թյան կենտ րոն՝ նոր աշ խա տանք փնտ րե լու 
նպա տա կով։ Խնդ րա հա րույց է նաև ըն տա նե կան նպաս տի ծրագ րում ը նդ գրկ ված նե րին 
ա ռա վե լու թյան տրա մադ րու մը, քա նի որ նրան ցից շա տե րը կա՛մ նախ կի նում չեն աշ խա
տել, կա՛մ ե թե ան գամ աշ խա տել են, ա պա հա ճախ ա ռանց հա մա պա տաս խան «գ րանց
ման»՝ նպաս տից չզրկ վե լու մղու մով։31

46.  Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ նշ վել է նաև ծրագ րի շա հա ռու նե րի 
մի ջին աշ խա տա վար ձի ներ կա սահ մա նա չա փի ցածր լի նե լու հան գա ման քը։ Այս պես, 
195,000 դրամ ան վա նա կան աշ խա տա վարձ ստա վող ան ձը ե կամ տա հար կի, սո ցի ա լա
կան վճա րի և դրոշ մա նի շային վճա րի գան ձու մից հե տո կս տա նա շուրջ 142,000 դրամ 
մա քուր ե կա մուտ։ Հաշ վի առ նե լով դա յակ նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձի ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պող 80,000100,000 դրամ մի ջա կայ քը և դրա կե սը շա հա ռու ի կող մից վճա րե լու 
պայ մա նը (40,00050,000 դրամ), մինչև 195,000 դրամ ան վա նա կան աշ խա տա վարձ 
ու նե ցող մայ րե րի շա հագրգռ վա ծու թյու նը աշ խա տան քի վե րա դառ նա լու հար ցում մի ան
շա նակ չէ։ Մյուս կող մից, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի խնամք ի րա կա նաց
նող դա յակ նե րի կամ հաս տա տու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րը հա մե մա տա բար ա վե լի 
թանկ ե ն։ Այս ա ռու մով, ա ռա ջարկ վում է շա հա ռու նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձի շե մը 
բարձ րաց նել մինչև 250,000 դրամ։31

47. ՀՀ Ա ՍՀՆ աշ խա տա կազ մի աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան վար չու թյան զբաղ վա ծու
թյան բաժ նի ներ կա յա ցու ցի չը, ով ներ կա յաց նում է տվյալ ո րոշ ման վերջ նա կան նա
խա գի ծը պատ րաս տած և ի րա կա նա ցու մը հա մա կար գող գե րա տես չու թյու նը, ու ներ այլ 
մեկ նա բա նու թյուն վե րոն շյալ հար ցե րի վե րա բե րյալ։ Ը ստ նրա, կա ռա վա րու թյան N 534
Ն ո րոշ ման հա վել ված 23ի թի րա խա վո րում է մի այն նախ կի նում աշ խա տած մայ րե րին 
(ծ նող նե րին)։ Նախ կի նում չաշ խա տած մայ րե րը կամ ե րե խայի խնամ քի ար ձա կուր դից 
ար դեն գոր ծի հետ վե րա դար ձած նե րը չեն կա րող օ գտ վել տվյալ ա ջակ ցու թյան ծրագ
րից։ Ի սկ ո րոշ ման մեջ նշ ված ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը, զբաղ վա ծու թյան տա րած քային 
կենտ րոն նե րի կող մից սկս վե լու են հաշ վի ա ռն վել մի այն ե րբ նրանց հատ կաց ված տե
ղե րի մեծ մա սը ար դեն սպառ ված կլի նի։ Սա կայն հս տակ ո րոշ ված գոր ծառ նա կան սահ
մա նում չկա « նա խա տես վա ծից ա վե լի շատ շա հա ռու նե րի դի մե լու» կամ « հատ կաց ված 
տե ղե րի մե ծա մաս նու թյան սպառ ված լի նե լու» ա ռու մով։ Նշ վեց նաև, որ շա հա ռու նե րի 
մի ջին աշ խա տա վար ձի շե մը սահ ման վել է որ պես զի ա վե լի խո ցե լի նե րի ան ձանց ա ռա
վե լու թյուն տր վի։34

48. ՀՀ Ա ՍՀՆ աշ խա տա կազ մի աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան վար չու թյան ներ կա յա ցուց
չի հա վաստ մամբ, տե ղե կատ վա կան աշ խա տանք ներ են տար վել, որ պես զի ծրագ րե րի 
հնա րա վոր շա հա ռու նե րը նա խա պես գրանց վեն զբաղ վա ծու թյան տա րած քային կենտ
րոն նե րում։ Թեև ծրագ րի մեկ նար կը տր վել է 2018թ. հու լի սի 7ին, գե րա տես չու թյու նը 
նա խա պես ստա ցել է բազ մա թիվ զան գեր և ու նի տե ղե կու թյու ներ, որ ծրագ րի հնա րա
վոր շա հա ռու նե րը զբաղ վա ծու թյան տա րած քային կենտ րոն նե րում սկ սել են գրանց վել 
հուն վար ամ սից։34

34 Հարցազրույց. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության վարչության զբաղվածության 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Նաիրա Բուբուշյանի հետ
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49.  Հատ կան շա կան է, որ շա հա ռու նե րի մի ջին աշ խա տա վար ձի շե մի ցածր լի նե լու, զբաղ
վա ծու թյան տա րած քային կենտ րոն նե րի ա ռա վել եր կար ժամ կե տով հաշ վառ ված լի նե լու 
նա խա պայ մա նի, ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ցան կի մեջ նե րառ ված աշ խա տա շու կա յում 
ան մր ցու նակ խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ծրագ րից օ գտ վե լու ցածր հա վա նա կա նու
թյան, հա տուկ խնամք պա հան ջող ե րե խա նե րի հա մար դա յա կի կամ վճա րո վի հի մունք
նե րով գոր ծող նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյան վար ձավ ճար նե րի բարձր լի նե լու, 
շա հա ռու ըն տա նի քի հետ մի ա սին բնակ վող հա րա զա տի որ պես դա յակ ներգ րա վե լու 
հնա րա վո րու թյուն բա ցառ ման մա սին մտա հո գու թյուն նե րը ներ կա յաց վել են նաև նա
խագ ծի վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի ամ փո փա թեր թում։35

5.1.2. Ծ նե լի ու թյան խթանմանն ու ղղված նախաձեռնություններ 

50. Առ կա հե տա զո տու թյուն նե րը սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյուն նե րի ը նդ հատ ման մի
տում ե րի կան խար գել ման հա մա տեքս տում քն նար կում են նաև տար բեր ե րկր նե րում ծնե
լի ու թյան խթան մանն ու ղղ ված ֆի նան սա կան և սո ցի ա լա կան այլ գոր ծիք նե րի ազ դե ցու
թյունն ու նպա տա կա հար մա րու թյու նը։36

51. 20172018թթ. ՀՀ Ա ՍՀՆն մշա կել է ՀՀու մ ծնե լի ու թյու նը խթա նե լուն ու ղղ ված մի շարք 
ծրագ րային ա ռա ջարկ ներ։ Այս պես, ՀՀ Ա ՍՀՆ աշ խա տա կազ մի ժո ղովր դագ րու թյան 
բա ժի նը մշա կել է ՀՀ ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման մինչև 2040թ. ռազ
մա վա րա կան հիմ ադ րույթ նե րի նա խա գիծ։ Նա խա գի ծը նե րա ռում է ՀՀ Ա ՍՀՆ կող մից 
ծնե լի ու թյան խրա խուս մանն ու ղղ ված հիմ ա կան մո տե ցում ե րը, այդ թվում՝ ե րե խա նե րի 
թվով պայ մա նա վոր ված՝ ե կամ տա հար կի փոխ հա տուց ման, բնա կա րա նային պայ ման
նե րի բա րե լավ ման, ֆի նան սա կան խթա նիչ ներ և գոր ծիք ներ։ Նա խա գի ծը ներ կա յաց վել 
է ՀՀ կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազմ 2018թ. ապ րի լին, սա կայն կա ռա վա րու թյան փո
փո խու թյու նից հե տո հետ է ու ղարկ վել ՀՀ Ա ՍՀՆ։ Վե րը նշ ված ծրագ րային դրույթ նե րի 
քն նար կու մը կա րող է վերսկս վել կա ռա վա րու թյան նոր ծրագ րի հե տա գա հս տա կեց ման 
պա րա գա յում։37

52. 2017թ. ՀՀ Ա ՍՀՆ աշ խա տա կազ մի ժո ղովր դագ րու թյան բա ժի նը մշա կել է նաև 
« Բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գիծ։ Նա խագ ծի նպա տակն 
էր բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե րի սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կի և ե րաշ խիք նե րի հս
տա կեց մամբ և բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե րին տր վող հա մա պա տաս խան պե տա կան 
ա ջակ ցու թյան մի ջո ցով խրա խու սել բազ մա զա վա կու թյու նը:38 ՀՀ Ա ՍՀՆ ներ կա յա ցուց չի 
գնա հա տա կա նի հա մա ձայն, օ րեն քի նա խագ ծի մշակ մանն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն են 
ու նե ցել ՀԿնե րը և ծրագ րի շա հա ռու բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե րը՝ ի րենց ա ռա ջար կու
թյուն նե րով։ Նա խա գի ծը 2018թ. հուն վա րին կա ռա վա րու թյան կող մից հա վա նու թյան է 
ար ժա նա ցել և ու ղարկ վել է ՀՀ Ազ գային Ժո ղով, սա կայն հետ է ու ղարկ վել կա ռա վա րու
թյուն:37

35  Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք։ Ներկայացված առաջարկությունները՝ 
ՕքսԵՋեն երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմադրամի և Լիանա 
Բաբաջանյանի։ Հասանելի է https://www.edraft.am/projects/692/digest 

36  Տես հղում 22 
37 Հարցազրույց.ԱՍՀՆ ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյանի հետ
38 Նախագիծը հասանելի է https://www.edraft.am/projects/407/about 
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53.  Սույն զե կույ ցի մշակ ման ըն թաց քում ՀՀ կա ռա վա րու թյան 14 սեպ տեմ բե րի 2018թ. N 
1006Ն ո րոշ մամբ ե րկ րորդ ե րե խայի ծնն դյան նպաս տի չա փը 50,000 դրա մի փո խա րեն 
սահ ման վեց 150.000 դրամ: Ո րո շու մը ու ժի մեջ է մտել 2018թ. հոկ տեմ բե րի 1ին:39

54.  Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րին մաս նակ ցած պե տա կան հատ վա ծի մի շարք ներ
կա յա ցու ցիչ ներ հիմ ա կա նում դրա կան են գնա հա տել նման ու ղ ղա կի ֆի նան սա կան 
տրանս ֆեր նե րի դե րը՝ ծնե լի ու թյան խրա խուս ման գոր ծում,40,41 թեև նշել են, թե դրա մա
կան մի ջամ տու թյուն նե րով պե տու թյու նը թերևս կա րող է ազ դել բա ցա ռա պես ան ձանց 
վե րար տադ րո ղա կան պլա նա վոր ման ժամ կետ նե րի վրա։40 Կար ծիք է հն չել, թե ու ղ ղա կի 
դրա մա կան նպաս տի հա մե մատ ա վե լի ար դյու նա վետ կա րող էր լի նել բնա կա րա նային 
ա պա հով ման հար ցին ան դրա դար ձը:42 Մի ա ժա մա նակ, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու
թյան ներ կա յա ցու ցիչ փոր ձա գե տի պնդ մամբ, ծնն դյան նպաս տի նման բարձ րա ցու մը չի 
կա րող որ ևէ է ա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ե րե խա նե րի թվի պլա նա վոր ման ա ռու մով, 
և ե թե նա խա ձեռ նու թյու նը նպա տակ ու ներ ա ջակ ցել սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա
նիք նե րին, ա պա ա ռա վել նպա տա կա հար մար է նման ա ջակ ցու թյունն ու ղ ղել ըն տա նե
կան նպաստ նե րի հա մա կար գի մի ջո ցով։43 Գեն դե րային հար ցե րի մեկ այլ փոր ձա գետ 
նշել է, որ թեև կա նանց ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյու նը թերևս նրանց հոգ սը թեթ ևաց
նե լու նպա տակ ու նի, սա կայն մեր ժե լի է կնո ջը որ պես « վե րար տադ րող» օ բեկտ դի տար
կե լը և սպա սե լը, որ ե թե ըն տա նի քը շատ ե րե խա ներ ու նե նա՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված 
պտ ղի խտ րա կան ը նտ րու թյուն չի լի նի։44

5.1.3.  Կա նանց և տղամարդկանց գեն դե րային անհավասարություն

55.  Նախ կի նում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը հու սա լի փաս տա կան հեն քով թույլ են 
տա լիս պն դել, թե տղա ե րե խայի նա խա պատ վու թյու նը Հա յաս տա նում գե րա զան ցա պես 
պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կու թյան նա հա պե տա կան կա ռուց ված քի և կնոջ ու տղա մար դու 
դե րե րի և ա րժ ևոր ման ան հա վա սա րու թյամբ։ Նման ան հա վա սա րու թյան վկա յու թյուն ներ են 
կա նանց և տղա մարդ կանց աշ խա տան քի բնույ թի, վար ձատ րու թյան չա փի և քա ղա քա կան 
կյան քին մաս նակ ցու թյան ան հա մա չա փու թյու նը։

56.  ՄԱԿի ման կա կան հիմ ադ րա մի Շվեյ ցա րա կան ազ գային կո մի տե ի ու Ցյու րի խի հա մալ
սա րա նի կող մից, ի նչ պես նաև « Կա նանց ռե սուր սային կենտ րոն» ՀԿի ներգ րավ մամբ 
2013թ. սկս վել և ներ կա յում դեռ չեն ամ փոփ վել « Նա խածնն դյան փու լում պտ ղի սե ռի 
խտ րա կան ը նտ րու թյու նը Հա յաս տա նում» հե տա զո տա կան ծրա գի րը։45 Թեև ծրագ րի 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը մեկ նար կել են 2013թ., բուն հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են 2016թ. ապ րի լին։ Հե տա զո տու թյու նը նպա տակ ու
ներ բա ցա հայ տե լու Հա յաս տա նում նա խածնն դյան փու լում սե ռի ը նտ րու թյան խոր քային 

39 ՀՀ կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018թ. N 1006Ն որոշում։ Հասանելի է http://www.arlis.am/Document
View.aspx?docid=125318

40 Հարցազրույց.ԱՍՀՆ ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյանի հետ
41 Հարցազրույց. ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանի հետ
42 Հարցազրույց.Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի սոցիալական 

աջակցության և սոցիալական ինովացիաների բաժնի պետ Արմինե Մխիթարյանի հետ
43 Հարցազրույց. ՄԶՄԿ հետազոտությունների և զարգացման բաժնի ղեկավար Վահան Ասատրյանի հետ
44 Հարցազրույց. «Վորլդ Վիժն» միջազգային բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան ներ կա յա

ցուցչություն, «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի ղեկավար Սևան Պետրոսյանի հետ
45 Հարցազրույց. ՄԱԿի մանկական հիմադրամի գենդերային հարցերի պատասխանատու Նվարդ Մա նաս

յանի հետ
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պատ ճառ նե րը և վեր լու ծե լու եր ևույ թի հիմ քում ըն կած սո ցի ա լա կան նոր մե րը: Այն ան
ցկաց վել է նա խածնն դյան փու լում ե րե խայի սե ռի ը նտ րու թյան ա մե նա բարձր, մի ջին և 
ա մե նա ցածր գոր ծա կի ցը ու նե ցող ՀՀ ե րեք մար զե րում՝ 300 տնային տն տե սու թյու նե րի 
շր ջա նում: Հե տա զո տա կան գոր ծիք նե րը թույլ են տա լու ու սում ա սի րել պտ ղի սե ռով պայ
մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման պրակ տի կա նե րը եր կու տե սան
կյու նից՝ աղ ջիկ ե րե խայի ա րժ ևոր ման և ըն տա նի քում ո րո շում կա յաց նե լու կա րո ղու թյան 
ա ռու մով: Ար դյունք նե րը կօգ նեն բա ցա հայ տե լու աղ ջիկ ե րե խա նե րի նկատ մամբ թաքն
ված խտ րա կա նու թյու նը հար ցում ե րին մաս նակ ցած տնային տն տե սու թյու նում ապ րող 
կա նանց, ա մու սին նե րի և ա մու սին նե րի մայ րե րի շր ջա նում։ Դրանք կօգ նեն պլա նա վո րել 
ի նչ պես ՄԱԿի ման կա կան հիմ ադ րա մի հե տա գա շա հե րի պաշտ պա նու թյան և հան
րային ի րա զեկ ման ծրագ րե րը, այն պես էլ նպաս տել գոր ծըն կեր պե տա կան կա ռույց նե րի 
հան րային քա ղա քա կա նու թյան ու կար գա վոր ման ա ռա ջար կու թյուն նե րի մշակ ման աշ
խա տանք նե րին:

57.  Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րի մե ծա մաս նու թյու նը շեշ տել է ե րե խայի 
սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան գոր ծում գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան դե րը։ Այս պես, 
նշ վել է, թե այս հիմ ախն դի րը և խորհր դա րա նում քիչ թվով կին պատ գա մա վոր նե րի 
առ կա յու թյու նը կամ գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան որ ևէ այլ դրս ևո րում ու նեն նույն 
ար մա տը։46 Նշ վել է նաև, թե հայ կի նը գի տակ ցում է, որ տղա ու նե նա լով իր դե րը տնային 
տն տե սու թյու նում բարձ րա նում է ։47

58. ՀՀ Ա ՍՀՆ գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման պա տաս խա նա տու գե րա տես չու
թյան ներ կա յա ցու ցի չը նշել է, թե 20172018թթ. գե րա տես չու թյան մաս նակ ցու թյամբ ո լոր
տային ծրագ րեր չեն ի րա կա նաց վել։48 Մի ա ժա մա նակ, շա րու նակ վում է ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րե րի նա խագ ծե րի մշա կու մը։ Մաս նա վո րա պես, 2017թ. մշակ վել է «ՀՀու մ կա նանց 
և տղա մարդ կանց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա
հով ման քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման 20172021թթ. ռազ մա վա րու թյա նը և մի ջո
ցա ռում ե րի ծրագ րին հա վա նու թյուն տա լու մա սին» ար ձա նագ րային ո րոշ ման նա խա գիծ, 
ո րը սա կայն չի ըն դուն վել կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված ձևա չա փե րի փո փոխ ման, 
ի սկ հե տա գա յում՝ կա ռա վա րու թյան փո փո խու թյան պատ ճա ռով։ Ներ կա յում շր ջա նառ վում 
է 20182022թթ. նա խա գի ծը, ո րի քն նար կում ա կն կալ վում է նոր կա ռա վա րու թյան կող
մից։49

59.  Քա ղա քա կան կյան քում կա նանց ոչ լի ար ժեք ներ կա յաց վա ծու թյան, նրանց տն տե սա
կան ա պա հով վա ծու թյան բա ցա կա յու թյան և աշ խա տա շու կա յում ու ղ ղա հա յաց և հո րի
զո նա կան խտ րա րա րու թյուն մա սին է վկա յում ՄԱԲՀ կող մից 2016թ. հրա տա րակ ված 
«Տ ղա մար դիկ և գեն դե րային հա վա սա րու թյան հիմ ախն դի րը Հա յաս տա նում» հե տա
զո տու թյու նը։50 Հա յաս տա նի կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րի վե րա բե րյալ ազ գային 

46 Հարցազրույց. «Վորլդ Վիժն» միջազգային բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան ներ կա յա
ցուցչություն, «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի ղեկավար Սևան Պետրոսյանի հետ

47 Հարցազրույց. ՄԱԿի մանկական հիմադրամի գենդերային հարցերի պատասխանատու Նվարդ Մա
նասյանի հետ 

48 Հարցազրույց. ԱՍՀՆ ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմահարցերի վարչության պետի տեղակալ, 
կանանց հիմահարցերի բաժնի պետ Արմենուհի Թանաշյանի հետ

49 Տես հղում 48
50 Վլադիմիր Օսիպով և Ջինա Սարգիզովա. 2016. Տղամարդիկ և գենդերային հավասարության հիմախնդիրը 

Հայաստանում. ՄԱԲՀ; Երևան; հասանելի է https://bit.ly/2vCVtdl 
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կա մա վոր ա ռա ջին զե կույ ցը նշում է, որ կա նանց աշ խա տա վար ձը մի ջի նում 34% պա կաս 
է տղա մարդ կանց վար ձատ րու թյու նից:51

60. ՀՀ Ա ՍՀՆ գեն դե րային քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման պա տաս խա նա տուն ևս հա մա
կար ծիք էր, թե աշ խա տա շու կա յում առ կա է հո րի զո նա կան և ու ղ ղա հա յաց խտ րա կա
նու թյուն. Այս պես, կա նայք ա վե լի ցածր պաշ տոն ներ են զբա ղեց նում քան տղա մար դիկ, 
սա կայն հա մա ձայն չէր, թե Հա յաս տա նում կա նայք և տղա մար դիկ նույն աշ խա տան քը 
կա տա րե լու հա մար ստա նում են տար բեր վար ձատ րու թյուն։49 Այս ա ռու մով, Հա մաշ խար
հային բան կի խմ բի 2018թ. հրա պա րա կած աշ խա տան քային զե կույ ցը ար ձա նագ րում է, 
որ աշ խա տա վար ձե րի մի ջին գեն դե րային ճեղք ված քը մեկ ժամ աշ խա տա վար ձի դի մաց 
Հա յաս տա նում կազ մում է 20%։ Զե կույ ցը նշում է, թե կա նայք հա ճախ աշ խա տում են ոչ 
լրիվ դրույ քով, ի նչ պես նաև քիչ են ներ կա յաց ված բարձր վճար վող ո լորտ նե րում և պաշ
տոն նե րում։ Ա ռա ջարկ վում է ըն տա նի քի և աշ խա տան քի հա մար պա հանջ վող ժա մա նա
կը հա վա սա րակշ ռե լուն ու ղղ ված քա ղա քա կա նու թյան մշա կում, այդ թվում՝ ե րե խա նե րի 
խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի ը նդ լայն ման մի ջո ցով։ Զե կույ ցի հե ղի նակ նե րը գտ նում են 
նաև, որ վար ձատ րու թյան գեն դե րային ճեղք ված քը կր ճա տե լու նպա տա կով ան հրա
ժեշտ է ա վե լաց նել կա նանց ներ կա յու թյու նը ղե կա վար պաշ տոն նե րում։52

61.  Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա սե նյա կի ներ կա յա ցուց չի գնա հատ մամբ, թեև 
գոր ծող ի րա վա կան դաշ տում խտ րա կան նոր մեր հիմ ա կա նում չկան, և 2013թ. ըն դուն
վել է « Կա նանց և տղա մարդ կանց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու
թյուն նե րի ա պա հով ման մա սին» օ րեն քը, այ դու հան դերձ, օ րենքն, ը ստ է ու թյան, գե րա
զան ցա պես դեկ լա րա տիվ բնույթ ու նի։ Այս ա ռու մով, կա նանց և տղա մարդ կանց միջև 
ան հա վա սա րու թյու նը ոչ թե ի րա վա կան կար գա վոր ման, այլ գոր ծող կար գա վո րում ե րի 
պատ շաճ կի րարկ ման բա ցա կա յու թյան կամ թե րու թյուն նե րի հետ ևանք է ։53

5.1.4.   Սե ռով պայմանավորված ա բորտ նե րի կանխարգելման օ րենսդրական 
սահմանափակում ե րի նախա ձեռնու թյուն նե րը

62. ՄԶՄԿ 2016թ. Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում սե ռի հատ կա նի շով պտ ղի խտ րա կան ը նտ
րու թյան կան խար գել ման քա ղա քա կա նու թյան և գոր ծող պրակ տի կայի վեր լու ծու թյու նը 
ման րա մասն ներ կա յաց նում է տար բեր օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում ե րի մի ջո ցով 
պտ ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու մը կան խար գե լե
լու մի շարք ե րկր նե րի փոր ձե րը։54

63. 2016թ. ըն դուն ված « 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» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 
օ րենքն ամ րագ րում է սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման 
ար գել քը, ին չը նախ կի նում օ րենսդ րու թյան մեջ ու ղ ղա կի ո րեն ար տա ցոլ ված չէր:55 Օ րեն
քը սահ մա նում է, որ 12ից մինչև 22 շա բա թա կան հղի ու թյան ժամ կե տում հղի ու թյան 

51 ՄԱԿի հայաստանյան գրասենյակի Ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջ։ Հասանելի է https://bit.ly/2OrsH6y 
52 RodriguezChamussy, L., Sinha N., Atencio, A. (April 2018) The Economics of the Gender Wage Gap in Armenia. 

Policy Research Working Paper 8409. World Bank Group. Available at: https://bit.ly/2oiaXzJ 
53 Հարցազրույց.Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության 

պետ Լուսինե Սարգսյանի հետ
54 Զեկույցը հասանելի է https://bit.ly/2PLV552
55 Ընդունվել է 2016 թվականի հունիսի 29ին։ Հասանելի է https://bit.ly/2MYFjVG 
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ար հես տա կան ը նդ հա տու մը կա տար վում է բա ցա ռա պես բժշ կա կան (այդ թվում՝ սե ռի 
հետ կապ ված հի վան դու թյան ժա ռանգ ման հա վա նա կա նու թյան դեպ քում) կամ սո ցի
ա լա կան ցու ցում ե րի առ կա յու թյան դեպ քում՝ կնոջ գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ: Բժշ կի 
կող մից բժշ կա կան կամ սո ցի ա լա կան ցու ցում ե րի` ըն դուն ված ցան կում չնա խա տես ված 
որ ևէ այլ դեպ քում, նե րա ռյալ՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված, 12ից մինչև 22 շա բա թա կան 
ը նդ հա տում ար գել վում է: 

64. Օ րեն քը սահ մա նում է նաև, որ հղի ու թյան ը նդ հա տու մը կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն 
ման կա բար ձա կան և գի նե կո լո գի ա կան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման լի ցեն
զի ա ու նե ցող հի վան դա նո ցային ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րում: Ը նդ հատ
ման բժշ կա կան մի ջամ տու թյու նը ի րա կա նաց նե լուց ան մի ջա պես ա ռաջ բժիշ կը պար
տա վոր է կնո ջը տրա մադ րել ան վճար խորհր դատ վու թյուն ը նդ հատ ման հնա րա վոր 
բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ, ի սկ ը նդ հատ ման մի ջամ տու թյու նից ան մի
ջա պես հե տո պար տա վոր է կնո ջը տրա մադ րել ան վճար բժշ կա սո ցի ա լա կան խորհր
դատ վու թյուն՝ ան ցան կա լի հղի ու թյու նից պաշտ պան վե լու մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան վե
րա բե րյալ, ին չի մա սին բժշ կի կող մից գրառ վում է ը նդ հատ ման հա մար դի մած կնոջ 
բժշ կա կան փաս տաթղ թե րում և հաս տատ վում կնոջ ստո րագ րու թյամբ:

65.  Մի ա ժա մա նակ, « Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քում» հա մա
պա տաս խան փո փո խու թյուն նե րի մի ջո ցով սահ ման վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու
թյուն՝ հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման գոր ծըն թա ցում սահ ման ված պա հանջ նե րի 
խախտ ման դեպ քե րի հա մար:56

66.  Հիմ վե լով « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան եվ վե րար տադ րո ղա կան ի րա
վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ
նե րի վրա, ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2017թ. ըն դու նել է հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ
ման կարգն ու պայ ման նե րը հաս տա տե լու մա սին ո րո շում։57 Ո րո շու մը սահ մա նում է 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման բժշ կա կան և սո ցի ա լա կան ցու ցում ե րը, ի նչ պես 
նաև ա բորտ նե րի ի րա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը։ Այս ա ռու մով թերևս ա մե նա
հատ կան շա կան և շատ քն նարկ ված դրույ թը մինչև հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա
տու մը, բժիշ կի՝ ի րեն դի մած հղի կնո ջը ը նդ հատ ման վե րա բե րյալ վերջ նա կան ո րո շում 
ըն դու նե լու ժա մա նա կա հատ ված (ե րեք օ րա ցու ցային օր ժամ կե տով) տրա մադր ման 
պար տա կա նու թյան սահ մա նում է:

67. Մշ տա դի տար ման ա ռա ջին զե կույ ցը (2016թ.) ար ձա նագ րել էր մաս նա գետ նե րի կար ծիք նե
րի տա րա կար ծու թյու նը՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րը օ րենսդ րա կան ար գել քով 
կար գա վո րե լու վե րա բե րյալ։ Ը նդ հա նուր առ մամբ դրա կան էր գնա հատ վել խնդ րի կար գա
վոր ման նա խա ձեռ նու թյու նը̀  որ պես պե տու թյան հս տակ դիր քո րո շում և ու ղերձ առ այն, որ 
պտ ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ը նդ հա տու մը բա րո յա պես դա տա պար տե լի է 
և ի րա վա կան ա ռու մով ան թույ լատ րե լի։ Մի ա ժա մա նակ, նշ վել էր, որ խնդ րի բա ցա ռա պես 
օ րենսդ րա կան ճա նա պար հով կար գա վո րու մը չի կա րող ա պա հո վել ա կն կալ վող ար դյունք
նե րը։

68.  Սույն մշ տա դի տար ման զե կույ ցի փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րը 
ևս դժ վա րա ցել են նշել, թե խն դի րը պա տիժ նե րի և սահ մա նա փա կում ե րի մի ջո ցով լու
ծե լը կա րող է ա րդյոք ար դյու նա վետ լի նել։ Ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան սահ

56 Ընդունվել է 2016 թվականի հունիսի 29ին։ Հասանելի է https://bit.ly/2PJS8lf 
57 ՀՀ կառավարության փետրվարի 2017 թվականի N 180Ն որոշում։ Հասանելի է https://bit.ly/2PcNvz2
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մա նու մը հան գեց րել է խնդ րի լա տեն տային դառ նա լուն և եր ևույ թի դեմ պայ քա րը պետք 
է ու ղղ վի ա ռա վե լա պես դրա խոր քային պատ ճառ նե րի վե րաց մա նը։ Մյուս կող մից, հաշ
վի առ նե լով բժշ կա կան տեխ նո լո գի ա նե րի հա րա ճուն զար գա ցու մը, այ սօր ար դեն հնա
րա վոր է պտ ղի սե ռը ո րո շել ա ռա վել վաղ ժամ կետ նե րում։58

69.  Հատ կան շա կան է նաև 2017թ. կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ հղի ու թյան ար հես տա կան 
ը նդ հա տու մից ա ռաջ ե ռօ րյա սպաս ման ժամ կե տի շուրջ քն նար կու մը։ Կնոջ՝ հղի ու թյան 
ար հես տա կան ը նդ հա տում ի րա կանց նե լու ո րոշ ման վրա նե րազ դե լու նման գոր ծի քը ՀՀ 
ԱՆն սահ մա նել է հաշ վի առ նե լով հա ման ման պրակ տի կայի կի րա ռու մը այլ ե րկր նե
րում։ ՀՀ ԱՆ նե րա կայ ցու ցի չը նշել է եր ևույ թի դեմ հա մա պար փակ պայ քա րի նպա տա
կա հար մա րու թյու նը։ Այս ա ռու մով, փորձ է ար վել կի րա ռել նաև օ րենսդ րա կան կար գա
վոր ման մե խա նիզմ ե րը։59

70.  Մի ա ժա մա նակ, կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նող ան ձիք բարձ րա ձա յում են, թե ե ռօ րյա սպաս ման ժա մա նա կա հատ վածն 
ու հնա րա վոր կողմ ա կալ խորհր դատ վու թյունն ռիս կային ե ն՝ ա բոր տի վե րա բե րյալ խա
րա նը մե ծաց նե լու ա ռու մով։ Նշ վում է նաև, որ մար գի նա լաց ված ու աղ քատ կա նայք են 
ա մե նա շա տը տու ժե լու տվյալ կար գա վո րու մից՝ վե րոն շյալ դրույ թը դի տար կե լով որ պես 
ա պա հով ա բոր տի ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու հար ցում հնա րա վոր խո չըն դոտ։60

71.  Սույն զե կույ ցի փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի մի շարք մաս նա կից ներ նշել են, թե սե
ռով պայ մա նա վոր ված ը նդ հատ ման դի մող կա նայք թերևս գտն վում են այն պի սի մի ջա վայ
րում, որ տեղ ո րո շա կի հո գե բա նա կան ճն շում կա ըն տա նի քում և ու ր տղա ու նե նա լը կար
ևոր վում է, ու ս տի սպաս ման ե ռօ րյա ժամ կե տը կամ բժշ կի խորհր դատ վու թյու նը դժ վար թե 
կա րող են է ա կա նո րեն ազ դել կնոջ ո րոշ ման վրա։61,62 Մյուս կող մից, որ ևէ մի ջամ տու թյուն 
ի րա կա նաց նե լուց ա ռաջ ան ձը պետք է ստա նա լի ար ժեք տե ղե կատ վու թյուն բժշ կա կան 
մի ջամ տու թյան, դրա հնա րա վոր հետ ևանք նե րի, կի րառ վող մե թո դի ա ռա վե լու թյուն նե րի 
և թե րու թյուն նե րի մա սին և ու նե նա հնա րա վո րու թյուն ըն դու նե լու տե ղե կաց ված ո րո շում
ներ։63 Այս ա ռու մով, կար ևոր վել է, որ նախ քան ա բոր տը տրա մադր վող խորհր դատ վու թյու
նը պի տի լի նի հնա րա վոր ա ռող ջա կան հետ ևանք նե րի և վտանգ նե րի մա սին տե ղե կատ
վու թյան տես քով և հնա րա վո րինս զերծ լի նի հո գե բա նա կան ճնշ ման տար րե րից։62

72.  Հարկ է նշել նաև, որ փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րը կոնկ րետ փաս
տա կան տվյալ ներ կամ հիմ քեր չեն նշել վե րը նշ ված մտա հո գու թյուն նե րի և ռիս կե րի 
ար տա հայտ ման դեպ քե րի վե րա բե րյալ և չեն նշել դեպ քեր, ե րբ վե րը նշ ված ո րո շու մը 

58 Հարցազրույցներ. ՄԻՊ, ՄԶՄԿ, ՄԱԲՀ, ՄԱԿի մանկական հիմադրամի, ՀՀ ԱՆ Ակադեմիկոս Ս. Ավդալ
բեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ներկայացուցիչների հետ; անանուն հար
ցազրույցներ բժիշկների հետ

59 Հարցազրույց. ՀՀ ԱՆ մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանի 
հետ

60 Անի Ջիլոզ յան. Գենդերային քաղաքականությունը Հայաստանում: Օրենսդրական, հակագենդերային քա
րոզչության և համայնք ձևավորելու ռազմավարությունների ուսումասիրություն: 2017թ.; Երևան։ Հա սանելի 
է https://bit.ly/2MYDbNU 

61 Հարցազրույց. «Վորլդ Վիժն» միջազգային բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան ներ կա յա
ցուցչություն, «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի ղեկավար Սևան Պետրոսյանի հետ

62 Հարցազրույց.Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության 
պետ Լուսինե Սարգսյանի հետ

63 Հարցազրույց. ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Տղաների նախապատվության և աղջիկների թերարժևորման 
կանխարգելմանն ուղղված գլոբալ ծրագրի»  շրջանակներում ՄԱԲՀ/Հայաստանի կողմից իրականացվող 
ծրագրի համակարգող Նարինե Բեգլարյանի հետ
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Հա յաս տա նում հան գեց րել է կա նանց կող մից ա պա հով ա բոր տի ծա ռա յու թյուն ներ ստա
նա լու կոնկ րետ խո չըն դոտ նե րի և/ կամ սահ մա նա փա կում ե րի։

73.  Հատ կան շա կան է նաև, որ « 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» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2017թ. հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման կարգն ու 
պայ ման նե րը հաս տա տե լու մա սին ո րոշ ման ըն դու նու մից հե տո չեն ի րա կա նաց վել մշ
տա դի տար ման աշ խա տանք ներ՝ պար զե լու հա մար թե ա րդյո՞ք տվյալ ի րա վա կար գա վո
րում ե րը կի րառ վում են ամ բողջ ծա վա լով և ի ՞նչ ձեռք բե րում եր կամ դժ վա րու թյուն ներ 
են գրանց վել դրանց կի րառ ման ար դյուն քում։

74. Ս տորև ներ կա յաց վում է մեր կող մից ի րա կա նաց ված ա նա նուն խո րը հար ցազ րույց նե րին 
մաս նակ ցած բժիշկ նե րի կող մից տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյու նը։ Հար ցազ րուց նե րի 
բո լոր մաս նա կից նե րը ի րենց գոր ծու նե ու թյան մեջ ա ռնչ վում են հղի ու թյան ար հես տա
կան ը նդ հա տում ե րի ի րա կա նաց ման, հա րա կից հե տա զո տու թյուն նե րի և խորհր դատ
վու թյան տրա մադր ման, և/ կամ ըն թա ցա կար գե րի կազ մա կերպ ման հետ։

75.  Հե տաքրք րա կան է, որ մաս նա կից որ ևէ բժիշկ չի ցան կա ցել, որ հար ցազ րույց նե րը 
ձայ նագր վի, ան գամ ձայ նագ րու թյու նը սղագ րու թյան վեր ծա նե լուց հե տո ո չն չաց նե լու 
խոստ ման պա րա գա յում։ Մի շարք բժիշկ ներ հրա ժար վե ցին հար ցազ րույ ցին մաս նակ
ցե լուց (ի մա նա լով դրանց կա մա վոր բնույ թի մա սին), նշե լով տար բեր պատ ճա ռա բա
նու թյուն ներ, սա կայն ակ ներև էր նրանց մտա հո գու թյու նը՝ հե տա զո տու թյան թաքն ված 
ստու գում ե րի տար րեր պա րու նա կե լու ա ռու մով։

76. Բ ժիշկ նե րը հիմ ա կա նում նշել են, որ թեև ա բորտ նե րի դի մե լու հա ճա խա կա նու թյու նը ը նդ
հան րա պես, և սե ռով պայ մա նա վոր ված՝ մաս նա վո րա պես, նշա նա կա լի ո րեն նվա զել են, 
ի րենց պրակ տի կա յում դեռ հան դի պում են կա նայք, ով քեր դի մում են սե ռով պայ մա նա
վոր ված ա բորտ ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Մաս նա կից գի նե կո լոգ նե րը նշում է ին, որ ի րենց 
հաս տա տու թյու նում սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ չեն ի րա կա նաց նում։ Հե տաքրք րա
կան է, որ մաս նա կից նե րի մեծ մա սը հա վե լել է, որ թեև ի րենք ան ձամբ չեն ի րա կա նաց նում, 
լսել են բժիշկ նե րի մա սին (այլ բուժ հաս տա տու թյուն նե րում), ով քեր հայտ նի են հղի ու թյան 
ու շ ժամ կետ նե րում (նե րա ռյալ սե ռով պայ մա նա վոր ված) ա բորտ ի րա կանց նե լու պրակ տի
կայով։ 

77. Ո րոշ բժիշկ ներ վկայել են, թե չնա յած նրան, որ Cytotec (Misoprostol) դե ղա մի ջո ցի վա
ճառ քը ար գել վում է ա ռանց բժշ կի դե ղա տոմ սի, ի րենց պրակ տի կա յում թեև հազ վա դեպ, 
սա կայն դեռևս հան դի պում են պա ցի ենտ ներ, ով քեր ա ռանց բժշ կի ցուց ման օգ տա գոր
ծում են դե ղա մի ջո ցը՝ տնային պայ ման նե րում ա բորտ կա տա րե լու հա մար։ Cytotecի ոչ 
պատ շաճ օգ տա գոր ծու մը կա րող է հան գեց նել բազ մա թիվ բար դու թյուն նե րի, այդ թվում՝ 
ա րյու նա հո սու թյան և ա նա վարտ ա բոր տի: Դե ղա մի ջո ցի՝ ա ռանց դե ղա տոմ սի վա ճառքն 
ար գե լե լուց հե տո (2016թ.) ի րա կա նաց ված մեկ այլ հե տա զո տու թյուն ևս փաս տել էր, որ 
դե ղա մի ջո ցը դեռևս մատ չե լի է դե ղատ նե րում ` ա ռանց դե ղա տոմ սի գն ման հա մար:64

78.  Մաս նա կից բժիշկ նե րը հիմ ա կա նում տե ղ յակ է ին ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2017թ. հղի ու
թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման կարգն ու պայ ման նե րը հաս տա տե լու մա սին ո րոշ
մամբ սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րին։ Մաս նա վո րա պես՝ կնոջ դի մե լու կար գի, ա բոր տի 

64 Gasoyan, H., Babayan, R., Abou Cham Sh., Mkhitaryan, S. (2016) Report of the Public Inquiry into the Status 
of Sexual and Reproductive Health Rights in Armenia. United Nations Population Fund, Yerevan, Armenia. DOI: 
10.13140/RG.2.2.29168.15365
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(պա ցի են տի կամ քով կամ բժշ կասո ցի ա լա կան ցու ցում ե րով) ի րա կա նաց ման թույ լատ
րե լի ժամ կետ նե րի, ե ռօ րյա սպա սե լա ժա մա նա կի, նա խա և հետա բոր տային խորհր
դատ վու թյան տրա մադր ման կար գին։ Ի նչ պես և ա կն կա լե լի էր, վե րահս կո ղա կան գոր
ծա ռույթ (բաժ նի, բա ժան մուն քի վա րիչ, և/ կամ ծնն դա տան տնօ րեն) ու նե ցող բժիշկ ներն 
ան հա մե մատ ա վե լի լավ է ին տի րա պե տում վե րը նշ ված ո րոշ ման ման րա մաս նե րին՝ 
բա ցա ռա պես պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող բժիշկ նե րի հա մե մատ։ Մաս
նա կից մի շարք պրակ տիկ գի նե կո լոգ նե րի շր ջա նում առ կա ո րո շա կի շփո թու թյուն նե րը 
կապ ված է ին հղի ու թյան սո ցի ա լա կան ցու ցում ե րի, կնոջ դի մու մի ձևի հետ (օ րի նակ՝ 
տե ղ յակ են, որ կի նը պետք է ստո րագ րի ան կե տա յում, բայց գրա վոր դի մու մի ան հրա
ժեշ տու թյան մա սին չեն նշում), և/ կամ բժշ կա սո ցի ա լա կան ցու ցում ե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում հանձ նա ժո ղո վի մի ջո ցով ո րո շու մը ըն դու նե լու ան հրա ժեշ տու թյան հետ։

79.  Հատ կա պես տար բեր վել են գի նե կո լոգ նե րի կող մից նշ վող՝ մինչև ա բոր տը հղի նե րին 
տրա մադր վող խորհր դատ վու թյան բո վան դա կու թյան և ծա վա լի մա սին տե ղե կու թյուն
նե րը։ Ե թե հար ցազ րույց նե րին մաս նակ ցած բո լոր բժիշկ նե րը նշել են, թե տրա մադ րում 
են տե ղե կատ վու թյուն հնա րա վոր ա ռող ջա կան բար դու թյուն նե րի և պրո ցե դու րայի հետ 
կապ ված, հար ցազ րույց նե րի մի շարք մաս նա կից ներ հա վե լել են, թե փոր ձում են «ըն կե
րա կան, ա ռանց ճն շում գոր ծադ րե լու հա մո զել որ ա բորտ չա նի», ի սկ մեկ մաս նա կից նշել 
է, թե պա ցի են տի հետ խո սում է ա բոր տի բա րո յա կան կող մի մա սին՝ այն հա մա րե լով մեղք։

80.  Հար ցում ե րի մաս նա կից գի նե կո լոգ նե րը նշել են, թե հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ
հա տում ի րա կա նաց նե լուց ան մի ջա պես հե տո ի րենք կնոջն ան ցան կա լի հղի ու թյու նը 
կան խե լու մի ջոց նե րի և/ կամ մե թոդ նե րի ը նտ րու թյան վե րա բե րյալ տրա մադ րում են 
ան վճար բժշ կա սո ցի ա լա կան խորհր դատ վու թյուն։ Սա կայն շա տե րը թե րա հա վատ է ին 
նման խորհր դատ վու թյան ար դյու նա վե տու թյան վե րա բե րյալ։ Այս պես, ո րոշ բժիշկ ներ 
նշել են ի րենց պրակ տի կա յում հան դի պած բազ մա կի ա բորտ ներ կա տա րած կա նանց 
մա սին դեպ քե րը։ Մեկ այլ բժիշկ նկա տել է թե ի նչ թե րա հա վա տու թյամբ են հա յաս տա
նյան հա սա րա կու թյու նում վե րա բեր վում բեղմ ա կանխ ման ո րոշ մե թոդ նե րի կամ մի
ջոց նե րի, օ րի նակ՝ հոր մո նալ բեղմ ա կան խիչ նե րին։

81.  Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում հա ճախ է հն չել կար ծիք, թե ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ
նել նաև գի նե կո լոգ նե րի ֆի նան սա կան շար ժա ռիթ նե րը, հատ կա պես ե րբ քն նարկ վում 
է ա բորտ ի րա կա նաց նե լու հար ցը։ Մեկ գի նե կո լոգ ան կեղ ծո րեն նշել է, թե իր տրա մադ
րած խորհր դատ վու թյու նը, ո րն ու ղղ ված է ա բոր տի կան խար գել մա նը չի վճար վում, ի սկ 
ա բորտ ի րա կա նաց նե լու պա րա գա յում՝ ին քը կվ ճար վեր։

82. Բ ժիշկ նե րի շր ջա նում օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում ե րով սե ռով պայ մա նա վոր
ված ա բորտ նե րը կան խար գե լե լու ար դյու նա վե տու թյան վե րա բե րյալ կար ծիք նե րը նույն
պես հա կա սա կան ե ն։ Շա տե րը նշել են, թե ի րենց պրակ տի կա յում թեև հազ վա դեպ, 
բայց հան դի պում են դեպ քեր, ե րբ ե ռօ րյա ժամ կե տից հե տո կա նայք չեն վե րա դառ նում 
ա բորտ ի րա կա նա ցե լու հա մար։ Բժիշկ նե րի հա վաստ մամբ, կա նան ցից ո մանք շա րու
նա կում են հղի ու թյան կոն սուլ տա ցի ա նե րը ի րենց բուժ հաս տա տու թյու նում, ի սկ մյուս նե
րը, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ դի մում են այլ բժշ կա կան հաս տա տու թյուն՝ ա բորտ 
ի րա կա նաց նե լու հա մար։
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5.2.  Հան րային ի րա զեկ ման քարոզար շավ ներ ու շա հե րի պաշտ պա նու թյուն

83. Պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան կան խար գել մանն ու ղղ ված պե տա կան քա ղա քա
կա նու թյան կար ևոր ու ղ ղու թյուն նե րից է եր ևույ թի դրս ևո րում ե րի, պատ ճառ նե րի, հետ
ևանք նե րի, ի նչ պես նաև դրանց վե րաց մանն ու ղղ ված քայ լե րի վե րա բե րյալ հան րային 
ի րա զե կու մը: Հան րային ի րա զեկ ման ար շավ եր 20142016թթ. ակ տի վո րեն ի րա կա նաց
վել են 2015թ. մայի սին՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի և ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի
ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րի հա մա տեղ հրա մա նով հաս տատ ված պտ ղի սե ռով պայ
մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում ե րի կան խար գել ման պե տա կան 
ծրագ րի շր ջա նակ նե րում։65 

84. Առ կա հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում են, որ ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րը տվել են 
նշա նա կա լի դրա կան ար դյունք ներ։ ՄԶՄԿ 2017թ. հրա պա րա կած « Սե ռով պայ մա նա վոր
ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում ե րի տա րած վա ծու թյունն ու պատ ճառ նե րը 
Հա յաս տա նում» հե տա զո տու թյու նը66 (ո րը մե ծա պես հիմ վում է 2011թ. ի րա կա նաց ված 
նմա նա տիպ ու սում ա սի րու թյան67 մե թո դա բա նու թյան վրա) վկա յում է ըն տա նի քում և 
սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում ճնշ ման թու լաց ման մա սին՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ 
ի րա կա նաց նե լու հար ցում կնոջ ո րոշ ման վրա։ 2011թ. տվյալ նե րի հա մե մատ, ե րբ հարց
ված կա նանց 59.3% նշել էր, թե իր շր ջա պա տող սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը նա խա պատ
վու թյու նը տա լիս է տղա ե րե խային, 2017թ. այս ցու ցա նի շը կազ մել է ըն դա մե նը 36.7%: 
Նմա նա պես, ան մի ջա կա նո րեն ըն տա նի քում տղա ե րե խայի նա խա պատ վու թյան առ կա
յու թյան մա սին 2011թ. նշել էր հարց ված կա նանց 45.3%, ի սկ 2017թ. այս ցու ցա նի շը նվա
զել էր մինչև 12.9%: 20112017թթ. ըն թաց քում հան րային կար ծի քը տղա ե րե խայի նա խա
պատ վու թյան վե րա բե րյալ ա կն հայ տո րեն փոխ վել է։ Ե թե ա ռաջ բա վա կա նին ըն դու նե լի 
էր տղա ե րե խայի նա խընտ րու թյան մա սին բարձ րա ձայ նե լը, այժմ նման վար քա գի ծը 
ո րո շա կի ո րեն ըն կալ վում է որ պես ան ցան կա լի: Այս ա ռու մով, ան հա տը սե ռով պայ մա
նա վոր ված ա բոր տի մա սին ո րո շու մը կա յաց նում է հա մե մա տա բար ա վե լի բա րեն պաստ՝ 
սո ցի ա լա կան նոր մե րի ազ դե ցու թյան թու լաց ման պայ ման նե րում։

85.  Սույն մշ տա դի տարկ ման զե կույ ցի շր ջա նում փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի մաս
նա կից նե րի հա վաստ մամբ 20172018թթ. ըն թաց քում հան րային ի րա զեկ ման մի ջո
ցա ռում ե րի քա նա կը նա խորդ տա րի նե րի հա մե մատ նշա նա կա լի ո րեն նվազ է ե ղել։68 
Փոր ձա գետ նե րի հա վաստ մամբ նախ կի նում ի րա կա նաց ված նման ծա վա լուն քա րո զար
շա վի կա րիք չկա ներ կա յում։ Մի ա ժա մա նակ, ե թե նախ կի նում հան րային ի րա զեկ ման 
մի ջո ցա ռում ե րը ու ղղ ված է ին ըն տա նի քի և հա սա րա կու թյան կող մից կա նանց վրա ճն
շում ե րը թու լաց նե լուն, այ սօր ար դեն այլ ու ղերձ նե րի (այս պես կոչ ված « մե սիջ նե րի») 
կա րիք կա, մաս նա վո րա պես` աղ ջիկ ե րե խայի ա րժ ևոր ման, կնոջ որ պես ե կա մուտ 
վաս տա կո ղի դե րի հաս տատ ման, ի նչ պես նաև ծնե լի ու թյան բարձ րաց ման ա ռու մով։69 
Ա նհ րա ժեշտ է նաև ներգ րա վել ի րա զեկ ման ա ռա վել կա յուն և հիմ ա վոր մի ջոց նե րից՝ 

65 Մանրամասների համար տես մշտադիտարկման առաջին զեկույցը (2016թ.)։ Հասանելի է https://bit.
ly/2MYKQrM 

66 Տես հղում 18 
67 Տես հղում 19 
68 Հարցազրույցներ. ՄԱԿի մանկական հիմադրամի, ՄԶՄԿի, «Վորլդ Վիժն» միջազգային բարեգործական 

կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության, «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հա յաս
տանյան ներկայացուցչության, «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿի ներկայացուցիչների հետ

69 Հարցազրույցներ. ՄԱԿի մանկական հիմադրամի, ՄԱԲՀ, ԱՍՀՆ, ՄԶՄԿ, «Արմավիրի զարգացման կենտ
րոն» ՀԿ ներկայացուցիչների հետ
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ներգ րա վե լով կր թու թյան ո լոր տի հաս տա տու թյուն նե րին, Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուն, 
և այլ ի նս տի տու ցի ո նալ գոր ծըն կեր նե րի։70 Կար ծիք է հն չել նաև հե տա գա ի րա զեկ ման 
մի ջո ցա ռում ե րը պլա նա վո րե լիս գյու ղա կան հա մայնք նե րին ա ռաջ նա հեր թու թյուն տա
լու վե րա բե րյալ։71 Այ դու հան դերձ, հարկ է նշել, որ առ կա գեն դե րային կարծ րա տի պե րի 
տա րած վա ծու թյան պայ ման նե րում և ըն տա նի քում ծն վող ա ռաջ նեկ նե րի սե ռե րի հա մա
մաս նու թյան ցու ցա նի շը հիմք է տա լիս մտա հոգ վե լու ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րի կր
ճատ ման ար դյուն քում պե տա կան ծրագ րե րի ձեռք բե րում ե րի ան շր ջե լի ու թյան վե րա
բե րյալ, ին չի մա սին նախ կի նում բազ միցս բարձ րա ձայ նել է ՄԶՄԿն իր հրա պա րա կած 
քա ղա քա կա նու թյան վեր լու ծու թյուն նե րում և փաս տաթղ թե րում։71

5.2.1. 20172018թթ. ի րականացված հան րային ի րա զեկ ման և շահերի 
պաշտպա նու թյան ծրագ րեր

86.  Սույն զե կույ ցի մշ տա դի տարկ ման ժա մա նա կա հատ վա ծում (20172018թթ.), ՄԱԲՀ կող մից 
ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել Եր ևա նում, Ա րա գա ծոտ նում, Ար մա վի րում 
և Գե ղար քու նի քում՝ տիկ նի կային ներ կա յա ցում ե րի տես քով, ո րոնք միտ ված են փո խա
կեր պե լու գեն դե րային կարծ րա տի պե րը: Վե րը նշ ված ներ կա յա ցում ե րը կազ մա կերպ վել 
են մի շարք ՀԿնե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ։

87.  ՄԱԲՀն, կար ևո րե լով բու ժաշ խա տող նե րի հետ հա ղոր դակց ման դե րը, սե ռով պայ մա
նա վոր ված ա բորտ ի րա կա նաց նե լու ո րո շում կա յաց րած կա նանց նման ո րո շու մից հետ 
պա հե լու նպա տա կով, 20172018թթ. ի րա կա նաց րել է ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ նաև 
բու ժաշ խա տող նե րի շր ջա նում։ Մաս նա վո րա պես, մշակ վել են ու ղե ցույց, տե ղե կատ վա
կան թեր թիկ ներ գի նե կո լոգ նե րի և ու լտ րա ձայ նային հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նող 
բժիշկ նե րի հա մար: Ի րա կա նաց վել է նաև վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց՝ Եր ևա նի 
շուրջ 45, ի սկ սույն զե կույ ցի պատ րաստ ման ըն թաց քում ար դեն նա խա տես վում է ին դա
սըն թաց ներ մար զային բու ժաշ խա տող նե րի հա մար: 2019թ. ըն թաց քում ՄԱԲՀը ծրագ
րում է աշ խա տանք ներ նաև Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման գոր ծա
կա լու թյան և Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

88.  Միև նույն ժա մա նակ, ՄԱԲՀ կող մից պատ րաստ վել և հե ռար ձակ վել են հե ռուս տա հա
ղոր դում եր՝ ազ գային և մար զային հե ռուս տաա լիք նե րով, ի րա կա նաց վել են հան դի
պում եր ե րի տա սարդ նե րի հետ՝ մաս նա վո րա պես ա վագ դպ րո ցի ա շա կերտ նե րի և Հա
յաս տա նում ա մե րի կա յան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի հետ, ի նչ պես նաև թե մա տիկ 
քն նար կում եր Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի և փոր ձա գետ նե րի հետ72

89. ՄԶՄԿ կող մից՝ Եվ րո պա կան մի ու թյան կող մից ֆի նան սա վոր ված, « Սեյվ դը չիլդ րեն» 
կազ մա կեր պու թյան, Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րո նի և Մար տու նու կա նանց հա
մայն քային խորհր դի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ ի րա կանց ված « Հա յաս տա նում պտ ղի 
սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան դեմ պայ քա րի» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում 2017թ. ըն թաց
քում պատ րաստ վել են թե մա տիկ ռա դի ո և հե ռուս տա հա ղոր դում եր, ո րոնք հե ռար

70 Հարցազրույցներ. ՄԱԿի մանկական հիմադրամի, «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստանյան 
ներկայացուցչություն և ՄԶՄԿ ներկայացուցիչների հետ

71 Հարցազրույցներ. «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ տնօրեն Նաիրա Առաքել յանի և նույն ՀԿ ծրագրի 
համակարգող Անի Հարությունյանի հետ

72 Հարցազրույց. ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Տղաների նախապատվության և աղջիկների թերարժևորման 
կանխարգելմանն ուղղված գլոբալ ծրագրի» շրջանակներում ՄԱԲՀ/Հայաստանի կողմից իրականացվող 
ծրագրի համակարգող Նարինե Բեգլարյանի հետ
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ձակ վել են կենտ րո նա կան և մար զային հե ռար ձա կող նե րի կող մից։ 20172018թթ. ըն
թաց քում ՄԶՄԿն նաև շա րու նա կել է մո դե րաց նել թե մա տիկ ֆեյս բու քյան խում բը,73 
2017թ. դեկ տեմ բեր2018թ. հու նիս ա միս նե րին խմ բում կա տար վել է շուրջ 90 թե մա տիկ 
հրա պա րա կում: Մոտ ա պա գա յում, ՄԶՄԿն` Եվ րո պա կան մի ու թյան ֆի նան սա վոր մամբ 
և ՄԱԲՀ ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող «Պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան դեմ պայ
քար» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում պլա նա վո րում է խնդ րի վե րա բե րյալ պատ րաս տել ևս 
մեկ թե մա տիկ տե ղե կատ վա կան տե սա հո լո վակ։74

90.  Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում, « Վորլդ Վիժն» մի ջազ գային բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր
պու թյան հա յաս տա նյան ներ կա յա ցուց չու թյու նը, Վորլդ Վիժն Ա ՄՆ ֆի նան սա վոր մամբ, 
շա րու նա կել է ի րա կա նաց նել « Հո գա տա րու թյուն հա նուն հա վա սա րու թյան» ծրա գի րը։ 
Ծրագ րի նպա տակն է փո խել և կան խել կա նանց ու աղ ջիկ նե րին վա սող կարծ րա տի
պային վե րա բեր մունքն ու վար քա գի ծը և նպաս տել այն պի սի մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը, 
որ տեղ աղ ջիկ ներն ու տղա նե րը ծն վում ու ա րժ ևոր վում են հա վա սա րա պես: Ծրագ րի շր
ջա նակ նե րում մաս նա կից ա մուս նա կան զույ գե րը և ե րի տա սարդ ան ձիք մաս նակ ցում են 
14 շա բաթ տևող մո դու լի, ո րը ըն թաց քում նրանք խո սում են հար գան քի վրա հիմ ված 
ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու, հա սա րա կու թյան մեջ կնոջ դերն ար ժա
նի ո րեն գնա հա տե լու, ծնո ղա վա րու թյան և հա րա կից թե մա նե րի շուրջ։ Ծրա գիրն ի րա
կա նաց վում է ՀՀ մի շարք մար զե րում և Եր ևա նի Քա նա քեռԶեյ թուն հա մայն քում:75

91. « Հո գա տա րու թյուն հա նուն հա վա սա րու թյան» ծրա գի րի մի ջան կյալ գնա հա տու մը վկա
յում է այն մա սին, որ ծրագ րի մաս նա կից զույ գե րը և ե րի տա սարդ նե րը նշա նա կա լի ո րեն 
նվազ խտ րա կան վե րա բեր մունք ու նեն գեն դե րային հար ցե րի վե րա բե րյալ։ Բռ նու թյան 
ա կա նա տես լի նե լու դեպ քում, ծրագ րի մաս նա կից նե րը նշա նա կա լի ո րեն ա ռա վել մեծ 
մտա հո գու թյուն են ար տա հայ տում, ոչ մաս նա կից նե րի հա մե մատ (վե րա բեր մուն քի փո
փո խու թյուն)։ Մի ա ժա մա նակ, ծնո ղա վա րու թյա նը վե րա բե րող վար քագ ծում դեռևս վի
ճա կագ րո րեն նշա նա կա լի տար բե րու թյուն ծրագ րին մաս նակ ցած և չմաս նակ ցած ծնող
նե րի շր ջա նում չի ար ձա նագր վել։76

92. 20172018թթ. ըն թաց քում «Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿն, Կա նա դայի կա ռա
վա րու թյան ֆի նան սա վոր մամբ, նույն պես ի րա կա նաց րել է ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ՝ 
շուրջ 10 հա մայն քում։ ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա վաստ մամբ ծրա գի րը մե ծա պես հիմ վել է 
Եվ րո պա կան մի ու թյան կող մից ֆի նան սա վոր ված և ՄԶՄԿ կող մից` « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ
մա կեր պու թյան, Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րո նի և Մար տու նու կա նանց հա մայն քային 
խորհր դի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ 20152017թթ. ի րա կանց ված « Հա յաս տա նում պտ ղի 
սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան դեմ պայ քա րի» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ստեղծ ված նյու թե
րի և վե րա պատ րաստ ված մաս նա գետ նե րի կա րո ղու թյուն նե րի վրա։77

93.  ՄԱԿի ման կա կան հիմ ադ րա մը Հե տա զո տա կան ռե սուրս նե րի կով կա սյան կենտ րոն
Հա յաս տա նի հետ մի ա սին 2018թ. ի րա կա նաց նում է հե տա զո տու թյուն, ո րի նպա տակն 
է պար զել կա նանց և տղա մարդ կանց մե դի ա վար քա գի ծը և ար ձա նագ րել գեն դե րային 

73 Հասանելի է https://goo.gl/9FLqDD 
74 ՄԶՄԿ ծրագրային զեկույցներ 2017 և 2018թթ.
75 Հարցազրույց. «Վորլդ Վիժն» միջազգային բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան ներ կա

յացուցչություն, «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի ղեկավար Սևան Պետրոսյանի հետ
76 «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի միջանկյալ գնահատման ներկայացում. 2018; Երևան
77 Հարցազրույցներ. «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ տնօրեն Նաիրա Առաքել յանի և նույն ՀԿ ծրագրի 

հա մակարգող Անի Հարությունյանի հետ
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հար ցե րի շուրջ ձևա վոր ված սո ցի ա լա կան նոր մե րը։ Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 
ՄԱԿին և գոր ծըն կեր կազ մա կեր պու թյուն նե րին թույլ կտան ա ռա վել ար դյու նա վետ և 
թի րա խա վոր ված կեր պով ի րա կա նաց նել վար քագ ծային փո փո խու թյան նպա տակ ու նե
ցող հան րային ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րը։78

5.3.  Հան րային քա ղա քա կա նու թյան վրա ազ դե ցու թյուն

94.  Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի հիմ ախնդ րի մա սին 2011թ. ՄԱԲՀ բարձ րա ձայ
նե լուց և 2014թ. ՀՀ վար չա պե տի կող մից խնդ րին ան դրա դառ նա լուց հե տո քա ղա քա
կա նու թյան վրա ազ դե ցու թյան հա մար կի րառ ված մե խա նիզմ ե րը մշ տա դի տարկ ման 
նա խորդ զե կույց նե րում գնա հատ վել են որ պես ար դյու նա վետ։

95.  Սույն զե կույ ցի պատ րաստ ման շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված փոր ձա գի տա կան հար
ցազ րույց նե րի մա նա կից նե րի մե ծա մաս նու թյու նը շա րու նա կում են դրա կան գնա հա տել 
պե տա կան կա ռույց նե րի, ի նչ պես նաև մի ջազ գային զար գաց ման և տե ղա կան ՀԿնե
րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ խնդ րի կան խար գել ման վե րա բե րյալ։ Կար ևոր է նշել 
հատ կա պես պե տա կան կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի դրա կան վե րա բեր մուն քը 
ՄԱԲՀ և ՄԶՄԿ կող մից ներ կա յաց ված փաս տա կան հեն քե րի և հա մա կարգ ման ջան քե
րի վե րա բե րյալ։79

96.  Մի ա ժա մա նակ հար ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րը բարձ րա ձայ նել են նաև մի շարք խն դիր
ներ։ Մաս նա վո րա պես, նշում են, թե պե տա կան մար մին նե րը հիմ վե լով նո րա ծին նե րի 
սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծակ ցի բա րե լա վող տվյալ նե րի վրա կար ծես թե ժա
մա նա կից շուտ հանգս տու թյուն են դրս ևո րում։80 Ծնե լի ու թյան նվազ ման պայ ման նե րում 
կարճ ժա մա նա կում հնա րա վոր է կորց նել ներ կա ձեռք բե րում ե րը։80,81 Մյուս կող մից, սե
ռով պայ մա նա վոր ված ա բոր տը՝ գեն դե րային խտ րա կա նու թյան ա մե նա խիստ դրս ևո
րում ե րից է, ո րը պա հան ջում է շա րու նա նա կան հա մա լիր մո տե ցում՝ պե տու թյան կող
մից։80,82

 Հարկ է նշել նաև, որ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան շա հագր գիռ կազ մա կեր պու թյուն
նե րը միշտ չէ, որ ու նեն նման մո տե ցում եր՝ պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան դեմ պայ
քա րի հար ցում։ Դրա վառ օ րի նակ է կա նանց ի րա վա պաշտ պան հայ կա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րի բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը՝ հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում ե րի 
ի րա վա կան կար գա վո րում ե րին։83

97.  Հատ կան շա կան է նաև ՄԶՄԿ ներ կա յա ցուց չի դի տար կու մը այն մա սին, թե Հա յաս տա
նում տե ղի ու նե ցած 2017թ. հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն նե րը և 2018թ. քա ղա քա կան 

78 Հարցազրույց. ՄԱԿի մանկական հիմադրամի գենդերային հարցերի պատասխանատու Նվարդ Մա նաս
յանի հետ

79  Հարցազրույցներ. Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի սոցիալական 
աջակցության և սոցիալական ինովացիաների բաժնի պետ Արմինե Մխիթարյանի, ԱՍՀՆ ժողովրդագրության 
բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյանի, ԱՍՀՆ աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության վարչության 
զբաղվածության բաժնի գլխավոր մասնագետ Նաիրա Բուբուշյանի և ՀՀ ԱՆ մոր և մանկան առողջության 
պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանի հետ 

80 Հարցազրույց. ՄԱԿի մանկական հիմադրամի գենդերային հարցերի պատասխանատու Նվարդ Մա նաս
յանի հետ

81 ՄԶՄԿ հետազոտությունների և զարգացման բաժնի ղեկավար Վահան Ասատրյանի հետ
82 Հարցազրույց. «Վորլդ Վիժն» միջազգային բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան ներ կա

յացուցչություն, «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի ղեկավար Սևան Պետրոսյանի հետ
83 Տես հղում 60 
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զար գա ցում ե րը նշա նա կա լի ո րեն դժ վա րաց րել են պե տա կան մար մին նե րի կող մից 
բազ մա կողմ գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը։84

98.  Սույն զե կույ ցի պատ րաստ ման շր ջա նակ նե րում ՀՀ Ա ՍՀՆ և ՄԶՄԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե րը թույլ են տա լիս են թադ րել, որ եր բեմ, կախ ված 
թե որ պե տա կան գե րա տես չու թյունն է ձևա կեր պում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մաս 
կազ մող որ ևէ փաս տա թուղթ (օ րի նակ Կա ռա վա րու թյան N 534Ն ո րոշ ման հա վել ված 23), 
այն կա րող է նշա նա կա լի ո րեն շեղ վել դրա քա ղա քա կա նու թյան նախ նա կան տրա մա բա
նու թյու նից՝ ներ գե րա տես չա կան գե րա կա յու թյուն նե րի, ներ գե րա տես չա կան հա մա կարգ
ման թե րու թյուն նե րի հետ ևան քով։

99. ՀՀ ԱՆ ներ կա յա ցուց չի կար ծի քով ան հրա ժեշտ է ա ռա վել հս տա կեց նել շա հագր գիռ կող
մե րի դե րե րը հա մա տեղ ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նե րի շր ջա նակ նե րում։85 
ՄԻՊ գրա սե նյա կի ներ կա յա ցուց չի գնա հատ մամբ էլ պե տա կան կա ռույց նե րը եր բեմ ներ
կա յաց նում են այն պի սի ծրագ րեր, ո րոնք ծա վա լուն են և քիչ ի րա տե սա կան՝ ոչ այն քան 
հս տակ ձևա կերպ ված, բայց բազ մա քա նակ գոր ծո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյան պատ ճա ռով։ 
Աս վա ծի օ րի նակ է կա նանց և տղա մարդ կանց ի րա վա հա վա սա րու թյան ա պա հով մա նը վե
րա բե րող գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի նա խա գի ծը։86

100.  Վեր ջա պես, առ կա են նաև հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից տվյալ նե
րի հա վա քագր ման ըն թաց քում ան հար կի վար չա րա րու թյան խն դիր ներ։ Այս պես, ՄԶՄԿ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշում են, թե տղա ե րե խա նե րի նա խա պատ վու թյան և ա ղջ կա թե
րարժ ևոր ման կան խար գել ման պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և ծրագ րե րի ի րա գոր ծե
լի ու թյան և ծախ սային գնա հատ ման հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում 
ան հրա ժեշտ է ե ղել հա վա քագ րել մի շարք ֆի նան սա կան տվյալ ներ Եր ևան քա ղա քի 
ա ռան ձին ման կա պար տեզ նե րից։ Սա կայն իր ջան քե րում ՀԿն բախ վել է խո չըն դոտ
նե րի հաս տա տու թյուն նե րի ղե կա վա րու թյան կող մից և չի ստա ցել բա վա րար ա ջակ ցու
թյուն Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նից՝ խն դի րը ի րա տե սա կան ժամ կետ նե րում լու ծե լու 
գոր ծում։

5.3.1. 20172018թթ. ի րա կա նաց ված հան րային քա ղա քա կա նու թյան վրա 
ազդեցու թյուն ու նե ցած գոր ծո ղու թյուն ներ

101. ՄԶՄԿն՝ Եվ րո պա կան մի ու թյան կող մից ֆի նան սա վոր ված, « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ
մա կեր պու թյան, Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րո նի և Մար տու նու կա նանց հա մայն
քային խորհր դի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ ի րա կանց ված « Հա յաս տա նում պտ ղի սե
ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան դեմ պայ քա րի» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում 2017թ. մար տին 
կազ մա կեր պել է պա տաս խա նա տու նա խա րա րու թյուն նե րի, մի ջազ գային զար գաց ման 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի և տե ղա կան ՀԿնե րի շուրջ 40 ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար 
ե ռօ րյա հան դի պում, ո րի ըն թաց քում քն նարկ վել են ո լոր տին վե րա բե րող խն դիր նե րը, 
աշ խա տան քի ըն թաց քում ար ձա նագր ված լա վա գույն փոր ձը և հե տա գա քայ լե րը։ Դրան 
նա խոր դել է շա հագր գիռ կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար կլոր սե ղա նի կազ մա

84 Հարցազրույց. ՄԶՄԿ հետազոտությունների և զարգացման բաժնի ղեկավար Վահան Ասատրյանի հետ
85 Հարցազրույց. ՀՀ ԱՆ մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության մայրական և վե րար տա դրո

ղական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավագյան
86 Հարցազրույց.Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության 

պետ Լուսինե Սարգսյանի հետ
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կեր պու նը 2017թ. փետր վա րին, ո րի ըն թաց քում քն նարկ վել է սե ռով պայ մա նա վոր ված 
ա բորտ նե րի, աշ խա տա շու կա յում կա նանց մաս նակ ցու թյան և վաղ ման կա կան խնամ քի 
կազ մա կերպ ման մի ջազ գային փոր ձը։

102.  Նույն ծրագ րի շր ջա նակ նե րում 2017թ. ապ րի լին կազ մա կերպ վել է հա մա ժո ղով, որ տեղ 
պե տա կան և հա սա րա կա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ներ կա յաց վել են խնդ րի 
վե րա բե րյալ կու տակ ված փաս տա կան տվյալ նե րը և քն նարկ վել են հե տա գա քայ լե րի 
վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն ներ։ Մաս նա վո րա պես, ներ կա յաց վել են վաղ ման կա կան 
հա սա կի խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան խն դիր նե րը, առ կա հնա րա վո
րու թյուն նե րը և վե րոն շյալ ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լու թյան բարձ րաց ման հնա րա վոր 
ազ դե ցու թյու նը կնոջ՝ աշ խա տան քի և ե րե խա(ներ)ի խնամ քի հա մադ րե լի ու թյան ա պա
հով ման վրա։87

103. 2017թ. օ գոս տո սի 14ին ՀՀ ԱՆ, ՀՀ Ա ՍՀՆ և ՄԶՄԿ միջև կնք վել է հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հու շա գիր սե ռով պայ մա նա վոր ված (ոչ բժշ կա կան պատ ճառ նե րով) հղի ու թյան ար հես
տա կան ը նդ հա տում ե րի կան խար գել ման միջ նա ժամ կետ գոր ծո ղու թյուն նե րի ազ գային 
ծրագ րի մշակ ման վե րա բե րյալ։87  

104. Այս հա մա տեքս տում, ՄԶՄԿ կող մից՝ Եվ րո պա կան մի ու թյան ֆի նան սա վոր մամբ և 
ՄԱԲՀ ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող «Պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան դեմ պայ
քար» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում, 2018թ. հու լի սի 25ին կազ մա կերպ վել է պա տաս խա
նա տու գե րա տես չու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ հա մա կարգ ման 
հան դի պում, ո րի ըն թաց քում քն նարկ վել է պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան և սե ռով 
պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում ե րի կան խար գել մա նը ու ղղ
ված 20182022թթ. միջ նա ժամ կետ գոր ծո ղու թյուն նե րի ազ գային ծրա գի րը՝ դրա վերջ
նա կան տար բե րա կը ամ բող ջաց նե լու նպա տա կով։88

87 ՄԶՄԿ ծրագրային զեկույց 2017թ.
88 ՄԶՄԿ ծրագրային զեկույց 2018թ.
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 6. ԵԶ ՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
105. Պտ ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում ե րի կան խար

գել ման 20172018թթ. ըն թաց քում ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում ե րը գե րա զան ցա պես 
ու ղղ ված են ե ղել այս ո լոր տում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ստանձ նած պար տա
վո րու թյուն նե րի կա տար մա նը:

106.  Հա յաս տա նում հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում և սահ մա նա փակ ֆի նան
սա կան ռե սուրս նե րի ներդր ման պայ ման նե րում հնա րա վոր է ե ղել գրան ցել նո րա ծին նե րի 
սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծակ ցի նշա նա կա լի բա րե լա վում։ Ե թե նո րա ծին տղա նե րի 
թվա քա նա կի հա րա բե րակ ցու թյու նը 100 կեն դա նա ծին ա ղջ կա նկատ մամբ 2010թ. 115 էր, 
ա պա ար դեն 2017թ. տվյալ նե րով 100 ա ղջ կա հաշ վով ծն վել է 110 տղա։ Այս պի սով, ցու ցա նի շը 
դեռ չի հա տել 100 ա ղջ կա հաշ վով 102106 բնա կան նոր մի վե րին շե մը։ Մի ա ժա մա նակ, մաս
նա գետ նե րը վկա յում են, որ ար ձա նագր ված ձեռք բե րու մը հնա րա վոր է կարճ ժա մա նա կում 
կորց նել՝ ե թե չշա րու նակ վի շա րու նա կա կան և հա մա լիր մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա ցու մը։

107.  Պե տա կան և հա սա րա կա կան սեկ տո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը որ դեգ րել են հա մա պար
փակ քա ղա քա կա նու թյուն՝ ի րա վա կան կար գա վոր ման գոր ծիք նե րը հա մա տե ղե լով հա
սա րա կու թյան ի րա զեկ մա նը, աղ ջիկ ե րե խայի ա րժ ևոր մա նը, խտ րա կա նու թյու նը կան
խար գե լող, ի նչ պես նաև այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ մարդ կային 
կա պի տա լի և ի նս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մանն ու ղղ ված մի ջո ցա ռում
նե րի հետ: 

108. Առ կա հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում են, որ ներ կա յում ան հատ նե րը սե ռով պայ մա նա
վոր ված ա բորտ նե րի մա սին ո րո շում ե րը կա յաց նում են հա մե մա տա բար ա վե լի բա րեն
պաստ, սո ցի ա լա կան նոր մե րի ազ դե ցու թյան թու լաց ման պայ ման նե րում։ Սա հիմ ա
կա նում կապ վում է նախ կի նում ի րա կա նաց ված լայ նա մասշ տաբ հան րային ի րա զեկ ման 
մի ջո ցա ռում ե րի հետ։ Թեև 20172018թթ. նկատ վել է հան րային ի րա զեկ ման մի ջո ցա
ռում ե րի քա նա կա կան նվա զում, և այ սօր, թերևս նախ կի նում ի րա կա նաց ված լայ նա
ծա վալ քա րո զար շա վի կա րիք չկա։ Մի ա ժա մանկ, առ կա գեն դե րային կարծ րա տի պե րի 
տա րած վա ծու թյան պայ ման նե րում ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րի կր ճատ ման ար դյուն
քում ձեռք բե րում ե րի ան շր ջե լի ու թյու նը մտա հո գիչ է։ Մյուս կող մից, ե թե նախ կի նում 
հան րային ի րա զեկ ման մի ջո ցա ռում ե րը գե րա զան ցա պես ու ղղ ված է ին ըն տա նի քի և 
հա սա րա կու թյան կող մից կա նանց վրա ճն շում ե րը թու լաց նե լուն, այ սօր ար դեն այլ ու
ղերձ նե րի կա րիք կա, մաս նա վո րա պես` աղ ջիկ ե րե խայի ա րժ ևոր ման, կնոջ որ պես ե կա
մուտ վաս տա կո ղի դե րի հաս տատ ման, գեն դե րային խտ րա կա նու թյան բա ցառ ման, ի նչ
պես նաև ծնե լի ու թյան բարձ րաց ման ա ռու մով։

109. Մշ տա դի տարկ ման ժա մա նա կա հատ վա ծում շա րու նակ վել են փաս տա կան հեն քե րի 
կու տակ ման և դրանց հի ման վրա հան րային քա ղա քա կա նու թյան վրա ազ դե ցու թյան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Այս ա ռու մով հատ կա պես կար ևոր վում է կնոջ աշ խա տան քի և ե րե
խայի խնամ քի հա մա տե ղու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի բա րե լավ մա նը ու ղղ ված ջան
քե րը։ Դրա մաս նա վոր օ րի նակ նե րից է Կա ռա վա րու թյան N 534Ն ո րոշ ման հա վել ված 
23ը, ո րը գա ղա փա րա կան ա ռու մով հա մա հունչ է վեր ջին տա րի նե րին ներ կա յաց ված 
փաս տա կան հեն քե րին։ Մի ա ժա մա նակ ո րոշ ման ի րա կա նաց ման հա մար սահ ման ված 
մե խա նիզմ ե րը խնդ րա հա րույց են և կա րող են դժ վա րու թյուն ներ ա ռա ջաց նել հայ տա
րար ված նպա տակ նե րին ար դյու նա վետ կեր պով հաս նե լու գոր ծում։ Ծրագ րի ի րա կա



37

նաց ման հե տա գա մշ տա դի տար կու մը կա րող է ներ կա յաց նել ար ժե քա վոր տվյալ ներ՝ 
դրա ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ի հայտ ե կած դժ վա րու թյուն նե րի և գրանց ված լա վա
գույն փոր ձի վե րա բե րյալ։ Մյուս կող մից, կար ևոր է ա պա գա յում մե ծաց նել ի նչ պես Կա
ռա վա րու թյան N 534Ն ո րոշ ման հա վել ված 23ի պե տա կան բյու ջեյով նա խա տես ված 
շա հա ռու նե րի թի վը, այն պես էլ քայ լեր ձեռ նար կել վաղ ման կա կան տա րի քի ե րե խա նե
րի ի նս տի տու ցի ո նալ խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի զար գաց ման ու ղ ղու թյամբ՝ բա վա րար 
չա փով թի րախ խմ բե րի ան ձանց ներգ րա վե լու և շո շա փե լի փո փո խու թյուն ներ ար ձա
նագ րե լու հա մար։

110. Պտ ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի վե րա բե րյալ ներ կա ի րա վա կան կար գա վո
րում ե րը ու նեն ո րո շա կի դրա կան ազ դե ցու թյան՝ մաս նա վո րա պես, վկա յում են եր ևույ թի 
դեմ պայ քա րե լու՝ պե տու թյան հաս տա տա կա մու թյու նը։ Մյուս կող մից՝ բժշ կի ա բոր տից 
ա ռաջ տրա մադր վող խորհր դատ վու թյան ծա վա լը և բո վան դա կու թյու նը մե ծա մա սամբ 
կախ ված է նրա շար ժա ռիթ նե րից, ար ժեք նե րից և մո տե ցում ե րից, ին չը ռիս կեր է պա
րու նա կում։



38

 7. Ա ՌԱ ՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

111. Ս տորև ներ կա յաց ված են պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան և պտ ղի սե ռով պայ մա
նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման կան խար գել ման քա ղա քա կա նու
թյան և ծրագ րե րի, ի նչ պես նաև տրա մա խաչ վող գեն դե րային խն դիր նե րի վե րա բե րյալ 
ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք ու ղղ ված են դե րա կա տար նե րի լայն խմ բի, այդ թվում՝ պե
տա կան մար մին նե րին, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կա ռույց նե րին և մի ջազ
գային զար գաց ման գոր ծըն կեր նե րին:

112. Պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան և պտ ղի սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար
հես տա կան ը նդ հատ ման կան խար գել ման, ար դյունք նե րի կա յու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու 
նպա տա կով ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել հա մա պար փակ հան րային քա ղա քա կա նու թյան 
և ծրագ րե րի շա րու նա կա կա նու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, ան հրա ժեշտ է. 

• ըն դու նել պտ ղի սե ռի խտ րա կան ը նտ րու թյան և սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան 
ար հես տա կան ը նդ հա տում ե րի կան խար գել մա նը ու ղղ ված 20182022թթ. միջ նա ժամ
կետ գոր ծո ղու թյուն նե րի ազ գային ծրա գի րը, ո րը կծա ռայի որ պես հե տա գա գոր ծո
ղու թյուն նե րի ճա նա պար հային քար տեզ.

•  շա րու նա կել քն նար կում ե րը հա վա քագր ված փաս տա կան հեն քե րի հի ման վրա հան
րային քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ ման նպա տա կով, մաս նա վո րա պես՝ օգ տա գոր ծե
լով վաղ ման կա կան տա րի քի ե րե խայի խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան 
բարձ րաց մանն ու ղղ ված ծախ սար դյու նա վե տու թյան, և առ կա այլ հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը; 

• ու շադ րու թյան կենտ րո նում պա հել քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշա կու մը, ու ղղ ված կա
նանց՝ ըն տա նե կան կյանքն ու աշ խա տան քը հա մադ րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի ը նդ
լայն մա նը.

•  հա մա կարգ ված և հա մա լիր մո տե ցում ցու ցա բե րել կա նանց և տղա մարդ կանց հա վա
սար հնա րա վո րու թյուն ներն ա պա հո վող պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ա պա հով
ման ա ռու մով՝ նե րա ռյալ կա նանց ներգ րա վա ծու թյու նը քա ղա քա կան և տն տե սա կան 
կյան քում, աշ խա տա շու կա յում կա նանց ա ռա վել ե կամ տա բեր և ղե կա վար դե րե րում 
ներգ րա վե լու խրա խու սում.

•  հա մա կարգ ված աշ խա տան քի և առ կա հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի հի ման վրա 
ձևա վո րել հան րային ի րա զեկ ման նոր ու ղերձ ներ, մաս նա վո րա պես` աղ ջիկ ե րե խայի 
ա րժ ևոր ման, գեն դե րային խտ րա կա նու թյան բա ցառ ման, կնոջ որ պես ե կա մուտ վաս
տա կո ղի դե րի հաս տատ ման, ի նչ պես նաև ծնե լի ու թյան բարձ րաց ման ա ռու մով, մի
ա ժա մա նակ, հան րային ի րա զեկ ման և շա հե րի պաշտ պա նու թյան աշ խա տանք նե րում 
ներգ րա վե լով ի նս տի տու ցի ո նալ գոր ծըն կեր նե րի, այդ թվում՝ կր թա կան հաս տա տու
թյուն նե րին և Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուն.

•  շա րու նա կել կար ծիք ձևա վո րող նե րի, ո րո շում կա յաց նող նե րի և հիմ ա կան դե րա կա տար
նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը։ Այդ թվում՝ զար գաց նել ման կա բար ձագի նե կո լո
գի ա կան հաս տա տու թյուն նե րի բժիշկ նե րի հա ղոր դակ ցու թյան հմ տու թյուն նե րը՝ կա նանց 
հա վա սա րակշռ ված և լի ար ժեք տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լու ա ռու մով.
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113.  Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է շա րու նա կել մշ տա դի տարկ ման աշ խա տանք նե րի ի րա
կա նա ցու մը՝ կա տա րո ղա կա նի ներ կա յաց ման, փոր ձից դա սեր քա ղե լու և հե տա գա աշ
խա տան քը բա րե լա վե լու հա մար։ Այս ա ռու մով ա ռա ջարկ վում է .

• մշ տա դի տարկ ման աշ խա տանք նե րի պլա նա վո րու մը նե րա ռել շա հագր գիռ պե տա կան 
և հա սա րա կա կան կա ռույց նե րի ա մե նա մյա գոր ծա ռույթ նե րում.

•  պե տա կան (հան րային) ծրագ րե րի մշակ ման փու լում դրանց մեջ նե րա ռել գնա հատ
ման հս տակ և չա փե լի ցու ցա նիշ ներ.

• ու շադ րու թյան կենտ րո նում պա հել Կա ռա վա րու թյան N 534Ն ո րոշ ման հա վել ված 
23ի կա տար ման ըն թաց քում ի հայտ ե կած դժ վա րու թյուն նե րը և գրանց ված լա վա
գույն փոր ձը՝ ծրա գի րը հե տա գա յում ա ռա վել ար դյու նա վետ և լայ նա ծա վալ դարձ նե լու 
ա կն կա լի քով։

114.  Վեր ջա պես, ան հրա ժեշտ է խո րաց նել առ կա ի նս տի տու ցի ո նալ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը։ 
Թեև ո լոր տի շա հագր գիռ կող մերն ու նեն ը նդ հա նուր նպա տակ, դրան հաս նե լու ու ղի
նե րում առ կա են տա րա ձայ նու թյուն ներ։ Այս ա ռու մով ա ռա ջարկ վում է շա րու նա կել և 
ա ռա վել ակ տի վաց նել ո լոր տային աշ խա տան քային խմ բե րի հան դի պում ե րը և քն նար
կում ե րը։
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8.  ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1. Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի 
մասնակիցների ցանկ89 

Ա ՆՈՒՆ ԱԶ ԳԱ ՆՈՒՆ ՊԱՇ ՏՈՆ, ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹՅՈՒՆ

Ա նի Հա րու թյու նյան Ծ րագ րի հա մա կար գող, «Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿ

Ար մե նու հի Թա նա շյան Ըն տա նի քի, կա նանց և ե րե խա նե րի հիմ ա հար ցե րի վար չու թյան պե տի 
տե ղա կալ, կա նանց հիմ ա հար ցե րի բաժ նի պետ, ՀՀ Ա ՍՀՆ

Ար մի նե Մխի թա րյան
Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան և սո ցի ա լա կան ի նո վա ցի ա նե րի բաժ նի 
պետ, ՀՀ Ա ՍՀՆ Աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
ազ գային ի նս տի տուտ

Գա յա նե Ա վա գյան Մոր և ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման վար չու թյան մայ րա կան և 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման բաժ նի պետ, ՀՀ ԱՆ

Դի ա նա Ա նդ րե ա սյան
Տե ղե կատ վա կան և վեր լու ծա կան կենտ րո նի տնօ րեն, ՀՀ ԱՆ Ա կա դե մի
կոս Ս. Ավ դալ բե կյա նի ան վան Ա ռող ջա պա հու թյան ազ գային ի նս տի տու
տի

Ի ռեն Սարգ սյան Կր թու թյան և ե րի տա սար դու թյան հար ցե րով փոր ձա գետ, « Սեյվ դը չիլդ
րեն» կազ մա կեր պու թյան հա յաս տա նյան ներ կա յա ցուց չու թյուն

Լու սի նե Սարգ սյան Ի րա վա կան վեր լու ծու թյան վար չու թյան պետ, Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի գրա սե նյակ

Կա րի նե Կու յում ջյան Մար դա հա մա րի և ժո ղովր դագ րու թյան բաժ նի պետ, ՎԿ

Կա րի նե Սա րի բե կյան Մոր և ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման վար չու թյան պետ, ՀՀ ԱՆ

Նաի րա Ա ռա քե լյան Տ նօ րեն, «Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿ

Նաի րա Բու բու շյան Աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան վար չու թյան զբաղ վա ծու թյան բաժ նի 
գլ խա վոր մաս նա գետ, ՀՀ Ա ՍՀՆ

Նա րի նե Բեգ լա րյան
Ծ րագ րի հա մա կար գող, ԵՄ կող մից ֆի նան սա վոր վող «Տ ղա նե րի նա
խա պատ վու թյան և աղ ջիկ նե րի թե րարժ ևոր ման կան խար գել մանն ու ղղ
ված գլո բալ ծրագ րի», ՄԱԲՀ Հա յաս տան

Ն վարդ Մա նա սյան Գեն դե րային հար ցե րի պա տաս խա նա տու, Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ
մա կեր պու թյան ման կա կան հիմ ադ րամ

Շու շա նիկ Սարգ սյան
Տե ղե կատ վա կան և վեր լու ծա կան կենտ րո նի հա մա կար գի գոր ծու նե ու
թյան գնա հատ ման բաժ նի մաս նա գետ, ՀՀ ԱՆ Ա կա դե մի կոս Ս. Ավ դալ
բե կյա նի ան վան Ա ռող ջա պա հու թյան ազ գային ի նս տի տու տի

Վա հան Ա սատ րյան Հե տա զո տու թյուն նե րի և զար գաց ման բաժ նի ղե կա վար, տնօ րեն նե րի 
խորհր դի ան դամ, ՄԶՄԿ

Վա նիկ Բա բա ջա նյան ժո ղովր դագ րու թյան բաժ նի պետ, ՀՀ Ա ՍՀՆ

Ս ևան Պետ րո սյան
Ծ րագ րի ղե կա վար, Հո գա տա րու թյուն հա նուն հա վա սա րու թյան ծրա
գիր, « Վորլդ Վիժն» մի ջազ գային բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյան 
հա յաս տա նյան ներ կա յա ցուց չու թյուն
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9.  ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2. Ա նա նուն հար ցազ րույց նե րին մաս նակցած 
բժիշկների մաս նա գի տու թյուն նե րի և 
զբաղեց րած պաշ տոն նե րի բաշ խու մը90

Գի նե կո լոգ ներ 10 Այդ թվում՝ կա տա րում են 
ա բորտ 8

Այդ թվում՝ ու նեն վե րահս կո
ղա կան գոր ծա ռույթ ա բորտ 
ի րա կա նաց նող գի նե կո լոգ նե
րի հան դեպ (բաժ նի վա րիչ, 
և/ կամ ծնն դա տան տնօ րեն)

2

Հա րա կից (օ րի նակ՝ 
ու լտ րա ձայ նային) 
հե տա զո տու թյուն 
ի րա կա նաց նեղ 
բժիշկ ներ

2

Այդ թվում՝ մաս նակ ցում 
են ա բորտ ի րա կա նաց նող 
պա ցի ենտ նե րին բժշ կա
կան խորհր դատ վու թյան 
տրա մադր մա նը

2

Այդ թվում՝ ու նեն վե րահս կո
ղա կան գոր ծա ռույթ ա բորտ 
ի րա կա նաց նող գի նե կո լոգ նե
րի հան դեպ (բաժ նի վա րիչ, 
և/ կամ ծնն դա տան տնօ րեն)

0

Հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը 12
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