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Ծանոթագրություն 
Մշտադիտարող խումբ. Գորիսի կանանց զարգացման «Ռեսուրս կենտրոն» 

հիմնադրամ, «Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ, «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ, 

«Կանանց իրավունքների կենտրոն» ՀԿ, «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն 

Հայաստան» ՀԿ, «Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» ՀԿ, 

«Հանրային տեղեկատվության և գիտելիքի կարիք» ՀԿ,  «Հասարակություն 

առանց բռնության» ՀԿ 

Հետազոտողներ. Սյուզաննա Սիրադեղյան, («Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ), 

Քնարիկ Մկրտչյան («Կանանց ռեսուրսային կենտրոն Հայաստան» ՀԿ) 

Մշտադիտարկման աշխատանքների համակարգողներ. Աննա Նիկողոսյան և 

Լիդա Մինասյան, («Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ)  

Խոսք երախտագիտության.  ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ Հայաստանում 

մշտադիտարկում իրականացնող խումբը ցանկանում է իր 

երախտագիտությունը հայտնել Եվրոպայի անվտանգության և 

համագործակցության կազմակերպության երևանյան գրասենյակին սույն 

զեկույցի պատրաստման աշխատանքները ֆինանսավորելու և աջակցելու 

համար:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Սույն զեկույցի մեջ արտահայտված տեսակետները, մեկնաբանություններն ու 

եզրակացությունները հեղինակներինն են և կարող են չհամընկնել ԵԱՀԿ 

տեսակետների հետ: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի (այսուհետ ՄԱԿ 

ԱԽ) 1325 բանաձևի շուրջ ՀՀ քաղաքացիական հասարակության մշտադիտարկում 

իրականացնող խմբի կողմից պատրաստված զեկույցի նպատակն է անդրադառնալ Լեռնային 

Ղարաբաղի շուրջ գոյություն ունեցող հակամարտության՝ կանանց վրա ունեցած 

ազդեցությանը, կանանց հասարակական-քաղաքական մասնակցությանը, կանանց 

նկատմամբ բռնություների հաճախականությանը, տեսակներին, ինչպես նաև 

փոխկապակցվածությանը չլուծված հակամարտության հետ, պատերազմի ակտիվ փուլի 

ավարտից հետո կանանց նկատմամբ առկա մարտահրավերներին և խնդիրներին, 

գենդերային քաղաքականության մեջ առկա իրավական բացերին: ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի` 

քաղաքացիական հասարակության զեկույցի միջոցով մշտադիտարկում իրականացնող 

խումբը նպատակ է հետապնդում նպաստել  ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ քաղաքացիական 

հասարակության և պետական կառույցների ներկայացուցիչներից կազմված 

աշխատանքային խմբի և գործողությունների ազգային ծրագրի ստեղծմանը: 

Սույն զեկույցի շրջանակներում իրականացված հետազոտության արդյունքները ցույց 

տվեցին, որ որոշումների կայացման և խաղաղարարական գործընթացներում կանանց 

մասնակցության մակարդակը խիստ ցածր է, և նշված ոլորտներում գրանցվում է կանանց 

ներգրավվածության դանդաղ աճ: Ավելին, հակամարտության ակտիվ փուլի ավարտից հետո 

կանանց առջև ծառացած սոցիալ-տնտեսական, հոգեբանական և առողջական խնդիրները 

անհրաժեշտ ուշադրության չեն արժանացել: Չեն եղել և մինչ օրս ստեղծված չեն  

արդյունավետ մեխանիզմներ պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած իրավախախտումներն 

արձանագրելու, հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու և զոհերին 

անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու համար: Դաշտային հետազոտության շրջանակներում 

իրականացված ֆոկուս խմբերի արդյունքում պարզ դարձավ, որ ներկայումս սահմանային 

գյուղերի բնակիչների, մասնավորապես կանանց սոցիալ-տնտեսական վիճակը խիստ ծանր 

է: Ըստ հետազոտության արդյունքների հակամարտությունից անմիջապես տուժած անձանց 

համար օրենքով նախատեսված արտոնությունները կամ չեն իրականացվում կամ 

իրականացվում են մասնակիորեն:   

 Զեկույցի եզրափակիչ մասում մշտադիտարկում իրականացնող խմբի կողմից 

ներկայացված է առաջարկությունների ցանկ, որն ուղղված է ՀՀ պետական կառույցներին, 

քաղաքացիական հասարակությանը և միջազգային հանրությանը: Առաջարկություններում 

ներկայացված են հստակ քայլեր՝ նշված ոլորտի ներկայացուցչների համար, որոնք 

նպատակաուղղված են զեկույցում ներկայացված խնդիրների լուծմանը:  
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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ա. Զեկույցի նախաձեռնումը  

2013 թ-ի գարնանը Կվիննա տիլլ Կվիննայի1 կողմից Երևանում կազմակերպվեց 

վերապատրաստման դասընթաց, որի նպատակն էր մասնակից ավելի քան 15 

քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին 

ծանոթացնել ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևին և «Կին խաղաղարարների համաշխարհային ցանցի» 

կողմից մշակված ցուցիչներով զեկույց պատրաստելու հմտություններին: Դասընթացի 

կարևորագույն արդյունք հանդիսացավ մի շարք ՀԿ-ների կողմից մշտադիտարկում 

իրականացնող խմբի ստեղծումը, որը հենց 2013թ-ին ձեռնամուխ եղավ զեկույցի 

պատրաստմանը: Արդյունքում ստեղծվեց ՀՀ քաղաքացիական հասարակության ՄԱԿ ԱԽ 

1325 բանաձևի շուրջ մշտադիտարկում իրականացնող խմբի հայաստանյան ՔՀ առաջին 

զեկույցը: Վերջինս համարվում է պատերազմական ակտիվ փուլի ավարտից հետո այն 

սակավաթիվ փաստաթղթերից մեկը, որն անդրադառնում է հայ կանանց վրա կոնֆլիկտի 

ունեցած ազդեցությանը, ինչպես նաև կանանց հասարակական-քաղաքական կյանքին, 

որոշումների ընդունման և բանակցային գործընթացներին ունեցած մասնակցությանը: 

Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է մշտադիտարկում իրականացնող խմբի կողմից 

ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ պատրաստած 2-րդ զեկույցը: Հարկ է նշել, որ առաջին զեկույցը 

ներկայացվել և մաս է դարձել «Կին խաղաղարարների համաշխարհային ցանցի» կողմից 

պատրաստվող ամենամյա միջազգային զեկույցին՝ նվիրված ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևին: Սույն 

զեկույցն ամփոփում է 2014թ-ի դրությամբ հայ կանանց վրա հակամարտության ունեցած 

ազդեցության մասին քանակական և որակական տեղեկությունը, կանանց քաղաքական և 

հասարակական ակտիվության դինամիկան, կանանց հիմնախնդիրները:  

 

Բ. Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձև2 

Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհուրդը «Կանայք, 

խաղաղություն և անվտանգություն» օրակարգին վերաբերող առաջին բանաձևն ընդունել է 

2000թ-ի հոկտեմբերի 31-ին: 1325 բանաձևն ընդգծում է կանանց դերը հակամարտության 

լուծման, խաղաղարարական, խաղաղաշինական և բանակցային գործընթացներում, խիստ 

կարևորում է կանանց հավասար մասնակցությունը նշված բոլոր գործընթացներում՝ որպես 

անվտանգության և խաղաղության հաստատման կարևորագույն երաշխիք: Բանաձևն 

ընդգծում է կոնֆլիկտի՝ կանանց վրա ունեցած տարբերվող և առավել կործանարար 

ազդեցությունը: Բանաձևը կոչ է անում ՄԱԿ անդամ բոլոր պետություններին և 

դերակատարներին ձեռք առնել անհրաժեշտ բոլոր քայլերը՝ ապահովելու կանանց և 

աղջիկների անվտանգությունը և հավասար մասնակցությունը որոշումների կայացման և 

բանակցային գործընթացներում:  

Բանաձևն ունի 4 հիմնասյուն: Դրանք են. 

Մասնակցություն. ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևը կոչ է անում բոլոր անդամ պետություններին և այլ 

դերակատարներին ստեղծել անհրաժեշտ մեխանիզմներ ազգային, տարածաշրջանային և 

միջազգային մակարդակներում որոշումների ընդունման գործընթացներում կանանց 

                                                           
1 http://kvinnatillkvinna.se/en/, բացված է՝ 13.12.2015 
2 http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/, բացված է 10.12.2015   

http://kvinnatillkvinna.se/en/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
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մասնակցության բարձրացմանը նպաստելու համար3: Բանաձևը կոչ է անում ապահովել 

կանանց հավասար մասնակցությունը հակամարտությունների կառավարման, 

կանխարգելման և կարգավորման գործընթացներում: Կանայք պետք է ներգրավված լինեն 

որպես ոստիկանության ներկայացուցիչներ, մարդասիրական անձնակազմի անդամներ, 

ռազմական դիտորդներ և այլն (ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձև, կետ 4)4:  

 

Պաշտպանություն. ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևը կոչ է անում անդամ պետություններին և այլ 

դերակատարներին ստեղծել հատուկ մեխանիզմներ կանանց համար արդյունավետ 

պաշտպանություն ապահովելու համար: Կանայք և աղջիկները ռազմական 

հակամարտությունների ժամանակ պետք է պաշտպանված լինեն սեռական բռնությունից, 

բռնաբարությունից և գենդերային հիմք ունեցող այլ բռնություններից: Նրանց 

անվտանգությունն անհրաժեշտ է պահպանել նաև արտակարգ և ճգնաժամային 

իրավիճակներում5:  

 

Կանխարգելում. ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևը կոչ է անում անդամ պետություններին և այլ 

դերակատարներին բարելավել միջամտության ռազմավարությունները՝ կանանց նկատմամբ 

սեռական և գենդերային բռնությունները կանխարգելելու նպատակով: Հիմնական մեթոդները 

պետք է ընդգրկեն միջազգային իրավունքի և միջազգային մարդասիրական օրենքները 

ոտնահարողների` օրենքի շրջանակներում հետապնդումը և պատասխանատվության 

ենթարկելը: Անդամ պետությունները պետք է խթանեն ազգային պատժիչ օրենքների 

ընդունումը և իրականացումը, ինչպես նաև աջակցեն ազգային մակարդակում 

իրականացվող կանանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված գործողություններին 

(ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձև, կետ 9,10)6: 

 

Վերականգնում. ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևը կոչ է անում անդամ պետություններին և այլ 

դերակատարներին ստեղծել վերականգմանն ու օգնության տրամադրմանն ուղղված հատուկ 

մեխանիզմներ՝ ներպետական և միջազգային ճգնաժամերի հաղթահարման գործընթացներին 

գենդերային զգայունություն հաղորդելու համար: Սա իր հերթին նշանակում է, որ, օրինակ, 

անդամ երկրները պետք է հաշվի առնեն փախստական ճամբարներում կանանց և աղջիկների 

հատուկ կարիքները7:  

 

 

 

 

Գ. ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևը Հայաստանում  

                                                           
3 Sudhakar, N., & Worden, S. (11 August, 2010). United States Institute for Peace. Retrieved 5 April, 2014 from United 

States Institute for Peace Web site: http://www.usip.org/ 
4 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf, բացված է՝ 10.12.2015 
5 Kelly, J. (28 May, 2010). Unites States Institute for Peace. Retrieved 5 April, 2014 from Unites States Institute for Peace 

Web site: http://www.usip.org/ 
6 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf, բացված է՝ 10.12.2015 
7 Stedman, B. (11 January, 2011). United States Institute for Peace. Retrieved 5 April, 2014 from United States Institute for 

Peace Web site: http://www.usip.org/  

http://www.usip.org/
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.usip.org/
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ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի դրույթների իրականացման համար անդամ պետություննեը 

պետք է ստեղծեն գործողությունների ազգային ծրագիր: Ըստ ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 25-րդ 

հոդվածի` «Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամները համաձայնության են 

գալիս ենթարկվել Անվտանգության խորհրդի որոշումներին և կատարել դրանք»8: 

Հայաստանի Հանրապետությունը, հանդիսանալով ՄԱԿ անդամ պետություն և լինելով ԼՂ 

շուրջ չլուծված հակամարտության ազդեցության կրողներից մեկը, դեռևս չի մշակել ՄԱԿ ԱԽ 

1325 բանաձևի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագիր: Ավելին, պետական 

մարմինների շրջանում չկա հստակ քայլերի կատարմանը՝ մասնավորապես 

գործողությունների ազգային ծրագրի ստեղծմանն ուղղված նախաձեռնողականություն, որն 

էլ իր հերթին ուղղված կլինի ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի դրույթների իրականացմանը:  

Սույն զեկույցը հանդիսանում է այն քիչ փաստաթղթերից մեկը, որը, անդրադարձ 

կատարելով ՀՀ-ում «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն»9 օրակարգին, 

ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ակտիվ փուլի ավարտից հետո 

կանանց առջև ծառացած հիմնախնդիրները և մարտահրավերները: Ավելին, փաստաթղթում 

անդրադարձ է կատարվում հակամարտությունից ուղղակիորեն և անուղղակիորեն տուժած 

կանանց՝ հասարակական-քաղաքական կյանքի տարբեր ոլորտներում ունեցած 

հիմնախնդիրներին: Կարևոր է նշել այն հանգամանքը, որ այս զեկույցն ուղեցույց կարող է 

հանդիսանալ ինչպես կանանց իրավունքների պաշտպանության և խաղաղաշինության 

ոլոտներում ակտիվ անհատներին և կազմակերպություններին, այնպես էլ ՀՀ պետական 

տարբեր մարմիններին: Զեկույցի վերջում ներկայացված հանձնարարականները հստակորեն 

նշում են անհրաժեշտ այն քայլերը, որոնք շահագրգիռ տարբեր կողմեր պետք է կատարեն՝ 

զեկույցում արծարծված հիմնախնդիրները լուծելու և կանանց առկա իրավիճակը 

բարելավելու համար: Մեկ այլ կարևոր փաստ է համարվում այն, որ սույն զեկույցը 

հանդիսանում է  ՀՀ քաղաքացիական հասարակության մշտադիտարկում իրականացնող 

խմբի թիմային աշխատանքի արդյունք:   

 

Դ. Արդյունքների համառոտ նկարագրություն 

ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ իրականացված մշտադիտարկման շրջանակներում 

անդրադարձ է կատարվել մի քանի հիմնական ոլորտների՝ կանանց մասնակցությանը 

որոշումների կայացման և խաղաղարարական գործընթացներին, կանանց և աղջիկների 

պաշտպանությանը և գենդերային հիմք ունեցող բռնությունների կանխարգելմանը, 

վերականգնմանն ուղղված մեխանիզմների առկայությանը, ինչպես նաև կանանց վրա 

հակամարտության ունեցած ազդեցությանը: Մշտադիտարկման արդյունքները ցույց տվեցին, 

որ մինչ օրս ԼՂ չլուծված հակամարտությունը շարունակում է բացասական ազդեցություն 

ունենալ կանանց վրա: Իրավիճակը հատկապես սուր է սահմանային գոտիներում: Ըստ 

դաշտային հետազոտությունների արդյունքների՝ հակամարտությունն աղետալի 

ազդեցություն է ունեցել և մինչ օրս շարունակում է բացասական ազդեցություն ունենալ 

կանանց առողոջության վրա, ինչն էլ ավելի է սրվում վատ սոցիալ-տնտեսական պայմանների 

պատճառով: Մեկ այլ խնդիր է հանդիսանում բուժօգնության անհասանելիությունը, որը մի 

                                                           
8 http://www.un.am/res/UN%20Treaties/Charter_arm_unicode.pdf, բացվել է՝ 13.12.2015  
9 Ավելի մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղմամբ http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/wps.shtml, բացվել է՝ 

13.12.2015 

http://www.un.am/res/UN%20Treaties/Charter_arm_unicode.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/wps.shtml
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կողմից պայմանավորված է միջոցների սղությամբ, իսկ մյուս կողմից սահմանային գոտի 

լինելու և հեռավորության պատճառով:  

Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ կանանց մասնակցությունը 

բավականին ցածր է որոշումների ընդունման և խաղաղարարական գործընթացներում: ՀՀ 

տարբեր ոլորտներում կանանց ընդգրկվածության մակարդակը բարձր պաշտոններում խիստ 

ցածր է: Բացի այդ կանայք դուրս են մնում բանակցային գործընթացներից թե՛ ներպետական, 

թե՛ միջազգային մակարդակներում: 

Մշտադիտարկման արդյունքները ցույց տվեցին, որ չնայած այն հանգամանքին, որ 

հակամարտությունը մինչ օրս ավարտված չէ, այնուամենայնիվ, ստեղծված չեն արդյունավետ 

մեխանիզմներ կանանց և աղջիկների անվտանգությունն ապահովելու և հետագա 

բռնությունները կանխելու համար:  

      

Ե. Կառուցվածքի նկարագրություն 

Սույն զեկույցի պատրաստման հիմքում ընկած են «Կին խաղաղարարների 

համաշխարհային ցանցի» կողմից մշակված ցուցիչները10: Զեկույցը բաղկացած է ներածական 

բաժնից, որտեղ ներկայացված են ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի հիմնական սկզբունքները, 

բանաձևի իրականացման մակարդակը, ինչպես նաև նրա արդիականությունը Հայաստանի 

համար: Առանձին բաժնով ներկայացված է նաև հետազոտության իրականացման 

մեթոդաբանությունը:  

Զեկույցի հիմնական մասը սկսվում է հակամարտության համառոտ ակնարկով: Բացի 

պատմական հակիրճ նկարագրությունից՝ անդրադարձ է կատարվում նաև 

հակամարտության ներկա փուլին` 2014թ-ի իրադարձություններին: Սույն զեկույցի 

առանձնահատկություններից է այն, որ բացի ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի չորս հիմնասյուներին 

անդրադառնալուց, մանրամասնորեն ներկայացված է հակամարտության`կանանց ու 

աղջիկների վրա ունեցած ազդեցությունը: Այս հատվածում ներկայացված են այն 

հիմնախնդիրները, որոնք համարվում են հակամարտության արդյունք: Հակամարտության՝ 

կանանց վրա ունեցած ազդեցությունը պայմանականորեն բաժանված է սոցիալ-

տնտեսական, առողջական և քաղաքական մասնակցության ասպեկտների:  

Այնուհետև  ներկայացված են հետազոտության արդյունքներն ըստ 1325 բանաձևի 

«Կին խաղաղարարների համաշխարհային ցանցի» կողմից մշակված ցուցիչների:  Հիմնական 

նյութը խմբավորված և բաժինների է բաժանված ըստ ոլորտների` անվտանգության ոլորտ, 

արդարադատություն` այդ թվում սահմանադրական փոփոխություններ, կառավարման 

մարմիններ: Հաջորդող մասերում ներկայացված են հակամարտության՝ սեռական և 

գենդերային հիմք ունեցող բռնությունների վրա ունեցած ազդեցությունը: Զեկույցի կարևոր 

մաս է կազմում ՀՀ գենդերային քաղաքականության ներկայացումը: 

Եզրափակիչ մասում ներկայացված են խմբի կողմից մշակված առաջարկություններ՝ 

ուղղված քաղաքացիական հասարակությանը, ՀՀ կառավարությանը և միջազգային 

հանրությանը:   

 

 

 

                                                           
10 Տե'ս Հավելված «Գ» 
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2.ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Սույն զեկույցը պատրաստելու նպատակով իրականացվել է և´ քանակական, և´ 

որակական հետազոտություն՝ հաշվի առնելով ցուցիչների առանձնահատկությունները:  

ՀՀ-ում կանանց և տղամարդկանց տոկոսային հարաբերակցության մասին 

տեղեկություն ստանալու նպատակով նամակներ են ուղարկվել ՀՀ օրենսդիր, գործադիր, 

դատական և իրավապահ մարմիններ և միջազգային կառույցներ` Ազգային ժողովի 

աշխատակազմ, Արտաքին գործերի նախարարություն, Ազգային անվտանգության 

ծառայություն, Արդարադատության նախարարություն, Տարածքային կառավարման և 

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն, 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Ոստիկանություն, ԵԱՀԿ, ինչպես 

նաև ՀՀ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին և ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին: 

ՀՀ-ում հակամարտության ժամանակ և հակամարտության ակտիվ փուլի ավարտից 

հետո կանանց հիմնախնդիրները և հակամարտության ազդեցության հիմնական ձևերն ու 

տեսակները բացահայտելու նպատակով կատարվել են 3 ֆոկուս խումբ հանդիպումներ. 

 Առաջին ֆոկուս խումբն անցկացվել է Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղում, որտեղ  

թիրախային խմբի անդամները հակամարտության սկսվելուց առաջ և հետո այնտեղ 

բնակվող կանայք են: Ֆոկուս խմբի նպատակն է հասկանալ հակամարտության 

ունեցած ընդհանուր ազդեցությունը կանանց վրա, այն հիմնական դերային 

փոփոխությունները, որոնք կանայք ունեցել են հակամարտությունից առաջ, դրա 

ընթացքում և հետո, ինչպես նաև բացահայտել այն հիմնախնդիրները և 

մարտահրավերները, որոնց այսօր բախվում են կանայք: Ֆոկուս խումբն անցկացվել է 

2015թ-ի օգոստոսի 8-ին: Մասնակիցների քանակը` 8 կին:  

 Երկրորդ ֆոկուս խումբն անցկացվել է զինադադարի ժամանակ զոհված զինվորների 

մայրերի հետ: Նախնական նպատակն էր հասկանալ հակառակորդի նկատմամբ 

նրանց ունեցած վերաբերմունքը և նրանց ներկայիս խնդիրները, սակայն այս կանանց 

ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակի, մարգինալացվածության և անուշադրության 

մատնված լինելու պատճառով հանդիպման ժամանակ քննարման հիմնական 

առարկան կենտրոնացվեց առկա խնդիրների վրա: Ֆոկուս խումբը տեղի է ունեցել 

2015թ-ի սեպտեմբերի 26-ին: Մասնակիցների քանակը` 7 կին: 

 Երրորդ ֆոկուս խումբ հանդիպումը տեղի է ունեցել Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղի 

բուժանձնակազմի կին ներկայացուցիչների հետ, ովքեր պատերազմի ակտիվ փուլում 

գտնվել են գյուղում: Այս հանդիպման նպատակն է բացահայտել պատերազմի ակտիվ 

փուլի ժամանակ և դրանից հետո կանանց վրա հակամարտության ունեցած 

առողջական հիմնական խնդիրները, առողջապահական ծառայությունների և 

դեղորայքի հասանելիությունը, սեռական և վերարտադրողական առողջության 

հիմնախնդիրներն ու տեղեկացվածության մակարդակը: Ֆոկուս խումբը տեղի է 

ունեցել 2015թ-ի սեպտեմբերի 30-ին: Մասնակիցների քանակը` 5 կին: 

Կանանց առկա իրավիճակի, հակամարտության՝ կանանց վրա ունեցած ազդեցության 

և առկա խնդիրների մասին որակական տեղեկություն ստանալու նպատակով անցկացվել են 

փորձագիտական հարցազրույցներ «Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ խորհրդի նախագահ 
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Գյուլնարա Շահինյանի, «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն Հայաստան» ՀԿ համահիմնադիր 

Լարա Ահարոնյանի, «Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն»-ի հոգեբան-

խորհրդատու Սիրանուշ Դավթյանի, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող, մշակութային մարդաբան 

Նոնա Շահնազարյանի հետ: Այս անձանց ընտրության հիմքում ընկած է խաղաղաշինության 

և կանանց իրավունքների ոլորտում նրանց գործունեության երկարատև փորձը: 

Հետազոտության վերլուծական մասի կարևորագույն բաղադրիչ է համարվում 

մշտադիտարկում իրականացնող խմբի՝ կանանց իրավունքների ոլորտում և 

խաղաղաշինական  գործընթացներում ունեցած փորձը և դիտարկումները: 

 

3.ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 
Ա.  Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համառոտ ակնարկ 

Հայաստանի Հանրապետությունը Հարավային Կովկասի  հետխորհրդային 3 

ճանաչված պետություններից մեկն է: Այն անկայուն տնտեսությամբ և արտագաղթի բարձր 

մակարդակով երկիր է11: 2014թ. ՀՀ Համախառն ներքին արդյունքը կազմում է 10.88 մլդ. 

ամերիկյան դոլար: 1990 -2014թթ. ՀՆԱ-ի միջինացված արժեքը կազմել է  4.83 մլդ.12: Ըստ 

Տնտեսական Ազատության Գործակցի Հայաստանը 178 երկրների մեջ զբաղեցնում է 52-րդ 

տեղը, ինչը 2011թ-ից ի վեր գրանցված ամենացածր ցուցանիշն է13: Ըստ Համաշխարհային 

բանկի 2013թ. աղքատության ցուցանիշների, Հայաստանում այն 32% է14: Իսկ Ազգային 

վիճակագրական ծառայության համաձայն 2014թ-ին Հայաստանում աղքատ է բնակչության 

30%-ը15: Համաշխարհային բանկի մեկ այլ` 2014թ. տվյալներով ՀՀ բնակչությունը կազմում է  

3, 006 միլիոն մարդ16: 2011թ. մարդահամարի համաձայն Հայաստանի բնակչության էթնիկ 

կազմը հետևյալն է`  98% հայեր, 1,2% եզդիներ, 0,3% ռուսներ, 0,09% ասորիներ, ավելի քիչ 

քրդեր, ուկրաինացիներ, հույներ, վրացիներ և այլն17:   

ԼՂ հակամարտությունը  սկսվել է 1917թ-ին՝ ռուսական կայսրության անկումից և երեք 

տարածաշրջանային հանրապետությունների կազմավորումից հետո: 1920թ-ին Հարավային 

Կովկաս բոլշևիկների ներխուժումից հետո Ադրբեջանի գերագույն խորհուրդը և Ռուսական 

Կոմունիստական Կուսակցության Կովկասյան Բյուրոն 95% հայերով բնակեցված Լեռնային 

Ղարաբաղը ճանաչեցին որպես Հայաստանի մաս  (1921թ. հունիս – հուլիս): Չնայած որոշումը 

կայացվեց 1921թ. հուլիսի 4-ին, 1923թ-ի հուլիսի 7-ին18 ԼՂ-ի մի մասը, Մոսկվայում Իոսիֆ 

Ստալինի հրամանով հաստատվեց որպես ինքնավար մարզ Ադրբեջանի Խորհրդային 

սոցիալիստական հանրապետության մեջ: Սովետական իշխանության  շրջանում ԼՂ-ի 

նկատմամբ ունեցած Ադրբեջանի խտրական վերաբերմունքը բացասաբար ազդեց 

                                                           
11 Հայաստանում միգրացիայի մասին մանրամասն`տե'ս, «Հայաստանում միգրացիայի վերաբերյալ տնային 

տնտեսությունների հետազոտության մասին զեկույց», 2014, հրատարակիչ՝ Միգրացիայի միջազգային 

կազմակերպության Հայաստանի առաքելություն, հասանելի է. 

http://www.un.am/up/library/Household%20survey_arm.pdf բացված է`03/12/2015 
12 Armenia GDP, Accessed on 15.09.2015, http://www.tradingeconomics.com/armenia/gdp 
13 Տնտեսական ազատության գործակից 2015, բացված է`15.09.2015 http://www.heritage.org/index/country/armenia  
14 http://data.worldbank.org/country/armenia  բացված է`15.09.2015 
15 http://www.1in.am/1777281.html բացված է` 03/12/2015 
16 http://data.worldbank.org/country/armenia բացված է`15.09.2015 
17 http://armstat.am/file/doc/99478353.pdf բացված է`15.09.2015 
18 http://www.mfa.am/hy/artsakh/ բացված է`15.09.2015 

http://www.un.am/up/library/Household%20survey_arm.pdf
http://www.tradingeconomics.com/armenia/gdp
http://www.heritage.org/index/country/armenia
http://data.worldbank.org/country/armenia
http://www.1in.am/1777281.html
http://data.worldbank.org/country/armenia
http://armstat.am/file/doc/99478353.pdf
http://www.mfa.am/hy/artsakh/
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բնակչության վրա: Արդյունքում Ղարաբաղի բնակչության կազմը փոխվեց: 1923թ-ին հայերի 

թիվը կազմում էր ԼՂ-ի բնակչության 94,4%-ը, սակայն ըստ 1989թ-ի վիճակագրության հայերի 

թիվը նվազել էր՝  հասնելով 76,9%-ի19:  

ԼՂԻՄ – ի (Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզ) բնակչությունը և Հայաստանի 

Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության (ՀԽՍՀ) ղեկավարները բազմաթիվ 

դիմումներ են հղել ԽՍՀՄ կենտրոնական իշխանություններին՝ խնդրելով վերանայել ԼՂ-ը 

Ադրբեջանին միավորելու որոշումը, որոնք ամբողջությամբ անտեսվել կամ մերժվել են, 

պատճառ դառնալով նշված խնդրանքների նախաձեռնողների նկատմամբ կիրառվող 

հալածանքների:  «Երևանում տեղի ունեցած  խաղաղ ցույցերին հաջորդեցին ադրբեջանական 

քաղաքներ Սումգայիթի և Կիրովաբադ-Գյանջայի հայերի ջարդերը 1988թ-ին: Խորհրդային և 

ադրբեջանական համատեղ ուժով Լեռնային Ղարաբաղին սահմանակից Ադրբեջանի 

քաղաքներում և գյուղերում ապրող հայերին արտաքսեցին, իսկ 1990թ-ի հունվարին 

Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում ապրող հայերին կոտորեցին: Տասնյակ հազարավոր 

հայեր դարձան ջարդերի զոհ կամ տեղահանվեցին»20: 

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացիկ փուլը սկսվեց 1988թ-ին, երբ ի 

պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ինքնորոշման բողոքների, Ադրբեջանի ողջ 

տարածքում, մասնավորապես Սումգայիթում, Բաքվում և Կիրովաբադում ադրբեջանցի 

ղեկավարները կազմակերպեցին հայ բնակչության կոտորածներ և էթնիկ զտումներ21: 1988թ-

ին ԼՂԻՄ հայ պատգամավորները քվեարկեցին ԼՂ-ն Խորհրդային Հայաստանին միացնելու 

օգտին: Լարվածությունը սրվեց հայերի և ադրբեջանցիների միջև և միջէթնիկական 

բռնություն ծավալվեց այս երկու ազգերի միջև: 1991թ-ին Ադրբեջանը և Հայաստանը 

անկախացան Խորհրդային Միությունից: 1991թ-ի դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղում 

հայերը անկախության հանրաքվե անցկացրեցին, որի արդյունքում անկախություն 

հռչակեցին որպես Ադրբեջանից անջատ նոր պետություն: Ըստ ՀՀ պաշտոնական 

դիրքորոշման` նախկին Ադրբեջանական ԽՍՀ  տարածքում ձեւավորվեցին երկու 

իրավահավասար պետական կազմավորումներ` Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետությունը 

եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը22: Քվեարկողների ճնշող մեծամասնությունը քվեարկեց 

Լեռնային Ղարաբաղի օգտին: Տեղի ադրբեջանցիները բոյկոտեցին հանրաքվեն23: Ապա 

Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալված զինված հակամարտություն բռնկվեց մի կողմից 

Ադրբեջանի, մյուս կողմից Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության մեծամասնությունը կազմող 

հայերի, հայաստանաբնակ հայերի և սփյուռքահայերի միջև: Հազարավոր մարդիկ 

սպանվեցին և 100 հազարավորները տեղահանվեցին հակամարտության պատճառով: Բացի 

այդ Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերը նույնպես ներքաշվեցին ու մեծ վնասներ 

կրեցին:  

1994թ-ի մայիսին, Ռուսաստանի միջնորդությամբ հրադադարի մասին փաստաթուղթ 

ստորագրվեց, սակայն խաղաղություն չհաստատվեց: Հայերի վերահսկողության տակ են 

Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի գրեթե ողջ տարածքը և հայաբնակ ԼՂ-ի 

համար որպես անվտանգության երաշխիք՝ Կանաչ գոտին, այն է՝ Ադրբեջանի սահմանային 

                                                           
19 http://www.un.mfa.am/en/karabagh/ բացված է`15.09.2015 
20 http://www.anccanada.org/en/home/page/139 բացված է`15.09.2015 
21 http://www.un.mfa.am/en/karabagh/ բացված է`15.09.2015 
22 «Politique Internationale» հանդեսում տպագրված ՀՀ ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հոդվածը, որի 

հայերեն տարբերակը հասանելի է. http://mfa.am/hy/artsakh/, բացված է`15.09.2015 
23 http://www.equalpowerlastingpeace.org/five-conflicts/nagorno-karabakh/, բացված է`15.09.2015   

http://www.un.mfa.am/en/karabagh/
http://www.anccanada.org/en/home/page/139
http://www.un.mfa.am/en/karabagh/
http://mfa.am/hy/artsakh/
http://www.equalpowerlastingpeace.org/five-conflicts/nagorno-karabakh/
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ևս մի քանի շրջաններ: Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ 

բանակցություններ են ընթանում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների (ԱՄՆ, 

Ռուսաստան, Ֆրանսիա) միջնորդությամբ24:   

   Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն մինչ այժմ չի ճանաչվել ՄԱԿ-ի 

անդամ որևէ երկրի, այդ թվում Հայաստանի կողմից25: Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունը (ԼՂՀ) փաստացի անկախ պետություն է, ինչպես իր 

սահմանադրությունն է սահմանում  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ինքնիշխան, 

ժողովրդավարական, աշխարհիկ, իրավական և սոցիալական պետություն է, որտեղ 

իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին: Հանրապետությունում պետական իշխանության 

համակարգը հիմնված է օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների 

տարանջատման և հավասարակշռության սկզբունքի վրա, ինչպես նաև հանրապետական և 

տեղի ղեկավարների միջև իշխանության տեղաբաշխման վրա»26: Լեռնային Ղարաբաղը 

նախագահական հանրապետություն է՝ խորհրդարանի 33 անդամով և 3 խորհրդարանական 

խմբակցությամբ: Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թիվը 141.400 է27:  

2014թ-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի եղել սառեցված, 

քանի որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև եղած սահմանի և Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի 

երկայնքով դեռ շարունակվել են գնդակոծությունները, սահմանի վրա պատահարները 

սովորական բնույթ են կրել: 2014թ-ի օգոստոս ամսվա ընթացքում սահմանային և շփման գծի 

լարվածությունն աննախադեպ է եղել`հրադադարի պայմանագրի ստորագրումից ի վեր: 

Երկու կողմերն օգտագործում են նաև միջին և խոշոր տրամաչափի զենքեր:  Զինադադարից ի 

վեր արձանագրվել են նաև ականների պայթյունների դեպքեր, այս խոցելի տարածքների 

մեծամասնությունը սահմանամերձ գյուղերին կից են: 

Դիպուկահարների ներկայությունը և սահմանամերձ գյուղերի հաճախակի 

գնդակոծություններն ազդում են ՀՀ գյուղական համայնքների, գլխավորապես երեխաների և 

կանանց վրա, ովքեր ամենախոցելին են այս իրավիճակում:  

Հետևելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը` 1993թ-ին հարևան Թուրքիան 

նույնպես փակեց իր սահմանը Հայաստանի հետ՝ աջակցություն ցույց տալով Ադրբեջանում 

իրենց դաշնակիցներին: Փակված սահմանների պատճառով Հայաստանը հայտնվել է 

ճգնաժամային իրավիճակի մեջ և մշտապես գտնվում է բռնության սպառնալիքի տակ: 

Շարունակական հակամարտության հանգամանքն իր որոշակի ազդեցությունն է ունենում 

հայերի կյանքի տարբեր ոլորտների վրա: Ըստ Բոննի Միջազգային փոխակերպման 

կենտրոնի28 (Bonn International Center for Convention) կողմից 2014թ-ին հրապարակված 

«Ռազմականացման համաշխարհային ցուցիչի» (Global Militarization Index)` Հայաստանն 

աշխարհում համարվում է ամենամիլիտարիզացվածը Սինգապուրից ու Իսրայելից հետո29: 

                                                           
24 http://www.mfa.am/hy/international-organisations/OSCE/, բացված է`15.09.2015    

25 http://www.equalpowerlastingpeace.org/five-conflicts/nagorno-karabakh/, բացված է`15.09.2015   

26ԼՂՀ Սահմանադրություն, Գլուխ 3, http://www.president.nkr.am/en/nkr/statePower/, բացված է`15.09.2015    

27 http://www.president.nkr.am/en/nkr/statePower/, բացված է`15.09.2015   
28 Ոչ պաշտոնական թարգմանություն: 
29 http://www.peacedialogue.am/armenian/news_more_arm.php?SID=1&AID=690&TopicId=2&Language=Arm, 

բացվածէ`15.09.2015   

http://www.mfa.am/hy/international-organisations/OSCE/
http://www.equalpowerlastingpeace.org/five-conflicts/nagorno-karabakh/
http://www.president.nkr.am/en/nkr/statePower/
http://www.president.nkr.am/en/nkr/statePower/
http://www.peacedialogue.am/armenian/news_more_arm.php?SID=1&AID=690&TopicId=2&Language=Arm
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Դատելով մյուս երկրների բնակչության թվից՝ Հայաստանում միլիտարիզացիայի այսպիսի 

բարձր մակարդակը պայմանավորված է առաջին հերթին բնակչության փոքր թվաքանակով30:   

 

Բ. Զինված հակամարտության ազդեցությունը կանանց  ու աղջիկների վրա 

ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևը ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված 

առաջին բանաձևն է, որը ճանաչում է, որ զինված հակամարտությունները տարբեր 

ազդեցություն են ունենում կանանց վրա: Սա իր հերթին նշանակում է, որ կանանց՝ տվյալ 

հասարակության մեջ ունեցած դերը, նրանց նկատմամբ առկա կարծրատիպերը, 

որոշումների ընդունման գործընթացների վրա ունեցած ցածր ազդեցությունը, 

հայրիշխանությունը և այլ գործոններ ստեղծում են կանանց համար մի միջավայր, որը նրանց 

առավել խոցելի է դարձնում զինված հակամարտությունների ընթացքում:  

Հակամարտություններից տուժած գոտիներում աշխատող միջազգային ՀԿ  Կվիննա 

տիլլ Կվիննայի զեկույցները31 ոլորտում իրականացված այլ զեկույցների հետ համատեղ 

փաստում են, որ հակամարտության ժամանակ կանայք համարվում են առավել խոցելի 

խումբ: Խոցելի խմբերը ներառում են  ներքին տեղահանված անձանց (ՆՏԱ), 

փախստականներին, հակամարտությունների ընթացքում բռնաբարված կանանց և 

հակամարտությունների արդյունքում հաշմանդամություն ձեռք բերած մարդկանց: Շատ 

հաճախ պատերազմական և հետպատերազմական ծանր իրավիճակի պատճառով շատ 

կանանց համար հասանելի չեն կրթությունը, աշխատանքային հնարավորությունները, 

առողջապահությունը և բնակարանային պայմանները: 

 

Բ.1. Հակամարտության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը. 

Ղարաբաղյան հակամարտության ակտիվ փուլի ավարտից և զինադադարի ուժի մեջ 

մտնելուց հետո ոչ մի էական փորձ չի կատարվել հասկանալու հակամարտությունից 

ուղղակիորեն և անուղղակիորեն տուժած կանանց վիճակը և նրանց խնդիրները ՀՀ-ում: 

 Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցած պատերազմը  բացասական ազդեցություն 

է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա, որի 

սրացմանը նպաստում է նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ փակ սահմանները: Իրավիճակն 

առավել սուր է գյուղական շրջաններում: Սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների, գնաճի, 

աշխատանքային հնարավորությունների բացակայության, չլուծված հակամարտության 

պատճառով տարեց տարի աճում է երկրից արտագաղթողների թվաքանակը, ինչը 

լուրջխնդիր է ողջ Հայաստանի համար: 

Օրենքով սահմանված աշխատանքային պայմաններ ունեցող աշխատատեղերի 

սղության պատճառով սահմանամերձ գոտիներում և շատ այլ վայրերում կանայք հաճախ 

ստիպված են լինում աշխատել մի քանի տեղ՝ առանց գրանցման և աշխատանքային 

պայմանագրի, ինչի պատճառով հետագայում զրկվում են հղիության և ծննդաբերության 

                                                           
30 Ըստ էության սպառազինությունների ձեռքբերման համար Ադրբեջանի բյուջետային տարեկան հատկացումներն 

ավելի շատ են, սակայն Հայաստանը գտնվում է առաջատար դիրքերում՝ հաշվի առնելով Հայաստանում 

բնակչության փոքր թիվը: 
31 Տես` http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/df7f28ac89ca37bf1abd2f6c184fe1cf.pdf  ,    

http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/5c04925674920eb58467fb52ce4ef728.pdf , 

http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/b4288d9c0ec0a1841b3b3728321e7088.pdf ,  

http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915.pdf  

file:///C:/Users/User/Downloads/Equal%20Power%20-%20Lasting%20Peace.pdf բացված է`10.12.2015 

http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/df7f28ac89ca37bf1abd2f6c184fe1cf.pdf
http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/5c04925674920eb58467fb52ce4ef728.pdf
http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/b4288d9c0ec0a1841b3b3728321e7088.pdf
http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Skype/Downloads/Equal%20Power%20-%20Lasting%20Peace.pdf
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արձակուրդից, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստից, կենսաթոշակային 

նպաստից և այլ սոցիալական իրավունքներից: Այս գոտիներում աշխատող ՀԿ-ներն32 

իրականացնում են իրազեկման և կարողությունների մեծացմանն ուղղված տարաբնույթ 

ծրագրեր՝ կանանց պաշտպանված և աշխատաշուկայում մրցունակ դարձնելու նպատակով:    

 Վերոնշյալ ծրագրերի մաս են կազմում սահմանային գոտիներում բնակվող կանանց 

ձեռքի հմտությունների զարգացումը, փոքրիկ բիզնես ծրագրերի իրականացումը, որոնք 

հնարավորություն են տալիս նրանց անկախանալու և հոգալու իրենց ընտանիքների 

կարիքները: Բացի այդ, ծրագրերի մաս են կազմում նաև հայ-ադրբեջանական համատեղ  

երկխոսությանն ուղղված ջանքերը, որոնց նպատակն է թշնամու կարծրատիպային կերպարի 

կոտրումը,  հաղորդակցման եզրեր գտնելը և այլն: Նմանատիպ ծրագրի օրինակ է համարվում 

«Եվրոպական համագործակցությունը հանուն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության 

խաղաղ կարգավորման» ծրագիրը, որի շրջանակներում Կվիննա տիլլ Կվիննան 

համագործակցում էր Հայաստանից և Ադրբեջանից չորս կազմակերպությունների հետ՝ 

հակամարտությունից ուղղակիորեն տուժած երիտասարդ կանանց համար հարթակ 

ստեղծելու և տարածաշրջանում խաղաղությանն ուղղված համատեղ նախաձեռնություններ 

իրականացնելու համար33:  

Զինադադարի կնքումից հետո երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի, ինչպես նաև 

կանանց հիմնախնդիրների ոչ առաջնային լինելու պատճառով չստեղծվեցին 

համապատասխան մեխանիզմներ կանանց նյութական և հոգեբանական անհրաժեշտ 

օգնություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կատարված պատերազմական 

հանցագործությունները փաստագրելու և հանցագործներին պատժելու ուղղությամբ: 

Ստեղծված չեն նաև համապատասխան մեխանիզմներ խաղաղ բնակչության, 

մասնավորապես կանանց և աղջիկների անվտանգությունն արդյունավետորեն ապահովելու 

համար:  

Առկա իրավիճակում հատկապես խոցելի խումբ են համարվում զինադադարի 

ժամանակ զոհված զինվորների մայրերը: Նրանց հետ անցկացրած ֆոկուս խմբից34 պարզ 

դարձավ, որ այս զինվորների մայրերի (ծնողների) համար հատկապես վիրավորական է 

անուշադրության մատնված  լինելը: Նրանց համար նախատեսված սոցիալական և 

բժշկական պետական արտոնությունները շարունակաբար անտեսվում են տարբեր 

հաստատությունների և այդ հաստատությունների աշխատակիցների կողմից:   

Ֆոկուս խմբի արդյունքները ցույց տվեցին, որ այս կանայք ունեն աշխատանքային 

սահմանափակ հնարավորություններ: Աշխատաշուկայում առկա կարծրատիպերը և 

անօրինական սահմանափակումները՝ կապված կնոջ արտաքինի, տարիքի և կանանց 

նկատմամբ շարունակաբար դրսևորվող այլ կարծրատիպերի հետ, սահմանափակում են այս 

կանանց աշխատանքային հնարավորությունները: Նաև, ինչպես պարզվեց ֆոկուս խմբի 

ժամանակ, մինչև 2015թ-ի հունվար ամիսը զոհված զինվորների մայրերը (ծնողները) նպաստ 

կարող էին ստանալ միայն հետևյալ դեպքերում. եթե ծնողը հատել է կենսաթոշակային 

տարիքի  շեմը (և՛ կանանց, և՛ տղամարդկանց համար  63 տարեկան35), եթե ունի 

                                                           
32 «Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ, «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ, «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն Հայաստան» և 

«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն Շուշի» ՀԿ-ներ, «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ և այլն: 
33 http://www.epnk.org/about-us, բացված է`15.09.2015 
34 Տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 26-ին, 1325 բանաձևի մշտադիտարկման հայաստանյան խմբի նախաձեռնությամբ: 

Մասնակցեցին 7 կին, ֆոկուս խմբի տևողությունը՝ 5 ժամ: 
35 http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=64540 բացված է`15.09.2015 

http://www.epnk.org/about-us
http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=64540
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հաշմանդամության կարգ և չի աշխատում: Նպաստից  օգտվելու նպատակով կանանցից 

ոմանք ստիպված են եղել հրաժարվել իրենց աշխատանքից: Ըստ նրանց տրամադրած 

տեղեկատվության միայն 2015թ-ի հունվարից է ընդունվել նոր օրենք, ըստ որի ծնողները 

կարող են և՛ աշխատել, և՛ստանալ իրենց համար նախատեսված պետական նպաստերը36: 

Մինչդեռ, ֆոկուս խմբի մասնակից կանանցից շատերը նույնիսկ տեղյակ չէին օրենքում առկա 

այդ նոր դրույթի մասին:  

Մեկ այլ խնդիր է այս կանանց համար համարվում այն, որ իրենց զավակների 

նպաստները, ովքեր զոհվել են մարտական և ոչ մարտական պայմաններում տրվում են ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության 

պետական ծառայության կողմից: Կանանց համար վիրավորական է ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական 

ծառայության կողմից նպաստ ստանալը, որովհետև ստացվում է, որ իրենց զավակները 

մահացել են և ոչ թե` զոհվել: Ըստ կանանց խոսքերի, սա վիրավորական է նրանց համար, 

որովհետև նրանք պետության կողմից չեն դիտարկվում որպես ուրույն կարգավիճակ ունեցող 

խումբ: 

Սահմանամերձ Ոսկեպար համայնքում անցկացված ֆոկուս խմբի քննարկման 

ժամանակ կանայք նշեցին գյուղում արտագաղթի հիմնախնդիրը, որի պատճառ 

հավասարապես տեսնում էին և՛ սահմանային գնդակոծությունները, և՛ սոցիալ-տնտեսական 

վիճակը: Ավելին, ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակը պայմանավորում են տարածքի՝ 

ներդրումների համար ռիսկային լինելու և կյանքի ցածր որակի հետ, ինչը նկատելի է ողջ 

երկրում: Սոցիալ-տնտեսական խնդիրներն առավել սուր են արտահայտված ՀՀ սահմանային 

գոտիներում, սակայն Ոսկեպարի բնակիչներն ընդհանրացնում են՝ նշելով, որ իրավիճակը 

վատ է ամբողջ երկրում37: 

Սահմանամերձ համայնքներում՝ հատկապես շփման գծում, 2014թ-ի երկրոդ կեսին 

տեղի ունեցած  սրացումների ֆոնին կանայք ավելի են ծանրաբեռնվել, քանի որ 

տղամարդկանց մեծ մասն արտագնա աշխատանքի է, իսկ կանայք ստիպված են կրել ոչ 

միայն իրենց ընտանիքների հոգսերը, այլև պետք է գնդակոծությունների ժամանակ 

երեխաների ու ծերերի անվտանգության մասին հոգ տանել38: 

Ըստ նախորդ տարիներին արված հետազոտությունների` ՀՀ ամենաշատ 

սահմանամերձ բնակավայրեր ունեցող Տավուշի մարզն ամենացածր բնական աճ 

ունեցողներից է39: Տոկոսային հարաբերակցությամբ ՀՀ երեխաների ընդհանուր թվի  միայն 

4%-ն է բնակվում ՀՀ Տավուշի մարզում40: Ըստ ԱՎԾ 2014թ-ի ցուցանիշների Տավուշի, Սյունիքի 

և Վայոց Ձորի մարզերն ունեն ծնելիության հանրապետականից ցածր մակարդակ: 2014թ-ին 

Տավուշի մարզը նաև մահացության ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող մարզերի շարքերում է41: 

 

 

                                                           
36 http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=119 բացված է`15.09.2015   
37 Ֆոկուս խումբ, օգոստոս, Ոսկեպար 
38 Ֆոկուս խումբ, օգոստոս, Ոսկեպար 
39 http://unfpa.am/sites/default/files/DemSituation_2011-Jan-1_2.pdf բացված է` 15.09.2015 
40 ՀՀ ԱՎԾ, Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրան-Հայաստան, Համաշխարհային բանկ, «Հայաստանի 

սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական և վերլուծական զեկույց, 2010, Հասանելի է` 

http://www.eiu.am/files/1400_0_Social-Snapshot-and-Poverty-2009.pdf  բացված է` 18.10.2015    
41 http://news.am/arm/news/250605.html , բացված է` 18.10.2015,   

http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=119
http://unfpa.am/sites/default/files/DemSituation_2011-Jan-1_2.pdf
http://www.eiu.am/files/1400_0_Social-Snapshot-and-Poverty-2009.pdf
http://news.am/arm/news/250605.html
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Բ.2. Հակամարտության ազդեցությունը կանանց քաղաքական մասնակցության վրա  

Հայաստանում կանանց նկատմամբ առկա վերաբերմունքը բացասական 

ազդեցություն է ունենում քաղաքական կյանքում կանանց ակտիվ մասնակցության վրա: 

Երկրում կանանց կարևորագույն առաքելությունն է համարվում լավ մայր և լավ կին լինելը: 

Հակամարտության բացառիկ և փակ բնույթի պատճառով, ինչպես նաև ստորև նշված մի շարք 

գործոններով պայմանավորված կանայք դուրս են մնում բանակցային գործընթացներից և 

որոշումների կայացման վրա նկատելի ազդեցություն ունենալու հնարավորությունից42:   

 Ընտանիքներում հայ կանանց և աղջիկների նկատմամբ առկա խտրական 

վերաբերմունքը.  նկատելի է ի ծնե և նույնիսկ շատ ավելի վաղ, ինչի վառ ապացույցն 

են համարվում հղիության՝ սեռի վրա հիմնված ընդհատումների խիստ 

տարածվածությունը ՀՀ-ում43: Ավելի նախընտրելի է տղա երեխան, որովհետև նա 

երկրի համար ապագա զինվոր է, տոհմի շարունակողը և ծնողների մասին հոգ 

տանողը: 

 Դեռևս վաղ տարիքից աղջիկներին չխրախուսելը և ավելի պասիվ, ոչ առաջնորդական 

դերեր սովորեցնելը. սոցիալականացման համար պատասխանատու տարբեր 

հաստատություններ, որոնցից կարելի է հատկապես առանձնացնել ընտանիքը, 

դպրոցը, եկեղեցին և այլն, հայ կանանց սովորեցնում են լինել զուսպ ինչպես առօրյա, 

այնպես էլ գործնական կյանքում: Ըստ տարածված կարծիքի՝ իսկական հայ կինը 

պետք է նախ և առաջ լինի լավ մայր երեխաների և ընտանիքի համար և լավ կին 

ամուսնու համար, իսկ գործնական կյանքում առաջընթաց ունենալը և, հատկապես, 

քաղաքականությամբ զբաղվելը համարվում են ոչ ցանկալի այլընտրանքներ: Ավելին, 

չամուսնացած կինը համարվում է ոչ լիարժեք և չկայացած մարդ: Բացի այդ, 

դաշտային հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ շատ կանայք, 

հակամարտության արդյունքում ընտանիքում առաջնորդի դեր ստանձնելով, իրենց 

չեն համարում հակամարտության ակտիվ մասնակից: Այսինքն, ամուսինների 

բացակայության պարագայում կրկնակի պարտականություններ ձեռք բերելը, 

սեփական ֆիզիկական անվտանգությունը վտանգի ենթարկելով ընտանիքի մասին 

հոգ տանելը, բանակի թիկունքում գտնվելը կանանց աչքերում չի բարձրացնում իրենց 

առաջնորդական դերը հակամարտության ժամանակ: 

 Հայ կնոջը վերագրվող բարոյական նորմերը. կին քաղաքական գործչի բարոյական 

կերպարը ավելի շատ քննադատության է ենթարկվում, քան՝ տղամարդ գործչինը: Սա 

աշխատում է որպես արգելակող գործոն կանանց քաղաքական ակտիվության 

հարցում: 

 Գենդերային տեսությունների սխալ մեկնաբանումը և վերլուծությունը, ազգայնական 

խմբերի, զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից մարդկանց ապատեղեկացումը, 

կանանց իրավունքներով զբաղվող ՀԿ-ների պաշտպանության համար արդյունավետ 

մեխանիզմների բացակայությունը և կանանց իրավունքների համար պայքարող ՀԿ-

ներին ուղղակի և անուղղակի սպառնալինքեր հղելը,  

 Դպրոցներում գենդերային կրթության բացակայությունը, 

                                                           
42Այս դրույթները համարվում են մշտադիտարկում իրականացնող խմբում ընդգրկված կանանց իրավունքներով 

զբաղվող կազմակերպությունների՝ տարիների գործունեության արդյունքում հավաքված դիտարկումներ 

արդյունք: 
43 Guilmoto, Z. (2013). Sex Imbalances at Birth in Armenia. Yerevan: Antares Publishing House. 
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 Գենդերային բռնության և բռնության տեսակների մասին տեղեկացվածության ցածր 

մակարդակը, ընտանեկան բռնության մասին ՀՀ օրենքի բացակայությունը, և այլն: 

 

Բ.3. Հակամարտության ազդեցությունը կանանց առողջության վրա  

Հակամարտության ակտիվ փուլի ազդեցությունը կանանց առողջության վրա 

նկատելի է մինչ օրս: Այսպիսի եզրահանգում կարելի է կատարել՝ հաշվի առնելով ֆոկուս 

խմբային քննարկումները:  

Զոհված զինվորների մայրերը նշեցին, որ չեն ստանում անհրաժեշտ անվճար 

բուժօգնություն՝ չնայած դա նրանց համար օրենքով նախատեսված արտոնություն է: Այս 

ամենին ավելանում է նաև բուժանձնակազմի կողմից ցուցաբերած անհարգալից 

վերաբերմունքն անվճար ծառայություն տրամադրելու պատճառով:  Սոցիալ-տնտեսական 

անմխիթար պայմանների պատճառով այս կանայք, ունենալով ակնհայտ առողջական 

խնդիրներ, հաճախ չեն դիմում բժշկի օգնությանը44:   

Սույն զեկույցի շրջանակներում իրականացված առաջին ֆոկուս խումբ քննարկման 

ժամանակ պարզվեց, որ հոգեբանական  ծանր ապրումները շատ մեծ ազդեցություն են 

ունեցել կանանց վրա: Նախ Ոսկեպարում  տարածված է շաքարային դիաբետ 

հիվանդությունը, ինչը տեղացիները բացատրում են հակամարտության ժամանակ ունեցած 

ապրումներով: Բացի այդ կանացի օրգանների հետ շարունական խնդիրները որոշ 

դեպքերում բերում են անդառնալի հետևանքների՝ կանացի սեռական և ներքին օրգանների 

հեռացում, կրծքի քաղցկեղ և այլն: Չնայած այս իրավիճակին՝ գյուղում ոչ մի դեղատուն չկա, 

շտապ օգնության մեքենաների ծառայությունները վճարովի են, իսկ գիշերային ժամերին 

մեքենաները հրաժարվում են ծառայություն մատուցել: ՀՀ-ում կանանց նկատմամաբ առկա 

կարծրատիպերի և հասարակության անհանդուրժողականության պատճառով կանայք որոշ 

իրավիճակներում հրաժարվում են օգտվել իրենց համար նախատեսված 

արտոնություններից:  

Հակամարտությունները նաև առաջ են բերել կանանց թրաֆիքինգի ու սեռական 

շահագործման հետ կապված խնդիրներ: Հայաստանը թիրախ է աղջիկների շրջանառության 

համար, ինչպես նաև կիրառվում է որպես տարանցիկ գոտի:  

Տարածաշրջանում կանանց ցածր կարգավիճակի մասին ակնհայտ վկայում են 

հղիության՝ սեռով պայմանավորված ընդհատումները: 2011թ-ին իրավիճակի սրացման 

պատճառով Եվրոպայի Խորհրդի Խորհրդարանական Ասամբլեայի կողմից ընդունվեց 

բանաձև, որը դատապարտում էր հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումը և կոչ էր 

անում Հայաստանին և Ադրբեջանին հետաքննել և մշտադիտարկել իրավիճակը, աջակցել 

տեղեկատվության բարձրացման նախաձեռնություններին:   

Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումը ՀՀ-ում բավականին 

տարածված խնդիր է, որի խորացմանը նպաստել է նաև պատերազմը: Մարդիկ նախընտրում 

են ունենալ տղա երեխա, ով հետագայում կարող է դառնալ երկրի համար զինվոր, և որ 

ամենակարևորն է՝ տոհմի շարունակող 45:  

                                                           
44 Ֆոկուս խումբ զոհված զինվորների մայրերի հետ, Երևան, սեպտեմբեր, 2015 
45 Տարածաշրջանում կանանց ցածր կարգավիճակի մասին ակնհայտ վկայում են հղիության՝ սեռով 

պայմանավորված ընդհատումները: 2011-ին իրավիճակի սրացման պատճառով Եվրոպայի Խորհրդի 

Խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից ընդունվեց բանաձև, որը դատապարտում էր հղիության սեռով 

պայմանավորված ընդհատումը և կոչ էր անում Հայաստանին և Ադրբեջանին հետաքննել և մշտադիտարկել 
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Հայաստանը սեռով պայմանավորված աբորտների ցուցանիշով աշխարհում 

զբաղեցնում է 3-րդ հորիզոնականը՝ զիջելով Չինաստանին և Ադրբեջանին46: Միևնույն 

ժամանակ խնդիրը միայն մարզային մակարդակով դիտարկելու դեպքում Գեղարքունիքի 

մարզը աշխարհում զբաղեցնում է առաջին հորիզոնականը, որտեղ կատարված վերջին 

ուսումնասիրությունների համաձայն սեռերի ծննդի հարաբերակցությունը հասել է 160-100-ի՝ 

160 տղա 100 աղջկա դիմաց 2-րդ և 3-րդ երեխաների դեպքում47: 

Հատկանշական է, որ մեկ այլ ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ, այս անգամ 

Ադրբեջանին սահմանամերձ Ոսկեվան գյուղի նախկին ու ներկա բուժաշխատողների հետ, 

մասնակիցները նշեցին, որ ընդհանուր և սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական 

ընդհատումները քչացել են: Ըստ նրանց տրամադրած տեղեկության նախկինում՝ 90–

ականներին, կանայք ավելի անզգույշ ու անտեղյակ էին իրենց վերարտադրողական 

առողջությունից, բացի այդ տեխնոլոգիաները բոլորովին հասանելի չէին: Նրանք նշեցին, որ 

հատկապես երիտասարդությունը համացանցի շնորհիվ ավելի լավատեղյակ է սեռական և 

վերարտադրողական առողջության հարցերից48: Ի դեպ 2014թ-ին հղիության արհեստական 

ընդհատումների թվի նվազեցում է դիտվել ամբողջ Հայաստանում49: 

Հետաքրքիր է նաև այն հանգամանքը, որ կին բուժաշխատողների հետ ֆոկուս 

խմբային քննարկման ուղղվածությունը գյուղի սոցիալ-տնտեսական վիճակի և 

անվտանգության մասին էր: Սահմանամերձ գոտիներում առկա պայմանները նպաստավոր 

հիմք են ստեղծել հատկապես նևրոզ հիվանդության տարածման համար: Սրա մասին նշում 

էին և՛ Ոսկեպարի կանայք, և՛ Ոսկեվանի բուժաշխատողները՝ բերելով իրենց անձնական 

օրինակները: Օրինակ, երբ կանայք հոգսաշատ են, իսկ ունեցած միջոցները՝ սուղ, նրանք 

ձեռք են բերում բազմաթիվ հիվանդություններ: Այս առումով կարելի է մեջբերել մի 

մասնակցի դիտարկում երեխայի գրքերի վճարները մուծելու անկարողունակության մասին, 

որով նա կապ ստեղծեց հոգեկան առողջության և սոցիալական վիճակի միջև. «Դե, որ 

դժվարանում եմ փողը տամ, արդեն հիվանդ եմ»50:  

Ոսկեպար51 և Ոսկեվան52 գյուղերի մասնակիցները բացի նևրոզից նշեցին, որ շատացել  

է շաքարային դիաբետը, խպիպը (զոբ), կրծքագեղձի ուռուցքները: Ըստ նրանց այս 

հիվանդությունները համարվում են հակամարտության և հետհակամարտային 

իրավիճակներում նրանց հոգեկան ապրումների, շարունակական լարվածության և վախի 

արդյունք: Նրանք լուրջ խնդիր են համարում դեղորայքի անհասանելիությունը բնակիչների 

համար. թեև առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններում բուժզննումն անվճար 

                                                                                                                                                                                           
իրավիճակը, աջակցել տեղեկատվության բարձրացման նախաձեռնություններին. Բացված է` 18.10.2015 

http://www.eurasianet.org/node/63812  
46 Սեռերի անհամամասությունը Հայաստանում, Քրիստոֆ Զ. Գիլմոտո, IRD/CEPED Փարիզ, Էջ 94, հասանելի է` 

http://www.un.am/up/library/Sex%20Imbalance%20report_arm.pdf  բացված է` 18.10.2015   
47 http://womennet.am/%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%9E%D5%BD-

%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC-

%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE-

%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB/, բացված է` 18.10.2015   
48 Ֆոկուս խումբ, Ոսկեվան, սեպտեմբեր 2015 
49 http://womennet.am/%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%9E%D5%BD-

%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC-

%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE-

%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB/,  բացված է` 29.10.2015 
50 Ֆոկուս խումբ նախկին և ներկա բուժաշխատողների հետ, Ոսկևան, 2015 
51 http://tavush.mtaes.am/about-communities/743/, բացված է` 29.10.2015 
52http://tavush.mtaes.am/about-communities/744,   բացված է` 29.10.2015 /  
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http://womennet.am/%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%9E%D5%BD-%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC-%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE-%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB/
http://womennet.am/%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%9E%D5%BD-%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC-%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE-%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB/
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http://womennet.am/%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%9E%D5%BD-%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC-%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE-%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB/
http://womennet.am/%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%9E%D5%BD-%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC-%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE-%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB/
http://womennet.am/%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%9E%D5%BD-%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC-%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%AB%D5%BE-%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB/
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է, մարդիկ շատ հաճախ բուժումը կիսատ են թողնում, քանի որ դեղորայքը թանկ է, կամ՝ 

գյուղերում առկա չէ:  

Բուժաշխատողների համար ընդհանուր անհանգստություն էր այն, որ սահմանամերձ 

շրջաններում ամբուլատորիաները և բուժքույրերը ֆինանսավորվում են նույն սկզբունքով, 

ինչ երկրի խիտ բնակեցված տարածքներում: Այսինքն իրենց տարածքները, որտեղ բարձր է 

արտագաղթի թվային ցուցանիշը և, հետևաբար, քիչ է բնակչությունը, չեն կարողանում լրիվ 

դրույքաչափ ապահովել և ունեն ոչ բավարար ֆինանսավորում բնակչությանը սպասարկելու 

համար53:  

Բարձրացվեց նաև շրջկենտրոնի` Նոյեմբերյանի հիվանդանոցի խնդիրը: 

Հիվանդանոցն ունի մեկական նեղ մասնագետ սպասարկող բժիշկ: Նրանց արձակուրդում 

գտնվելու, բացակայելու կամ այլ հիվանդով զբաղված լինելու դեպքում անհնար է 

բուժօգնություն ստանալ, նույնիսկ երբ դեպքը հրատապ է54: 

Առողջության պահպանման առումով բուժաշխատողները հատկապես 

անհանգստացած են անկայուն պայմաններից ու իրենց տարածքի խնդիրների նկատմամբ ոչ 

համակարգային մոտեցումից: Քանի որ այս տարածքները ներդրումների ու մեծ ծրագրերի 

համար ռիսկային են, բնակիչների հիմնական մասը վաստակում է ոչ կայուն 

զբաղվածությամբ և ինքնազբաղվածությամբ և չունի առողջության ապահովագրության 

հնարավորություն55:  

2014թ. աշնանը միանգամից երկու օրենքներով, ապա նաև ՀՀ կառավարության 

որոշմամբ սոցիալական և հարկային արտոնություններ սահմանվեցին սահմանամերձ 

շրջանների բնակիչների համար: Այսուհետ կառավարությունը մոտակա երեք տարին 

պարտավորվում է մասամբ մարել բնակիչների կոմունալ ծախսերը, տրամադրել 

արտոնություններ բիզնեսի համար, ինչպես նաև փոխհատուցել գնդակոծությունների 

վնասները: Արտոնությունները ուժի մեջ են մտել 2015թ-ի հունվարից: 

 

Գ. Գենդերին առնչվող իրավական դաշտը և քաղաքականությունը Հայաստանում 

(Ցուցիչ 7) 
Հայաստանը վավերացրել է կանանց իրավունքներին առնչվող մի շարք միջազգային 

փաստաթղթեր՝ այդ թվում «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման 

մասին» կոնվենցիան, «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման 

մասին» կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությունը, «Կանանց քաղաքական իրավունքների 

մասին» կոնվենցիան, Միավորված ազգերի կազմակերպության՝ «Անդրազգային 

կազմակերպված հանցավորության դեմ» կոնվենցիան և դրան լրացնող 

արձանագրությունները, «Համարժեք աշխատանքի դիմաց կանանց և տղամարդկանց 

հավասար վարձատրության մասին» կոնվենցիան, «Աշխատանքի և զբաղվածության 

բնագավառում խտրականության մասին» կոնվենցիան, «Ամուսնացած կնոջ 

քաղաքացիության մասին» կոնվենցիան, «Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ» 

կոնվենցիան և այլն: Ի հավելումն այս ամենի, գենդերային չափորոշիչները (գենդերային 

զգայուն ցուցիչները) կարգավորվում են ՀՀ Սահմանադրությամբ և Հայաստանում կանանց 

իրավունքները պաշտպանված են ՀՀ ազգային օրենսդրությամբ, սակայն փաստացի այդ 

                                                           
53 Ֆոկուս խումբ բուժաշխատողների հետ, Ոսկեվան, սեպտեմբեր 2015  
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55 Ֆոկուս խումբ բուժաշխատողների հետ, Ոսկեվան, սեպտեմբեր 2015 
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իրավունքները չեն պաշտպանվում: 2013թ-ի մայիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունն ընդունեց մի օրենք՝ ապահովելով գենդերային հավասարության 

իրավական հիմքերը: Խոսքը «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և 

հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի մասին է, որն այլ 

հիմնախնդիրների հետ միասին ընդգծում է ընդդեմ գենդերային խտրականության օրենքով 

պաշտպանվածության կարիքը: Անհրաժեշտ է նշել, որ այս օրենքը նշանակալի հանրային 

հնչեղություն ունեցավ հանրապետությունում, քանի որ որոշ ծայրահեղական խմբեր այն 

դարձրեցին քաղաքական շահարկումների առարկա` օգտագործելով հատկապես 

լրատվամիջոցները և սոցիալական ցանցերը: 

Այնուամենայնիվ, «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման մասին» օրենքը պաշտոնական գենդերային 

քաղաքականության սկիզբն է Հայաստանում, որը նպատակ է հետապնդում աջակցել 

քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը, նպաստել գենդերի վերաբերյալ 

իրազեկվածության բարձրացմանը և ապահովել կանանց և տղամարդկանց հիմնարար 

իրավունքները56:  

2004թ-ին ընդունվել է «ՀՀ-ում կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության մեջ 

նրանց դերի բարձրացման» ազգային ծրագիրը: Ազգային ծրագիրը սահմանում է կանանց 

հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ տարվող պետական քաղաքականության 

սկզբունքները, առաջնահերթությունը և հիմնական ուղղությունները և նպատակ է 

հետապնդում ապահովել տղամարդկանց և կանանց համար հավասար իրավունքներ և 

հնարավորություններ:  2010 և 2011թթ. Հայաստանը նաև նախագահել է ՄԱԿ-ի՝ Կնոջ 

կարգավիճակի մասին հանձնաժողովը: 

Հայաստանում քաղաքական և հասարակական կյանքում կնոջ դերի բարձրացման 

խնդիրն այլևս անժխտելի է:  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հոդված 14.1-ը սահմանում է. 

յուրաքանչյուր ոք հավասար է օրենքի առջև: Ցանկացած խտրականություն, որը հիմնաված է 

սեռի, ռասսայի, մաշկի գույնի, էթնիկական կամ սոցիալական ծագման, գենետիկական 

հատկանիշների, լեզվի, կրոնի, աշխարհայացքի, քաղաքական կամ այլ հայացքների, 

ազգային փոքրամասնությանը պատկանելության, գույքային վիճակի, ծնունդի, 

հաշմանդամության, տարիքի կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ 

հանգամանքների վրա, արգելվում է57:  

2000թ-ին ՀՀ վարչապետի հրամանով ստեղծվել է ՀՀ վարչապետին կից կանանց 

խորհուրդ, որի հիմնական խնդիրներն են Հայաստանի Հանրապետության կանանց 

հիմնահարցերի լուծման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների համակարգումը և 

կանանց իրավահավասարության ապահովումը: Սակայն որոշ ժամանակ անց այն 

դադարեցրեց իր աշխատանքները: 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ին ՀՀ վարչապետի N 1152-Ա 

որոշմամբ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց 

հավասարության հիմնահարցերի խորհուրդը58, որը որպես ազգային մեխանիզմ, կոչված է 

համակարգելու հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց 

հավասար իրավունքների և հնարավորությունների ապահովման գործընթացը: Հարկ է նշել, 
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որ խորհրդի բոլոր անդամները հանդիսանում պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և 

նրանց մեծամասնությունը տղամարդիկ են: Խորհրդի կանոնադրության համաձայն, 

նիստերին կարող են հրավիրված լինել և խորհրդակցական ձայնով մասնակցել նաև 

միջազգային առաքելությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ59:  

 ՀՀ կառավարությունը հաստատել է Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգը 

2010թ-ին և պարտավորեցրել շահագրգիռ նախարարություններին ներկայացնել 2010-

2015թթ–ի գործողությունների ծրագիր, որը պետք է իրականցվի համապատասխան 

ոլորտներում`ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից: 

Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգը սահմանում է կանանց և 

տղամարդկանց նկատմամբ պետական քաղաքականության առաջնահերթ ուղղությունները և 

ընդհանուր ռազմավարությունը և ուղղված է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում 

քաղաքացիների համար հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 

ապահովմանը` անկախ սեռից։ Հայեցակարգը հիմնված է ՀՀ Սահմանադրության և 

օրենքների, Հայաստանի կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի, ինչպես նաև 

ուղղորդիչ հանդիսացող այլ միջազգային քաղաքական փաստաթղթերի վրա։ 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների մասին» օրենքի նախագիծն ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից  

2013 թ-ի մայիսի 20-ին, որը ստորագրվել է ՀՀ նախագահի կողմից 2013 թ-ի հունիսի 11-ին: 

Սույն օրենքի նպատակն է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում գենդերային 

հավասարության ապահովումը, կանանց և տղամարդկանց իրավական պաշտպանությունը 

գենդերային խտրականությունից, քաղաքացիական հասարակության ձևավորման 

աջակցումը և հասարակության մեջ ժողովրդավարական հարաբերությունների 

հաստատումը:  

ՀՀ վարչապետի` 2010թ. մարտի 30-ի N 213 Ա որոշմամբ Հայաստանում ստեղծվեց 

գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողով , որի ստեղծման 

նպատակն էր «Ընդդեմ գենդերային բռնության» ազգային ծրագրի մշակումը, գենդերային 

բռնության կանխարգելման, տեղեկացվածության, հավաքման և փոխանակման 

մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացումը:  

«Կանանց իրավունքների կենտրոն» ՀԿ-ն 2007թ. սկսել է «Ընտանեկան բռնության 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակումը, որն ուսումնասիրվել է մի շարք միջազգային և 

տեղական փորձագետների կողմից և 2009թ. մայիսին ներկայացվել է ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարությանը: 2012թ.նոյեմբերի 28–ին օրենքը ներկայացվել է ՀՀ 

կառավարության քննարկմանը: 2013թ-ի փետրվարի 11-ին ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարությունը ստացել էր Կառավարության եզրակացությունը, համաձայն 

որի` վերջինս նպատակահարմար չի գտել ընդունել «Ընտանեկան բռնության մասին» ՀՀ 

օրենքը, և կառավարության կողմից հանձնարարություն է տրվել նախագծի դրույթները 

ներառել այլ իրավական ակտերում: 

▶ Գենդերային քաղաքականության 2010-2015թթ. հայեցակարգի համաձայն՝ 2012թ-ին 

ՀՀ մարզպետարաններում  և Երևանի քաղաքապետարանում ստեղծվել են մշտական 

հանձնաժողովներ, որոնց նպատակն է աջակցել գենդերային խնդիրներին առնչվող 

պետական քաղաքականության և ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը: 
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Հանձնաժողովները գործում են որպես խորհրդատվական մարմիններ՝ հիմնվելով իրենց 

կանոնադրությունների վրա:  

▶    ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012թ. Հոկտեմբերի 19-ի 

թիվ 93-Ա/1 հրամանով հաստատվել է «Գենդերային զգայուն և տարաբաժանված ցուցիչներ» 

մեթոդական ձեռնարկը60: 

▶ Սկզբնական շրջանում գենդերային քաղաքականության իրականացման համար 

մարզերում պատասխանատու էին մարզային մակարդակում գործող երեխաների 

պաշտպանության բաժինները. ավելի ուշ` վերանվանվելով «Գենդերային համակարգող 

մարմիններ», սկսեցին ենթարկվել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական hարցերի 

նախարարության Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչությանը: 

Հետագայում ՀՀ բոլոր մարզերում ստեղծվեցին Մարզային գենդերային հավասարության 

հարցերով մշտական հանձնաժողովներ`  ներառելով քաղաքացիական հասարակության  

ներկայացուցիչներ:  Հանձնաժողովները հիմնականում ղեկավարվում են փոխմարզպետների 

կողմից: Որոշ գործողություններ են ձեռնարկվել հանձնաժողովների կարողությունների 

զարգացման համար, բայց  անհրաժեշտ է լրացուցիչ աշխատանքներ տանել  այդ 

ուղղությամբ:  

▶   Հիմնվելով Գենդերային քաղաքականության 2010թ-ի փետրվարին ընդունված 

հայեցակարգի վրա մի շարք նոր փաստաթղթեր են հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից. 

Գենդերային քաղաքականության 2010-2015 թթ-ի ռազմավարական ծրագիր, 2011, 2012, 2013, 

2014 թթ-ի Գործողությունների ծրագրերը,  Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011 – 2015թթ 

ռազմավարական ծրագիր,  համապատասխան գործողությունների ծրագրեր: 

Իրավական տեսանկյունից մեծ կարևորություն են ներկայացնում ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 18-րդ գլխում61 կատարված բարեփոխումները: Նախ և առաջ 

տերմինաբանությունը խտրական մոտեցում ուներ նույնասեռականների նկատմամբ, 

որովհետև հին տարբերակում62 «նույնասեռական» բառի փոխարեն օգտագործվում էր 

«համասեռամոլ» բառը, որն էլ նույնասեռականությունը ներկայացնում է որպես մոլուցք, 

հիվանդություն, մինչդեռ արդեն իսկ գիտականորեն ապացուցված է, որ 

նույնասեռականությունը հիվանդություն կամ մոլուցք չէ: Փոփոխված տարբերակում 

«համասեռամոլ» բառը փոխարինվել է «համասեռական բառով»:  Բացի այդ, հին 

օրենսդրությունն ուներ պատժի շատ մեղմ համակարգ և չուներ  ծանրացուցիչ  

հանգամանքներ: 2011թ–ին Կանանց ռեսուրսային կենտրոնը սկսեց քրեական օրենսգրքի 18-

րդ գլխի շուրջ բարեփոխումների իրականացման նախագծի մշակմանն ուղղված 

աշխատանքները: Բարեփոխումներ իրականացնելու դրդապատճառները հետևյալն էին. 

 երեխաների իրավունքների պաշտպանություն 

 սեռական ոտնձգությունների համար նախատեսված պատիժների խստացում  

 ծանրացնող հանգամանքների մեծացում/խստացում 

 12 տարեկանից փոքր երեխաների հետ սեռական հարաբերությունները որպես 

բռնաբարության սահմանում 
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 Բարեփոխումների նախագիծն ընդունվել է 2013թ-ի նոյեմբերի 12-ին, իսկ ուժի մեջ է 

մտել 2013թ-ի  դեկտեմբերի 21-ին:  

 

Դ. Կանանց մասնակցությունն անվտանգության ոլորտին (Ցուցիչ 11) 

 

Դ.1. Ազգային անվտանգության ծառայություն 

Ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր յոթ մարմիններից մեկն է, ի լրումն ՀՀ տասնութ 

նախարարությունների: Ազգային անվտանգության ծառայությունը հանդիսանում է 

«գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին, որը մշակում եւ իրականացնում է 

Հայաստանի կառավարության ազգային անվտանգության ոլորտի քաղաքականությունը և 

տնօրինում է ազգային անվտանգության մարմինները»63:  

 Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է բարձր մակարդակներում կանանց և 

տղամարդկանց հարաբերակցությունը: Ինչպես երևում է աղյուսակից, բոլոր պաշտոնները 

զբաղեցնում են տղամարդիկ: ԱԱԾ-ն հրաժարվել է պաշտոնական տեղեկատվություն 

տրամադրել իր համակարգում կանանց ներգրավվածության, թվի, դերի կամ տոկոսի մասին, 

պատճառաբանելով որ այն հրապարակման ենթակա չէ64: 

  

 

Դ.2. Խաղաղապահ առաքելություններ (Ցուցիչ 2) 

Շուրջ 10 տարի Հայաստանը մասնակցում է ՄԱԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ 

առաքելություններին` տարբեր երկրների ստորաբաժանումների կազմում: Հայաստանի 

խաղաղապահներն առաքելություն են իրականացրել Կոսովոյում, Իրաքում, 

Աֆղանստանում, Լիբանանում: 

ՄԱԿ-ի Խաղաղապահ գործողությունների բաժնից 2013թ. hուլիսին ստացված 

տեղեկությունների համաձայն` Հայաստանը ուղարկել է 1 արական սեռի խաղաղապահ 

որպես Լիբանանում ՄԱԿ-ի ժամանակավոր զինված ուժերի խմբի անդամ66: 

Հայաստանում խաղաղապահ ծառայության համար ծառայողներն իրենք են դիմում, և 

մինչ այժմ ոչ մի կին չի դիմել խաղաղապահ առաքելություն իրականացնելու համար:  

 

 

 
                                                           
63 http://www.gov.am/am/adjunct-bodies/18/, բացված է` 20.09.2015 
64 Աղբյուրը` ՀՀ ԱԱԾ, նամակ N 11/751, 23.07.15 
65 http://www.gov.am/am/adjunct-bodies/18/ , բացված է` 20.09.2015 
60Երկրի ներդրումների մանրամասնությունները ըստ առաքելության, ՄԱԿ Խաղաղարարական 

կազմակերպությունների ստորաբաժանում,. http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2013/jul13_3.pdf 

բացված է` 06.10. 2013թ 

Աղյուսակ Դ.1 - ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար պաշտոնյաները65 

Պաշտոն Տղամարդ Կին 

Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն 1 0 

Տնօրենի առաջին տեղակալ 1 0 

Տեղակալ 4 0 

http://www.gov.am/am/adjunct-bodies/18/
http://www.gov.am/am/adjunct-bodies/18/
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2013/jul13_3.pdf
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Դ.3. Ոստիկանություն 

ՀՀ Ոստիկանությունն իրավունք ունի պարտադրանք կիրառել օրենքով սահմանված 

դեպքերում: Ոստիկանությունը կազմակերպում է  Հանրապետության ներքին մարմինների 

օպերատիվ հետախուզական և դատաբժշկական-քրեագիտական գործունեությունը, ինչպես 

նաև ուղղակիորեն վերահսկում  է ներքին գործերի մարմինների հետաքննական բաժինները՝ 

համաձայն ՀՀ օրենսդրության67:  

Ինչպես նշված է ստորև ներկայացված աղյուսակում՝ տղամարդիկ զբաղեցնում են 

Հայաստանի Ոստիկանության  առավել բարձր հաստիքները: 

 

 Աղյուսակ Դ.3.1. Կանայք ՀՀ Ոստիկանությունում68    

 Կանայք ոստիկանությունում  18% 

 Գլխավոր պաշտոններ 4% 

 

 

Ավագ պաշտոններ 9% 

Սպայական կազմ 11% 

 

ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակին ուղղված հարցման պատասխանից պարզ դարձավ, որ 

Գրասենյակի կողմից ոստիկանության աշխատակիցների համար կազմակերպված 

գենդերային հավասարությանը և առաջնորդությանն ուղղված վերապատրաստման 

դասընթացներին տղամարդկանց և կանանց մասնակցության ցուցանիշը խիստ տարբեր է: 

Ըստ ԵԱՀԿ տրամադրած տվյալների` ՀՀ մարզերում, ավագ պաշտոններ զբաղեցնող կանանց 

և տղամարդկանց  մասնակցության համամասնությունն իրենց միջոցառումներին եղել է 1:143 

(0.69%): Իսկ համայնքային ծառայություն իրականացնող ոստիկանների մասնակցության 

գենդերային համամասնությունը հետևյալն է. 7 կին մասնակից ընդհանուր 384-ից (1, 82%): 

Երևանում նույն վերապատրաստումն անցած 138 մասնակիցներից կանանց թիվը 12 է 

կազմել (8,7%)69:  

Միաժամանակ 2014թ-ին ոստիկանական ուսումնական հաստատություններ 

ընդունված աղջիկների թիվը աննախադեպ աճել է՝ կազմելով՝ ոստիկանության 

ակադեմիայում` 58,3%, սստիկանության քոլեջում 34,3 %  և ոստիկանության 

վերապատրաստման կենտրոնում` 19,2 %70: 

 

Աղյուսակ Դ.3.2. - Հայաստանի Ոստիկանության բարձրագույն պաշտոնյաները71 

Պաշտոն Տղամարդ Կին 

ՀՀ Ոստիկանության ղեկավար 1 0 

Առաջին տեղակալ 1 0 

Տեղակալ 3 0 

ՀՀ Ոստիկանության զորքերի հրամանատար-ՀՀ Ոստիկանության պետի տեղակալ 1 0 

 

                                                           
67 http://www.gov.am/en/adjunct-bodies/11/ , բացված է` 20.09.2015 
68 Աղբյուրը` ՀՀ ոստիկանություն  N 25/200 28.07.2015 
69 Աղբյուրը` ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ, հարցման պատասխան 
70 Աղբյուրը` ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ, հարցման պատասխան 
71 http://www.police.am/structure/leadership.html բացված է` 20.09.2015 

http://www.gov.am/en/adjunct-bodies/11/
http://www.police.am/structure/leadership.html
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Արդյունքները ցույց տվեցին, որ Անվտանգության ոլորտում որոշումների ընդունման 

գործընթացին մասնակցում են միայն տղամարդիկ: Ոստիկանության աշխատողների ճնշող 

մեծամասնությունը տղամարդիկ են, և բարձր պաշտոններում ոչ մի կին չկա72: 

 

Ե. Կանանց մասնակցությունը որոշումների կայացման մարմիններում 

 

Ե.1. Կառավարություն` ներառյալ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (Ցուցիչ 

1) 

Ժողովրդավարության կարևորագույն նախապայմաններից մեկը հանդիսանում է 

տվյալ երկրի բոլոր քաղաքացիներին՝ հասարակական-քաղաքական կյանքի բոլոր 

ոլորտներում հավասար մասնակցության հնարավորությունների ապահովումը: 

Այնուամենայնիվ, աշխարհի շատ երկրում քաղաքական կյանքում հիմնականում 

գերակշռում են տղամարդիկ: Տասնամյակներ առաջ տարատեսակ իրավիճակների համար 

հիմնականում մեղադրվում էին կանայք. նրանց քաղաքական դաշտից դուրս թողնելը 

պատճառաբանվում էր բավարար գիտելիքներ, հմտություններ չունենալով և ցանկության 

բացակայությամբ: Այսօր, սակայն, մեղավոր կողմ համարվում են ոչ թե կանայք, այլ այն 

մշակութային, ինստիտուցիոնալ և կարծրատիպային մեխանիզմները, որոնք դուրս են 

թողնում կանանց որոշումների կայացման գործընթացից: Հայաստանում կանանց 

քաղաքական ցածր մասնակցությունը ոչ միայն արդյունավետ մեխանիզմների 

բացակայության և առկա մեխանիզմների ոչ լիարժեք կիրառման արդյունք, այլև դրա 

պատճառ հանդիսացող կառուցվածքային բռնության արդյունք է, որը հատկապես նկատելի է 

հայկական ընտանիքներում:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ 2014թ-ի դրությամբ կանայք առավել ներկայացված են 

քաղաքացիական հասարակության մեջ73:  

Կանանց քաղաքական ցածր մասնակցությունն ունի ինչպես քաղաքական ու 

իրավական, այնպես էլ սոցիալական հիմքեր:  

ՔՀԿ74 և գիտական շրջանակներ ներկայացնող75 փորձագետների հետ 

հարցազրույցների ժամանակ պարզ դարձավ, որ նրանք համակարծիք են այն հարցում, որ 

կառավարման մեջ կանանց ներկայացվածությունը շատ անգամ քվոտայի ապահովում է և, որ 

գործող քաղաքական համակարգի պայմաններում կին պաշտոնյաները որոշումներ կայացնող 

չեն76:  Չնայած նրան, որ կանանց ներկայությունն ինքնին արդեն կարծրատիպ է փոխում, 

այնուամենայնիվ, այսպիսի ներկայությունն անբավարար է գնահատվում77:  

Ըստ 2014թ-ի ցուցանիշների կառավարման մեջ կանանց մասնակցությունը չնչին 

առաջընթաց (+0,7%) է գրանցել 2012թ-ի համեմատությամբ. 2012թ-ից ի վեր բարձրագույն 

պաշտոններում կանանց տոկոսը 6,3 %-ից  բարձրացել է  7 %78: 

 

                                                           
72 http://www.police.am/structure/leadership.html բացված է` 20.09.2015 

73  Փորձագիտական հարցազրույց, Ն. Շահնազարյան, սեպտեմբեր, 2015 
74 Փորձագիտական հարցազրույց «Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ խորհրդի նախագահ Գյուլնարա Շահինյան 
75 Փորձագիտական հարցազրույց, մարդաբան, ՊԳԹ,  Նոնա Շահնազարյան 
76 Փորձագիտական հարցազրույց, Ն. Շահնազարյան, սեպտեմբեր, 2015 
77 Փորձագիտական հարցազրույց, Գ. Շահինյան, օգոստոս, 2015 
78 Գործակիցը հիմնված է իշխանության ընտրովի մարմիններում և կառավարության նշանակովի կազմում 

կանանց ունեցած համամասնության վրա: 

http://www.police.am/structure/leadership.html
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Աղյուսակ Ե.1. Կառավարման մակարդակում 2014 թ-ին կանանց մասնակցության ցուցանիշ79 

 

 

 

 

 

Ընդամենը/Կանանց 

թիվը 

Կանանց %-

ը 

Դինամիկան 

2012թ-ից հետո 

(%) 

 ՀՀ Ազգային ժողով (Օրենսդիր )    

 ԱԺ պատգամավորներ  131/13 10 +2 

 ԱԺ աշխատակազմ (ԱԺ պետական 

ծառայողներ, հայեցողական պաշտոններ, 

քաղաքացիական աշխատանք կատարողներ 

և տեխնիկական սպասարկում 

իրականացնողներ) 

674/363 54              -80 

 Կառավարություն (Գործադիր)    

 Նախարարներ  18/2 1181 0 

 Փոխնախարարներ  54/7 13 +5 

 Տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններ 

   

 Քաղաքային համայնքի ղեկավար  49/0 0 0 

 Քաղաքային համայնքի ավագանու 

անդամներ 

651/40 6 - 

 Գյուղական համայնքի ղեկավար 866/17 2 - 

 Գյուղական համայնքի ավագանու 

անդամ 

5209/515 10 - 

 Մարզպետ  10/0 0 0 

 Մարզպետի տեղակալ 24/2 8 - 

     

 Կառավարման մեջ կանանց 

մասնակցության ցուցանիշ  

 7 % +0, 7 

 

 

Ե.2. Պաշտպանության նախարարություն (Ցուցիչ 3) 

Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարությունը (ՊՆ) 

«գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և  իրականացնում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը պաշտպանության 

ոլորտում»82:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Աղյուսակում ներկայացված բոլոր տվյալները համապատասխան գերատեսչությունների կողմից տրամադրված 

պաշտոնական տեղեկատվություն են: 
80 Դինամիկայի մասին տեղեկատվություն առկա չէ: 
81  Հաշվետվությունը գրելու պահին` 2015թ. երկրորդ կիսամյակին կին նախարարների թիվն արդեն 3-ն էր,   իսկ 

տոկոսը` 11 –ից դարձել էր 17: 2015թ-ին առաջին անգամ արդարադատության նախարար նշանակվեց կին:  
82 http://www.gov.am/am/structure/17/   բացված է` 20.09.2015    

http://www.gov.am/am/structure/17/
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ՊՆ-ն և Հայաստանի զինված ուժերը սկսել են բարեփոխումներ, որոնց նպատակն է 

ապահովել քաղաքացիական վերահսկողություն և ստեղծել ավելի լավ պաշտպանության 

համակարգ, որը կհամապատասխանի ժողովրդավարական կառավարման հիմնարար 

սկզբունքներին և ռազմական պահանջներին84: 

Հետազոտողները փորձել են մշտադիտարկել գենդերային բաղադրիչի ներառումը ՊՆ 

աշխատակազմում և ՊՆ գործառնական քաղաքականության ու գործունեության մեջ:  

Սակայն ՊՆ-ի գաղտնիությունը սահմանափակում է կանանց մասնակցության և դերի 

վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը, քանի որ սահմանափակ է ԶՈՒ թվի հետ 

կապված տեղեկատվությունը: Այնուամենայնիվ, ՊՆ-ն հետազոտողների պաշտոնական 

հարցմանը պատասխանել է, որտեղ մասնավորապես ասվում է. «ՀՀ ՊՆ և զինված ուժերի 

անձնակազմից ընդհանուր թվով 2133 կանայք ընդգրկված են  սպայական, ենթասպայական,  

շարքային կազմերում և քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոններում: 

Ներկայումս կանայք զբաղեցնում են ընդհուպ մինչև վարչության պետի տեղակալի 

(գնդապետ կամ դրան հավասարազոր քաղաքացիական հատուկ ծառայության կոչմանը 

համապատասխանող հաստիքներ) պաշտոններ: Զգալի թիվ են կազմում հատկապես 

ենթասպայական (տեսուչներ, գործավարներ, բուժակներ, տեխնիկ-օպերատորներ) և միջին 

ու բարձր սպայական պաշտոններ (բաժնի, բաժանմունքի պետեր, ավագ սպաներ, բժիշկներ, 

դասախոսներ և այլն) զբաղեցնող կանայք»85: 

Սակայն ինչպես կարելի է տեսնել աղյուսակից, որի տվյալները բաց և հասանելի են 

պաշտոնական կայքում, ՊՆ-ում բարձրագույն պաշտոնները զբաղացնում են բացառապես 

տղամարդիկ: 

Հայաստանում սահմանված է պարտադիր զինվորական ծառայություն՝ 2 տարի 

տևողությամբ, 18 տարին լրացած տղամարդկանց համար: Այլընտրանքային ծառայության 

մասին ՀՀ օրենքը  մշակվեց  Եվրոպայի Խորհրդի հանդեպ ՀՀ-ի ստանձնած  

                                                           
83 http://www.mil.am/hy/pn բացված է` 20.09.2015    

84http://www.hra.am/i/up/Ombudsman_report_2014.pdf  բացված է` 20.09.2015 
85 Աղբյուր`Պաշտպանության նախարարություն,  ՊՆ /510-ԱՂ-362 

Աղյուսակ Ե.2.1. - Պաշտպանության նախարարության բարձրագույն պաշտոնների 

վերաբերյալ սեռի հիման վրա ներկայացված տվյալներ83 

Պաշտոն Տղամարդ Կին Ընդամենը 

ՀՀ Պաշտպանության նախարար 1 0 1 

Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ 1 0 1 

Պաշտպանության նախարարի տեղակալ 2 0 2 

ՊՆ աշխատակազմի ղեկավար 1 0 1 

Քարտուղարության պետ 1 0 1 

Զինված Ուժերի ընդհանուր աշխատակազմի 

ղեկավար 

1 0 1 

Վարչության պետեր 13 0 13 

Բաժնի պետեր 3 0 3 

Հանձնաժողովի պետ 1 0 1 

http://www.mil.am/hy/pn
http://www.hra.am/i/up/Ombudsman_report_2014.pdf
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պարտավորությունների արդյունքում և գործում է 2004թ-ի հուլիսի 1-ից: Այս օրենքը մշակվեց 

Զինված Ուժերում պատրաստականության և արդյունավետության վերաբերյալ 

քննարկումներից հետո: Այնուամենայնիվ, ոչ ավել, քան 20 հոգի է ներգրավվել 

ալյընտրանքային զինվորական ծառայության մեջ: Օրենքը բնորոշում է այլընտրանքային 

ծառայության 2 տեսակ` ոչ զինված ծառայություն զինվորական համակարգում 3 տարի 

տևողությամբ և ծառայություն հասարակական ինստիտուտներում 48 ամիս տևողությամբ86: 

ՀՀ Զինված Ուժերն ունեն 4  ռազմաուսումնական ինստիտուտներ` ռազմական 

ինստիտուտ, ռազմական ավիացիայի ինստիտուտ, ռազմական բժշկության իստիտուտ և 

ռազմական վարժական ինստիտուտ: Սկզբունքորեն միայն տղամարդիկ կարող են դիմել այս 

ինստիտուտներ: Այնուամենայնիվ, հիմնվելով «Զինվորական ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի 1-ին բաժնի 4-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության վրա, 2013թ-ի հունիսին ՀՀ 

պաշտպանության նախարարը հայտարարել է  ռազմական ուսումնական 

հաստատություններում կանանց ընդունելության սկիզբը 2013-2014 ուս. տարվա համար: 

Ինչպես Պաշտպանության նախարարության խոսնակն է նշել. «Պաշտպանության 

նախարարությունը շարունակում է իրականացնել հիմնարար բարեփոխումներ և 

նորարարական քաղաքականություն, որը կհանգեցնի ռազմական արդյունավետության և 

հասարակական վստահության բարձրացման»87: 

Այժմ 18 տարին լրացած կանայք, ովքեր ՀՀ քաղաքացի են, ֆիզիկապես ուժեղ և 

ռազմական ուսումնական հաստատությունում սովորելու և ծառայելու համար բավարար 

առողջական պատրաստվածություն ունեն, միայն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի քննության 

արդյունքներով կարող են դիմել ուսանելու համար88: 2013-2014թթ-ին Հայաստանի 

ուսումնառազմական հաստատություններ ընդունվել է 7 երիտասարդ կին: Ինչպես երևում է 

ստորև բերված աղյուսակից, Զինված Ուժերում բոլոր ավագ պաշտոններ  զբաղեցնողները 

տղամարդիկ են, ներառյալ 26 ստորաբաժանումների հրամանատարներ և մասնաճյուղերի 

ղեկավարներ:    

 

                                                           
86 Պաշտպանության համակարգի կառուցում: Երկրի պրոֆիլների և կարիքների գնահատում Հայաստանի, 

Ադրբեջանի, Վրաստանի և Մոլդովայի հիմնարար նյութերի համար, Զինված ուժերի ժողովրդավարացման Ժնևի 

կենտրոն: 
87 Բացված է` 20.09.2015  

http://www.armenianow.com/news/46674/armenia_defense_ministry_educational_establishments_women   
88 Նույն տեղում 
89 http://www.mil.am/hy/50 բացված է`20.09.2015   

Աղյուսակ Ե.2.2. - ՀՀ Զինված Ուժերի ճյուղերի ղեկավարների գործառույթների վերաբերյալ 

սեռի հիման վրա ներկայացված տվյալներ89 

Գործառույթ Տղամարդ Կին 

ՀՀ Պաշտպանության նախարար 1 0 

ՀՀ ԶՈՒ Գլխավոր շտաբի պետ 1 0 

ՀՀ ԶՈՒ Գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ 1 0 

ՀՀ ԶՈՒ Գլխավոր շտաբի պետի  տեղակալներ 4 0 

ՀՀ ԶՈՒ Վարչության պետեր 20 0 

ՀՀ ԶՈՒ Բաժնի պետեր 7 0 

http://www.mil.am/hy/50
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Փորձեր են արվում նաև Պաշտպանության նախարարությունում և ՀՀ Զինված 

ուժերում կանանց մասնագիտական աճի համար հավասար պայմաններ տրամադրելու 

ուղղությամբ: Պաշտպանության նախարարությունում և ՀՀ Զինված ուժերում աշխատող 

կանայք մասնակցում են  երկկողմ և բազմակողմ խաղաղապահական և տարածաշրջանային 

անվտանգության ապահովման նախաձեռնություններին Պաշտպանության 

նախարարության իրավասության շրջանակներում, ներառյալ ՀԱՊԿ90, ՆԱՏՕ, ԿԽՄԿ, ԵԱՀԿ 

և այլ կառույցների միջոցառումների հովանու ներքո: 

 

Զ. Կանանց մասնակցությունը արդարադատության ոլորտին (Ցուցիչ 3) 

 

Զ.1. Արդարադատության նախարարություն` ներառյալ դատական համակարգ 

Արդարադատության նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական 

մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է ՀՀ Կառավարության քաղաքականությունն այն 

ոլորտներում, որոնք  վերաբերում են նախարարությանը՝ համաձայն օրենսդրության, այլ 

իրավական ակտերի և որոշումների91:ՀՀ Արդարադատության համակարգում 

Արդարադատության նախարարը, նրա տեղակալները, ՀՀ գլխավոր դատախազը, ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանը, Վճռաբեկ, Վերաքննիչ, Ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի, Վարչական դատարանի  նախագահները,   Արդարադատության խորհրդի 

աշխատակազմի ղեկավարը, դատական դեպարտամենտի ղեկավարը պատասխանատու են 

որոշումների ընդունման համար: Մեծամասամբ, միայն տղամարդիկ են ընդգրկված 

որոշումների կայացման գործընթացում` բացառությամբ Արդարադատության խորհրդի 

աշխատակազմի ղեկավարի: Բայց կին դատավորների թիվն ավելի մեծ է՝ ի համեմատություն 

այլ ոլորտների, ինչը առաջխաղաղացում է Հայաստանի համար: 

 

 
 

Աղյուսակ Զ.1.1. ՀՀ Արդարադատության նախարարության ղեկավար պաշտոններն ըստ սեռի92 

Պաշտոն Տղամարդ Կին Ընդհանուր 

Նախարար 193 0 1 

Առաջին տեղակալ 1 0 1 

Տեղակալ  3 0 3 

Աշխատակազմի ղեկավար 1 0 1 

Վարչության պետեր 5 1 7 

Քարտուղարության պետ 0 1 1 

Գործակալության պետեր 4 0 4 

Տեսչության պետ 1 0 1 

Բաժնի պետեր 18 16 32 

                                                           
90 Հավաքական անվտանգության պայմանագիրը կնքվել է Մայիսի 15, 1992 Տաշքենդում,  Հայաստանը եղել է  

ստորագրողների ցանկում: Ներկայումս ՀԱՊԿ  անդամներ են Հայաստանի Հանրապետությունը, Բելառուսի 

Հանրապետությունը,  Ռուսաստանի  Ֆեդերացիան,  Ղազախստանի Հանրապետությունը, Կիրգիզիայի 

Հանրապետությունը, Տաջիկստանի Հանրապետությունը,  Ուզբեկիստանի Հանրապետությունը:  
80 http://www.gov.am/am/structure/3/  բացված է` 20.09.2015 
92 Աղբյուրը` Արդարադատության նախարարություն, Նամակ N 10/24/14563-15,  25.11.2015 
93 Աղյուսակում ներկայացված են 2014թ-ի տվյալները: 

http://www.gov.am/am/structure/3/
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Ինչպես նշված է աղյուսակում, Արդարադատության նախարարության անձնակազմի 

բարձր պաշտոնյաների շարքում ընդգրկված են երկու կին` մեկ վարչության պետ և մեկ 

քարտուղարության պետ: Պետք է նշել, որ ԱՆ այդ վարչությունը, որի ղեկավարումը կին է 

ստանձնել` Անձնակազմի կառավարման վարչությունն է: Այս նախարարության դեպքում ևս 

տեսնում ենք, որ կանայք գլխավորապես ներգրավված են միջին օղակի պաշտոններում, 

ինչպիսիք օրինակ բաժնի պետերն են: Ըստ ԱՆ տրամադրած տվյալների նախարարության 

ամբողջ աշխատակազմի 43,2% -ը կանայք են:  

 
Աղյուսակ Զ.1.2.  Կանանց ներգրավվածության մակարդակը ՀՀ Դատական համակարգում 

Դատարան Պաշտոն  Արական Իգական Ընդհանուրը Կանանց 

տոկոսը 

Վճռաբեկ դատարան94 Դատարանի նախագահ 1 0 1 0% 

Պալատի նախագահ 2 0 2 0% 

Դատավոր 11 3 14 21% 

Ընդհանուր 14 3 17 18% 

Վերաքննիչ դատարան95 Դատարանի նախագահ 1 0 1 0% 

Դատավոր 23 10 33 30% 

Ընդհանուր 24 10 34 30% 

Ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի 

դատարան96 

Դատարանի նախագահ 16 0 16 0% 

Դատավոր 110 32 142 23% 

Ընդհանուր 126 32 158 20% 

Դատարանի նախագահների 

խորհուրդ97 

Դատարանի նախագահներ 16 0 16 0% 

Արդարադատության 

խորհուրդ98 

Արդարադատության խորհրդի 

աշխատակազմի ղեկավար 

0 1 1 100% 

Խորհրդի անդամ դատավորներ 6 4 1099 40% 

Ընդհանուր 6 5 11 45% 

 
 

Աղյուսակ Զ.1.3. Կանանց ներգրավվածության մակարդակը ըստ դատավորների ու փաստաբանների100 

Պաշտոն Տղամարդ Կին Ընդհանուր Կանանց տոկոսը 

Դատավորներ 168 52 220 24 

Փաստաբաններ 1136 619 1755 35 

 

Զ.2. Սահմանադրական դատարան 

ՀՀ Սահմանադրական դատարանը սահմանադրական արդարադատության 

բարձրագույն մարմինն է, որը ապահովում է ՀՀ Սահմանադրության գերակայությունը և 

ուղղակի կիրառելիությունը:  2014թ–ին ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 9 անդամներից 

                                                           
94 http://court.am/?l=lo&mode=common_court&id=29 բացված է` 10.07.2015 
95 http://court.am/?l=lo&mode=common_court&id=33, http://court.am/?l=lo&id=227 , 

http://court.am/?l=lo&mode=common_court&id=95, բացված է` 10.07.2015 
96 http://court.am/?l=lo&id=4, բացված է` 10.07.2015 
97 http://court.am/?l=lo&id=23, բացված է` 10.07.2015 
98 http://court.am/?l=lo&id=26, բացված է` 10.07.2015 
99Հաշվետվությունը պատրաստելու պահին Արդարադատության խորհրդի անդամները 10-ն էին: 

http://www.court.am/?l=lo&id=25 բացված է` 20.09.2015 
100 Աղբյուրը`ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2014, էջ`147 

http://court.am/?l=lo&mode=common_court&id=29
http://court.am/?l=lo&mode=common_court&id=33
http://court.am/?l=lo&id=227
http://court.am/?l=lo&mode=common_court&id=95
http://court.am/?l=lo&id=4
http://court.am/?l=lo&id=23
http://court.am/?l=lo&id=26
http://www.court.am/?l=lo&id=25
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երկուսն են կին, ընդ որում նրանցից մեկը հենց 2014-ին է նշանակվել101: Սա ևս կարելի է 

փոքրիկ առաջխաղացում համարել:  

 

Աղյուսակ Զ.2. Կանանց ներգրավվածության մակարդակը ՀՀ Սահմանադրական 

դատարանում102 

Պաշտոն Տղամարդ Կին Ընդհանուր Կանանց տոկոսը 

Սահմանադրական դատարանի նախագահ 1 0 1 0 

Սահմանադրական դատարանի անդամներ 7 2 9 22 

 

Ինչպես ներկայացված է վերևում, այս սեկտորում կանանց ներգրավվածությունը 

կախված է իրենց զբաղեցրած պաշտոնից: Վերջին տարիներին կանանց 

ներգրավվածությունը արդարադատության սեկտորում  զգալիորեն աճել է  ցածր 

պաշտոններում, մինչդեռ տղամարդիկ զբաղեցնում են բարձր պաշտոններ: Սա արդյունք է 

անհավասարության և հասարակությունում առկա վերաբերմունքի, որի պատճառով կանայք 

ավելի շատ փորձությունների միջով են անցնում հաջողության հասնելու համար: 

 

Զ.3. Մասնակցություն սահմանադրական և օրենսդրական վերահսկողության 

գործընթացներին (Ցուցիչ 4) 

2013թ. սեպտեմբերին ՀՀ նախագահը հրամանագիր է ստորագրել Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների 

մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու մասին103: Այդ պահից սկիզբ է դրվել 

Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների պաշտոնական գործընթացին: Նույն 

հրամանագրով որոշվել է նաև հանձնաժողովի կազմը104 և գործունեության կարգը: 

Հանձնաժողովը բաղկացած է նախագահից, 8 անդամից և քարտուղարից: Նախագահն ու 

բոլոր անդամները, բացի քարտուղարից արական սեռի ներկայացուցիչներ են: 

Հանձնաժողովը պետք է պատրաստեր սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը, 

ապա նախագիծը: Ազգային ժողովում հավանության արժանանալուց հետո այն պետք դրվի 

հանրաքվեի:  

Ըստ հրամանագրի քարտուղարությունն իրականացնում է կազմակերպչական 

գործառույթ` ապահովելով հանձնաժողովի բնականոն գործունեությունը: Հանձնաժողովի 

գործառույթներն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության աշխատակազմը:   

Հանձնաժողովի քարտուղարը, որը միակ կինն է, որ ներգրավված է հանձնաժողովի 

աշխատանքներին, խորհրդակցական ձայնով մասնակցում է նիստերին: Նա նաև 

համակարգում է աշխատանքային խմբերի և մասնագետների աշխատանքները,  ամփոփում է 

աշխատանքային խմբերի և մասնագետների եզրակացությունները, տեղեկանքները և դրանք 

ներկայացնում հանձնաժողովին, ամփոփում է սահմանադրական բարեփոխումների 

                                                           
101 http://www.concourt.am/armenian/structure/members/index.htm  բացված է` 20.09.2015   
102 http://www.concourt.am/armenian/structure/members/index.htm բացված է` 20.09.2015   
103 http://www.president.am/hy/press-release/item/2013/09/04/President-Serzh-Sargsyan-signed-decree/   բացված է` 

20.09.2015 
104 http://www.president.am/files/legislation/947.pdf  բացված է` 20.09.2015   

http://www.concourt.am/armenian/structure/members/index.htm
http://www.concourt.am/armenian/structure/members/index.htm
http://www.president.am/hy/press-release/item/2013/09/04/President-Serzh-Sargsyan-signed-decree/
http://www.president.am/files/legislation/947.pdf
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հայեցակարգի և սահմանադրական բարեփոխումների նախԳԱԾի վերաբերյալ 

առաջարկություններն ու դիտողությունները և դրանք ներկայացնում հանձնաժողովին105:   

 Հետազոտողներին չհաջողվեց պարզել, թե քարտուղարի խորհրդակցական ձայնով 

նիստերին ներկա լինելը գործնականում որքանով է նրան լիազորում մասնակցելու 

որոշումների կայացմանը:  

 

Զ. 4. Գլխավոր դատախազություն (Ցուցիչ 3) 

Ըստ հետազոտողների կողմից ՀՀ Դատախազություն ուղարկված պաշտոնական 

հարցման արդյունքների, դատախազության համակարգում կանանց ընդհանուր թիվը 

կազմում է 38%: Պետք է հաշվի առնել, որ նրանցից միայն 32-ն են կին դատախազներ, իսկ 

149-ը հանդիսանում են պետական ծառայողներ106:  

 

Աղյուսակ Զ.4.1.  ՀՀ Դատախազություն107 

 Ընդամենը/կանանց 

թիվը 

Տոկոսը  

Կանայք դատախազության համակարգում Տվյալներ չկան/181 38%  

ՀՀ Գլխավոր դատախազ 1/0 0  

Կին դատախազներ 32 6%  

Կին պետական ծառայողներ                                                                      149 30%  

 

«Դատախազության մասին» ՀՀ  օրենքի  22-րդ հոդվածի համաձայն` Գլխավոր 

դատախազի գլխավորությամբ Դատախազությունում գործում է Դատախազական կոլեգիան` 

ստեղծված դատախազության գործառույթների իրականացման հետ կապված հիմնարար 

հարցերի քննարկման նպատակով108: Կոլեգիան բաղկացած է գլխավոր դատախազից և 12 

անդամներից: Կոլեգիայի անդամներն են գլխավոր դատախազի տեղակալները, Գլխավոր 

դատախազության ստորաբաժանումների ղեկավարները և այլ դատախազներ, որոնք 

նշանակվում են Գլխավոր դատախազի որոշմամբ109: 

 

                                                           
105 http://www.president.am/files/legislation/947_1.pdf  բացված է` 20.09.2015 
106 Աղբյուրը` ՀՀ Դատախազության աշխատակազմ, նամակ N 6/21-18-15 
107 Աղբյուրը` ՀՀ Դատախազության աշխատակազմ, նամակ N 6/21-18-15 
108 http://prosecutor.am/am/iravakan_acter/the-prosecution-regulation/,  բացված է` 20.09.2015 
109 http://prosecutor.am/am/dataxazutyan_hamakarg/board/members/  բացված է` 20.09.2015   
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Է. Կանանց նկատմամբ սեռական և գենդերային բռնությունների  մասին 

հաղորդումները (Ցուցիչ 6) 

Մշակութային առանձնահատկությունների պատճառով Հայաստանում սեռական և 

գենդերային հիմք ունեցող բռնությունների մասին խոսելը դեռևս «տաբու» է համարվում: 

Գենդերային հիմք ունեցող բռնության մասին տեղեկացվածության մակարդակը ցածր է, 

ավելին, մարդիկ նախընտրում են մերժել այս խնդրի գոյության հանգամանքը: Բացի այդ,  

հասարակության մեջ բռնարարի և զոհի մասին կան շատ արմատավորված կարծրատիպեր, 

որոնք սխալ պատկերացում են ստեղծում թե՛ բռնարարի, թե՛ զոհի մասին՝ արդարացնելով 

բռնարարին:   

Զինադադարի ընթացքում ոչ մի փորձ չի կատարվել` պարզելու ղարաբաղյան 

հակամարտության ակտիվ փուլի  ժամանակ տեղի ունեցած գենդերային հիմք ունեցող 

բռնությունների հնարավոր քանակը: Համապատասխան կանխարգելիչ մեխանիզմների և 

պատերազմական հանցագործություններով արդյունավետ զբաղվող մասնագետների 

բացակայությունը անբարենպաստ միջավայր է ստեղծում կանանց նկատմամբ զինված 

հակամարտության ակտիվ փուլում և զինադադարի հաստատումից հետո իրականացված 

հանցագործությունների բացահայտման և պատժման համար: 

Ժամանակակից զինված հակամարտությունները շարունակական 

փոփոխությունների են ենթարկվում, փոխվում են նաև պատերազմական 

հանցագործությունների տեսակները և ունեցած հետևանքները: Զանգվածային 

բռնաբարությունները, ցեղասպանությունը111 և երեխաների օգտագործումը ռազմական 

ուժերում112 համարվում են ժամանակակից աշխարհում գոյություն ունեցող վատագույն 

պատերազմական հանցագործությունները:  

                                                           
110 http://prosecutor.am/am/dataxazutyan_hamakarg/board/members/   բացված է`20.09.2015 
111 Jones, Adam. Genocide: A Comprehensive Introduction. Routledge: Taylor and Francis Press, 2006. 

Prunier, Gerard. Darfur: The Ambiguous Genocide. Ithaca: Cornell University Press, 2005. 
112 Soldiers, Coalition to End the Use of Child. "Child Soldiers Global Report." London, 2001. 

Աղյուսակ  Զ.4.2. Դատախազության կոլեգիայի  կազմը110 

Պաշտոն Տղամարդ Կին 

ՀՀ գլխավոր դատախազ 1 0 

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ 1 0 

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ 1 0 

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ, ՀՀ զինվորական դատախազ 1 0 

ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀՀ ազգային անվտանգության մարմիններում 

քննվող եւ կիբերհանցագործությունների գործերով վարչության պետ   

1 0 

ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության 

վարչության պետ 

1 0 

ՀՀ գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության 

վարչության պետ 

1 0 

ՀՀ գլխավոր դատախազության հետաքննության և նախաքննության 

օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ 

1 0 

Երևան քաղաքի դատախազ 1 0 

Շիրակի մարզի դատախազ 1 0 

Կոտայքի մարզի դատախազ 1 0 

http://prosecutor.am/am/dataxazutyan_hamakarg/board/members/
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Հակամարտությունների ժամանակ կանանց թիրախավորումը և նրանց նկատմամբ 

սեռական բռնության և զանգվածային բռնաբարությունների իրականացումը 

պայմանավորված են մի քանի գործոններով: Առաջին հերթին կանայք համարվում են տվյալ 

ազգի, հասարակության կամ համայնքի վերարտադրողականությունն ապահովողներ, 

հետևաբար, կանանց թիրախավորելը և նրանց երկարատև տրավմաներ հասցնելն 

ուղղակիորեն ազդում են կանանց՝ տվյալ հանրույթում ինտեգրվելու և ազգի 

վերարտադրողական գործընթացների մաս կազմելու համար: Իրավիճակին ավելանում են 

գենդերային կարծրատիպերը, մասնավորապես, կանանց վերագրվող բարոյական նորմերի 

պատճառով հակամարտության ժամանակ բռնաբարված կանայք չեն ստանում 

համապատասխան աջակցություն և հաճախ ուղղակիորեն օտարվում են տվյալ համայնքից:  

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության դեպքում ևս կանանց նկատմամբ առկա 

գենդերային կարծրատիպերը, անաղարտ բարոյական կերպար ունենալու կարևորությունը, 

հարազատների և հարևանների կողմից պախարակվելու, արհամարհվելու և մերժված 

լինելու, ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրվելու, ընտանիքը և հատկապես երեխաներին 

կորցնելու և բռնարարի կողմից հետապնդվելու վախը/վախերը, համապատասխան 

միջոցների և օգնություն ցուցաբերելու մեխանիզմների բացակայությունը ստիպում են 

կանանց չբարձրաձայնել իրենց խնդիրները:  

Գենդերային անհավասարությունը և մասնավորապես որոշումների կայացման 

գործընթացների վրա տղամարդկանց հետ հավասար ազդեցություն ունենալու 

հնարավորության բացակայությունը, դանդաղեցնում են գենդերային քաղաքականության և 

ազգային գործողություների ծրագրերի մշակման և ընդունման գործընթացները: Ընդ որում, 

կանանց առջև հակամարտության առկայության պատճառով ծառացած հիմնախնդիրներն 

ըստ արժանվույնս չեն ներկայացվում: Այս մասին փաստեցին նաև ֆոկուս խմբի մասնակից 

զոհված զինվորների մայրերը: Ըստ նրանց, ներկայիս հայրիշխանական կառավարող էլիտան 

հետաքրքրված չէ այս թիրախային խմբի խնդիրներով.  ըստ նրանց իրենց պես մարդիկ պետք 

է ունենան որոշումների վրա ազդելու հնարավորություն, որպեսզի կարողանան բարձրացնել 

իրենց և այլ մարդկանց խնդիրները113: Կարևոր է նշել այն հանգամանքը, որ պատերազմը 

բռնության նոր տեսակներ չի առաջացնում. պատերազմի արդյունքում առաջացած 

անվերահսկելի իրավիճակը պարզապես սաստկացնում է բռնության դրսևորումների ձևերն 

ու մասշտաբները և կանանց ավելի խոցելի է դարձնում:      

Սեռական բռնության հիմնախնդիրը Հայաստանում բավականին հրատապային է 

համարվում: Մինչև 2008թ–ին ոչ մի կազմակերպություն չկար, որը զբաղվում էր սեռական 

բռնության հիմնախնդիրներով: Այսօր կա միայն մեկ կազմակերպություն՝ Սեռական 

բռնության ճգնաժամային կենտրոնը, որը հիմնականում զբաղվում է սեռական բռնության 

ենթարկված կանանց համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելով: ՍԲՃԿ-ում աշխատող 

հոգեբան-խորհրդատու Սիրանուշ Դավթյանի հետ անցկացված հարցազրույցից պարզ 

դարձավ, որ անհրաժեշտ են բավականին մեծ ռեսուրսեր՝ թե՛ մարդկային, թե՛ ֆինանսական, 

20 և տարի ավել վաղեմություն ունեցող հանցագործությունների զոհերի դեպքերով 

զբաղվելու և համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու համար: Ինչպես նա նշեց, 

անհրաժեշտ է իրականացնել երկարատև աշխատանքներ և ստեղծել համապատասխան 

հաստատություններ կամ օգնության մեխանիզմներ հակամարտությունից ուղղակիորեն 

տուժող գոտիներում, որոնքանհրաժեշտության դեպքում հասանելի կլինեն կանանց համար:  
                                                           
113 Զինադադարի պայմաններում զոհված զինվորների մայրերի հետ ֆոկուս խումբ, սեպտեմբերի 26, 2015թ. 
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Կանանց նկատմամբ բռնության տեսակների սաստկացման վրա ռազմական 

հակամարտությունների ունեցած ազդեցությունների շուրջ խորը հետազոտություններ 

Հայաստանում դեռևս չեն իրականացվել: Զեկույցի պատրաստման ժամանակ կատարած ՀՀ 

տարբեր սահմանային գոտիներ կատարած այցերից և գործող ՔՀԿ-ների 

ներկայացուցիչների114 հետ հանդիպումներից պարզ դարձավ, որ ԼՂ-ի շուրջ զինված 

հակամարտությունը նպաստել է ընտանեկան բռնության աճին. մարտիկները, 

վերադառնալով իրենց ընտանիքներ որպես հերոսներ, որպես հաղթած կողմ, ունեցել են մեծ 

սպասումներ պետությունից: Սակայն, երկրի սոցիալ-տնտեսական վատ իրավիճակը, 

մարտիկներին համապատասխան ֆիզիկական և հոգեբանական օգնություն չտրամադրելը, 

անուշադրության մատնելը հիասթափության խորը մթնոլորտ են ստեղծել: Փաստորեն, 

տղամարդիկ վերադառնում և վերամիավորվում են իրենց ընտանիքի անդամների հետ՝ 

առանց անհրաժեշտ վերականգնողական աշխատանքների, ինչն էլ  ընտանիքի անդամներին 

և հատկապես կանանց պարտավորեցնում է առնչվել իրենց ամուսնների կամ ընտանիքի  

արական սեռի այլ ներկայացուցչի մոտ պատերազմի հետևանքով առաջացած 

ֆիզիկահոգեբանական հետևանքների հետ, ինչի հետևանքով տղամարդիկ հաճախ են 

կիրառում ագրեսիա, բռնություն115:  

Մինչ այժմ ՀՀ-ում ընտանեկան բռնությունը գենդերային հիմք ունեցող բռնությունների 

շրջանակներում համարվում է ամենահրատապ խնդիրներից մեկը:  Ըստ ոստիկանության 

քրեական հետախուզության բաժանմունքի տվյալների՝ 2012թ–ին  կանանց նկատմամբ 

ընտանեկան բռնության 621 դեպք է գրանցվել, 2013թ – ին՝ 586 դեպք, իսկ 2014թ-ին՝ 535: 

Ընտանեկան բռնության հետևանքով 2012թ-ին մահացել է 5, 2013թ-ին` 7, իսկ 2014թ-ին` 11 

կին` առանց մայրական խնամքի թողնելով ավելի քան 20 երեխա116: Խնդրի իրավական 

կարգավորման տեսանկյունից՝ Հայաստանում մինչ այժմ ընդունված չէ ընտանեկան 

բռնության մասին օրենք: 2013թ–ին  կառավարությունը մերժեց  ընտանեկան բռնության 

մասին օրենքի նախագիծը, որի ընդունման համար  մի շարք կազմակերպություններ 

պայքարում էին վերջին 9 տարիների ընթացքում:   

Վերջին տարիներին ԶԼՄ-ների և կանանց իրավունքներով զբաղվող ՀԿ-ների 

ակտիվացման արդյունքում ընտանեկան բռնության դեպքերը ակտիվորեն լուսաբանվում են: 

ՀԿ-ների կողմից առաջարկվող ծառայությունների առկայությունը քաջալերում է կանանց 

դիմել համապատասխան ծառայությունների օգնությանը՝ կոտրելով լռությունը: Կանայք 

սկսել են ավելի հաճախ դիմել իրավապահների օգնությանը նույնպես: Այս գործընթացների 

արդյունքում հնարավոր է լինում արձանագրել ընտանեկան բռնության դեպքերը, ինչն էլ 

իրենց հերթին հանգեցնում է քանակական աճի: Սակայն դեպքերի քանակական աճը 

կապված է ոչ թե երկրում ընտանեկան բռնության դեպքերի շատացման հետ, այլ այն 

հանգամանքի հետ, որ կանայք սկսել են բարձրաձայնել իրենց խնդիրների և բռնության 

մասին: 

Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետությունը, հանդիսանալով ԼՂ-ի շուրջ 

չավարտված հակամարտության կողմերից մեկը, մինչ օրս չի մշակել կանանց նկատմամբ 

գենդերային բռնության, մասնավորապես ընտանեկան բռնության և սեռական բռնության 

կանխարգելմանն ուղղված արդյունավետ մեխանիզմներ:  

                                                           
114 «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն Հայաստան» ՀԿ, «Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ և այլն: 
115  http://www.hra.am/hy/interview/2013/04/05/domestic ,  բացված է` 20.09.2015 
116 «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ, Արագ արձագանքման խումբ,  http://rru.swv.am/ , բացված է 16.12.2015   

http://www.hra.am/hy/interview/2013/04/05/domestic
http://rru.swv.am/
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Ը. Վերականգնում և աջակցություն (Ցուցիչ 9)   

Հակամարտության ակտիվ փուլի ավարտից և զինադադարի պայմանագրի` ուժի մեջ 

մտնելուց հետո տրամադրվող տնտեսական օգնության փաթեթները գենդերային որևիցե 

տարբերակում չեն ենթադրել: Դրանք տրվել են ընտանիքներին: Որոշ դեպքերում, երբ 

օգնության փաթեթը նախատեսված է եղել ընտանիքի կոնկրետ մեկ անդամի համար, 

նախընտրությունը տրվել է ընտանիքի այն անդամին, ով ի վիճակի է մասնակցելու որոշակի 

բիզնես կամ կրթական ծրագրերի և հետագայում ընտանիքի համար եկամուտ ապահովել117:  

 

Թ. Քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի 

իրականացման միջոցառումներին (Ցուցիչ 5, 10) 

Սույն զեկույցը ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ պատրաստված 2-րդ զեկույցն է: Առաջին 

զեկույցը հիմք հանդիսացավ բանաձևի շուրջ տարբեր շահագրգիռ կողմերի շրջանակներում 

առաջին հերթին հենց բանաձևի մասին տեղեկացվածության բարձրացման, ինչպես նաև 

որոշակի դրական փոփոխությունների համար, որոնք, սակայն, դեռևս նկատելի արդյունքներ 

չեն տվել. մինչ օրս նշված բանաձևի շուրջ պետական մակարդակում աշխատանքային խմբեր 

չկան: Միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի 

շուրջ մշտադիտարկում իրականացնող հայկական խումբը արդեն իսկ 3-րդ տարին է, ինչ 

գոյություն ունի, հանդես է գալիս ոչ միայն այս զեկուկցի ներկայացման, այլև իրազեկման 

տարատեսակ միջոցառումներով,  կարող է համարվել աշխատանքային խումբ՝ ստեղծված 

քաղաքացիական հասարակության կողմից: Խմբի և խմբի կողմից իրականացվող 

աշխատանքների վերջնական նպատակն է գործողությունների ազգային ծրագրի ստեղծումը 

և դրա դրույթների լիարժեք իրականացումը:  

Վերջին երկու-երեք տարիներին ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի և երկրում ազգային 

գործողությունների ծրագրի անհրաժեշտության մասին քննարկումները բավականին 

շատացել են: Դրա մասին են վկայում երկրում առկա միջազգային կազմակերպությունների, 

դեսպանատների, ՔՀԿ-ների կողմից կազմակերպվող հանդիպումների և տրամադրած 

դրամաշնորհների աճը, ինչը նաև համարվում է կանանց իրավունքներով զբաղվող մի շարք 

հասարակական կազմակերպությունների ջատագովության և հակամարտության՝ կանանց 

վրա ունեցած ազդեցությունների լուսաբանման և զեկույցների պատրաստման և 

ներկայացման արդյունք: 

Մշտադիտարկում իրականացնող խմբի կողմից առաջին զեկույցի պատրաստումը 

ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ եղել է խիստ կամավորական հիմունքներով: Ներգրավված 

կազմակերպությունները, օգտագործելով իրենց սեփական ռեսուրսները, տարբեր ցուցիչների 

շուրջ կարողացել են համապատասխան տեղեկություն գտնել: Այդ գործընթացը թեև 

բավականին արդյունավետ էր, բայց միևնույն ժամանակ սահմանափակ էր ֆինանսական 

ռեսուրսների բացակայության պատճառով, ինչը հնարավորություն չէր տալիս սահմանային 

գյուղեր այցելելու և դաշտային հետազոտություն իրականացնելու համար: 2015թ-ին 

Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության երևանյան 

գրասենյակի կողմից հատկացված դրամաշնորհի միջոցով հնարավոր եղավ ընդլայնել 

հետազոտության շրջանակները և հատկապես դաշտային հետազոտության մասշտաբները՝ 

այդ թվում այցեր կատարելով հակամարտությունից անմիջապես տուժած գոտիներ:  

                                                           
117 Այս տեղեկությունը ձեռք է բերվել Կարմիր խաչի Ստեփանակերտի առաքելության ղեկավար Թոմաս Հայլերի 

հետ հանդիպման ժամանակ: 
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Միջազգային կազմակերպությունները բավականին հաճախ ֆինանսավորում են 

անհատ փորձագետներին զինված հակամարտության կամ նմանատիպ թեմաների շուրջ 

հետազոտություն իրականացնելու համար: Կանանց, խաղաղության և անվտանգության 

շրջանակներում կարևոր է նշել նաև ԵՀԼՂ118 (Եվրոպական համագործակցություն հանուն 

Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի խաղաղ լուծման) ծրագիրը, որի մեջ մտող 5 

կոնսորցիումներից մեկի՝ Կվիննա թիլ Կվիննայի հովանավորության տակ գտնվող 4 

կազմակերպություններ (2-ը Հայաստանից, 2-ը՝ Ադրբեջանից) աշխատում են 

խաղաղաշինական և որոշումների ընդունման գործընթացներում կանանց դերի և 

ազդեցության բարձրացման և նրանց իրազեկման ուղղությամբ: Ծրագրի կարևորագույն 

նպատակներից է հայ և ադրբեջանցի կանանց միջև կապի հաստատումը և թշնամու մասին 

կարծրատիպային պատկերացումների վերացումը:  

Չնայած շփման գծում իրավիճակի սրացմանը՝ հայ-ադրբեջանական համատեղ 

ծրագրերի և հանդիպումների իրականացումն ավելի քան կարևոր է՝ մինչ այժմ ունեցած 

ձեռքբերումները չկորցնելու համար:   

 

Ժ. Կանանց մասնակցությունը խաղաղարար բանակցային խմբերում (Ցուցիչ 2) 

1994թ-ը համարվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ակտիվ փուլի 

ավարտը: 1994թ-ի մայիսի 5-ին 3 կողմերի՝ մասնավորապես Հայաստանի, Ադրբեջանի և 

Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների միջև կնքվեց Բիշքեքի արձանագրությունը, որը 

կողմերին զինադադարի կոչ էր անում: Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի նախագահի 

լիազոր ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կազիմիրովի կողմից նույն օրը պատրաստեց մշտական 

զինադադար հաստատելու մասին պայմանագիր, որը կնքվեց Ադրբեջանի պաշտպանության 

նախարար Մամեդրաֆի Մամեդովի, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերժ 

Սարգսյանի և ԼՂ Պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանի կողմից: 

Զինադադարի պայմանագիրը ուժի մեջ մտավ 1994 թվականի մայիսի 12-ին119:  Զինադադարի 

կնքման շուրջ իրականացվող բանակցությունները տեղի էին ունենում կառավարությունում և 

զինված ուժերում բարձրաստիճան տղամարդ պաշտոնյաների մակարդակով: Պաշտոնապես 

դուրս մղված լինելով բանակցային գործընթացներից՝ կանայք խաղաղաշինական 

գործընթացներում եղել են առաջամարտիկներ, որովհետև հակամարտության ակտիվ փուլի 

ավարտից հետո հայ և ադրբեջանցի կանայք սահմանային գոտիներում հանդիպել են 

երկխոսության և խաղաղության եզրեր գտնելու նպատակով:  

ԼՂՀ-ում անցկացվող խաղաղության հաստատման գործընթացի գլխավոր 

միջազգային դերակատարը հանդիսանում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը120, որը ստեղծվել է 1994 

թ-ին: Խմբի կարևորագույն հանձնարարականը և առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտությանը խաղաղ լուծում տալն է: Մինսկի խումբը նախագահում են 

Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանագները, այս երեք երկրների 

ներկայացուցիչները տղամարդիկ են: Մինսկի խմբում կանայք միայն վարչական և 

խորհրդատվական պաշտոններ են զբաղեցնում՝ չունենալով որևէ էական ազդեցություն 

որոշումների կայացման գործընթացների վրա:           

                                                           
118 http://www.epnk.org/ բացված է` 20.09.2015 
119 Times.am, “Ընդհատված պատերազմ կամ պայմանագիր առանց սահմանների” 12.05.2014, 

http://www.times.am/?p=41890&l=am բացված է` 05.07.2015, 
120 http://www.osce.org/mg  բացված է` 20.09.2015 

http://www.epnk.org/
http://www.times.am/?p=41890&l=am
http://www.osce.org/mg
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Կանանց խաղաղարարական և բանակցային գործընթացներից դուրս մնալու 

փաստացի օրինակ է համարվում 2012թ-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցած 

բանակցային հերթական հանդիպումները ԼՂ-ի հիմնախնդրի շուրջ: Գլխավոր 

բանակցողները Հայաստանի և Ադրբեջանի Արտաքին գործերի նախարարներն էին: 

Բանակցությանը որպես ԼՂ հակամարտության խաղաղ կարգավորման միջնորդ նրանց հետ 

մասնակցել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողները: Այս խաղաղ բանակցությանը 

կանանց ներկայացվածությունը սահմանափակվել է տեխնիկական փորձագետի և դիտորդի 

մակարդակով: Կանանց կազմակերպությունները նույնպես մասնակցել են 

հակամարտության կարգավորման ոչ պաշտոնական հանդիպումներին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ և 

ԵԽ խորհրդարանական վեհաժողովների շրջանակներում տեղի ունեցած քննարկումներին121:   

2014թ-ին բավականին մեծ կարևորություն են ունեցել կանանց իրավունքներով 

զբաղվող հայկական և ադրբեջանական կողմերի միջև կազմակերպվող հանդիպումները, 

որոնց նպատակն է կոտրել թշնամու մասին կարծրատիպային պատկերացումներն, 

իրականացնել փորձի և առկա կարիքների շուրջ քննարկումներ, ինչպես նաև հարթակ 

ստեղծել համատեղ խաղաղաշինական ծրագրերի՝ տեղական մակարդակով իրականացնելու 

համար:  

Բանակցային տիպիկ գործընթացները ենթադրում են այնպիսի հարցերի քննարկում, 

ինչպիսիք են տարածքային պատկանելիության, զինաթափման և նմանատիպ այլ հարցեր: 

Այնպիսի կարևորագույն հարցեր, ինչպիսիք են ՆՏԱ-ների և փախստականների կացարանի, 

հատուկ կարիքների տեր անձանց, երեխաների, կանանց և ծերերի անվտանգության, կանանց 

նկատմամբ պատերազմական հանցագործությունների բացահայտման, պատժման և 

կանխարգելման հիմնահարցերը մնում են առանց անհրաժեշտ ուշադրության:  

Ամփոփելով՝ ևս մեկ անգամ կարող ենք փաստել, որ ԼՂ հակամարտության շուրջ 

իրականացվող բանակցային գործընթացների ուրույն և փակ բնույթը հնարավորություն չեն 

տալիս կանանց դրանց մաս կազմել: Կանայք առավելապես ներգրավված են ոչ 

պաշտոնական խաղաղաշինական գործընթացներում՝ ունենալով պաշտոնական 

գործընթացների վրա ազդելու շատ քիչ հնարավորություններ:  

 

 

4. ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Այսպիսով, 2014թ-ի հաշվետվության համաձայն ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի որոշ 

ցուցիչների դեպքում գրանցվել է աննշան առաջընթաց (օր. կին դատավորների թիվը և 

կանանց մասնակցությունը պետական կառավարման մեջ): Այնուամենայնիվ, կանանց 

մասնակցությունը հասարակական-քաղաքական կյանքին, խաղաղաշինական և 

                                                           
121 Այս համատեքստում կարևոր է նշել, որ Լարիսա Ալավերդյանը նշանակալի դեր է ունեցել ԼՂ-ի հիմնախնդրի 

վերաբերյալ: Նա մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային և տարածաշրջանային համաժողովների և հեղինակ է մի 

շարք փորձագիտական փաստաթղթերի: Տիկին Ալավերդյանը նաև դերակատարություն է ունեցել գերիների 

փոխանակության ժամանակ: Այսպիսով տիկին Ալավերդյանը անուղղակիորեն մասնակցել է խաղաղասիրական 

գործընթացներին՝ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական մակարդակներում 1988թ-ից մինչ օրս: Քաղացիական 

հասարակության ներկայացուցիչներից հակամարտության առաջին տարիներից խաղարարական տարբեր 

ծրագրերով ակտիվ ջանքեր են գործադրել նաև Անահիտ Բայանդուրը («Օլաֆ Պալմե» խաղաղության մրցանակի 

դափնեկիր, որի անվան է կոչվում Կովկասի երիտասարդ կանանց խաղաղության ամենամյա 

մրցանակաբաշխությունը) և Գյուլնարա Շահինյանը: 
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որոշումների կայացման գործընթացներին մնում է խիստ ցածր: ՀՀ-ն դեռևս չի կարողանում 

ապահովել մասնակցային ժողովրդավարության սկզբունքները, որովհետև կանայք, 

կազմելով հասարակության կեսից ավելին, չունեն համապատասխան ներկայացվածություն 

պետական կառավարման և որոշումների կայացման մակարդակներում: 

2014թ-ի դրությամբ ՀՀ-ում բացակայում են կանանց և աղջիկների պաշտպանությանը 

և գենդերային հիմք ունեցող բռնությունների կանխարգելմանն ուղղված արդյունավետ 

մեխանիզմները, որի ապահովումը հատկապես կարևոր է անավարտ հակամարտության 

պարագայում: 

2014թ-ի դրությամբ ՀՀ-ում բացակայում են կանանց նկատմամբ պատերազմական 

հանցագործությունների լուսաբանմանը և փաստագրմանն ուղղված պաշտոնական 

զեկույցները և ուսումնասիրությունները:   

Այսպիսով, հաշվի առնելով մշտադիտարկում իրականացնող խմբի 

բացահայտումները և դիտարկումները հակամարտությունից ուղղակիորեն և 

անուղղակիորեն տուժած կանանց ներկայիս վիճակի, ՀՀ-ում կանանց՝ հասարակական-

քաղաքական կյանքին մասնակցության ցածր մակարդակի, առկա գենդերային 

կարծրատիպերի, իրավական բացերի և ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի պաշտպանությանը և 

բռնության կանխարգելմանը և ՀՀ-ում այլ դրույթների իրականացման մակարդակի 

վերաբերյալ, ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ ՀՀ ՔՀ մշտադիտարկում իրականացնող խումբը 

ներկայացնում է հետյալ առաջարկությունները.  

 

Ա. Հայաստանի Հանրապետության  կառավարությանը 
 Ստեղծել աշխատանքային խումբ կառավարության, ՔՀԿ-ների և միջազգային 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ ՄԱԿ ԱԽ 1325 

բանաձևի շուրջ ԳԱԾ ստեղծելու և դրա դրույթները հետևողականորեն 

իրականացնելու համար: 

 Ստեղծել արդյունավետ մեխանիզմներ մարտական և ոչ մարտական 

իրադրություններում զոհված զինվորների մայրերի (ծնողների) և հատուկ կարիքների 

տեր այլ խմբերի իրավունքների պաշտպանության, մասնավորապես նախատեսված 

պետական արտոնություններից լիարժեք օգտվելու հնարավորությունների 

ապահովման համար: 

 Զինադադարից հետո զոհված զինվորների նպաստի հատկացման  գործառույթները 

սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնից (սոցապ) 

տեղափոխել զինվորական կոմիսարիատ:  

 ՔՀ ներկայացուցիչների հետ սերտ համագործակցել ՍԳԲ իրազեկվածությունը 

իրավապահ մարմինների շրջանակներում բարձրացնելու, համատեղ 

հետազոտություններ իրականացնելու և վիճակագրություն ստեղծելու նպատակով: 

 Ոստիկանության, բանակի և անվտանգության ուժային այլ մարմինների 

շրջանակներում իրականացնել գենդերային թեմատիկայով դասընթացներ 

իրազեկվածության բարձրացման և կարողությունների զարգացման նպատակով: 

 Ընդունել ընտանեկան բռնության մասին օրենք և հետամուտ լինել դրա լիարժեք 

իրականացմանը: 

 Ընդունել հակախտրականության մասին օրենք՝ աշխատաշուկայում կանանց 

նկատմամբ առկա խտրականության դեպքերը վերացնելու նպատակով: 
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 Գենդերային կրթությունը դարձնել դպրոցական ուսումնական ծրագրերի բաղադրիչ:   

 Ձեռնամուխ լինել սահմանամերձ գոտիներում կանանց համար աշխատատեղերի 

ստեղծմանը: 

 ԶԼՄ-ների միջոցով տեղեկացնել  անվտանգության ոլորտում և խաղաղապահ 

առաքելություններում կանանց ներգրավվածության հնարավորությունների և 

կարևորության մասին՝ նշված ոլորտներում կանանց մասնակցության ցուցանիշը և 

ազդեցությունը բարձրացնելու  նպատակով: 

 Ազգային անվտանգության ոլորտում և զինված ուժերում գենդերային բաշխվածության 

մասին տեղեկությունը հասանելի դարձնել կանանց իրավունքների և 

խաղաղաշինական ոլորտներում ակտիվ ՀԿ-ների և անհատների համար, որպեսզի 

համապատասխան ուսումնասիրությունների միջոցով պարզվեն և բարձրաձայնվեն 

կանանց՝ նշված ոլորտներում բարձր ընդգրկվածության համար արգելք հանդիսացող 

առկա խնդիրները, քայլեր ձեռնարկվեն դրանց լուծման հնարավոր ճանապարհները 

մշակելու համար:  

 Ստեղծել համապատասխան և արդյունավետ մեխանիզմներ սահմանային 

գոտիներում բնակվող կանանց համար հասանելի բուժօգնություն և դեղորայք 

ապահովելու համար: 

 ՀՀ Ընտրական օրենսգրքում կատարել համապատասխան փոփոխություն, ըստ որի 

համամասնական ընտրական ցուցակներում կանանց ինքնաբացարկի դեպքում տվյալ 

կին թեկնածուն կփոխարինվի մեկ այլ կին թեկնածուով: 

 

Բ. Միջազգային կազմակերպություններին 

 Ռեսուրսներ տրամադրել «Կանայք, խաղաղություն, անվտանգություն» օրակարգի 

իրականացման համար հատկապես հակամարտությունից անմիջապես տուժած 

տարածքներում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով կարիքների վերհանմանն 

ուղղված հետազոտությունների իրականացմանը:  

 ՀՀ համապատասխան պետական մարմիններին  կոչ անել, որպեսզի ստեղծվի ՄԱԿ 

ԱԽ 1325 բանաձևի համար պատասխանատու աշխատանքային խումբ, որը կմշակի 

բանաձևի դրույթների իրականացմանն ուղղված ԳԱԾ:  

 Համագործակցել և աջակցել ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ ՔՀ մշտադիտարկում 

իրականացնող աշխատանքային խմբի հետագա գործունեությանը և կատարած 

աշխատանքների միջազգային տեսանելիությանը միջազգային հարթակներում: 

 Աջակցել սահմանամերձ շրջաններում արագ արձագանքման ճգնաժամային 

առողջապահական կենտրոնների ստեղծմանը:  

 Մասնակցության քվոտաներ սահմանել անվտանգության ոլորտի հետ կապված 

ցանկացած վերապատրասման դասընթացի մասնակցության համար, լինի դա 

զինված ուժերի, ոստիկանության, Ազգային անվտանգության ծառայության թե 

խաղաղապահների համար: 

 Կոչ անել բանակցային պաշտոնական խմբերին և հատկապես Մինսկի խմբին 

ապահովելու հավասար գենդերային ներկայացվածություն և հավասար 

մասնակցություն բանակցային գործընթացներում: 

 Կոչ անել ՀՀ կառավարությանը ապահովելու գենդերային հավասար մասնակցություն 

որոշումների կայացման գործընթացներում: 
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 Ստեղծել պաշտոնական հարթակ տարածաշրջանի կին խաղաղարարների համար՝ 

պաշտոնական բանակցողներին և միջնորդներին խորհրդատվություն տրամադրելու 

նպատակով: 

 ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի և նրա բաղադրիչների արդյունավետ մշտադիտարկման 

նպատակով իրականացնել կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրեր 

շահագրգիռ կողմերի համար: 

 Իրականացնել «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» օրակարգի շուրջ 

հետազոտական կարողությունների զարգացման ծրագրեր կանանց խմբերի հետ՝ 

կանանց վրա պատերազմի ազդեցության  և գենդերային հիմքով բռնության ու 

սեռական բռնության վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքելու, հետազոտություն 

իրականացնելու նպատակով: 

 Իրականացնել լայնամասշտաբ հետազոտություններ՝ հակամարտությունից 

ուղղակիորեն և անուղղակիորեն տուժած գոտիներում պատերազմի ակտիվ փուլից և 

դրանից հետո կանանց նկատմամբ իրականացված գենդերային բնույթ կրող 

հանցագործությունները բացահայտելու նպատակով: 

 

 

Գ. Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին 

 

 Ջատագովել ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ աշխատանքային խմբի ստեղծումը՝ 

ինչպես կառավարության, այնպես էլ ՔՀ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ 

ազգային գործողությունների ծրագիր մշակելու համար: 

 Զարգացնել կանանց կարողությունները որոշումների կայացման գործընթացներում և 

կառավարման մարմիններում բարձր դերեր ստանձնելու համար: 

 Իրականացնել ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական հետազոտություններ 

կառավարման համակարգում տղամարդ և հատկապես կին գործիչների՝որոշումների 

կայացման գործընթացներում ունեցած իրական ազդեցության չափման նպատակով: 

 Իրականացնել հետազոտություններ հասարակության մեջ ՍԳԲ դեպքերի ավելի 

խորքային պատճառների բացահայտման ուղղությամբ և քայլեր ձեռնարկել դրանց 

վերացման համար:  

 Կանանց և մարդու իրավունքների պաշտպանության այլ խմբերի միջև ստեղծել 

կոալիցիաներ՝ մշտադիտարկելու և ջատագովելու ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի շուրջ 

ԳԱԾ-ի ստեղծումը և վերջինիս դրույթների իրականացումը: 

 Օգտագործել բոլոր հնարավորությունները պետական օղակների հետ ավելի սերտ 

համագործակցելու և կանանց հիմնախնդիրները բարձրաձայնելու համար: 

 Սերտ համագործակցել քաղաքականության մեջ ակտիվ մասնակցություն ունեցող 

կանանց հետ և աջակցել նրանց:  

 Գտնել և աջակցել կանանց, ովքեր ճանապարհներ են փնտրում որոշումների 

կայացման որևէ պաշտոնում առաջադրվելու համար: 
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6. ՀԱՎԵԼՎԱԾ 
Ա. Ֆոկուս խմբային քննարկման ուղեցույց-հարցարան 

 
ՀՀ սահմանամերձ տարածքներում բնակվող կանանց համար նախատեսված ֆոկուս 

խմբի հարցաշար 

1. Ծանոթացում: Եկեք կատարենք ծանոթացման արագ շրջան: Խնդրում ենք նշել ձեր 

անունը/ազգանունը, կրթությունը, ինչով եք զբաղվում, ամուսնական կարգավիճակը: 

 Պատմեք ձեր ընտանիքի մասին, երեխաներ ունե՞ք: 

 Եղբայրներ, քույրե՞ր: 

 Պատմեք ձեր գյուղի, շրջանի մասին: 

 Միշտ այստե՞ղ եք ապրել: 

 Ցանկանու՞մ եք հեռանալ: 

2. Մինչկոնֆլիկտային իրավիճակ: Պատմեք ձեր առօրյայի մասին մինչկոնֆլիկտային 

իրավիճակումպատերազմից առաջ: 

 Ինչո՞վ էիք զբաղվում: 

 Ամուսնական կարգավիճակը: 

 Գյուղում/քաղաքում ինչո՞վ էին զբաղվում կանայք/տղամարդիկ: 

 Ձեզ ապահով զգու՞մ էիք: 

 Ի՞նչ կարգավիճակ ունեին կանայք (գենդերային հավասարություն): 

 Կանանց նկատմամբ սահմանափակումներ եղե՞լ են (արգելք աշխատել տնից դուրս, 

ազատ այցելել հարազատներին, հղիության/երեխաների քանակի/երեխաների սեռի 

ընտրության մասին հարցնել) 

 Ձեր գյուղում/քաղաքում ադրբեջանցիներ բնակվե՞լ են: 

 Ինչպիսի՞ հարաբերություններ ունեիք նրանց հետ (եթե բնակվել են ադրբեջանցիներ): 

 Ի՞նչ եղավ նրանց հետ կոնֆլիկտի սրացման ժամանակ. մեկնեցի՞ն, սպանվեցի՞ն, թե՞ 

այլ բան:  

 Տեղեկություններ ունե՞ք նրանց մասին: 

 Կցանկանայի՞ք նորից տեսնել նրանց: 

 Ավելացումնե՞ր: 

3. Կոնֆլիկտային իրավիճակ: Ի՞նչ իրավիճակում հայտնվեցիք դուք: Ըստ Ձեզ և Ձեր 

անձնական փորձի, կոնֆլիկտն ինչպե՞ս է ազդում կնոջ վրա: 

 Ձեր տան տղամարդիկ մեկնեցի՞ն պատերազմի: 

 Ինչպիսի՞ կորուստներ եք կրել պատերազմի ժամանակ  (նյութական, մարդկային):  

 Ո՞վ էր անում տան <<տղամարդկային գործերը>>: 

 Տղամարդկանց բացակայության պարագայում ո՞վ էր տան մեջ պատասխանատու 

մյուսների բարեկեցության համար (սնունդ, տան մաքրություն, երեխաների և 

մեծահասակների խնամք, ջեռուցում, հողամասում աշխատանք, անասնապահություն, 

գյուղացիների հետ հարաբերություններ-պարտականություններ և այլն): 

 Ի՞նչ կասեք երկու դերեր ստանձնելու մասին. հայր-մայր: Ձեր կարծիքով ո՞րն է հոր, և 

ո՞րը՝ մոր դերը: 

 Ինչ կյանք կունենայիք դուք, եթե այս կոնֆլիկտը չլիներ:  
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4. Անվտանգություն: Ի՞նչ սահմանափակումներ գոյություն ունեին տեղաշարժման հետ 

կապված: Ի՞նչ դեպքեր եք հիշում այդ տարիներից:  

 Ի՞նչ փոփոխություններ եղան:  

 Ինչպե՞ս էիք վերաբերվում սեփական անվտանգությանը: Ե՞րբ էիք շատ 

անհանգստանում: Ինչպես էիք պաշտպանվում վտանգավոր պահերին, ի՞նչ դեպքեր են եղել 

(այսինքն ավելի շատ իրենց մասին էին մտահոգովւմ, թե՞ հարազատների, հատկապես 

ամուսինների, երեխաների և այլն): 

 Հակամարտության սրացման և զինված ուժերի ավելացման հետ բռնության որոշակի 

տեսակներ ավելացա՞ն/պակասեցի՞ն: 

5. Առողջություն: Կոնֆլիկտի ակտիվ փուլում ունեցե՞լ եք առողջական/ վերարտադրողական 

խնդիրներ, հղիություն և այլն:  

 Կայի՞ն անհրաժեշտ միջոցներ ձեր առողջական խնդիրները լուծելու համար:  

 Ու՞մ կարող էիք դիմել առողջական լուրջ/ակնհայտ խնդիրների դեպքում:  

 Ինչպե՞ս էիք լուծում առողջական խնդիրները, ու՞ր էիք գնում, ինչպե՞ս էիք բժիշկ 

գտնում: Գյուղից օրինակներ հիշու՞մ եք: 

 Մտահոգվե՞լ եք սեփական առողջության/ վերարտադրողականության/ հիգիենայի 

 մասին: 

 Ու՞մ կարող էիք դիմել առողջական լուրջ/ակնհայտ խնդիրների դեպքում:  

 Հիվանդանոցները, բուժկետներն աշխատե՞լ/եղե՞լ են պատերազմի տարիներին 

կոնֆլիկտի ժամանակ:  Ինչպե՞ս էին աշխատում 

6. Բռնություն: Բռնության ի՞նչ տեսակներ գիտեք:  

 Որո՞նք են դրանցից առկա եղել կոնֆլիկտի ժամանակ ձեր 

ընտանիքում/գյուղում/քաղաքում կանանց նկատմամբ: Օրինակներ: 

 Կոնֆլիկտը որևէ կերպ ազդե՞ց կանանց նկատմամբ բռնության ինչ-որ ձևերի 

սրացման վրա: Օրինակներ: 

 Հակամարտության սրացման և զինված ուժերի ավելացման հետ բռնության որոշակի 

տեսակներ ավելացա՞ն/պակասեցի՞ն: Այդ տարիներին ինչպե՞ս փոխվեց կանանց նկատմամբ 

վերաբերմունքը, ձեր կարծիքով ավելացա՞ն, թե՞ պակասեցին կանանց նկատմամբ բռնության 

դեպքերը:  

 Ա՞յլ: 

7. Առկա իրավիճակ: Ի՞նչ սոցիալական փոփոխություններ եղան կոնֆլիկտի ակտիվ փուլից 

հետո. սոցիալական դերեր, ընտանիքում/հասարակության մեջ կանանց և տղամարդկանց 

ունեցած ազդեցություն և այլն:  

 Ընդհանրապես ինչպե՞ս է կյանքը, առօրյան փոխվել գյուղի մարդկանց կյանքում: Ի՞նչ 

են հիմա կանայք անում, որ առաջ չէին անում, և ի՞նչ են անում հիմա տղամարդիկ:  

 Ի՞նչ նոր հոգսեր են ավելացել կանանց առօրյայում, ընտանիքում, գյուղական 

տնտեսության վարման մեջ:  

8. Կարո՞ղ են կանայք որևիցե կերպ ազդել կոնֆլիկտի խաղաղ լուծման վրա: Ինչպե՞ս, եթե 

այո, ինչու՞, եթե ոչ: Ընդհանրապես կա՞ տարբերություն տղամարդիկ են խնդրի լուծմամբ 

զբաղվում, թե՝ կանայք:  

9. Կա՞ ընտանիքում/հասարակության մեջ տղա երեխաների գերապատվություն աղջիկ 

երեխաների նկատմամբ: Դուք ի՞նչ եք կարծում այս հարցի ուղղությամբ: Ըստ ձեզ կոնֆլիկտն 

ունի՞ ազդեցություն այդ գերապատվությունների վրա: 
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10. Կանանց սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը: Ներկա իրավիճակը ինչպե՞ս է ազդում 

կանանց տնտեսական վիճակի վրա: Ինչպիսի՞ սոցիալական ու տնտեսական ակտիվություն 

կարող էին ունենալ կանայք այստեղ, եթե մեր կոնֆլիկտը լուծված լիներ:  

11. Ինչի՞ կարիք ունեն այսօր կանայք այստեղ, ինչպե՞ս կարելի է հասնել այդ կարիքների 

բավարարմանը: Ձեզ տեսնու՞մ եք որպես փոփոխության նախաձեռնող: Այստեղ կանայք 

բավարար ուժ ունեն ինչ-որ բան նախաձեռնելու ու իրականացնելու համար:  

12. Դուք ինչպե՞ս եք տեսնում ձեր դերը կոնֆլիկտի ակտիվ փուլի ավարտից հետո, ինչպե՞ս 

կարող եք ազդել առկա իրավիճակի վրա ընտանիքում/համայնքում/հասարակությունում: 

13. Ավելացումներ, ինչ-որ մեկնաբանություններ ունե՞ք: 

 

ՀՀ սահմանամերձ տարածքներում բնակվող կին բժիշկների համար նախատեսված հարցաշար 

1. Ծանոթացում: Եկեք կատարենք ծանոթացման արագ շրջան: Խնդրում ենք նշել Ձեր 

անունը/ազգանունը, կրթությունը, ինչով եք զբաղվում, ամուսնական կարգավիճակը: 

 Երեխաներ ունե՞ք: 

 Եղբայրներ, քույրե՞ր: 

 Միշտ այստե՞ղ եք ապրել: 

 Ցանկանու՞մ եք հեռանալ: 

 Մասնագիտական և աշխատանքային ուղղվածությունը, ինչպե՞ս եք ներգրավված կամ 

ներգրավված եղել առողջապահության համակարգում: 

2. Մինչկոնֆլիկտային իրավիճակ: Ինպե՞ս եք գնահատում կանանց առողջության 

ապահովվածությունը մինչև ղարաբաղյան շարժումն ու պատերազմը: Ի՞նչ առողջական 

տարածված խնդիրներ են ունեցել կանայք: 

 Ինչպե՞ս կգտնահատեք կանանց բուժհաստատություններ այցելելու 

հաճախականությունը մինչկոնֆլիկտային իրավիճակում:  

 Իրազեկված եղե՞լ են կանայք իրենց սեռականության, դաշտանի մասին, հղիության 

ընթացքի, սեքսի մասին: 

 Ինչպե՞ս կգտնահատեք կանանց բուժհաստատություններ այցելելու 

հաճախականությանը մինչկոնֆլիկտային իրավիճակում:  

 Եղե՞լ են պարտադիր ստուգումներ նախատեսված կանանց/հղի կանանց համար: 

Ինչպե՞ս եք գնահատում կանանց վերաբերմունքը առողջության հետ կապված հարցերին, 

որքանո՞վ էին պարտաճանաչ: 

 Երբևիցե նկատե՞լ եք բռնության հետքեր կանանց մարմինների վրա: Եթե այո, 

անդրադարձե՞լ դրան/քննարկե՞լ եք դա տվյալ կնոջ հետ: 

 Ինչպե՞ս կգնահատեք բուժմիջոցների հասանելիությունը կանանց համար 

մինչկոնֆլիկտային իրավիճակում. հայեր-ադրբեջանցիներ: 

3. Կոնֆլիկտային իրավիճակ: Որո՞նք էին կանանց առջև ծառացած հիմնական խնդիրները 

կոնֆլիկտային իրավիճակում: 

 Ինչպե՞ս էիք իրականացնում ձեր առաքելությունը պատերազմի տարիներին, ի՞նչ 

դեպքեր եք հիշում:  

 Ինչպիսի՞ փոփոխություններ եղան բուժմիջոցների հասանելիության հետ կապված: 

 Հասանելի՞ էին հիգիենիկ միջոցները (միջադիրներ և այլն) կոնֆլիկտային 

իրավիճակում: 
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 Խնդրում ենք նկարագրել հղի կանանց իրավիճակը. բուժօգնություն և ստուգումներ, 

ապահո՞վ հղիություն, ծննդաբերություն-որտե՞ղ, ու՞մ օգնությամբ և այլն: 

 Ի՞նչ կասեք ապահով սեռական հարաբերությունների մասին (երբ որ 

ամուսինները/զուգընկերները վերադառնում էին մի քանի օրով պատերազմի դաշտից, եղե՞լ 

են սեռավարակների դեպքեր կամ կա՞ր կնոջ համար սեռավարակ ձեռք բերելու վտանգ 

զուգընկերոջից): 

 Գրանցվե՞լ են սեռավարակների դեպքեր ձեր բուժհաստատություններում/ անձնական 

պրակտիկայում կոնֆլիկտային իրավիճակում: 

4. Անդրադառնանք բռնությանն ավելի խորությամբ: Եթե համեմատենք մինչկոնֆլիկտային և 

կոնֆլիկտային իրավիճակները, ի՞նչ տարբերություններ կարող եք նշել:  

 Ի՞նչ իրավիճակում հայտնվեցին կանայք իրենց ընտանիքներում: 

 Կայի՞ն բռնության ընդգծված ձևեր կանանց նկատմամբ ընտանիքներում: 

 Լսե՞լ եք սեռական բռնության/բռնաբարության դեպքերի մասին կոնֆլիկտային 

իրավիճակում: 

 Եթե այո, ովքե՞ր են եղել հանցագործները (քաղաքացիներ, զինվորականներ, 

ծանոթներ, այլոք):  

 Կանայք խոսու՞մ են իրենց հետ կատարված բռնության դեպքերի մասին 

(կոնֆլիկտային և հետկոնֆլիկտային իրավիճակնորում):  

 Ի՞նչ վերաբերմունք կա կանանց նկատմամբ հասարակության մեջ կին-տղամարդ 

իրավահավասարության մասով: 

 Ըստ ձեզ, կոնֆլիկտն ինչ-որ կերպ ազդե՞ց կանանց վերարտադրողականության վրա:  

 Սեռի վրա հիմնված աբորտները տարածվա՞ծ են ձեզ մոտ: Եթե այո, ինչ եք կարծում 

կոնֆլիկտն ինչ-որ կերպ կարո՞ղ էր ազդել դրա վրա: 

 Հանդիպու՞մ եք բռնության դեպքերի հիմա: Եթե այո, ինչպե՞ս եք արձագանքում: 

5. Կա՞ն պարտադիր ստուգումներ կանանց/հղիների համար: Ինչպիսի մարտահրավերների 

 են հանդիպում հղի կանայք և բժիշկները հիմա:  

 Սեռով պայմանավորված աբորտները տարածվա՞ծ են ձեզ մոտ: Եթե այո, ինչ եք 

կարծում կոնֆլիկտն ինչ-որ կերպ կարո՞ղ էր ազդել դրա վրա: 

6. Հանդիպու՞մ եք բռնության դեպքերի: Եթե այո, ինչպե՞ս եք արձագանքում: 

7. Ի՞նչ առողջական և /վերարտադրողական խնդիրներ ունեն այսօր կանայք ձեր 

գյուղում/քաղաքում/շրջանում: Դրանց մեջ ի՞նչ մաս են կազմում այն խնդիրները, որոնք 

առաջացել կամ առաջանում են պատերազմի ու չլուծված կոնֆլիկտի պատճառով, որոնք 

հիմնականում կոնֆլիկտի պատճառ են հանդիսանում: 

8. Ինչպե՞ս կարելի լուծել դրանք:  

9. Տեսնու՞մ եք ձեզ որպես կին բժիշկ փոփոխության նախաձեռնող: 

10. Ավելացումներ, մեկնաբանություններ: 

 

Հարցաշար նախատեսված մարտական և ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինվորների 

մայրերի համար 

1. Ծանոթացում: Եկեք կատարենք ծանոթացման արագ շրջան: Խնդրում ենք նշել ձեր 

անունը/ազգանունը, կրթությունը, ինչով եք զբաղվում, ամուսնական կարգավիճակը: 

 Պատմեք ձեր ընտանիքի մասին՝ 

 Երեխաներ ունե՞ք: 
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 Եղբայրներ, քույրե՞ր:  

2. Ինչպե՞ս է կոնֆլիկն ազդում կանանց վրա ըստ ձեզ. ընտանիք-անձնական կյանք, սոցիալ-

տնտեսական և քաղաքական կյանք: 

3. Ինչպե՞ս է ձեր կյանքը փոխվել Արցախի հակամարտության սկզբից ի վեր: Ի՞նչ էիք անում, 

ինչպե՞ս էիք ապրում մինչև այդ ու դրանից հետո:  

4. Ի՞նչ կարծիքներ ունեք ընդհանրապես թշնամու կերպարի մասին (դնենք 

ադրբեջանցիներին մի կողմ): 

 Իրենց ապրումները 

 Կորուստները 

 Խնդիրները և այլն 

5. Ձեր զավակներին կորցնելուց հետո ի՞նչ փոփոխություններ եղան  թշնամու կերպարի 

ընկալման հետ կապված: 

6. Ի՞նչ ազդեցություն ունեցան ադրբեջանցիների հետ հնարավոր հանդիպումները 

թշնամանքը/ատելությունը հաղթահարելու հետ կապված: 

7. Ադրբեջանցիների հետ առաջին հանդիպումից հետո ի՞նչ զգայական փոփոխություններ եք 

արձանագրել ձեր մեջ նրանց նկատմամբ: 

8. Ցանկություն կա՞ կրկին հանդիպելու և քննարկումներ անցկացնելու: 

9. Կարո՞ղ են կանայք ազդել կոնֆլիկտի խաղաղ ճանապարհով լուծման վրա: Եթե այո` 

ինչպե՞ս, եթե ոչ` ինչու՞: 

10. Որտե՞ղ եք ձեզ տեսնում այս հակամարտության մեջ. խաղ քարտեզավորում և քննարկում:   

Պատին փակցնել մեծ սպիտակ թուղթ, բաժանել տարբեր մասերի. սահմանային՝ թշնամու 

հետ շփման գիծ-այդ հատվածը կարող է ընտրել այն մարդը, ով իրեն տեսնում է որպես 

<<թշնամու թշնամի>> և իրեն պատկերացնում է որպես պատերազմող, միջին գիծ-

բանակցային գործընթացների հատված: Նշանակում է, որ այս հատվածն ընտրած անձն 

ընտրում է ոչ թե ուժային, այլ բանակցային ուղին: Հետին գիծ-չեզոք գոտի, այս մասն ընտրած 

անձը գերադասում է լինել պասիվ և ոչ մի կերպ չառնչվել կոնֆլիկտի հետագա 

զարգացումներին: 

12. Ավելացումներ, մեկնաբանություններ: 

13. Հանդիպման ավարտը. խաղ քարտեզավորում. մեծ սպիտակ թուղթը բաժանել հետևյալ 

մասերի՝ լավ, վատ, նորմալ, դժվարանում եմ պատասխանել. մասնակիցներին բաժանել 

սթիքերներ և խնդրել, որպեսզի ըստ իրենց տրամադրության իրենց ձեռքի սթիքերը 

ամրացնեն համապատասխան հատվածում: Հրահանգը կատարելուց հետո քննարկել 

մասնակիցների հետ իրենց ընտրությունը: Այս խաղի միջոցով հնարավոր կլինի օգնել 

մասնակիցներին հասկանալ իրենց առկա զգացողություններն ու էմոցիաները և ինչ-որ 

չափով հաղթահարել դրանք:  

 

 

Բ. Փորձագիտական հարցազրույցների ուղեցույց 

 
Գյուլնարա Շահինյան, Լարա Ահարոնյան  

«Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ  խորհրդի նախագահ 
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1. Ինչպե՞ս եք գնահատում ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի կարևորությունը Հայաստանի համար: 

Ինչո՞ւ է մեզ այն պետք:  

2. Ինչպե՞ս եք գնահատում ՀՀ -ում քաղաքականություն իրականացնողների/ 

իշխանությունների տրամադրվածությունը դեպի բանաձևը և դրա իրականացման շուրջ 

ներկա վիճակը:  

3. Ըստ ձեզ բավարա՞ր է կանանց ներգրավվածությունը. 

 կառավարման մեջ, ՏԻՄ-երում 

 անվտանգության ոլորտում. Պաշտպանության նախարարություն և  զինված ուժեր, 

իրավապահ մարմիններ 

 դատական համակարգ 

 ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակում որոշումների կայացման 

մեջ: 

4. Ինչպե՞ս եք պատկերացնում կանանց ներգրավումը բանակցային գործընթացներում: 

5. Որո՞նք են 1325-ի իրականացման հիմնական մարտահրավերները Հայաստանում: 

6. Հայաստանի իրավական և քաղաքական դաշտը բավարա՞ր է 1325-ի իրականացմանն 

ուղղված կոնկրետ քայլերի համար: 

7. Ինչպե՞ս եք դուք պատկերացնում  1325-ի իրականացումը.  

 ի՞նչ ռազմավարությամբ կամ ծրագրով,  

 ո՞վ պետք է դա նախաձեռնի ու ընդունի (կառավարություն, քաղաքացիական 

հասարակություն և այլն): 

8. Ըստ ձեզ ինչո՞վ է պայմանավորված 1325 բանաձևի իրականացման համար ԳԱԾ 

չունենալը: 

9. Ինչպե՞ս եք տեսնում քաղաքացիական հասարակության դերը 1325 բանաձևի 

իրականացման մեջ. 

 Գործողությունների ազգային ծրագրի նախաձեռնություն, 

 Մշակում, 

 Մշտադիտարկում 

 Կառավարության հետ համագործակցություն և այլն: 

10.   Ինչպե՞ս եք գնահատում միջազգային հանրության աջակցությունը և Հայաստանում 

քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից 1325 բանաձևի, 

կանանց, խաղաղությանը և անվտանգությանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը:  Ի՞նչն է 

պակասում՝ ջանքե՞րը, թե ֆինանսական միջոցները:  

 

Հակամարտության ազդեցությունը կանանց վրա 

1. Ինչպե՞ս է անդրադարձել ԼՂ հակամարտությունը կանանց վրա: 

2. Ի՞նչ հիմնական գործառույթներ են իրականացրել կանայք պատերազմի տարիներին և 

զինադադարից հետո: Կանայք միայն զոհե՞ր են: 

3. Ինչպե՞ս եղավ, որ դեռ պատերազմի տարիներին որոշ կանայք սկսեցին գործունեություն 

ծավալել խաղաղության հաստատման համար՝ Անահիտ Բայանդուր և ուրիշներ: 

4. Ինչպե՞ս է փոխվել Հայաստանի, հատկապես կոնֆլիկտային գոտում բնակվող կանանց 

կյանքը: Ինչպե՞ս է ազդում ստատուս քվոն նրանց վրա:  
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5. Բացի սոցիալ-տնտեսական ու զուտ անվտանգության տեսանկյունից,  հակամարտության 

պայմաններում Հայաստանի կանայք ավելի խոցելի՞ են ընտանեկան բռնության ու գենդերով 

պայմանավորված խտրականության համար: 

 

 

Նոնա Շահնազարյան,  մարդաբան 

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող 

1. Ինչպե՞ս եք գնահատում կանանց քաղաքական մասնակցության մակարդակը ներկայումս: 

2. Ինչպե՞ս է փոփոխվել կանանց քաղաքական մասնակցությունն անկախությունից  ու 

զինադադարից ի վեր: 

3. Ինչպիսի՞ն է քաղաքականության և իշխանությունների մեջ ներգրավված կանանց դերը և 

գործառույթները:  

4. Որոնք են կանանց քաղաքական  մասնակցության բարձրացման հիմնական 

խոչնդոտները՝ քաղաքականության թերի լինելը, մշակույթը, կանանց մասնագիտական 

պատրաստվածությունը և այլն:  

5. Ի՞նչ կապ կա հակամարտության և կանանց քաղաքական մասնակցության միջև: 

Հակամարտությունը կարո՞ղ է նպաստել կանանց շատ կամ քիչ մասնակցությանը: 

6. Ինչ եք կարծում, բացի մասնակցային ժողովրդավարության ապահովումից, ուրիշ ինչի՞ 

համար է մեզ պետք կանանց մեծ ներգրավվածությունը: ՀՀ-ում և ԼՂ-ում ներկա իրավիճակն 

ուրիշ կլինե՞ր, եթե կանայք մեծ մասնակցություն ունենային որոշումների կայացման և 

բանակցային գործընթացներում: 

 

Սիրանուշ Դավթյան, հոգեբան-խորհրդատու 

«Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ, «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն Հայաստան» ՀԿ 

1. Բռնության ի՞նչ ձևեր կառանձնացնեք, որոնք առկա են Հայաստանում: 

2. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն ՀՀ-ում թե՛ բռնության ենթարկված անձիք, և թե՛ 

հենց բռնության տեսակները (մշակույթ, ավանդույթներ և սովորույթներ, կարծրատիպեր և 

այլն): 

3. Կանանց նկատմամբ բռնության կիրառման ի՞նչ հիմնական պատճառներ կառանձնացնեք: 

4. Կարո՞ղ ենք ասել, որ հակամարտությունը ՀՀ-ում ազդում է կանանց նկատմամբ 

բռնության կոնկրետ տեսակների առաջացման կամ սրացման վրա, օրինակ, ըստ Ձեզ, 

հակամարտությունը նպաստու՞մ է ընտանեկան բռնության սրացմանը: Եթե այո, ինչպե՞ս: 

5. Ինչպե՞ս եք գնահատում ընտանեկան բռնության օրենքի կարևորությունը ՀՀ-ի համար: 

6. Որո՞նք են հաղթահարման այն մեխանիզմները, որոնք անհրաժեշտ են բռնության 

ենթարկված անձի համար: 

7. Ի՞նչ առանձնահատկություններ կառանձնացնեք հակամարտության ժամանակ 

գենդերային, հատկապես սեռական բռնության ենթարկված կնոջ համար: 

 Ինչի՞ կարիք ունեն նրանք, 

 Հաղթահարման ի՞նչ մեխանիզմներ են անհրաժեշտ, 

 Այս կանանց հատկապես ո՞ր կարիքներին է անհրաժեշտ ուշադրություն դարձնել 

որոշակի մեխանիզմների ստեղծման և կիրառման ժամանակ: 
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Գ. ՄԱԿ ԱԽ 1325 բանաձևի ԿԽՀՑ-ի կողմից մշակված ցուցիչներ 

Ա. Հակամարտության բնույթը 

Բ. Հակամարտության ազդեցությունը կանանց վրա  

Գ. Համապատասխան իրավական և քաղաքական դաշտը 

Ցուցիչ 1.  Կանանց մասնակցության ցուցանիշը կառավարման մեջ 

Ցուցիչ 2. Կանանց մասնակցության թիվը  խաղաղարար բանակցային խմբերում և 

խաղաղության համաձայնագրերում, գենդերային հիմնախնդիրների մանրամասն 

նկարագրությունը: 

Ցուցիչ 3. Կանանց մասնակցության ցուցանիշը արդարադատության, անվտանգության 

ոլորտում և խաղաղապահ առաքելություններում:  

Ցուցիչ 4. Կանանց քանակը և տոկոսային հարաբերակցությունը ցանկացած տիպի 

սահմանադրական կամ օրենսդրական վերահսկողության գործընթացներում (ներառյալ 

նաև անվտանգության սեկտորի վերահսկողությունը): 

Ցուցիչ 5.  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներգրավվածությունը 

ՄԱԿԱԽ 1325 և 1820 բանաձևերի աշխատանքային խմբերում: 

Ցուցիչ 6. Սեռական և գենդերային հիմքով հաղորդված, հետաքննված, հետապնդված և 

պատժված բռնության դեպքերի քանակն ու տոկոսային հարաբերակցությունը: 

Ցուցիչ 7. Գենդերին առնչվող օրենքների քանակը և քաղաքականության որակը: 

Ցուցիչ 8. Ճշմարտության վերականգնման   հանձնաժողովների և անցումային 

արդարադատության այլ զեկույցների դրույթների քանակը և բնույթը:  

Ցուցիչ 9. Կանանց տոկոսային հարաբերակցությունը (տղամարդկանց համեմատությամբ), 

ովքեր տնտեսական փոխհատուցման փաթեթներ են ստացել հակամարտության 

հաղթահարման և վերակառուցման գործընթացներում: 

Ցուցիչ 10. Զինծառայողների և ոստիկանների համար մինչ միջազգային խաղաղապահ 

առաքելության մեկնելը և դրա ավարտից հետո իրականացված դասընթացների քանակը 

և տոկոսային հարաբերակցությունը՝ ներառյալ ՄԱԿ ԱԽ 1325 և 1820 բանաձևերը, 

միջազգային մարդու իրավունքների գործիքները և միջազգային մարդասիրական 

իրավունքի նորմերը: 

Ցուցիչ 11. Կանանց, խաղաղության և անվտանգության ծրագրերի համար քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպություններին և կառավարությանը hատկացված  և 

վճարված ֆինանսական միջոցներ:  

 

 

 


