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Հետազոտության հաշվետվությունը պատրաստվել է 
Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի կողմից 

«Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանի» 
ֆինանսական աջակցությամբ:

Զեկույցից որևէ հատված օգտագործելու 
և մեջբերելու պարագայում 

համապատասխան հղում կատարելը
պարտադիր է:
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Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդաբանության մշակումը և դաշտային 
աշխատանքների կատարումը՝ Մարիամ Մխիթարյանի
Վերլուծաբան՝ Աննա Նիկողոսյան

Իրավական հետազոտության խմբագիր և համահեղինակ՝ Զարուհի Մեջլումյան
Իրավական հետազոտության համահեղինակներ՝ Ալլա Ունուսյան, 
Արևհատ Պետրոսյան, Կարինե Դավթյան, Նվարդ Փիլիպոսյան, 
Ստելլա Չանդիրյան, Վաղինակ Տեր-Հովհաննիսյան

Հետազոտության իրականացման խորհրդատու՝ Ստելլա Չանդիրյան

Սրբագրիչ՝ Ազնիվ Նասլյան
Գրքի ձևավորումը՝ լուսինե թալալյանի
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ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ

Գեն դեր

Տար բեր սե ռե րի ան ձանց սո ցիա լա պես ամ րագր ված վարք, 
կա նանց և տ ղա մարդ կանց միջև հա րա բե րութ յուն նե րի սո
ցիա լա կան պատ կե րա ցում (հա յե ցա կետ), որն ար տա հայտ
վում է հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում՝ նե րառ յալ 
քա ղա քա կա նութ յան, տնտե սութ յան, ա ռող ջա պա հութ յան, 
գի տութ յան, ի րա վուն քի, մշա կույ թի ու կրթութ յան:

Գեն դե րա յին խտրա կա նութ յուն

Գեն դե րա յին նա խա պա շար մունք նե րի, կարծ րա տի պե րի, սե
ռի հատ կա նի շով ան ձանց ի րա վունք ներն ու շա հե րը սահ
մա նա փա կող ցան կա ցած տար բե րա կում, բա ցա ռում կամ 
նա խա պատ վութ յուն, որն ուղղ ված է կամ հան գեց նում է քա
ղա քա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին և հա
սա րա կա կան կյան քի այլ ո լորտ նե րում կա նանց և տ ղա մարդ
կանց ի րա վա հա վա սա րութ յան ճա նաչ ման, օգ տա գործ ման 
կամ ի րա կա նաց ման սահ մա նա փակ մա նը կամ վե րաց մա նը: 

Գեն դե րա յին ուղ ղա կի խտրա կա նութ յուն

Սե ռա յին պատ կա նե լութ յունն ուղ ղա կիո րեն մատ նան շող 
խտրա կա նութ յուն: 

Գեն դե րա յին ա նուղ ղա կի խտրա կա նութ յուն

Խտ րա կա նութ յուն՝ ա ռանց սե ռա յին պատ կա նե լութ յան ուղ
ղա կի մատ նանշ ման: 
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Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յուն 

Են թադ րում է հա վա սար վե րա բեր մուն քի և սե ռով պայ մա նա
վոր ված խտրա կա նութ յու նից զերծ պայ ման նե րի և հ նա րա վո
րութ յուն նե րի առ կա յութ յուն հա սա րա կութ յու նում: 

Գեն դե րա յին բռնութ յուն

Բռ նութ յուն, որն ա ռա ջա նում է գեն դե րա յին դե րե րից բխող 
ակն կա լիք նե րի և հա մա պա տաս խան հա րա բե րութ յուն նե
րում ու ժի ան հա վա սար բաշխ ման հետ ևան քով։

Ըն տա նե կան բռնութ յուն 

Ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, սե ռա կան և տն տե սա կան 
բռնութ յան բո լոր դրսևո րում ներն ինչ պես ըն տա նի քի ներ սում, 
այն պես էլ նախ կին կամ ներ կա յիս ա մու սին նե րի կամ զու գըն
կեր նե րի միջև՝ ան կախ նրա նից, թե կա տա րո ղը բնակ վում 
կամ բնակ վել է տու ժո ղի հետ նույն բնա կա րա նում, թե ոչ:

Խ նամք պա հան ջող աշ խա տանք (care work)

Վար ձատր վող կամ չվար ձատր վող աշ խա տանք ա ռող ջա պա
հութ յան, կրթութ յան, ե րե խա նե րի խնամ քի, հո գե կան ա ռող
ջութ յան, տա րեց ան ձանց, ըն տա նի քի ան դամ նե րի խնամ քի 
և սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի աս պա րե զում։ Ընդ հա
նուր առ մամբ հիմն ված է աշ խա տան քի ան հա վա սար բաշխ
ման վրա՝ գեն դե րա յին, ռա սա յա կան կամ այլ հատ կա նիշ նե րի 
հիմ քե րով։ 

Խտ րա կա նութ յուն

Էա պես նման ի րա վի ճակ նե րում գտնվող ան ձանց նկատ մամբ 
տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի դրսևո րում, ո րը պայ մա նա
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վոր ված է խտրա կա նութ յան ար գել քի (պաշտ պան ված) հիմ
քե րից որ ևէ մե կով (սեռ, տա րիք, հա վատ, ա ռող ջա կան վի
ճակ, գույ քա յին դրութ յուն, և  այլն)` ա ռանց որ ևէ օբ յեկ տիվ 
պատ ճա ռի և  ող ջա միտ բա ցատ րութ յան:

Խտ րա կա նութ յուն ա նուղ ղա կի

Ա ռեր ևույթ չե զոք օ րենք, քա ղա քա կա նութ յուն, պայ ման, գոր
ծո ղութ յուն, չա փա նիշ կամ պրակ տի կա, ո րոնց կի րառ ման 
դեպ քում ո րոշ խմբե րի ի րա վունք նե րը սահ մա նա փակ վում 
են խտրա կա նութ յան ար գել քի հիմ քե րից որ ևէ մե կով, և  այ
լոց հա մե մատ նրանք հայտն վում են էա պես ան բա րեն պաստ 
վի ճա կում:

Խտ րա կա նութ յուն ուղ ղա կի

Ո րո շում ներ, գոր ծո ղութ յուն ներ կամ ան գոր ծութ յուն՝ ուղղ ված 
ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րով ան ձի և/ կամ մի խումբ ան ձանց 
ի րա վունք նե րի ու շա հե րի սահ մա նա փակ մա նը, ցան կա ցած 
տար բե րակ մա նը, բա ցառ մա նը կամ նա խա պատ վութ յա նը, 
ո րը նպա տա կաուղղ ված է կամ հան գեց նում է կյան քի տար
բեր ո լորտ նե րում ան ձանց ի րա վա հա վա րա սա րութ յան ճա
նաչ ման, օգ տա գործ ման կամ ի րա կա նաց ման սահ մա նա
փակ մա նը կամ վե րաց մա նը:

Կ նաս պա նութ յուն (ֆե մի ցիդ) 

Կա նանց և  աղ ջիկ նե րի սպա նութ յուն՝ նրանց գեն դե րա յին 
պատ կա նե լութ յան հիմ քով, ո րը պայ մա նա վոր ված է գեն դե
րա յին ան հա վա սա րութ յան և ն րանց կյան քի և մարմ նի վրա 
հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գի կող մից ու ժի և  իշ խա նութ յան 
հաս տատ ման հան գա մանք նե րով: 
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Հայ րիշ խա նութ յուն 

Հա սա րա կա կան կազ մա վոր ման ձև, որ տեղ տղա մարդն է 
քա ղա քա կան իշ խա նութ յան հիմ նա կան կրողն ու բա րո յա
կան հե ղի նա կութ յու նը: Հայ րիշ խա նութ յա նը բնո րոշ է տղա
մարդ կա յին իշ խա նութ յան ինս տի տու տի և տ ղա մարդ կա յին 
ար տո նութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը, միա ժա մա նակ՝ կա նանց 
են թա կա յութ յունն ու են թա կա կար գա վի ճա կը: 

Սեք սիզմ

Եզ րույթ, ո րը նկա րագ րում է տղա մարդ կանց են թադր յալ գե
րիշ խա նութ յու նը կա նանց նկատ մամբ։ Սեք սիզ մը դրսևոր
վում է հայ րիշ խա նա կան հա սա րա կութ յու նում՝ ցան կա ցած 
մա կար դա կում։

Ֆե մի նիզմ

Ֆե մի նիզ մը սեք սիզ մին, սեք սիս տա կան չա րա շահ մա նը և կե
ղեք մա նը վերջ տա լուն ուղղ ված շար ժում է, ո րը նե րա ռում է 
նաև հա մա կար գա յին սեք սիզ մի ըն կա լու մը։
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հա մաշ խար հա յին փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հա մա ճա րակ
ներն ու հա մա վա րակ նե րը գեն դե րա յին ա ռու մով եր բեք չեն 
լի նում չե զոք. ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում կա նանց 
հասց ված սո ցիալտնտե սա կան հար ված ներն ա վե լի ծանր 
են ու բազ մա շերտ1։ Մի շարք երկր նե րի հե տա զո տութ յուն
ներ փաս տում են՝ ՔՈՎԻԴ19ը ան հա մա չափ ազ դե ցություն 
է ու նե նում կա նանց զբաղ վա ծութ յան ու տնտե սա կան գոր
ծու նեութ յան, անձ նա կան բա րօ րութ յան, ա ռող ջութ յան, 
ըն տա նե կան հա րա բե րութ յուն նե րի և բռ նութ յու նից պաշտ
պան վա ծութ յան վրա՝ խո րաց նե լով ար դեն իսկ առ կա ան հա
վա սա րութ յուն նե րը2։ Բազ մա թիվ հե տա զո տող ներ պնդում 
են, որ հա մա վա րա կը հան գեց նե լու է հե տըն թա ցի կա նանց 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան և գեն դե րա յին հիմ նա

1 Տ ե՛ս Wenham, C., Smith, J., Davi es, S. E., Feng, H., Grépin, K. A., Harman, S., et al. (2020). 
Women Are Most Affected by Pandemics  Lessons from Past Outbreaks. Nature 583 (7815), 
https://www.nature.com/articles/d4158602002006z

2 Տե՛ս A Guide for Europe: Protecting the rights of women and girls in times of COVID19 
pandemic and its aftermath, https://www.amnesty.org/en/documents/e ur01/2360/2020/en/, 
COVID19 an d essential services provision for survivors of violence against women and 
girls, https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2020/04/briefcovid19and
essentialservicesprovisionforsurvivorsofviolenceagainstwomenandgirls, COVID19 
and ending violence against wome n an d gi rls, https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/
publications/2020/04/issuebriefcovid19andendingviolenceagainstwomenandgirls, 
Violence against women and girls  data collection during COVID19, https:/ /w ww .unwomen.
org/en/digitallibrary/publications/2020/04/issuebriefviolen ceagainstwomenandgirlsdata
collectionduringcovid19, Coronavirus Disease (COVID19) response – UNODC Thematic 
Brief on  genderbased violence against women and girls, https://www.unodc.org/documen ts /
AdvocacySection/GBVAW_and_UNODC_in_COVID19_final_7Apr2020.pdf, From insights to 
action: Gender equality in the wake of COVID19, https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/
publications/2020/09/genderequalityinthewakeofcovid19, J us ti ce  for women amidst 
COVID19, https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2020/05/justicef or w om
enamidstcovid19, Gender and Inclusion in social protection responses during COVID19, 
https://socialprotection.org/discover/publications/genderandinclusionsocialprotection
responsesduringcovid19

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02006-z
https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/2360/2020/en/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/GBVAW_and_UNODC_in_COVID19_final_7Apr2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/GBVAW_and_UNODC_in_COVID19_final_7Apr2020.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://socialprotection.org/discover/publications/gender-and-inclusion-social-protection-responses-during-covid-19
https://socialprotection.org/discover/publications/gender-and-inclusion-social-protection-responses-during-covid-19
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խն դիր նե րի լուծ ման հար ցե րում3։ 

Ան շուշտ, պե տութ յուն նե րի պար տա կա նութ յունն է անհ րա
ժեշտ ջան քեր գոր ծադ րել հա սա րա կութ յան տար բեր խմբե րի 
հիմ նախն դիր նե րը լու ծե լու և քա ղա քա ցի նե րի սո ցիա լա կան, 
տնտե սա կան ու ի րա վա կան պաշտ պա նութ յունն ա պա հո վե
լու նպա տա կով։ Ինչ պես առ հա սա րակ, այն պես էլ ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րում այդ ջան քե րը պի տի լի նեն նե րա ռա կան, 
գեն դե րազ գա յուն և բ խեն հա սա րա կութ յան տար բեր շեր տե րի 
կա րիք նե րից։ Մի ջազ գա յին ծան րակ շիռ կա ռույց նե րի հե ղի նա
կած «Ու ղե ցույց Եվ րո պա յի հա մար. պաշտ պա նե լով կա նանց 
և  աղ ջիկ նե րի ի րա վունք նե րը ՔՈՎԻԴ19ի ժա մա նակ և դ րա
նից հե տո» ձեռ նար կում փոր ձա գետ նե րը նշում են.

«...պե տութ յու նը պետք է ա պա հո վի բո լոր 
կա նանց և  աղ ջիկ նե րի ի րա վունք նե րը՝ ապ
րե լու խտրա կա նութ յու նից ու բռնութ յու նից 
զերծ, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ու նե նա
լու հա սա նե լիութ յուն սե ռա կան և վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան կեն սա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րին... Հա տուկ մի ջոց ներ 
պետք է ձեռ նարկ վեն նվա զեց նե լու ա ռող ջա
պա հա կան և տն տե սա կան այս ճգնա ժա մի 
կար ճա ժամ կետ ու եր կա րա ժամ կետ ազ դե
ցութ յուն նե րը նրանց, նրանց ըն տա նիք նե րի 
ու հա մայնք նե րի վրա։ Ա ռանց գեն դե րազ գա
յուն և փոխ հատ վե լիութ յան վրա հիմն ված 
թի րա խա յին մո տեց ման՝ կա նայք և  աղ ջիկ
նե րը արդ յու նա վետ կեր պով պաշտ պան ված 

3 Տե՛ս Gender equality and the socio-economic impact of the COVID-19 pandemic, https://eige.europa.
eu/publications/gender-e quality-and-socio-economic-impact-covid-19-pandemic, In Focus: Gender 
equality matters in COVID-19 response, From insights to action: Gender equality in the wake of 
COVID-19, ht tps://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-
wake-of-covid-19

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-and-socio-economic-impact-covid-19-pandemic
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-and-socio-economic-impact-covid-19-pandemic
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
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չեն լի նի հա մա վա րա կից ակն կալ վող ճգնա
ժա մի ըն թաց քում4»։

2020 թվա կա նի մար տի 16ին ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը երկ
րում տա րած ված հա մա վա րա կին ար ձա գան քեց ար տա կարգ 
դրութ յամբ5։ Վեր ջինս հինգ ան գամ եր կա րաձգ վեց և  ա վարտ
վեց սեպ տեմ բե րի 11ին՝ տևե լով գրե թե վեց ա միս։ Ար տա
կարգ դրութ յուն մտցնե լուն և մի շարք մի ջոց ներ կի րա ռե լուն 
զու գըն թաց Կա ռա վա րութ յու նը մշա կեց և սկ սեց ի րա գոր ծել 
ՔՈՎԻԴ19ի տնտե սա կան և սո ցիա լա կան հետ ևանք նե րի չե
զո քաց ման եր կու տասն յակ ծրա գիր6։ Այ դու հան դերձ, ո լոր տի 
փոր ձա գետ նե րը փաս տում են, որ կա ռա վա րութ յան ջան քե
րը զուրկ էին գեն դե րազ գա յու նութ յու նից, նե րա ռա կան չէին և 
բա վա րար չէին ար ձա գան քում խո ցե լի խմբե րի ա ռանձ նա հա
տուկ ի րա վի ճակ նե րին7։

Հաշ վի առ նե լով ՔՈՎԻԴ19ի կար ճա ժամ կետ և  եր կա րա
ժամ կետ ներ գոր ծութ յու նը հա մաշ խար հա յին մա կար դա կում՝ 
կար ևոր էր հաս կա նալ, թե ինչ ազ դե ցութ յուն է հա մա վա
րակն ու նե նում կա նանց ի րա վունք նե րի վրա հա յաս տան յան 
հա մա տեքս տում։ Ն կա տի ու նե նա լով այն փաս տը, որ ՀՀ Կա
ռա վա րութ յան ծրագ րե րը բա վա կա նա չափ չեն կենտ րո նա ցել 
կա նանց ա ռանձ նա հա տուկ խո ցե լիութ յուն նե րի վրա՝ ու սում
նա սի րութ յու նը եզ րա փակ վում է ար ձա նագր ված խնդիր նե րի 

4 Տե՛ս Amnesty International, Women’s Link Worldwide and International Planned Parenthood 
Federation, A Guide for Europe: Protecting the rights of women and girls in times of COVID19 
pandemic and its aftermath, https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/2360/2020/en/

5 ՀՀ  Կ առավարության 2020 թվականի մարտի 16ի N 298Ն որոշումը «ՀՀում ա րտակարգ 
դրություն հայտարարելու մասին», հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?do
cid=142456

6 Տե՛ս https://www.gov.am/am/covid19./ և https://www.gov.am/am/covid19cragrer./

7 ՔՈՎԻԴ19ի հետևանքները չեզոքացնող, ՀՀի կողմից որպես գենդերազգայուն նշված 
ծրագրերի նկարագրերը հասանելի են հետևյալ հղումով՝ https://data.undp.org/gendertrack
er/։ Տնտեսական հետևանքների նվազեցման նպատակով ձեռնարկվող միջոցառումների 
նկարագրականների համար տե՛սhttps://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regionalcountry/
countryresponses/langen/index.htm#AM

https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/2360/2020/en/
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=142456
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=142456
https://www.google.com/url?q=https://www.gov.am/am/covid19./&sa=D&source=editors&ust=1633341623225000&usg=AOvVaw1EQb5yoTNpUZmInzVh_DF_
https://www.gov.am/am/covid-19-cragrer./
https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/gendertracker/
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm#AM
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm#AM
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լուծ ման ա ռա ջար կութ յուն նե րով, ո րոնք ուղղ ված են պե տա
կան մար մին նե րին։

Այս պի սով՝ սույն հե տա զո տութ յան նպա տակն էր վեր հա նել 
ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յու նը կա նանց ի րա վունք նե րի վրա 
Հա յաս տա նում՝ ու սում նա սի րե լով 2020 թվա կա նի մարտ
սեպ տեմ բեր ժա մա նա կա հատ վա ծը։ Հե տա զո տութ յու նը բաղ
կա ցած է եր կու հատ վա ծից՝ սո ցիո լո գիա կան և  ի րա վա կան։ 
Փոխ հատ վող այս եր կու դի տա կե տե րի ա գու ցու մը հնա րա վո
րութ յուն է ըն ձե ռում ստա նա լու ի րա վի ճա կի ա ռա վել խոր քա
յին պատ կեր, ո րով հետև սո ցիո լո գիա կան հե տա զո տութ յան 
ա ռանց քում ե ղած ոչ բո լոր հար ցերն են տե ղա վոր վում նեղ 
ի րա վա կան տի րույ թում, իսկ ի րա վա կան ո լոր տի խնդիր նե րը 
միշտ չէ, որ փո խան ցում են ան հա տի կամ խմբի խո ցե լիութ
յան ու ա նար տոն յա լութ յան աս տի ճա նը։  

Սույն հե տա զո տութ յու նը թույլ կտա ար ձա նագ րել հա մա վա
րա կի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը կա նանց ի րա վունք նե
րի վրա, ա ռանձ նաց նել ո լոր տա յին խնդիր ներ և ձ ևա կեր պել 
ա ռա ջարկ ներ դրանց լուծ ման ուղ ղութ յամբ։
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ՄԱՍ Ա 

ՔՈՎԻԴ-19-Ի
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱՆԱՆՑ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՎՐԱ. 
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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ԲԱԺԻՆ 1 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1. Հե տա զո տութ յան նպա տա կը և խն դիր նե րը

Հե տա զո տութ յան նպա տակն է ու սում նա սի րել ՔՈՎԻԴ19ի 
ազ դե ցութ յու նը կա նանց ի րա վունք նե րի վրա՝ վեր հա նե լով 
հա մա վա րա կի հետ ևան քով ստեղծ ված ճգնա ժա մի հիմ նա
կան դրսևո րում նե րը:

Ա ռա ջադր ված նպա տա կի ի րա գործ ման հա մար թի րա խա
վոր վել են հետև յալ խնդիր նե րը.

 ◾Ու սում նա սի րել ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի ազ դե ցութ յու նը՝

 ◾ կա նանց զբաղ վա ծութ յան,

 ◾ ըն տա նե կան բռնութ յան դրսևո րում նե րի,

 ◾ կա նանց սո ցիալհո գե բա նա կան վի ճա կի,

 ◾ ծան րա բեռն վա ծութ յան,

 ◾պե տա կան կա ռույց նե րի կող մից ծա ռա յութ յուն նե րի հա
սա նե լիութ յան ա պա հով ման վրա։

 ◾Հիմն վե լով առ կա ի րո ղութ յուն նե րի և խն դիր նե րի քար
տե զագր ման վրա՝ մշա կել հա մա պա տաս խան ա ռա ջար
կութ յուն ներ ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում ա ջակ
ցութ յան գեն դե րազ գա յուն և նե րա ռա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ:
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Ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յան շրջա նա կում ու սում նա
սիր վել են ինչ պես թի րա խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
տե սա կետ նե րը, ըն կա լում նե րը, կեն սա փոր ձը՝ կա նանց ի րա
վունք նե րի վրա ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի ազ դե ցութ յան վե
րա բեր յալ, այն պես էլ Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան 
կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի գնա հա տա
կան ներն ու դիր քո րո շում նե րը ո լոր տում առ կա խնդիր նե րի և 
դ րանց լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րի վե րա բեր յալ:

1.2. Հե տա զո տութ յան մե թոդ նե րը և  ընտ րան քը

Հե տա զո տութ յան նպա տա կի և խն դիր նե րի արդ յու նա վետ 
ի րա գործ ման հա մար կի րառ վել են սո ցիո լո գիա կան հե տա զո
տութ յան ո րա կա կան մե թոդ նե րից հետև յալ նե րը.

 ◾Ֆո կուս-խմբա յին քննար կում ներ թի րա խա յին խմբե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

 ◾Փոր ձա գի տա կան հար ցում ներ Ընդ դեմ կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր
պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

 ◾Փաս տաթղ թե րի վեր լու ծութ յուն՝ երկ րոր դա յին 
տվյալ նե րի ու սում նա սի րութ յուն:

Մաս նա գի տա կան խմբե րին ներ կա յաց ված հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րի ամ փոփ մամբ ստաց վել են դրանց վե րա բեր յալ 
փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան ներն ու դի տար կում ներն 
առ այն, թե ին չը կա րող էր պատ ճառ դառ նալ թի րա խա յին 
խմբե րի շրջա նում յու րա քանչ յուր ա ռան ձին վերց րած խնդրի 
վե րա բեր յալ ստա ցած տպա վո րութ յան ձևա վոր ման հա մար, 
դուրս են բեր վել կա նանց ի րա վունք նե րի վրա ՔՈՎԻԴ19 հա
մա վա րա կի ազ դե ցութ յան դրսևո րում նե րի ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րը, դրան ցից բխող խնդիր նե րը, և  ա ռա ջարկ վել 
են լու ծում ներ:
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Վեր լու ծութ յան բազ մա գոր ծո նա յին մո դե լի կի րա ռու մը, մի կող
մից, թույլ տվեց վեր հա նել և գ նա հա տել հիմ նա կան շա հա 
գրգիռ կող մե րի տե ղե կաց վա ծութ յունն ու փոր ձը, վե րա բեր մունքն 
ու դիր քո րո շու մը ու սում նա սիր վող խնդիր նե րի վե րա բեր յալ՝ 
բա ցա հայ տե լով առ կա օ րի նա չա փութ յուն նե րը, իսկ մյուս կող
մից՝ բա ցատ րել դրանց պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պե րը՝ 
հիմն վե լով ո րա կա կան մեկ նա բա նութ յուն նե րի և  օ րի նակ նե րի 
վրա: Հա վա քագր ված տե ղե կութ յուն նե րը հնա րա վո րութ յուն 
տվե ցին մշա կե լու ա ռա ջար կութ յուն ներ ճգնա ժա մա յին ի րա
վի ճակ նե րում պե տութ յան ար ձա գանք ման մե խա նիզմ նե րի, 
ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի և գեն դե րազ գա յուն ու նե րա ռա կան 
քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ:

Հե տա զո տութ յան խնդիր նե րի հի ման վրա մշակ վել է հե տա
զո տութ յան գոր ծի քա կազ մը. փոր ձա գի տա կան հարց ման 
և խո րին հար ցազ րույց նե րի հա մար՝ հար ցա շա րը, ֆո կուս
խմբա յին քննարկ ման հա մար՝ ու ղե ցույ ցը: Բո լոր քննար կում
ներն ի րա կա նաց վել են ա նա նու նութ յան սկզբուն քով, և հա
վա քագր ված տվյալ նե րը վեր լու ծութ յան մեջ օգ տա գործ վել են 
ընդ հան րաց ված ձևով:

1.3. Հե տա զո տութ յան ընտ րան քը

Ֆո կուս-խմբա յին քննար կում  նե րի ընտ րան քը

Ֆո կուսխմբա յին քննար կում նե րի նպա տակն էր թի րա խա
յին խմբե րից պար զել ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի հետ ևան քով 
ստեղծ ված ճգնա ժա մի հիմ նա կան դրսևո րում նե րը կա նանց 
զբաղ վա ծութ յան, ըն տա նե կան բռնութ յան դրսևո րում նե րի, 
կա նանց սո ցիալհո գե բա նա կան վի ճա կի ու ծան րա բեռն վա
ծութ յան, ինչ պես նաև պե տա կան կա ռույց նե րի կող մից ծա
ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յան ա պա հով ման վրա (կա
նանց տար բեր ի րա վունք նե րի ի րաց ման տե սանկ յու նից)՝ հա
վե լե լով դրանք բո վան դա կա յին օ րի նակ նե րով և բա ցա հայ տե
լով պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պե րը:
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Ֆո կուսխմբա յին քննար կում ներն ի րա կա նաց վել են թի րա
խա յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Յու րա քանչ յուր 
խմբում ընդգրկ վել է 810 մաս նա կից: Ընդ հա նուր առ մամբ 
ի րա կա նաց վել է 7 ֆո կուսխումբ: Թի րա խա յին խմբե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը ե ղել են՝

 ◾ ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված կա նայք,

 ◾ՄԻԱՎով ապ րող կա նայք, 

 ◾թմրա մի ջոց ներ օգ տա գոր ծող կա նայք,

 ◾ ԼԲՏՔ (լես բի, բի սեք սո ւալ, տրանս, քվիր) կա նայք,

 ◾ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք,

 ◾աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի բախ
ված կա նայք,

 ◾ մար զաբ նակ կա նայք:

Փոր ձա գի տա կան հար ցում  նե րի ընտ րան քը

Փոր ձա գի տա կան 23 հար ցազ րույց ի րա կա նաց վել է ո լոր տը 
ներ կա յաց նող փոր ձա գետ նե րի հետ, ո րոն ցից յու րա քաչ յու րը 
ու սում նա սիր վող խնդիր նե րը և  առ կա ըն թա ցա կար գե րը դի
տար կել է իր մաս նա գի տա կան տե սանկ յու նից և մեկ նա բա նել 
հե տա զո տութ յան ըն թաց քում ստա ցած տվյալ նե րը՝ տրա մադ
րե լով տե ղե կութ յուն օ րի նա չա փութ յուն նե րի, փաս տե րի և 
խն դիր նե րի վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև հայտ նել կար ծիք առ
կա խնդիր նե րի հնա րա վոր լու ծում նե րի վե րա բեր յալ։

Ի րա կա նաց ված խմբա յին քննար կում նե րը և խո րին հար
ցազ րույց նե րը հնա րա վո րութ յուն են տվել հաս նե լու տե ղե
կատ վութ յան հա գեց ման շե մին և  ա պա հո վել հա վա քագր ված 
ո րա կա կան տե ղե կութ յուն նե րի հու սա լիութ յունն ու հա վաս
տիութ յու նը:
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Փաս տաթղ թե րի վեր լու ծութ յուն

Որ պես փաս տաթղ թեր ու սում նա սիր վել են հետև յալ նե րը.

 ◾Ո լոր տի վե րա բեր յալ տե ղա կան և մի ջազ գա յին հե տա զո
տութ յուն ներ:

 ◾Վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ:

 ◾Պաշ տո նա կան և  ոչ պաշ տո նա կան աղբ յուր նե րից վերց
ված տվյալ ներ։

Հե տա զո տութ յան ի րա կա նաց ման քայ լե րը

Հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է 3 ամս վա ըն թաց քում՝ 
ամ փոփ վե լով 2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին՝ հետև յալ քայ լե
րի հա ջոր դա կա նութ յամբ.

 ◾Հե տա զո տութ յան նա խագ ծում, մե թո դա բա նութ յան 
կազ մում: 

 ◾Գոր ծի քա կազ մի մշա կում:

 ◾Հե տա զո տութ յան ի րա կա նա ցում՝ դաշ տա յին աշ խա
տանք ներ:

 ◾Ո րա կա կան տե ղե կութ յուն նե րի հա վա քագ րում և մ շա
կում:

 ◾Հա վա քագր ված տվյալ նե րի վեր լու ծութ յուն և հաշ վե տվու
թյան պատ րաս տում:
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ԲԱԺԻՆ 2 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

Սո ցիո լո գիա կան հե տա զո տութ յան շրջա նա կում վեր հան վել 
են Կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի շա հա ռու
նե րի կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում կա նանց ի րա վունք նե րի     
ուղղակի կամ անուղղակի խոչընդոտման այն դեպքերը, որոնք 
ծագել են ՔՈՎԻԴ19 համավարակի, արտակարգ իրավիճակի 
պատճառով 2020 թվականի մարտսեպտեմբերին: 

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը փաս տե ցին, որ քա ղա քա
կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և  ա ռօր յա կյան քի բո լոր 
մա կար դակ նե րում ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յունն էա կան է 
ե ղել կա նանց ի րա վունք նե րի վրա ա ռանց քա յին մի շարք ուղ
ղութ յուն նե րով, մաս նա վո րա պես՝

 ◾աշխատաշուկա և զբաղվածություն, 

 ◾ ընտանեկան բռնություն,

 ◾խնամք պահանջող աշխատանք (care work),

 ◾առողջապահական համակարգ։
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2.1. Առանցքային ուղղություն  1.
Աշխատաշուկա և զբաղվածություն

Հա մաշ խար հա յին վի ճա կագ րութ յու նը փաս տում է, որ 
ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յու նը կա նանց տնտե սա կան գոր
ծու նեութ յան վրա տղա մարդ կանց հա մե մատ ան հա մա չափ 
և տար բեր է։ Մի շարք երկր նե րում ՔՈՎԻԴ19ը հար վա ծել 
է հատ կա պես ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման, ման րա ծախ 
առևտ րի և զ բո սաշր ջութ յան ո լորտ նե րին, որ տեղ կա նայք մե
ծա մաս նութ յուն են կազ մում թե՛ որ պես վար ձու աշ խա տող
ներ, թե՛ որ պես մանր և մի ջին ձեռ նար կա տե րեր։ Ընդ հա նուր 
առ մամբ ամ բողջ աշ խար հում կա նայք վաս տա կում և խ նա
յում են ա վե լի քիչ, քան տղա մար դիկ, ու նեն նվազ ա պա հով 
աշ խա տանք և  ա վե լի շատ են ներգ րավ ված ոչ ֆոր մալ ո լոր
տում։ Կա նայք պա կաս հա սա նե լիութ յուն ու նեն սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յա նը և կազ մում են միայ նակ ծնո ղով տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րի մե ծա մաս նութ յու նը։ Հետ ևա բար կա
նանց կա րո ղութ յու նը՝ դի մա կա յե լու տնտե սա կան ճգնա ժա
մե րին և ցն ցում նե րին, ա ռա վել պա կաս է, քան տղա մարդ
կան ցը8։

Է բո լա վի րու սի նախ կին փոր ձը ցույց տվեց, որ վա րա կով 
պայ մա նա վոր ված սահ մա նա փա կում նե րը էա կա նո րեն նվա
զեց րին կա նանց տնտե սա կան գոր ծու նեութ յունն ու ա պա հո
վութ յու նը, հատ կա պես եր կա րա ժամ կետ կտրված քում։ Մինչ 
տղա մարդ կանց տնտե սա կան գոր ծու նեութ յու նը ժա մա նա կի 
ըն թաց քում վե րա դար ձավ հետճգ նա ժա մա յին մա կար դա կի, 
կա նանց տնտե սա կան ակ տի վութ յան նախ կին մա կար դա կը 
վե րա կանգ նե լու հա մար շատ ա վե լի եր կար ժա մա նակ պա
հանջ վեց։ Նախ կին փոր ձով և ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յու նը 
բա ցա հայ տող շա րու նա կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի արդ

8 Տե՛ս Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women, United Nations, April 9, 2020, հասանելի 
է հետևյալ հղումով՝ https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/report/policybrieftheimpactof
covid19onwomen/

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/report/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women/
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/report/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women/
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յունք նե րով պայ մա նա վոր ված՝ մաս նա գետ նե րը պնդում են, 
որ ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կը եր կա րատև բա ցա սա կան հետե 
վանք ներ է ու նե նա լու կա նանց ե կա մուտ նե րի ու աշ խա տան
քա յին գոր ծու նեութ յան վրա և  ա ռա վել խո ցե լի է դարձ նե լու 
հատ կա պես ար դեն իսկ աղ քա տութ յան մեջ ապ րող կա նանց9։ 

Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յու նը 
աշ խա տա շու կա յի և զ բաղ վա ծութ յան վրա լե ցուն է գեն դե րա
յին նրբե րանգ նե րով հա մաշ խար հա յին մա կար դա կում, կարե
վոր էր հաս կա նալ այդ ազ դե ցութ յան յու րա հատ կութ յուն նե րը 
հա յաս տան յան հա մա տեքս տում՝ հա մա պա տաս խան եզ րա
կա ցութ յուն նե րի հան գե լու և պե տա կան մա կար դա կով ան
հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րի ա ռա ջարկ ներ ձևա վո րե լու նպա
տա կով։ Այս պի սով` զե կույ ցի այս հատ վածն անդ րա դառ նում 
է զբաղ վա ծութ յան և  աշ խա տա շու կա յի այն մար տահ րա վեր
նե րին ու խո չըն դոտ նե րին, ո րոնց բախ վել են հա յաս տան յան 
կա նայք ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի պայ ման նե րում:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 2019 թվա կա նի դրու
թյամբ զբաղ վա ծութ յան մա կար դա կը կազ մել է 62,6 % տղա
մարդ կանց և 44,4 %՝ կա նանց պա րա գա յում10։ 2019ի տվյալ
նե րով՝ կա նայք ա ռա վե լա պես ընդգրկ ված են կա ցութ յան և 
հան րա յին սննդի կազ մա կերպ ման, կրթութ յան, ա ռող ջա
պա հութ յան և բ նակ չութ յան սո ցիա լա կան սպա սարկ ման, 
ինչ պես նաև սպա սարկ ման այլ ծա ռա յութ յուն նե րում։ Մեծ է 
կա նանց տե սա կա րար կշի ռը նաև ոչ ֆոր մալ ո լոր տում։ Վար
ձու աշ խա տող նե րի և կես դրույ քով աշ խա տող նե րի մեծ մա
սը կա նայք են։ Կա նանց ամ սա կան զուտ աշ խա տա վար ձը և  
ե կա մու տը հա րա բե րա կա նո րեն ա վե լի ցածր են, քան տղա

9 Նույն տեղում։ Տե՛ս նաև In Focus: Gender equality matters in COVID19 response, From insights 
to action: Gender equality in the wake of COVID19, https://www.unwomen.org/en/digitallibr ar y/
publications/2020/09/genderequalityinthewakeofcovid19

10 Տե՛ս ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե, https://www.armstat.am/file/article/trud_2020_4.2.pdf 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.armstat.am/file/article/trud_2020_4.2.pdf
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մարդ կան ցը11։ Կա նայք փոքրինչ ա վե լի շատ են ներ կա յաց
ված գյու ղատն տե սութ յան մեջ, ին չով էլ բա ցատր վում է ըն
տա նի քի օգ նող կամ չվար ձատր վող ան դամ նե րի թվա քա նա
կում կա նանց մեծ մաս նա բա ժի նը12:

Ակն հայտ է, որ չգրանց ված աշ խա տող նե րը զերծ են մնում 
սո ցիա լա կան և  օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք նե րից՝ չու նե նա
լով նաև աշ խա տան քի շա րու նա կա կա նութ յան վե րա բեր յալ 
հստա կութ յուն: Այս ա մե նը ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի պայ
ման նե րում կա նանց դարձ նում է խիստ խո ցե լի, քա նի որ այն 
ո լորտ նե րը, որ տեղ կա նայք մե ծա մաս նութ յուն են կազ մում, 
դաս վել են հա մա վա րա կից ա մե նա շա տը տու ժած ո լորտ նե րի 
խմբին13: Տու ժած ո լորտ նե րում ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու
նեութ յամբ զբաղ վող, ինչ պես նաև փոքր բիզ նե սում ինք նա
զբաղ ված կա նանց ե կամ տի աղբ յուր նե րը նույն պես սահ մա
նա փակ վել են14:

Սույն հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ 
ու սում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծում խմբա յին քննար
կում նե րի մաս նա կից եր ևա նաբ նակ և մար զաբ նակ կա նայք 
մեծ մա սամբ գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լել ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման, սպա սարկ ման և գ յու ղատն տե սա կան ո լորտ նե
րում։ Ն րանց մեծ մա սը ե ղել է չգրանց ված աշ խա տող և հա
մա վա րա կի հետ ևան քով կորց րել աշ խա տան քը15: 

Ֆո կուսխմբա յին քննարկ ման արդ յունք նե րը փաս տում են, 

11 Տե՛ս ՀՀ Վիճ ակագրական կոմիտե, https://armstat.am/file/article/trud_2020_6.pdf

12 Տե՛ս «Հայաստանի աշխատաշուկայում վարձատր ության գենդերային խզվ ած
քի  և  գ ենդերային անհավասարության վերլուծություն», ՄԱԿ Կանայք (UN Women), ՀՀ 
Վիճակագրական կոմիտե, 2020թ., https://www.armstat.am/file /article/analysis_of_the_gender_
pay_gap_armenia_am.pdf 

13 Տե՛ս Կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների չեզոքացման 20րդ միջոցառումը https://
www.gov.am/am/covid19cragrer./

14 «Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿ շահառու ների հետ խմբային քննարկման հատվածից

15 «Կանանց աջակցման կենտրոն», «Կանանց իրավունքների տուն», «Սպիտակի Հել սինկյան 
խումբ» ՀԿների շահառուների հետ խմբային քննարկման հատվածից

https://armstat.am/file/article/trud_2020_6.pdf
https://www.armstat.am/file/article/analysis_of_the_gender_pay_gap_armenia_am.pdf
https://www.armstat.am/file/article/analysis_of_the_gender_pay_gap_armenia_am.pdf
https://www.gov.am/am/covid-19-cragrer./
https://www.gov.am/am/covid-19-cragrer./
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որ ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի ազ դե ցութ յամբ ա ռա ջա ցած 
խնդիր նե րը հան գեց րել են կա նանց աշ խա տան քա յին ի րա
վունք նե րի ոտ նա հար ման մի շարք դեպ քե րի: Այդ խախ տում
նե րը վե րա բե րել են աշ խա տա վար ձի ամ բող ջա կան չվճար
մա նը կամ թե րի վճար մա նը, աշ խա տան քից ա ռանց հիմ քե րի 
ա զատ մա նը կամ կրճատ մա նը, վերջ նա հաշ վար կի և վ ճար
վող ար ձա կուր դի չտրա մադր մա նը16: 

«ՔՈՎԻԴի ժա մա նակ ես կորց րի աշ խա
տանքս։ Ա ման լվա ցող էի, օ րա վար ձով էի 
աշ խա տում։ Ինձ կան չում էին, երբ պետք 
էի։ Քա նի որ գրանց ված աշ խա տող չէի, 
չկա րո ղա ցա օգտ վել պե տութ յան ծրագ րե
րից։ Ու նեմ հի վանդ սկե սուր և չորս ե րե խա, 
ո րից մե կը զին ծա ռա յող է»։

« Կա նանց ի րա վունք նե րի տուն» ՀԿ շա հա ռու նե րի հետ 
 խմբա յին քննարկ ման մաս նա կից

Ու սում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծում մաս նա վոր հատ
վա ծի տու ժած ո լորտ նե րի վար ձու աշ խա տող նե րին ա ջակ ցե լու 
հա մար ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը ո րո շեց տրա մադ րել միան վագ 
օգ նութ յուն: Պե տութ յու նը ֆի նան սա պես ա ջակ ցեց այն մաս
նա վոր ըն կե րութ յուն նե րին, ո րոնք ար տա կարգ դրութ յան ըն
թաց քում ու նե ցել էին եր կու սից ա վե լի աշ խա տա կից։  Այդ պի սի 
շա հա ռու նե րին հաշ վար կե լու և ցու ցա կագ րե լու հա մար հիմք 
ըն դուն վե ցին տնտես վա րող նե րի, Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո
մի տեում գրանց ված աշ խա տա կից նե րի տվյալ նե րը: Այս պի սի 
ո րոշ մամբ ա ջակ ցութ յուն էր տրա մադր վում միայն փաս տա ցի 
գրանց ված աշ խա տող նե րին, իսկ չգրանց ված աշ խա տող նե րին 
պե տութ յու նը չէր կա րո ղա նում նույ նա կա նաց նել և, հետ ևա
բար, չէր ա ջակ ցում: Կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն

16 «Կանանց աջակցման կենտրոն» , «Կ անան ց իր ավունքների տուն», «Սպիտակի Հելսինկյան 
խումբ» ՀԿների  շ ահառուների հետ խմբային քննարկման հատվածից
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նե րի շա հա ռու նե րից շա տե րը չգրանց ված աշ խա տող ներ էին: 
Եվ քա նի որ տվյալ պա րա գա յում կա նայք ի րենց գոր ծա տու նե րի 
հետ պայ մա նագ րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ չէին, ուս տի 
նրանք, զրկվե լով աշ խա տան քից և դ րա նից ստաց վող ե կա մտից, 
ան մասն են մնա ցել պե տութ յան կող մից տրա մադր վող ֆի նան
սա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րից: Այս պի սով՝ կա րող ենք ա սել, 
որ պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան հետ ևան քով այդ կա նանց 
պա րա գա յում վտանգ վել է կեն սա պա հով ման բա վա րար մի ջոց
ներ ու նե նա լու հան գա ման քը,  խախտ վել է նրանց սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը:

 «ՔՈՎԻԴից ես շատ տու ժե ցի։ Ծայ րա հեղ 
վի ճա կի մեջ ըն կա։ Տ նա յին պայ ման նե րում 
դա սա պատ րաս տում կի րա կա նաց նեի, բայց 
մար դիկ էդ ըն թաց քում կվա խե նա յին տնից 
դուրս գալ։ Իմ գո յութ յու նը էդ ա միս նե րին ես 
մի կերպ քարշ կու դա յի»։

« Կա նանց ի րա վունք նե րի տուն» ՀԿ շա հա ռու նե րի հետ  
խմբա յին քննարկ ման մաս նա կից

Ըստ հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի՝ կա նայք բախ վել են 
նաև այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի, երբ գոր ծա տուն աշ խա տան
քա յին պայ մա նա գի րը լու ծել է վա ղա ժամ կետ՝ ա ռանց պատ
շաճ տե ղե կաց ման և հիմ նա վոր պատ ճառ նե րի: Ո րոշ դեպ
քե րում աշ խա տող կա նայք կանգ նել են գոր ծա տու նե րի կող
մից պար տադր ված չվճար վող ար ձա կուրդ վերց նե լու խնդրի 
առջև, ար ձա նագր վել են նաև ե րե խա յի խնամ քի ար ձա կուր
դում գտնվող վար ձու աշ խա տո ղի հաս տի քի կրճատ ման դեպ
քեր, ինչ պես նաև վերջ նա հաշ վար կի, հղիութ յան ու ծննդա
բե րութ յան նպաս տի հաշ վար կի ու վճար ման չկա տար ման 
դեպ քեր17: Ինչ պես նշե ցին շա հա ռու նե րը, այն դեպ քե րում, 

17 «Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿ շահառուների հետ խմբային քննարկման և 
մասնագետների հետ խորին հարցազրույցների հատվածներից
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երբ մաս նա վոր ո լոր տում գոր ծա տուաշ խա տող հա րա բե րու
թյուն նե րը կար գա վոր վել են աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով, 
գոր ծա տո ւի կող մից ներ կա յաց վել է պայ ման՝ աշ խա տան քա
յին պայ մա նագ րում գրան ցել աշ խա տո ղի ոչ փաս տա ցի աշ
խա տա վար ձը: Մեծ մա սամբ այդ պայ մանն ըն դուն վել է կա
նանց կող մից հետև յալ պատ ճա ռա բա նութ յամբ. հատ կա պես 
մար զա յին հա մայնք նե րում առ կա է գոր ծազր կութ յան բարձր 
ցու ցա նիշ, հետ ևա բար աշ խա տա տե ղե րի սա կա վութ յուն, 
ուս տի ան տե սե լով այդ պայ մա նից բխող հնա րա վոր խնդիր
նե րը և հետ ևանք նե րը՝ կա նայք ըն դա ռաջ են գնա ցել ա ռա
ջար կին՝ աշ խա տանք ու նե նա լու հնա րա վո րութ յու նը բաց 
չթող նե լու նպա տա կով: 

ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յամբ գոր ծազր կութ յան մի տում նե րը 
սրել են նաև Կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
գոր ծու նեութ յան ծի րում գտնվող կա նանց ո րո շա կի սո ցիա
լա կան խմբե րի վի ճա կը, այդ թվում՝ միայ նակ մայ րեր, հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք, ՄԻԱՎով ապ րող կա նայք, 
ըն տա նե կան բռնութ յու նից տու ժած կա նայք, ԼԲՏՔ կա նայք և 
սո ցիա լա պես ա նա պա հով կա նայք: 

Այս պես՝ հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ցույց են տա
լիս, որ, ար տա կարգ ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված, նա
խադպ րո ցա կան և կր թա կան հաս տա տութ յուն նե րի, ցե րե կա
յին և խ նամ քի կենտ րոն նե րի կտրուկ փակ վե լը բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ սո ցիա լա կան տար բեր խմբե րի, հատ
կա պես միայ նակ մայ րե րի, բազ մա զա վակ, հաշ ման դա մութ
յուն և  ա ռող ջա կան տար բեր խնդիր ներ ու նե ցող կա նանց, ըն
տա նիք նե րի կին ծնող նե րի և խ նա մա կալ նե րի վրա, քա նի որ 
վեր ջին ներս ա կա մա ստանձ նե ցին ի րենց ըն տա նի քի ան դամ
նե րի հա մար խնամ քի լրա ցու ցիչ պար տա կա նութ յուն ներ, ին
չը սահ մա նա փա կեց ի րենց աշ խա տան քա յին հնա րա վո րու
թյուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը: 
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«Սկզբ նա կան շրջա նում, երբ ՔՈՎԻԴով 
վա րակ ված ան ձանց ստի պում էին մե կու
սա նալ տրա մադր վող հաս տա տութ յու նում, 
միայ նակ կա նանց և ն րանց ե րե խա նե րի 
խնամ քի հար ցը ա նու շադ րութ յան էր մատն
վում։ Ան հաս կա նա լի էր, թե ով պի տի խնա
մեր ան չա փա հաս ե րե խա յին միայ նակ մոր 
ինք նա մե կու սաց ման պա րա գա յում։ Կամ 
ի՞նչ պետք է ա ներ աշ խա տող մայ րը, որն իր 
խնամ քի տակ ան չա փա հաս ե րե խա ու ներ, 
իսկ դպրոց նե րը կամ ման կա պար տեզ նե րը 
փակ վել էին։ Ինչ պե՞ս կա րող էր աշ խա տել 
ե րե խա յի հետ։ Բազ մա թիվ նրբե րանգ ներ 
կան, ո րոնք ան տես վում են, մինչ դեռ դրանք 
ցույց են տա լիս, թե որ քան ծան րա բեռն ված 
են կա նայք, և  ինչ քան ա վե լի ծան րա բեռն վե
ցին հա մա վա րա կի հետ ևան քով»։

Հար ցազ րույց « Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ րոն» ՀԿ աշ խա
տակ ցի հետ

Մաս նա գետ նե րը պնդում են, որ պե տութ յունն հա տուկ ու շա
դրութ յուն չի դարձ րել կա նանց և խո ցե լի խմբե րի ա պա հո վու
թյա նը։ Առ հա սա րակ ԼԲՏՔ կա նանց կրթութ յան ի րա վուն քը հա
ճախ է խախտ վում, նրանք բազ միցս են թարկ վում են խտրա
կա նութ յան հա սա րա կութ յան կող մից և  աշ խա տա շու կա յում, 
ին չի հետ ևան քով, որ պես կա նոն, ի րենց մաս նա գի տութ յամբ 
չեն աշ խա տում, այլ, օ րի նակ, տե ղա վոր վում են սպա սարկ ման 
ո լոր տում, կամ, տրանս կա նանց պա րա գա յում, ստիպ ված են 
լի նում զբաղ վել սե ռա կան ծա ռա յութ յուն նե րով18։ 

Այս բո լոր գոր ծոն նե րը հաշ վի առ նե լով՝ ճգնա ժա մե րի ըն թաց
քում ԼԲՏՔ կա նայք ա ռա ջին նե րից են, որ բախ վում են սո

18 «Փ ին ք»  Հ Կ աշխատակիցների հետ խորին հարցազրույցներ ի հատվածից
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ցիա լա կան ա նար դա րութ յան և  ա նա պա հո վութ յան, մինչ դեռ 
ՔՈՎԻԴ19ի փոր ձը ցույց տվեց, որ պե տութ յան ջան քերն 
ամ բող ջո վին ուղղ վե ցին ա ռող ջա պա հա կան հար ցե րին, իսկ 
ա ռան ձին խմբե րի հա տուկ կա րիք նե րը դուրս մղվե ցին քա ղա
քա կան օ րա կար գե րից։ Ա վե լին՝ ի րա վա պաշտ պան նե րը չէին 
կա րո ղա նում ո րո շա կի խմբե րի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նութ յան հար ցե րը բարձ րաց նել տար բեր պե տա կան ատ
յան նե րում, քա նի որ իշ խա նութ յուն ներն ի րենց ռե սուրս ներն ու 
ջան քերն ուղ ղել էին հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված ի րա վի
ճա կի հաշ վին քա ղա քա կան դի վի դենտ ներ շա հող խմբե րի մա
նի պու լա տիվ գոր ծո ղութ յուն նե րին ար ձա գան քե լուն19։

Հա մա վա րա կի ըն թաց քում նկատ վել են նաև աշ խա տան
քից հե ռաց ման դեպ քեր, ո րոնք, թեև պատ ճա ռա բան վել են 
ՔՈՎԻԴով, սա կայն պա րու նա կել են սե ռա կան կողմ նո րոշ
մամբ կամ գեն դե րա յին ինք նութ յամբ պայ մա նա վոր ված ուղ
ղա կի կամ ա նուղ ղա կի խտրա կա նութ յան տար րեր։ Ճգ նա
ժա մա յին ի րա վի ճա կը, ըստ էութ յան, ճա նա պարհ է հար թել 
թաքն ված այ լատ յա ցութ յու նը ան թա քույց կեր պով ար տա
հայ տե լու, աշ խա տակ ցի ի րա վունք նե րը ոտ նա հա րե լու և  ան
պա տիժ մնա լու հա մար։

«Ես աշ խա տում էի օ դա նա վա կա յա նի 
սրահ նե րից մե կում։ Աշ խա տող նե րին քիչ
քիչ աշ խա տան քից հե ռաց նում էին՝ ՔՈՎԻԴ
ով պայ մա նա վոր ված։ Մեր մե նե ջե րը իր ըն
կեր նե րին պա հում էր, իսկ ինձ ա սաց՝ դու 
գեյ ես, ինձ դուր չես գա լիս, քեզ գոր ծից 
կհա նեմ»։

« Փինք» ՀԿ շա հա ռու նե րի հետ խմբա յին քննարկ մա նը  
մաս նակ ցող տրանս անձ

19 «Փինք» ՀԿ աշխատակիցների հետ խորին հարցազրույցների հատվածից
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ՔՈՎԻԴ19ն  իր ուղ ղա կի և  ա նուղ ղա կի ազ դե ցութ յունն է թո
ղել նաև հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց տնտե սա կան 
գոր ծու նեութ յան վրա։ Սե փա կան ե կամ տի աղբ յուր ու նե ցող 
կա նան ցից շա տե րը, ո րոնք զբաղ վում էին ձե ռա գոր ծութ յամբ, 
հրու շա կա գոր ծութ յամբ կամ կա րուձ ևով, մեծ մա սամբ կորց
րին ի րենց աշ խա տան քի հնա րա վո րութ յու նը։ Մաս նա գետ նե
րի պնդմամբ՝ տա նը մե կու սա ցած հաշ ման դա մութ յուն ու նե
ցող շատ կա նանց դեպ քում բա ցա կա յել է նաև ըն տա նի քա
հեն ա ջակ ցութ յան և ն յու թա կան օգ նութ յան տրա մադ րու մը20:  

Այս պի սով՝ հա մա վա րա կը լուրջ և  էա կան ազ դե ցութ յուն է ու
նե ցել Հա յաս տա նում կա նանց տնտե սա կան ակ տի վութ յան և  
ի րա վունք նե րի վրա։ ՔՈՎԻԴ19ից մեծ մա սամբ տու ժել են 
այն ո լորտ նե րը, որ տեղ կա նայք բե ղուն գոր ծու նեութ յուն են 
ծա վա լում իբրև վար ձու աշ խա տող ներ և մանր ու մի ջին ձեռ
նար կա տե րեր, ուս տի կա նանց տնտե սա կան ակ տի վութ յան 
պահ պան ման հիմ նա վոր ված վտանգ ներ կան։ Տն տե սա կան 
ա ռու մով կա նայք ա վե լի խո ցե լի են հա մա վա րա կի նկատ
մամբ, քա նի որ կազ մում են չգրանց ված աշ խա տող նե րի, ոչ 
ֆոր մալ ո լոր տի զգա լի մա սը, ու նեն ամ սա կան նվազ ե կա
մուտ ներ և սո ցիա լա կան ե րաշ խիք ներ տղա մարդ կանց հա
մե մատ, կա նանց մի զգա լի մաս չի աշ խա տում ամ բող ջա կան 
դրույ քով և, հետ ևա բար, ա վե լի քիչ ե կա մուտ է ստա նում, 
ին չը մի կող մից պայ մա նա վոր ված է ե րե խա նե րի խնամ քով 
և կա նանց ու սե րին դրված տնա յին հոգ սե րով, մյուս կող մից՝ 
հայ րիշ խա նա կան այն ըն կալ մամբ, որ ըն տա նի քի գլուխն ու 
ապ րուս տի մի ջոց ներ վաս տա կո ղը տղա մարդն է, իսկ  կնոջ 
զբաղ վա ծութ յունն ու նի երկ րոր դա կան կար ևո րութ յուն։ Հաշ
վի առ նե լով նախ կին փոր ձը հա մաշ խար հա յին մա կար դա
կում՝ վտանգ կա նաև, որ կա նայք տղա մարդ կանց հա մե մատ 
ա վե լի դան դաղ կվե րա կանգ նեն ի րենց տնտե սա կան ակ տի
վութ յու նը։

20 ««Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն» 
ՀԿ շահառուների հետ խմբային քննարկման հատվածից
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Հա մա վա րա կը ցույց տվեց, որ խո ցե լի խմբե րի խնդիր նե րը 
պե տութ յան կող մից մնա ցել են ան տես ված, ին չի հետ ևան
քով կա նանց բազ մա թիվ խմբեր չեն կա րո ղա ցել օգտ վել պե
տա կան ծրագ րե րից կամ չեն ստա ցել հաս ցեա կան օ ժան դա
կութ յուն, ո րը կծած կեր նրանց հա տուկ կա րիք նե րը։ Բա ցի 
այդ՝ նկատ վել է ճգնա ժա մի հետ ևան քով խտրա կա նութ յան 
խո րաց ման մի տում, ին չը վտան գում է կա նանց ի րա վունք նե
րի պաշտ պա նութ յու նը և գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան հաս
տատ ման ճա նա պար հին ար ձա նագր ված ո րո շա կի ձեռք բե
րում նե րը։ Այս բո լոր գոր ծոն նե րը եր կա րա ժամ կե տում կա րող 
են խո չըն դո տել կա նանց տնտե սա կան և սո ցիա լա կան զո րե
ղա ցու մը և մե ծաց նել կա նանց բազ մա շերտ խո ցե լիութ յու նը։

2.2. Ա ռանց քա յին ուղ ղութ յուն  2.
Ընտանեկան բռնություն 

Կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան ցու ցա նիշ ներն ամ բողջ աշ
խար հում բարձր են և մ տա հո գիչ։ Հա մաշ խար հա յին վի ճա
կագ րութ յան հա մա ձայն՝ ա մեն ե րեք կա նան ցից մե կը են
թարկ վել է ֆի զի կա կան կամ սե ռա կան բռնութ յան կյան քի 
որ ևէ փու լում21, իսկ դի տա վո րութ յամբ սպան ված յու րա քանչ
յուր տա սը կա նան ցից գրե թե վե ցը սպան վել է զու գըն կե րոջ 
կամ ըն տա նի քի այլ ան դա մի կող մից22։

Պար բե րա բար թար մաց վող տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յու նը և հատ կա պես ըն տա նե կան բռնու
թյու նը մի շարք երկր նե րում կտրուկ կեր պով ա ճել են ՔՈՎԻԴ
19ի հետ ևան քով (ո րոշ եվ րո պա կան երկր նե րում՝ մինչև 60 

21 Տե՛ս Global and regional estimates of violence agains t women։ Prevalence and health effects of 
intimate partner violence and nonpartner sexual violence, World Health Organization, http://www.
who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/

22 Տե՛ս Global study on homicide: Genderrelated killing of women and girls, United Nations Office 
on Drugs and Crime, https://www.unodc.org/docum ents/dataandanalysis/GSH2018/GSH18_Gen
derrelated_killing_of_women_and_girls.pdf

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
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տո կո սով)23։ Մաս նա գետ ներն այս մի տու մը բա ցատ րում են 
ինչ պես ա ռող ջութ յան, անվ տան գութ յան և ֆի նան սա կան մի
ջոց նե րին առնչ վող խնդիր նե րով ու լար վա ծութ յամբ, որ սրա
ցել են հա մա վա րա կի ըն թաց քում, այն պես էլ պար տադր ված 
տնա կալ մամբ (լոք դաուն) և բռ նութ յան են թար կո ղի ու են
թարկ վո ղի՝ ստի պո ղա բար ու եր կա րատև միև նույն վայ րում 
գտնվե լու հան գա ման քով24։

2021 թվա կա նի ապ րի լի 9ին Դա տա վոր նե րի և  ի րա վա բան
նե րի ան կա խութ յան հար ցե րով ՄԱԿի հանձ նա կա տա րը 
հրա պա րա կեց զե կույց դա տա կան հա մա կար գի և  ար դա
րա դա տութ յան մատ չե լիութ յան վրա ՔՈՎԻԴ19ի ու նե ցած 
ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ25։ Զե կույ ցում հանձ նա կա տա րը 
լուրջ մտա հո գութ յունն է հայտ նում գեն դե րա յին բռնութ յան՝ 
տնա կալ մամբ պայ մա նա վոր ված ա ճի կա պակ ցութ յամբ։ Նա 
նշում է, որ «ար դա րա դա տա կան հա մա կար գը պետք է ձեռ
նար կի արդ յու նա վետ գոր ծո ղութ յուն ներ ու մի ջոց ներ զո հե րի 
կա րիք նե րին ար ձա գան քե լու նպա տա կով»։ Չ նա յած ըն տա
նե կան բռնութ յան են թարկ ված կա նանց հրա տապ կա րիք
նե րին, այդ թվում՝ ա րագ ար ձա գանք ման այն պի սի քայ լե
րին, ինչ պի սին պաշտ պա նա կան ո րո շումն է՝ հա մա վա րա կի 
ըն թաց քում բազ մա թիվ կա ռա վա րութ յուն ներ փա կել են դա
տա րան նե րը կամ սահ մա նա փա կել ըն տա նե կան բռնութ յան 
հար ցե րով ծա ռա յութ յուն նե րը26։

23 Տե՛ս Amnesty International, Women’s Link Worl dwide and International Planned Parenthood 
Federation, A Guide for Europe: Protecting the rights of women and girls in times of COVID19 pan
demic and its aftermath, https://www.amnesty.org/en/documents/eur0 1/ 23 60 /2 02 0/ en /

24 Տե՛ս COVID19 and Ending Violence Against Women and Girls, UN Women, https://www.un
women.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issuebriefcovid
19andendingviolenceagainstwomenandgirlsen.pdf?la=en&vs=5006

25 Տե՛ս The coron av irus disease (COVID19) pandemic: impact and challenges for independent 
justice։ Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Diego García
Sayán, https://www.undocs.org/A/HRC/47/35

26 Տե՛ս Gender Justice During and Beyond COVID19 Crisis: Institutional responses to gen
derbased violence and the role of legal empowerment groups, https://namati.org/resources/gender
justiceduringandbeyondcovid19cri si sen/

https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/2360/2020/en/
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.undocs.org/A/HRC/47/35
https://namati.org/resources/gender-justice-during-and-beyond-covid19-crisis-en/
https://namati.org/resources/gender-justice-during-and-beyond-covid19-crisis-en/
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Հա մա ձայն «ՄԱԿ Կա նանց» «ՔՈՎԻԴ19ը և բռ նութ յան են
թարկ ված կա նանց  ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան ծա ռա յութ
յուն նե րի մա տու ցու մը» ու սում նա սի րութ յան՝ կա նայք և  աղ
ջիկ նե րը դժվա րա նում են դի մել ի րա վա պահ մար մին նե րին 
կամ օգ նութ յան այլ օ ղակ նե րի, ո րով հետև մշտա պես բռնա
րար նե րի կող քին են, ուս տի ֆի զի կա պես չեն կա րո ղա նում 
կապ հաս տա տել։ Ըստ զե կույ ցի՝ ի րա վա պահ մար մին նե րը, 
ո րոնք կոչ ված են պաշտ պա նե լու բռնութ յան են թարկ ված կա
նանց, պատ շաճ չեն կա տա րում ի րենց աշ խա տան քը, ին չը բե
րում է ան պատ ժե լիութ յան մթնո լոր տի այն պա րա գա յում, երբ 
կա նանց նկատ մամբ բռնութ յու նը գնա լով սաստ կա նում է27։

Հաշ վի առ նե լով գլո բալ մա կար դա կում կա նանց նկատ մամբ 
բռնութ յան խո րաց ման պատ կե րը՝ անհ րա ժեշտ էր հաս կա
նալ, թե կա նանց՝ բռնութ յու նից զերծ լի նե լու ի րա վուն քի հա
մա տեքս տում ինչ ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել ՔՈՎԻԴ19ը Հա
յաս տա նում ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի և  ի րա վա սու 
պե տա կան մար մին նե րի աշ խա տան քի վրա՝ նպա տակ ու նե
նա լով խնդիր նե րից բխեց նել ի րա վի ճա կի լուծ մա նը տա նող 
ա ռա ջար կութ յուն ներ։

Կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն նե րը, հա մե մա տե
լով 2019 թվա կա նի մարտմա յի սին զան գե րի թի վը 2020ի 
նույն ա միս նե րին ստա ցած զան գե րի թվի հետ, ար ձա նագ րել 
են ըն տա նե կան բռնութ յան թեժ գծե րի հե ռա խո սա զան գե րի 
50% աճ28։ 2020 թվա կա նի հու նի սին Կոա լի ցիան հրա պա րա
կեց հա մա պար փակ զե կույց, հա մա ձայն ո րի՝ հա մա վա րա կը 
«ա ռա վել ակ ներև դարձ րեց քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան և 
հա մա կար գա յին այն բո լոր խնդիր նե րը, ո րոնք պա հան ջում են 

27 Տե՛ս COVID19 and essential services provision for survivors of  violence against women and 
girls, UN Women,  https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2020/04/briefcovid19
andessentialservicesprovisionforsurvivorsofviolenceagainstwomenandgirls

28 Առավել մանրամասն տեղեկատվո ւթյան համար տե՛ս https://havasarinfohub.am/wpcontent/
uploads/2021/01/19_UNFPA_DV_COVID_19_2020_ARM.pdf

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls
https://havasar-infohub.am/wp-content/uploads/2021/01/19_UNFPA_DV_COVID_19_2020_ARM.pdf
https://havasar-infohub.am/wp-content/uploads/2021/01/19_UNFPA_DV_COVID_19_2020_ARM.pdf
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պե տութ յան կող մից գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում29»։

Կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը խո րին հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում դարձ յալ փաս
տե ցին, որ հա մա վա րա կի ըն թաց քում ան նա խա դեպ կեր պով 
ա ճել են ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րը: Երկ րում ա ռա ջա
ցած ճգնա ժամն ու ան կա յու նութ յու նը հան գեց րին աշ խա տա
տե ղե րի կրճատ մանն ու գոր ծազր կութ յան ցու ցա նի շի բարձ
րաց մա նը։ Տ ղա մար դիկ, կորց նե լով աշ խա տան քը կամ զրկվե
լով ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նե լու հնա րա վո րութ յու նից, 
մնա ցին տա նը՝ սկսե լով հա ճախ առնչ վել կա նանց հետ: Ո րոշ 
դեպ քե րում բռնութ յան են թարկ ված կա նայք, կորց նե լով աշ
խա տան քը, հայտն վե ցին դեռևս աշ խա տանք ու նե ցող զու գըն
կեր նե րից կամ ա մու սին նե րից ֆի նան սա կան կախ վա ծութ յան 
մեջ: Այս ա մենն ա վե լի սրեց ըն տա նե կան հա րա բե րութ յուն նե
րում առ կա խնդիր նե րը, խո րաց րեց բռնա րար ա մու սին նե րի 
կող մից կի րառ վող ու ժի գոր ծադ րու մը և վե րահս կո ղութ յու նը։ 
Արդ յուն քում կա նայք ստիպ ված էին բռնա րա րի հետ միև նույն 
տա րած քում մնալ, իսկ ա ջակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն ներ 
փնտրե լը դար ձավ է՛լ ա վե լի բարդ, ո րով հետև կա նայք ար դեն 
իսկ վստա հութ յուն չէին տա ծում ի րա վա պահ մար մին նե րի 
նկատ մամբ կամ վա խե նում էին ա ջակ ցութ յան կա ռույց ներ 
դի մե լուց՝ այդ հան գա ման քով դարձ յալ բռնութ յան չեն թարկ
վե լու պատ ճա ռով30: 

«ՔՈՎԻԴի հետ ևան քով բռնա րար ներն 
ու նե ցան նյու թա կան խնդիր ներ, լար վա
ծութ յու նը մե ծա ցավ։ Ագ րե սիան, որն ուղղ ված 
էր ստեղծ ված ի րա վի ճա կին կամ պե տու
թյա նը, սուբ լի մաց վեց, դուրս հան վեց կնոջ 

29 Տե՛ս «Ընտանեկան բռնության թեժ գծերին հեռախոսազանգերն աճել են 50 %ով», https://
bit.ly/3m4EYjZ

30 «Կանանց աջ ակ ցմ ան  կենտրոն» և «Կանանց իրավունքների կենտրոն» ՀԿ աշխատակիցների 
հետ խորին հարցազրույցների հատվածներից

https://bit.ly/3m4EYjZ
https://bit.ly/3m4EYjZ
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վրա։ Մենք սկսե ցինք ու նե նալ զան գե րի ան
նա խա դեպ աճ բո լոր մար զե րից անխ տիր»։

Հար ցազ րույց « Կա նանց ի րա վունք նե րի կենտ րոն» ՀԿ աշ խա
տակ ցի հետ

Երբ բռնա րար նե րը սկսե ցին ա վե լի շատ մնալ կա նանց հետ 
միև նույն տա րած քում, ա ռա ջա ցան կոնֆ լիկ տի և վե րահս կո
ղութ յան նոր ա ռիթ ներ , ո րոնք ըն տա նիք նե րի ներ սում հան
գեց րին կա նանց նկատ մամբ ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, 
տնտե սա կան, ո րոշ դեպ քե րում նաև սե ռա կան բռնութ յուն նե
րի։ Մինչ ՔՈՎԻԴ19ը կա նանց մի զգա լի մաս են թարկ վում 
էր տնտե սա կան բռնութ յան, ֆի նան սա կան կախ վա ծութ յուն 
ու ներ աշ խա տող ա մու սին նե րից, իսկ աշ խա տող կա նան ցից 
ո մանց ե կա մուտ նե րը տնօ րին վում էին ա մուս նու կամ ըն տա
նի քի այլ ան դամ նե րի կող մից։ ՔՈՎԻԴ19ի ըն թաց քում այս 
ի րա վի ճա կը պահ պան վեց, սա կայն հա մա վա րա կը սաստ
կաց րեց ճնշում նե րը հատ կա պես այն պա րա գա յում, երբ աշ
խա տող կա նայք զրկվե ցին աշ խա տան քից, կամ երբ կի նը 
դար ձավ ըն տա նի քի միակ աշ խա տո ղը31։ 

ՔՈՎԻԴ19ը բարձ րաց րեց կա նանց խո ցե լիութ յու նը բռնու
թյան նկատ մամբ մի շարք այլ գոր ծոն նե րի հետ ևան քով ևս։ 
Դ րան ցից են օգ նութ յան ոչ ֆոր մալ հար թակ նե րի և շ փում նե
րի նվա զու մը, կա նանց հո գե կան ա ռող ջութ յան վատ թա րա
ցու մը, բռնա րար նե րի կող մից հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր
ված սահ մա նա փա կում նե րի օգ տա գոր ծու մը՝ սե փա կան վե
րահս կո ղութ յունն ու ժե ղաց նե լու նպա տա կով։

«Բռ նութ յան են թարկ վող կա նանց հա ճախ 
են ար գե լում ըն կեր ներ ու նե նալ կամ այ ցե լել 
հա րա զատ նե րին։ Հա մա վա րա կի հետ ևան

31 «Կանանց իրավունքների կենտրոն» ՀԿ աշխատակիցների հետ խորին հարցազրույցների 
հատվածներից
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քով կա նայք է՛լ ա վե լի քիչ սկսե ցին շփվել 
ըն տա նի քի այն ան դամ նե րի կամ ըն կեր նե
րի հետ, ո րոնք կա րող էին ի րենց ա ջակ ցել 
կամ պաշտ պա նել։ Ըն կե րա կան և հա մայն
քա յին կա պե րը կտրուկ նվա զե ցին, ին չը ու
նե ցավ նաև հո գե բա նա կան ազ դե ցութ յուն՝ 
սրա ցած տագ նապ ներ, ան պաշտ պա նութ յան, 
ի րա վի ճա կի անշր ջե լիութ յան զգա ցում։ 
Բռ նա րար նե րից ո մանք սկսե ցին հա մա վա
րա կից օգտ վել՝ ի րենց վե րահս կո ղա կան և  
իշ խա նա կան վար քը ու ժե ղաց նե լու նպա
տա կով»։

Հար ցազ րույց « Կա նանց ի րա վունք նե րի կենտ րոն» ՀԿ աշ խա
տակ ցի հետ

Հե տա զո տութ յան շրջա նա կում խո րին հար ցազ րույց նե րին 
մաս նակ ցած մաս նա գետ նե րի կար ծի քով թեժ գծե րի հե ռա խո
սա զան գե րի կտրուկ ա ճը, այ դու հան դերձ, չի տա լիս կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յան ա ճի ամ բող ջա կան պատ կե րը։ Ա մե
նայն հա վա նա կա նութ յամբ, դրանք ար տա ցո լում են միայն 
ա մե նա ծայ րա հեղ դեպ քե րը, ո րով հետև կա նայք, ստիպ ված 
լի նե լով մնալ բռնա րա րի հետ միև նույն տա րած քում և լի նե լով 
ա ռանձ նութ յու նից լիո վին զրկված, հա ճախ չեն կա րո ղա ցել 
զան գեր կա տա րել32։

«ՔՈՎԻԴի ըն թաց քում բռնութ յան են թարկ
վող կա նայք կա րո ղա նում էին զան գել միայն 
այն ժա մա նակ, երբ փախ չում էին տնից։ 
Հա ճախ առ ցանց գրում էին մեր է ջին, ա սում 
էին, որ չեն կա րող խո սել, քա նի որ բռնա րա
րը կող քի սեն յա կում էր, բայց կա րող էին այդ 

32 «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ ա շխ ատակիցների հետ խորին հարցազրույցների 
հատվ ած նե րի ց
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պա հին գրել։ Մենք կա նանց տե ղե կաց նում 
էինք ի րենց ի րա վունք նե րի ու օգ նու թյան 
հնա րա վոր ճա նա պարհ նե րի մա սին։ Ու նե ցել 
ենք դեպք, երբ կի նը փակ վել է բաղ նի քում 
և  այն տե ղից է խո սել։ Այդ ըն թաց քում ես 
պարզ լսում էի բռնա րա րի գո ռո ցը»։

Հար ցազ րույց « Կա նանց ի րա վունք նե րի կենտ րոն» ՀԿ աշ խա
տակ ցի հետ

Կա նանց նկատ մամբ ըն տա նե կան բռնութ յու նը միա տարր 
եր ևույթ չէ։ Ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված կա նանց 
տար բեր խմբե րի ու սում նա սի րութ յու նը վեր հա նում է բռնու
թյան խնդրի բազ մա շեր տութ յու նը, բար դութ յունն ու փոխ հատ
վե լիութ յու նը։ Այս պես՝ հա մա վա րա կի և հատ կա պես տնա
կալ ման ըն թաց քում ԼԲՏՔ կա նայք ա ռանձ նա հա տուկ խո ցե լի 
էին ըն տա նե կան բռնութ յան նկատ մամբ, ո րով հետև ստիպ
ված էին հա րա բեր վել ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ, ո րոնք 
ի րենց չեն ըն դու նում։ Տ նա կալ ման հետ ևան քով նվա զե ցին 
նաև ըն կե րա կան և հա մայն քա յին ա ջակ ցութ յան հնա րա վո
րութ յուն նե րը, ո րոնք էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն ճնշման և 
հա մա կող մա նի խտրա կա նութ յան են թարկ վող կա նանց հա
մար։ Շփ ման և փո խօգ նութ յան շրջա նակ նե րի նե ղա ցումն 
ան մի ջա կան ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ ԼԲՏՔ կա նանց ա ռանց 
այդ էլ փխրուն հո գե կան ա ռող ջութ յան վրա33։

«ԼԲՏՔ կա նան ցից շա տե րը ըն տա նի քի կող
մից ըն դուն ված չլի նե լու պատ ճա ռով ա ռան
ձին են ապ րում կամ ըն կեր նե րի հետ՝ վար
ձա կա լած բնա կա րան նե րում։ Մեր շա հա ռու
նե րից շա տե րը ստիպ ված էին վե րա դառ նալ 
ըն տա նիք, քա նի որ գու մար չու նեին, թեև 
գի տեին, որ տա նը ի րենց լավ չեն վե րա բեր

33 «Փինք» ՀԿ շահառուների հետ խմբային քննարկման հատվածից
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վե լու։ Տ րանս կա նայք թո ղե ցին մեծ դժվա
րութ յամբ գտած բնա կա րան նե րը, որ տեղ 
ի րենց թույլ էին տվել բնակ վել։ Հա մայն քա
յին ա ջակ ցութ յան կա պե րը կտրվե ցին։ Տուն 
վե րա դար ձած կամ ըն տա նի քի հետ ապ րող 
այ ցե լու նե րից շա տե րը չէին կա րո ղա նում 
հո գե բա նի առ ցանց ծա ռա յութ յու նից օգտ
վել, ո րով հետև ա ռան ձին սեն յակ չու նեին 
ան կաշ կանդ խո սե լու հա մար։ Այս ա մենն 
ան շուշտ ազ դեց ԼԲՏՔ կա նանց հո գե կան 
ա ռող ջութ յան վրա»։

Հար ցազ րույց « Փինք» ՀԿ աշ խա տակ ցի հետ

Ար ձա նագր վել են նաև դեպ քեր, երբ շա հա ռու կա նան ցից մի 
քա նի սը, ո րոնք մինչ հա մա վա րա կը ե ղել են ի րենց ըն տա նի
քի ապ րուս տը վաս տա կո ղը և հա մե մա տա բար հան դուր ժող 
վե րա բեր մունք են ստա ցել ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից, 
սկսել են սե ռա կան կողմ նո րոշ մամբ կամ գեն դե րա յին ինք նու
թյամբ պայ մա նա վոր ված բռնութ յան և ճն շում նե րի են թարկ վել 
ՔՈՎԻԴի հետ ևան քով աշ խա տան քից զրկվե լուց հե տո34։

ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յու նը կա նանց ի րա վունք նե րի վրա 
ու սում նա սի րե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յան և հաշ ման դա մութ յան փոխ հա տու
մը։ Հա մաշ խար հա յին վի ճա կագ րութ յու նը փաս տում է, որ 
հաշ ման դա մութ յու նը բարձ րաց նում է գեն դե րա յին բռնու 
թյան են թարկ վե լու ռիս կը։ Վեր ջերս ար ված հե տա զո տութ յան 
հա մա ձայն՝ ցածր կամ մի ջին ե կամ տով երկր նե րում հաշ ման
դա մութ յուն չու նե ցող կա նանց հա մե մատ հաշ ման դա մու
թյուն ու նե ցող կա նայք 24 ան գամ ա վե լի հա վա նա կան է, որ 
կեն թարկ վեն ըն տա նե կան բռնութ յան35։ Բարձր ե կամ տով 

34 «Փինք» ՀԿ  շահառուների հետ խմբային քննարկման հատվածից

35 Տե՛ս Dunkle, K, Heijden, Ivd, Stern, E & Chirwa, E 2018, Disability and violence against women 
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երկր նե րի պա րա գա յում այս ցու ցա նի շը 1,5 է36։ Օգ նութ յան 
դի մե լիս հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք ա ռե րես վում են 
լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ նե րի, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են տե
ղա շարժ վե լու կամ հա ղոր դակց վե լու հա մար բռնա րա րից 
ու նե ցած կախ վա ծութ յու նից37։ 

Հե տա զո տութ յա նը վե րա բե րող ա միս նե րի ըն թաց քում մաս
նա գետ ներն ար ձա նագ րել են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
կա նանց մե կու սաց ման ուժգ նա ցում, ըն տա նի քի ան դամ նե
րից ու նե ցած կախ վա ծութ յան խո րա ցում, վախ և  ան հանգս տու
թ յուն ի րենց կամ ի րենց ըն տա նի քի ան դամ նե րի ա ռող ջա կան 
վի ճա կի հա մար։ Հա մա վա րա կը ա վե լի տե սա նե լի դարձ րեց 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց խնդիր նե րը, ո րով
հետև մինչ մարդ կանց մե ծա մաս նութ յան հա մար տնա կա լու
մը գու ցե նո րութ յուն էր և չա փա զանց սթրե սա յին ի րա վի ճակ, 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մի շարք ան ձանց հա մար այն 
քիչ էր տար բեր վում ի րենց ա ռօր յա մե կու սա ցու մից։

« Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք 
ա ռա վել խո ցե լի են ըն տա նե կան բռնութ յան 
նկատ մամբ։ Ն րանք հան դի պում են  հա մա
կար գա յին, ինս տի տու ցիո նալ, սո ցիա լա կան 
և մի ջա վայ րա յին խո չըն դոտ նե րի ու խա րա
նի գրե թե ա մե նուր։ Բռ նութ յու նից պաշտ
պա նող մե խա նիզմ նե րը և ծա ռա յութ յուն
նե րը մատ չե լի և նե րա ռա կան չեն։ Ինչ պե՞ս 
կա րող է կի նը «զան գել» ոս տի կա նութ յուն, 
ե թե, օ րի նակ,  լսո ղութ յան խնդիր ու նի։ Այս 

and girls, UKaid., London.

36 Տե՛ս Hughes, K, Bellis, M, Jones, L, Wood, S , Ba tes, G, Eckley, L, McCoy, E, Mikton, C, Shake
speare, T & Officer, A 2012, Preva lence and risk of violence against adults with disabilities: A sys
tematic review and metaanalysis of observational studies, Lancet, https://www.who.int/disabilities/
publications/violence_children_lancet.pdf

37 Ortoleva, S & Lewis, H 2012, Forgotten Sisters  A Report on Violence Against W om en  w ith 
Disabilities: An Overview of its Nature, Scope, Causes and Consequences, https://www.womenen
abled.org/pdfs/abstractforgottensisters.pdf

https://www.who.int/disabilities/publications/violence_children_lancet.pdf
https://www.who.int/disabilities/publications/violence_children_lancet.pdf
https://www.womenenabled.org/pdfs/abstract-forgottensisters.pdf
https://www.womenenabled.org/pdfs/abstract-forgottensisters.pdf
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և ն մա նօ րի նակ խնդիր նե րը հրա տապ լուծ
ման կա րիք ու նեն»։

Հար ցազ րույց ««Ա գաթ» հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան կենտ րոն» ՀԿ աշ խա տակ ցի 
հետ

Թեև բռնութ յան են թարկ վող կա նայք ա ռե րես վում են մի շարք 
խո չըն դոտ նե րի, ո րոնց հետ ևան քով չեն դի մում օգ նութ յան, 
հարց է ա ռա ջա նում, թե արդ յոք կաշ կանդ ված չլի նե լու պա
րա գա յում կա նայք կստա նա յին անհ րա ժեշտ ա ջակ ցութ յուն 
ի րա վա սու պե տա կան հա մա կար գից, հատ կա պես հա մա
վա րա կի պայ ման նե րում։ Քա նի որ կա նանց ո րո շա կի տո կոս 
այ դու հան դերձ կա րո ղա ցել է դի մել օ ժան դա կութ յան, մաս նա
գետ նե րի հետ հար ցազ րույց նե րից հնա րա վոր դար ձավ վեր
հա նել ի րա վա պաշտ պան նե րի աշ խա տան քա յին պրակ տի կա
յում ար ձա նագր ված մի շարք խնդիր ներ։

Այս պես՝ ար տա կարգ ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված սահ
մա նա փա կում նե րը փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց րին ՀՀ ի րա
վա կան հա մա կար գում, մաս նա վո րա պես ո րո շում ըն դուն վեց, 
որ բո լոր հա սա նե լի է լեկտ րո նա յին հա վել ված նե րի կի րառ ման 
մի ջո ցով դա տա կան նիս տե րը պետք է կազ մա կերպ վեն հե
ռա վար38: Չ նա յած ըն դուն ված ո րոշ մա նը՝ ու սում նա սիր ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում գրե թե բո լոր դա տա կան նիս տե րը 
հե տաձգ վել են, իսկ դա տա վա րութ յան մաս նա կից ներն այդ 
մա սին պատ շաճ չեն տե ղե կաց վել:

« Դա տա րա նը սկսեց առ ցանց աշ խա տել։ 
Նիս տե րը պար բե րա բար հե տաձգ վում էին։ 
Մեր գրե թե բո լոր դա տա կան գոր ծե րը մեկ 
տա րով հետ ըն կան։ Օ րի նակ՝ պաշտ պա

38 Պարետի՝ 2020 թվականի մարտի 24ի «Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում 
հանրային ծառայության իրականացման նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումների 
վերաբերյալ թիվ 15 որոշման կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին որոշում, տե՛ս 
https://cour t. am/hy/decisionssingle/530

https://court.am/hy/decisions-single/530
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նա կան ո րո շու մը պի տի կա յաց վեր 36 ժա
մում, բայց դա տա կան դե պար տա մեն տը 
շա րու նակ չա րա շա հում էր ֆորսմա ժո րա
յին ի րա վի ճա կը՝ դրա նով ար դա րաց նե լով 
ձգձգում նե րը։ Նույ նը վե րա բե րում էր ոս տի
կա նութ յանն ու քննչա կան մար մին նե րին։ 
Մենք ու նեինք հրա տապ խնդիր նե րով գոր
ծեր, ո րոնց լու ծում չէր տրվում»։

Հար ցազ րույց « Կա նանց ի րա վունք նե րի կենտ րոն» ՀԿ աշ խա
տակ ցի հետ

Ոս տի կա նութ յու նը ոչ միայն հա տուկ, գեն դե րազ գա յուն մի
ջոց ներ չէր ձեռ նար կել՝ կա նանց նկատ մամբ օ րե ցօր ա ճող 
բռնութ յա նը հրա տապ ար ձա գան քե լու նպա տա կով, այլև թե
րա ցել էր իր ա ռօր յա աշ խա տան քում։ Այս պես՝ շա հա ռու կա
նանց հետ հար ցազ րույց նե րը թույլ են տա լիս փաս տել, որ 
ար տա կարգ դրութ յան պայ ման նե րում ըն տա նե կան բռնու
թյան դեպ քե րով ոս տի կա նութ յուն ա հա զան գե լը որ ևէ կերպ 
չէր պաշտ պա նում կա նանց, քա նի որ ոս տի կա նութ յան ծա
ռա յող ներն ա հա զան գե րին պա տաս խա նում էին ար տա կարգ 
դրութ յան մա սին հի շա տա կե լով և  այն ա ռաջ նա հերթ խնդիր 
դի տար կե լով: Խո րին հար ցազ րույց նե րին մաս նակ ցած փոր
ձա գետ նե րը նշե ցին, որ բռնութ յան են թարկ ված կա նանց 
հետ գրա գետ աշ խա տե լու հա մար ոս տի կա նութ յան և քնն չա
կան մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րը չու նեն հա ղոր դակց ման 
հմտութ յուն ներ, գեն դե րազ գա յուն մո տե ցում և  ի րա վի ճա կի 
խոր քա յին գնա հատ ման ու նա կութ յուն ներ: Ար ձա նագր վել են 
դեպ քեր, երբ ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված ո րոշ շա
հա ռու նե րի ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը հոր դո րել են 
դի մում չներ կա յաց նել, կամ տրա մադր վել է միայն նա խազ գու
շա ցում, ին չի հետ ևան քով բռնա րա րի կող մից շա րու նակ վել է 
բռնութ յան գոր ծադ րու մը կնոջ նկատ մամբ39:

39 «Կանանց իրավունքների կենտրոն» ՀԿ աշխատակիցների հետ խորին հա րց ազ րո ւյցների 
հատվածներից
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Այս բո լոր տվյալ նե րի մեկ տե ղու մը թույլ է տա լիս պնդել, որ 
ինչ պես մի շարք երկր նե րում, այն պես էլ Հա յաս տա նում 
ՔՈՎԻԴ19ի հետ ևան քով ըն տա նե կան բռնութ յու նը կա նանց 
նկատ մամբ կտրուկ ա ճել է, իսկ կա նայք դար ձել են բռնու
թյան նկատ մամբ ա ռա վել խո ցե լի։ Տ նա կալ ման հետ ևան քով 
կա նայք ստիպ ված էին տևա կան ժա մա նակ բռնա րար նե րի 
հետ միև նույն տա րած քում մնալ և  ա ռե րես վել ա ջակ ցու
թյան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ նե րի։ 
Կա նանց խո ցե լի խմբե րում ար ձա նագր վել են ըն տա նե կան 
բռնութ յան դրսևոր ման ա ռանձ նա հա տուկ բար դութ յուն ներ՝ 
պայ մա նա վոր ված հաշ ման դա մութ յամբ, սե ռա կան կողմ նո
րոշ մամբ կամ գեն դե րա յին ինք նութ յամբ։ Չ նա յած պե տա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի նկատ մամբ բռնութ յան են թարկ ված 
կա նանց ար դեն իսկ գո յութ յուն ու նե ցող սո ցիա լա կան վստա
հութ յան ցածր մա կար դա կին՝ հա մա վա րա կը միայն սրեց 
դա տա կան և  ի րա վա պահ մար մին նե րում առ կա հիմնա
խն դիր նե րը, իսկ պե տութ յու նը, հրա տապ և նե րա ռա կան 
ա ջակ ցութ յան գեն դե րազ գա յուն մե խա նիզմ ներ ներդ նե լու 
փո խա րեն, կա նանց թո ղեց ա ռա վել ան պաշտ պան վի ճա կում։ 

2.3. Ա ռանց քա յին ուղ ղութ յուն  3.
Խ նամք պա հան ջող աշ խա տանք

Մի շարք հե տա զո տութ յուն ներ փաս տում են, որ ՔՈՎԻԴ19
ն  ի ցույց դրեց և  ա ռա վել սրեց գեն դե րա յին և դա սա կար գա
յին ան հա վա սա րութ յուն նե րը40՝ հար վա ծե լով հատ կա պես 
հա սա րա կութ յան լու սանց քում հայտն ված և  աղ քա տութ յան 
մեջ ապ րող կա նանց41։ Ձ ևա վոր ված հիե րար խիա նե րի հետե
վան քով հա մա վա րա կը խոր ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ կա նանց 
վար ձատր վող, չվար ձատր վող և թեր վար ձատր վող գոր ծու

40 Տե՛ս Ahmed, F., Ahmed, N., Pissarides, C., and Stiglitt z, J. (2020). Why inequality could spread 
COVID19. Lancet Public Health, https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468
2667(20)300852/fulltext

41 Տե՛ս Elevating Gender Equality in COVID19 Economic Recovery։ An evidence synthesis and 
call for policy action, https://genderequalitycovid19recovery.com/

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30085-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30085-2/fulltext
https://genderequalitycovid19recovery.com/
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նեութ յան վրա, ո րում մեծ տեղ է զբա ղեց նում խնամք պա
հան ջող աշ խա տան քը (care work)42։ Խ նամք պա հան ջող աշ
խա տան քը վե րա բե րում է կա նանց չգնա հատ վող և հա ճախ 
անն կա տե լի աշ խա տան քին ու խնամ քին տա նը, կա նանց 
ընդգրկ վա ծութ յա նը ա ռող ջա պա հա կան և սո ցիա լա կան 
խնամ քի ո լորտ նե րում, ինչ պես նաև կա նանց վար ձատր վող 
կամ թեր վար ձատր վող զբաղ վա ծութ յա նը ոչ ֆոր մալ գոր ծու
նեութ յան մեջ, մաս նա վո րա պես աշ խա տու ժի շա հա գործ ման 
վրա հիմն ված տնա յին աշ խա տան քում (domestic work), որ
տեղ բա ցա կա յում են սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծութ յան 
ե րաշ խիք նե րը43։

Հա մաշ խար հա յին մա կար դա կում կա նայք պա տաս խա նա
տու են խնամք պա հան ջող չվար ձատր վող աշ խա տան քի գե
րակ շիռ մե ծա մաս նութ յան հա մար (76,2%)` ծախ սե լով տա
րե կան մի ջի նում 201 օր չվար ձատր վող աշ խա տան քի վրա 
(տղա մարդ կանց պա րա գա յում օ րե րի քա նա կը մի ջի նում 63 
է)44։ Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան տվյալ նե
րով՝ ա ռող ջա պա հա կան և սո ցիա լա կան խնամ քի ո լորտ նե րի 
աշ խա տող նե րի 70%ը, իսկ տնա յին աշ խա տան քում ընդգրկ ված
նե րի 80%ը կա նայք են45։ Թեև կա նայք գեր ներ կա յաց ված 
են նշված ո լորտ նե րում, 104 երկր նե րից ստա ցած տվյալ նե
րը փաս տում են, որ ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տում վար ձատ
րութ յան գեն դե րա յին խզված քը կազ մում է 28%, իսկ կա նանց 
ընդգրկ վա ծութ յու նը մեծ մա սամբ սահ մա նա փակ վում է ստո

42 Տե՛ս Unequal and Invisible: A Feminist Political Economy Approach to Valuing Women’s Care 
Labor in the COVID19 Response, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2020.588279/
full#B3

43 Նույն տեղում

44  International Labour Organization (2018a). Care Work and Care Jobs for the Future of Decent 
Work. Geneva: International Labour Organization, https://www.ilo.org/global/publications/books/
WCMS_633135/langen/index.htm

45 International Labour Organization  ( 20 18 b). Domestic Workers Across the W or ld : Global and 
Regional Statistics and the Extent of Legal Protection. Geneva: International Labour Organization, 
https://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/langen/index.htm

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2020.588279/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2020.588279/full#B3
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/travail/Whatsnew/WCMS_173363/lang--en/index.htm
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րին, սպա սար կող օ ղակ նե րով46։ 

Ֆե մի նիս տա կան շար ժում նե րը բազ միցս են բարձ րաց րել այն 
հար ցը, որ կա նանց կող մից կա տար վող խնամք պա հան ջող 
աշ խա տանք նե րը պետք է ճա նաչ վեն որ պես «աշ խա տանք» 
և չըն կալ վեն իբրև գեն դե րա յին դե րե րի կարծ րա տի պա յին և  
ան հա վա սար բաշխ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած «պար տա
կա նութ յուն»47։ Քաղտն տե սութ յան ֆե մի նիս տա կան քննա
դա տութ յան պրիզ մա յում խնամք պա հան ջող աշ խա տան քի 
սիս տե միկ թե րարժ ևո րու մը հայ րիշ խա նա կան գե րիշ խա
նութ յան հետ ևանք է և դ րա վե րար տադ րութ յուն48։

Հաշ վի առ նե լով ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յու նը կա նանց կող մից 
կա տար վող խնամք պա հան ջող աշ խա տան քի վրա գլո բալ 
մա կար դա կում` անհ րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա ցավ ու սում նա
սի րե լու նաև հա յաս տան յան հա մա տեքս տում ի հայտ ե կած 
մար տահ րա վեր ներն ու մի տում նե րը գեն դե րա յին հա վա սա
րութ յան դի տա կե տից՝ կենտ րո նա նա լով չվար ձատր վող տնա
յին աշ խա տան քի, ե րե խա նե րի և  ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րի 
խնամ քի վրա։

Հա յաս տան յան հա սա րա կութ յու նում կա նայք են տնա յին 
տնտե սութ յան վար ման և խ նամ քի տակ գտնվող ըն տա նի քի 
ան դամ նե րի հիմ նա կան պա տաս խա նա տուն: Այդ իսկ պատ
ճա ռով կա նայք ա վե լի քան եր կու ան գամ շատ ժա մա նակ 
են տրա մադ րում կեն ցա ղա յին աշ խա տան քին և  ե րե խա նե
րի խնամ քին49: Ու շագ րավ է այն փաս տը, որ, կախ ված աշ

46 Տե՛ս Boniol, M., McIsaac, M., Xu, L., Wuliji, T., Diallo, K., and Campbell, J. (2019). Gender 
Equity in the Health Workforce: Analysis of 104 Countries. WHO, https://apps.who.int/iris/han
dle/10665/311314?localeattribute=ar&

47 Տե՛ս Unequal and Invisible: A Feminist Political Economy Approach to Valuing Women’s Care 
Labor in the COVID19 Response, https://www.frontiersin.org/artic les/10.3389/fsoc.2020.588279/
full#B7

48 Nancy Folbre, Who cares? A Feminist Critique of the Care Economy. Nancy Folbre, USA, https://
www.rosalux.de/en/publication/id/8022/whocares

49 Տե՛ս «Հայաս տա նի  ա շխատաշուկայում վարձատրության գենդերային խզվածքի 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311314?locale-attribute=ar&
https://apps.who.int/iris/handle/10665/311314?locale-attribute=ar&
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2020.588279/full#B7
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2020.588279/full#B7
https://www.rosalux.de/en/publication/id/8022/who-cares
https://www.rosalux.de/en/publication/id/8022/who-cares
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խա տա շու կա յում ու նե ցած կար գա վի ճա կից, չվար ձատր վող 
տնա յին աշ խա տան քի վրա ծախս ված ժա մե րը տար բեր վում 
են կա նանց պա րա գա յում, բայց մնում են նույ նը տղա մարդ
կանց պա րա գա յում։ Չ վար ձատր վող տնա յին աշ խա տանք նե
րի վրա տղա մար դիկ ծախ սում են շա բա թա կան մոտ 11 ժամ՝ 
ան կախ աշ խա տա շու կա յում ու նե ցած զբաղ վա ծութ յու նից50, 
ին չը ստի պում է քիչ հա վա նա կան հա մա րել, որ ՔՈՎԻԴ19ի 
ազ դե ցութ յամբ ի հայտ ե կած փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն
քում տղա մար դիկ ա վե լի շատ ժա մա նակ կհատ կաց նեն կեն
ցա ղա յին հար ցե րին և  ե րե խա նե րի խնամ քին։

Սույն հե տա զո տութ յան շրջա նա կում խո րին հար ցազ րույց նե
րին մաս նակ ցած մաս նա գետ նե րը նշում են, որ ՔՈՎԻԴ19ի 
հետ ևան քով բազ մա թիվ ըն կե րութ յուն ներ ան ցան հե ռա վար 
աշ խա տան քի, ին չի հետ ևան քով մի շարք կա նայք ստիպ ված 
էին ոչ միայն կա տա րել ի րենց աշ խա տան քա յին պար տա կա
նութ յուն նե րը տնից, այլև ի րա կա նաց նել լրա ցու ցիչ տնա յին 
աշ խա տանք ներ, ո րոնք ա ճե ցին ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րի՝ 
տա նը ա ռա վել շատ ժա մա նակ անց կաց նե լու, իսկ ո րոշ դեպ
քե րում նաև սննդի կե տե րի փակ ման հետ ևան քով։ Կա նայք 
սկսե ցին օգ նել ե րե խա նե րին հե ռա վար ու սուց ման հար ցե
րում, խնա մել ըն տա նի քի հի վան դա ցած ան դամ նե րին, ա ռա
վել մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նել ըն տա նի քի տա րեց, հաշ ման
դա մութ յուն կամ քրո նիկ հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող ան դամ
նե րին, ին չի հետ ևան քով կա նանց չվար ձատր վող տնա յին 
աշ խա տան քի ծա վա լը կտրուկ մե ծա ցավ, կա նայք գեր ծան
րա բեռն վե ցին՝ ռիս կի են թար կե լով ի րենց ա ռող ջութ յու նը, բա
րօ րութ յու նը, հո գե կան ա ռող ջութ յու նը և տն տե սա կան գոր
ծու նեութ յու նը51։

և գենդերային անհավասարության վերլուծություն», ՄԱԿ Կանայք (UN Women), ՀՀ 
Վիճակագրական կոմիտե, 2020 թ., https://www.armstat.am/file/article/analysis_of_the_gender_
pay_gap_armenia_am.pdf 

50 Նույն տեղում

51 «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն», «Կանանց իրավունքների տուն», «Սպիտակի Հելսինկյան 
խումբ» ՀԿների աշխատակիցների հետ խորին հարցազրույցների հատվածից

https://www.armstat.am/file/article/analysis_of_the_gender_pay_gap_armenia_am.pdf
https://www.armstat.am/file/article/analysis_of_the_gender_pay_gap_armenia_am.pdf
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«Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը գեր ծան
րա բեռն վեց ՔՈՎԻԴի թվե րի կտրուկ ա ճի 
պատ ճա ռով։ Ո րոշ հի վանդ նե րի սկսե ցին 
շուտ դուրս գրել՝ այլ հի վանդ նե րի ըն դու
նե լու նպա տա կով։ Հա ճախ հի վան դա նոց
նե րում առ հա սա րակ տեղ չէր լի նում, և 
մար դիկ ստիպ ված էին լի նում տնա յին պայ
ման նե րում բուժ վել։ Հա մա վա րա կի պատ
ճա ռով ՔՈՎԻԴ չու նե ցող, բայց այլ ա ռող ջա
կան խնդիր ներ ու նե ցող մարդ կանց բու ժու
մը եր կա րում կամ բար դա նում էր, շա տե
րը մնում էին ըն տա նե կան ա ջակ ցութ յան 
հույ սին։ Այդ բո լոր ան ձանց անհ րա ժեշտ 
էր տնա յին խնամք։ Իսկ ով քե՞ր էին նրանց 
խնա մող նե րը, ի հար կե կա նայք»։

Հար ցազ րույց « Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ րոն» ՀԿ ներ կա յա
ցուց չի հետ

Ու սում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծում հա սա նե լիութ յու
նը ե րե խա նե րի խնամ քի կենտ րոն նե րին և ման կա պար տեզ
նե րին կտրուկ նվա զեց, իսկ դպրոց ներն ան ցան հե ռա վար 
ու սուց ման52։ Ըստ մաս նա գետ նե րի՝ ե րե խա նե րի խնամ քի 
լրա ցու ցիչ պար տա կա նութ յուն նե րը նույն պես ըն կան կա
նանց ու սե րին, ին չը գե րա զան ցա պես պայ մա նա վոր ված էր 
սո ցիա լա կան նոր մե րով և կա նանց ա վան դա կան դե րե րով53։

« Մեր տա նը իս կա կան քաոս էր։ Ե րեք ե րե
խա ու նեմ, ե րեքն էլ՝ դպրո ցում սո վո րող։ 
Ս տիպ ված էինք վար կով հե ռա խոս ներ առ
նել, որ կա րո ղա նա յին դա սե րին մաս նակ ցել։ 
Մի սեն յա կում ե րե քով միա ժա մա նակ դա սի 
էին։ Ես տնա յին հոգ սե րի, ե րե խա նե րի դա
սե րի ու իմ աշ խա տան քի ա րան քում եր կու 
կես էի լի նում։ Հա ճախ սթրե սին չէի դի մա
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նում, սկսում էի լաց լի նել»։

« Կա նանց ի րա վունք նե րի տուն» ՀԿ շա հա ռու նե րի հետ խմբա
յին քննարկ ման հատ վա ծից

Ո լոր տի փոր ձա գետ նե րը պնդում են, որ խնամք պա հան ջող 
աշ խա տան քի պա հան ջար կի կտրուկ ա ճը խո րաց նում է Հա
յաս տա նում առ կա գեն դե րա յին ան հա վա սա րութ յուն նե րը, 
հատ կա պես աշ խա տան քի բաշխ ման ա ռու մով։ Միա ժա մա
նակ, ՔՈՎԻԴ19ը ցցուն կեր պով ցու ցադ րում է, թե ինչ պես 
է ըն տա նիք նե րի, հա մայնք նե րի և ֆոր մալ տնտե սութ յու նը 
հիմն վում աշ խա տան քի հենց այդ բա ժան ման վրա, և թե որ
քան են ֆոր մալ տնտե սութ յունն ու մարդ կանց կեն սա գոր ծու
նեութ յունն առ հա սա րակ կախ ված կա նանց՝ խնամք պա հան
ջող ան տե սա նե լի, չգնա հատ ված և չ վար ձատր վող աշ խա
տան քից54։

« Կա նանց չվար ձատր վող աշ խա տան քը 
մշտա պես ան տես վում է։ ՔՈՎԻԴը պարզ 
դարձ րեց, որ ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կում 
բո լո րը սկսում են կար ևո րել խնամքն ու հո
գա տա րութ յու նը, ո րով հետև մարդ կանց 
կյան քը վտանգ ված է։ Փաս տա ցի՝ բո լո րը 
կախ ված են կա նանց խնամ քից, բայց չեն 
ըն դու նում դա, իսկ պե տութ յու նը անհ րա
ժեշտ քայ լեր չի ձեռ նար կում պե տա կան քա
ղա քա կա նութ յու նը զգա յուն դարձ նե լու հա
մար։ Կա նանց աշ խա տան քին վե րա բեր վում 
են որ պես մի բա նի, ո րը էս պես թե էն պես 
պի տի ա նես, ո րով հետև կին ես»:

Հար ցազ րույց « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿ աշ խա տակ
ցի հետ

54 «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն», «Կանանց իրավունքների տուն», «Սպիտակի Հ ել սինկյան 
խումբ» ՀԿների աշխատակիցների հետ խորին հարցազրույցների հատվածից
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Այս պի սով՝ նախ կի նում ար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
փաս տում են, որ Հա յաս տա նում կա նայք ա վե լի շատ են ժա
մա նակ տրա մադ րում խնամք պա հան ջող աշ խա տան քին, 
մաս նա վո րա պես կեն ցա ղա յին հար ցե րին, ե րե խա նե րի, տա
րեց նե րի, հաշ ման դա մութ յուն կամ տար բեր հի վան դութ յուն
ներ ու նե ցող ըն տա նի քի ան դամ նե րի խնամ քին։ ՔՈՎԻԴ19ի 
հետ ևան քով կա նայք սկսե ցին խնամք պա հան ջող լրա ցու ցիչ 
աշ խա տանք ներ կա տա րել, իսկ աշ խա տա շու կա յում զբաղ
վա ծութ յուն ու նե ցող կա նայք ստիպ ված էին աշ խա տան քը 
հա մա տե ղել խնամ քի ծան րա ցած բե ռի հետ։ Մաս նա գետ նե րի 
պնդմամբ՝ այս ի րա վի ճա կը խո րաց նում է գեն դե րա յին ան հա
վա սա րութ յու նը երկ րում և լուրջ մար տահ րա վեր է կա նանց 
ի րա վունք նե րի ու հնա րա վո րութ յուն նե րի ի րաց ման հա մար։ 
Միա ժա մա նակ փոր ձա գետ նե րը նշում են, որ հա մա վա րա կը 
ցու ցադ րեց այն կախ վա ծութ յու նը, որ ֆոր մալ տնտե սու թյունն 
ու նի կա նանց չվար ձատր վող, կեն սա կան նշա նա կու թյան 
աշ խա տան քից։

2.4. Ա ռանց քա յին ուղ ղութ յուն  4.
Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ

Հա մաշ խար հա յին վի ճա կագ րութ յան հա մա ձայն՝ կա նանց 
ընդգրկ վա ծութ յու նը ա ռող ջա պա հա կան և սո ցիա լա կան 
խնամ քի ո լորտ նե րում 70% է55։ Հա յաս տա նում կա նանց ներ
կա յաց վա ծութ յունն այս ո լոր տում էա կա նո րեն չի տար բեր
վում այլ երկր նե րի տվյալ նե րից։ Ըստ ՀՀ Վի ճա կագ րա կան կո
մի տեի՝ Հա յաս տա նում ա ռող ջա պա հութ յան և բ նակ չութ յան 
սո ցիա լա կան սպա սարկ ման ո լորտ նե րում կա նանց ընգրկվա
ծութ յու նը 8,3% է, իսկ տղա մարդ կան ցը՝ 1,6%56: Կա նանց 
ընդգրկ վա ծութ յան այս բարձր ցու ցա նիշ նե րը նշա նա կում են, 
որ ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի ա ռաջ նագ ծում գտնվող 

55 Տե՛ս  Women health workers: Working relentlessly in hospitals and at home, https://www.ilo.org/
global/abouttheilo/newsroom/news/WCMS_741060/lang en/index.htm

56 Տե՛ս ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե, https://www.armstat.am/file/article/trud_ 2020_4.2.pdf

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741060/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741060/lang--en/index.htm
https://www.armstat.am/file/article/trud_2020_4.2.pdf
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կա նանց ա ռող ջութ յունն ա ռա վել վտանգ ված է։ Հե տա զո
տութ յան նա խորդ հատ վա ծում քննար կե ցինք այն հար ցը, որ 
խնամք պա հան ջող աշ խա տան քը, այդ թվում՝ ՔՈՎԻԴ19ով 
վա րակ ված, հաշ ման դա մութ յուն և ք րո նիկ հի վան դութ յուն
ներ ու նե ցող ըն տա նի քի ան դամ նե րի խնամ քը մեծ մա սամբ 
դրված է կա նանց ու սե րին, ինչն իր հեր թին կա նանց ա ռա վել 
խո ցե լի է դարձ նում վա րա կի նկատ մամբ։

Մի ջազ գա յին փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հա մա վա րա կը վտան
գում է կա նանց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու
թյունն ու ի րա վունք նե րը. մի կող մից՝ ծան րա բեռն վա ծութ յան 
հետ ևան քով սահ մա նա փակ վում է հա սա նե լիութ յու նը այն 
ծա ռա յութ յուն նե րին, ո րոնք ուղղ ված չեն ան ձի կյան քը փրկե
լուն և, հետ ևա բար, ա ռաջ նա հեր թութ յուն չեն, մյուս կող մից՝ 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում աշ խա տող անձ նա կազ մը 
հյուծ վում է գեր հոգ նա ծութ յու նից57։ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե
ցող, ԼԲՏՔ, ՄԻԱՎով ապ րող, թմրա մի ջոց ներ օգ տա գոր ծող, 
աղ քատ կամ գյու ղաբ նակ կա նայք, ո րոնք ա ռանց այդ էլ ա ռե
րես վում են սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ծա ռա յութ յուն
նե րին առնչ վող բա զում խո չըն դոտ նե րի և խտ րա կա նութ յան, 
ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կում ա ռա վել շատ են տու ժում58։  

Ֆի զի կա կան ա ռող ջութ յա նը զու գա հեռ՝ ՔՈՎԻԴ19ով պայ
մա նա վոր ված և  ա ռող ջութ յա նը վե րա բե րող լուրջ խնդիր
նե րից է հա մա վա րա կի ազ դե ցութ յու նը կա նանց հո գե կան 
ա ռող ջութ յան վրա։ Վատ թա րա ցած հո գե կան ա ռող ջութ յու նը 
հա ճախ է պայ մա նա վոր վում սո ցիա լա կան կամ տնտե սա կան 
ի րա վի ճակ նե րով59։ Նա խորդ բա ժին նե րում քննար կե ցինք, թե 

57 Տե՛ս Justice for women amidst COVID19, https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publica
tions/2020/05/justiceforwomenamidstcovid19

58 Տե՛ս Gender and Inclusion in social protection responses during COVID19, https://so
cialprotection.org/sites/default/files/publications_files/SPACE%20Gender%20and%20Inclu
sion_20052020v1.pdf

59 Տե՛ս COVID19 feminist recovery plan, https://wrda.net/wpcontent/uploads/2020/07/
WPGNIFeministRecoveryPlan2020.pdf

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/justice-for-women-amidst-covid-19
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/SPACE Gender and Inclusion_20052020v1.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/SPACE Gender and Inclusion_20052020v1.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/SPACE Gender and Inclusion_20052020v1.pdf
https://wrda.net/wp-content/uploads/2020/07/WPG-NI-Feminist-Recovery-Plan-2020-.pdf
https://wrda.net/wp-content/uploads/2020/07/WPG-NI-Feminist-Recovery-Plan-2020-.pdf
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ինչ պես է հա մա վա րակն ազ դում կա նանց զբաղ վա ծութ յան, 
տնտե սա կան ի րա վունք նե րի, սո ցիա լա կան պաշտ պա նու
թյան, խնամք պա հան ջող աշ խա տան քի, քա ջա լե րող շփման 
օ ղակ նե րի հա սա նե լիութ յան և կա նանց նկատ մամբ բռնու
թյան վրա։ Այս բո լոր գոր ծոն նե րը, ինչ պես նաև կա նանց գեր
լար ված և վ տան գա վոր աշ խա տան քը ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գում, լուրջ ազ դե ցութ յուն են թող նում կա նանց 
հո գե կան ա ռող ջութ յան վրա60։ Տար բեր երկր նե րի հե տա զո
տութ յուն ներն ար ձա նագ րում են, որ հո գե կան ա ռող ջութ յան 
խնդիր նե րի սրա ցում ներ են նկատ վել հատ կա պես խո ցե լի և 
լու սանց քում գտնվող խմբե րի շրջա նակ նե րում, ո րոնք մինչ 
հա մա վա րակն ար դեն իսկ սո ցիա լա պես մե կու սա ցած էին, 
բախ վում էին բռնութ յան, խա րա նի, ա տե լութ յան և խտ րա
կա նութ յան ինչ պես հա սա րա կա կան և  ըն տա նե կան, այն պես 
էլ ինս տի տու ցիո նալ մի ջա վայ րե րում 61։

Սույն հե տա զո տութ յան շրջա նա կում անդ րա դարձ կա տար
վեց նաև ու սում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծում հա մա
վա րա կի ազ դե ցութ յա նը կա նանց ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի 
և  ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի գոր ծու նեութ յան վրա։ 
Հարկ է նշել, որ ար ձա նագր ված խնդիր նե րի մի մա սը, ո րո շա
կի տար բե րութ յուն նե րով հան դերձ, վե րա բե րե լի է և՛ կա նանց, 
և՛ տղա մարդ կանց։ Այ դու հան դերձ, նկա րագր ված խնդիր նե
րի վեր լու ծութ յու նը տե ղա վոր վում է սույն հե տա զո տութ յան 
տրա մա բա նութ յան շրջա նա կում, ո րով հետև այդ խնդիր նե րը 
մի կող մից բարձ րա ձայ նել են ֆո կուսխմբա յին քննար կում նե
րին և խո րին հար ցազ րույց նե րին մաս նակ ցած շա հա ռու կա
նայք և մաս նա գետ նե րը, իսկ մյուս կող մից՝ ո րով հետև գեն դե
րի գոր ծո նը գո յութ յուն ու նի ա մե նու րեք, այդ թվում՝ ա ռա ջին 
հա յաց քից «գեն դե րա յին ա ռու մով չե զոք» հար ցե րում62։

60 Նույն տեղում

61 Նույն տեղում

62 Տե՛ս Wharton, Amy S. The sociology of gen der: An introduction to theory and research. John 
Wiley & Sons, 2009.
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Մաս նա գետ նե րի և շա հա ռու կա նանց պնդմամբ՝ ու սում նա
սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նում ա ռող ջա պա
հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը վտանգ վեց, 
նախ կի նում գո յութ յուն ու նե ցած խո չըն դոտ ներն է՛լ ա վե լի 
սրվե ցին: Արդ յուն քում, ար տա կարգ դրութ յան պայ ման նե րում 
կի րառ վող հա մընդ հա նուր սահ մա նա փա կում ներն ուղ ղա կիո
րեն խախ տե ցին մի շարք սո ցիա լա կան խմբե րի կող մից ա ռող
ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու ի րա վուն քը։ Շա
հա ռու կա նանց հետ քննար կում նե րից պարզ դար ձավ, որ 
գեր ծան րա բեռն ված ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը ան հա
մա չափ ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ հատ կա պես ան բա րեն պաստ 
սո ցիա լա կան պայ ման նե րում ապ րող, հաշ ման դա մութ յուն 
և ք րո նիկ հի վան դութ յուն ու նե ցող կա նանց վրա, վտանգ վե
ցին կա նանց և  աղ ջիկ նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յու նը և  ի րա վունք նե րը, ուղ ղորդ ման մե խա նիզմ
նե րը, երկ րի սահ ման նե րից դուրս գտնվող ՄԻԱՎով ապ րող 
կա նանց հա մար նա խա տես ված հա կա ռետ րո վի րու սա յին 
բուժ ման հա սա նե լիութ յու նը այն դեպ քում, երբ ՄԻԱՎով ապ
րող կա նայք ա ռա վել խո ցե լի են հա մա վա րա կի նկատ մամբ63: 

Հարկ է նշել, որ ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գին առնչ վող 
խնդիր նե րը հե տա զո տութ յան թի րախ խմբե րի հա մար նոր 
չեն. « Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ րոն» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ ված « Վե
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և  ի րա վուն քի հար ցե րով 
զբաղ վող» ցան ցի փոր ձա գետ նե րը վեր ջերս հրա պա րակ
ված գրքույ կում կա նանց պատ մութ յուն նե րի մի ջո ցով անդ
րա դառ նում են ՄԻԱՎով ապ րող, ԼԲՏՔ, հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող, եզ դի և գ յու ղաբ նակ կա նանց վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան և  ի րա վունք նե րի հիմ նախն դիր նե րին, ո րոնք 
մաս նա վո րա պես վե րա բե րում են մատ չե լիութ յա նը, նե րա ռա
կա նութ յա նը, գաղտ նիութ յան ա պա հով մա նը, խտրա կա նու

63 «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» և «Ագաթ» ՀԿ աշխատակիցների հետ խորին 
հարցազրույցների հատվածներից
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թյան բա ցառ մա նը և, ըստ փոր ձա գետ նե րի, պայ մա նա վոր ված 
են բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի զգա յա կան, ֆի զի կա
կան մատ չե լիութ յան և վե րա բեր մուն քա յին խո չըն դոտ նե րով, 
բուժ հաս տա տութ յուն նե րի աշ խա տա կից նե րի ոչ լիար ժեք 
պատ րաստ վա ծութ յամբ, ինչ պես նաև օ րեն քը կար գա վո րող 
մե խա նիզմ նե րում առ կա բա ցե րով64։ Այս պես, օ րի նակ՝ հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք և  աղ ջիկ նե րը Հա յաս տա
նում ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լիս հան
դի պում են բազ մա թիվ դժվա րութ յուն նե րի, ո րոնք գլխա վո րա
պես պայ մա նա վոր ված են բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
ոչ մատ չե լի ու ոչ նե րա ռա կան լի նե լով։ Ա ռող ջա պա հա կան և 
բժշ կա կան սար քե րը, սար քա վո րում ներն ու տե ղե կատ վու
թյու նը մատ չե լի, հա սա նե լի և հար մա րեց ված չեն հաշ ման դա
մութ յուն ու նե ցող կա նանց հա մար, շեն քե րը չու նեն մատ չե
լի մուտք, անհ րա ժեշտ թե քա հար թակ ներ, վե րե լակ ներ կամ 
տե ղա շարժ ման դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող կա նանց հա մար 
հար մար կա բի նետ ներ65։ 

Հիմն վե լով թե՛ մի ջազ գա յին փոր ձի, թե՛ ո րա կա կան հե տա
զո տութ յան արդ յունք նե րի վրա՝ կա րող ենք պնդել, որ ար
տա կարգ ի րա վի ճակն ու հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված 
ճգնա ժա մը բե ղուն հող էին վե րոնշ յալ հիմ նախն դիր նե րի խո
րաց ման հա մար։

Այս պես՝ սույն հե տա զո տութ յամբ վեր հան վեց այն փաս տը, 
որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե ցող կա նայք ու աղ
ջիկ նե րը ինչ պես Եր ևա նում, այն պես էլ մար զե րում հա վա սա
րա պես առնչ վել են բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի կող մից 
նեղ մաս նա գի տա կան ծա ռա յութ յուն նե րի (գի նե կո լոգ, օ տո րի
նո լա րին գո լոգ, վի րա բույժ) չտրա մադր ման դեպ քե րին, ին չին 

64 Տե՛ս «Կանանց չլսված պատմությունները վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ», 
https://bit.ly/3l7IbQx

65 Տե՛ս «Կանանց սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքների իրացումը 
Կովիդ19 համավարակի և Արցախյան 44օրյա պատերազմի ընթացքում», https://bit.ly/2YlKaYL

https://bit.ly/3l7IbQx
https://bit.ly/2YlKaYL
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տվյալ մաս նա գետ ներն ար ձա գան քել են ՔՈՎԻԴ19 հա մա
վա րա կի շրջա նա կում ա ռաջ նա յին այլ մի ջամ տութ յուն ներ 
 ունե նա լու և խիստ զբաղ վա ծութ յան հան գա ման քով: Սա, 
ըստ էութ յան, պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան հետ ևանք է 
ե ղել, ըստ ո րի՝ ո րոշ ծա ռա յութ յուն ներ հա մար վել են ա ռաջ
նա յին, իսկ ա ռող ջա կան տար բեր խնդիր նե րով բուժ հաս տա
տութ յուն ներ դի մած կա նայք ո րոշ դեպ քե րում զբաղ վել են 
ինք նա բու ժութ յամբ, ո րոշ դեպ քե րում էլ՝ դի մել նույն մաս նա
գետ նե րին տևա կան ժա մա նակ անց66:

Դ րա նից բա ցի, ըստ կա նանց, գրանց վել են դեպ քեր, երբ վեր
ջին ներս ա ռող ջութ յան վատ թա րաց ման պատ ճա ռով դի մել են 
տա րած քա յին պո լիկ լի նի կա ներ՝ պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան 
ռեակ ցիա յի թեստ հանձ նե լու ակն կա լի քով, սա կայն մաս նա
գետ նե րի կող մից ար ժա նա ցել են մերժ ման՝ բա վա րար քա նա
կութ յամբ թես տեր չու նե նա լու պատ ճա ռա բան մամբ: Ա վե լին՝ 
բու ժանձ նա կազ մի կող մից մատ նա ցույց են ար վել դե ղատ նե
րում վա ճառ վող թես տե րը: Արդ յուն քում խախտ վել են նրանց 
ի րա վունք նե րը. ա ռանց այդ էլ ֆի նան սա կան դժվա րութ յուն
նե րի առջև կանգ նած շա հա ռու նե րը չթես տա վոր վե լով նախ 
այդ պես էլ չեն ի մա ցել ի րենց՝ ՔՈՎԻԴ19ով հի վան դա նա լու 
մա սին, ին չը հան գեց րել է թե՛ տվյալ ան ձանց ա ռող ջա կան վի
ճա կի վատ թա րաց մա նը, թե՛ վա րա կի տա րած մա նը։

Ըստ քննարկ ման մաս նա կից նե րի՝ այն պա հից, երբ ՀՀ ամ
բողջ տա րած քում սահ մա նա փակ վեց մարդ կանց ա զատ տե
ղա շար ժի ի րա վուն քը, և սահ ման վեց ինք նա մե կու սաց ման 
ռե ժիմ բնա կա րան նե րում կամ գտնվե լու վայ րե րում, ինք
նա մե կու սա ցու մը սկսեց բա ցա սա կա նո րեն ազ դել կա նանց 
և  աղ ջիկ նե րի հո գե բա նա կան և հու զա կան վի ճա կի վրա՝ 
ա ռա ջաց նե լով ա նո րո շութ յուն և տագ նապ ա պա գա յի նկատ
մամբ, ո րոնց գու մար վում էին նաև սո ցիա լա պես ա նա պա հով 

66 «Սպիտակի Հելսինկյան խո ւմ բ»  ՀԿ շահառուների հետ խմբային քննարկման հատվածից



55

վի ճա կում հայտն վե լու, աշ խա տան քը կորց նե լու, դրա հետե
վան քով վար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րը չկա տա րե լու 
մա սին մտած մունք ներն ու այլ սթրես նե րը: Հաշ ման դա մու
թյուն ու նե ցող կա նանց դեպ քում ո րո շա կիո րեն դա դա րեց վել 
է նաև վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րի, դե ղո րայ քի և 
սար քա վո րում նե րի տրա մադ րու մը: Ո րոշ դեպ քե րում նրանք 
ստիպ ված են ե ղել անհ րա ժեշտ դե ղո րայ քը ձեռք բե րել դե
ղատ նե րից՝ վճա րի դի մաց, այն դեպ քում, երբ պո լիկ լի նի կա 
կամ հի վան դա նոց այ ցե լութ յամբ կա րող էին ստա նալ ա ռանց 
վճա րի: Բա ցի դրա նից՝ մատ չե լիութ յան որ ևէ ձևա չա փով բա
վա րար տե ղե կութ յուն ներ չեն տրա մադր վել հաշ ման դա մու
թյուն ու նե ցող կա նանց այն մա սին, թե ինչ պես պաշտ պան վել 
ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կից և թե ինչ պես վար վել վա րակ վե
լու դեպ քում: Ար ձա նագր վել են նաև կա նանց տե ղա շարժ ման 
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում ներ։

« Կա ռա վա րութ յան ձեռ նար կած այն պի սի 
քայ լե րը, ինչ պի սիք են ար տա կարգ ի րա
վի ճա կի պայ ման նե րում բնակ չութ յան տե
ղա շար ժի սահ մա նա փա կում նե րը, ի րենց 
հետ ևից ան խու սա փե լիո րեն հան գեց րին 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րից 
օգտ վե լու ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քե րի: 
Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ո րոշ կա նայք 
և  աղ ջիկ ներ, ու նե նա լով ինք նու րույն տե ղա
շարժ վե լու խնդիր ներ, հնա րա վո րութ յուն 
չեն ու նե ցել այ ցե լե լու բժշկա կան հաս
տա տութ յուն ներ ա ռանց ու ղեկ ցո ղի, քա նի 
որ Կա ռա վա րութ յան կող մից ներ կա յաց ված 
սահ մա նա փա կում նե րի հա մա ձայն՝ փոքր 
մար դա տար տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րով 
թույ լատր վում էր վա րոր դի և մեկ ուղ ևո րի 
տե ղա փո խու մը»։ 

Հար ցազ րույց ««Ա գաթ» հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց 
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ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան կենտ րոն» ՀԿ աշ խա տակ ցի 
հետ

Անդ րա դառ նա լով ՄԻԱՎով ապ րող կա նանց վրա ՔՈՎԻԴ
19ի ազ դե ցութ յա նը՝ հե տա զո տութ յան արդ յուն քում վեր
հան վել են խնդրա հա րույց մի քա նի ի րա վի ճակ ներ. ՀՀում 
ՄԻԱՎով ապ րող կա նանց բազ մապ րո ֆիլ հի վան դա նո ցա յին 
ծա ռա յութ յուն ներ տրա մադ րող եր կու բժշկա կան կենտ րոն նե
րը (« Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ» ԲԿ և « Նորք» ին ֆեկ ցիոն 
հի վան դութ յուն նե րի ազ գա յին կենտ րոն) կա ռա վա րութ յան 
ո րոշ մամբ վե րապ րո ֆի լա վոր վե ցին ՔՈՎԻԴ19ով վա րակ
ված ան ձանց բժշկա կան սպա սար կումն ի րա կա նաց նող հաս
տա տութ յուն նե րի: Արդ յուն քում, ՄԻԱՎով ապ րող կա նանց 
հա մար լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ ներ ա ռա ջա ցան բժշկա կան օգ
նութ յան և ս պա սարկ ման հար ցե րում, ո րին ա վե լա ցան, մի 
կող մից, տե ղա շար ժի սահ մա նա փա կում նե րը, մյուս կող մից՝ 
բժշկա կան ծա ռա յութ յուն ստա նա լու նպա տա կով այլ հա
մայնք ներ տե ղա փոխ վե լու հա մար անհ րա ժեշտ ֆի նան սա
կան դժվա րութ յուն նե րը: Ար ձա նագր վել են նաև խնդիր ներ 
ՄԻԱՎով ապ րող և  ար տա սահ մա նում գտնվող կա նանց կող
մից անհ րա ժեշտ դե ղո րայ քի ստաց ման առն չութ յամբ։

« Մի կող մից՝ ՔՈՎԻԴով պայ մա նա վոր ված 
ճամ փոր դա կան սահ մա նա փա կում նե րը 
խնդրա հա րույց ե ղան երկ րից դուրս գտնվող 
ՀՀ այն քա ղա քա ցի նե րի հա մար, ո րոնք 
պետք է վե րա դառ նա յին և ս տա նա յին ի րենց 
հա կա ռետ րո վի րու սա յին դե ղո րայ քը, մյուս 
կող մից՝ պա րե տի ո րոշ մամբ սահ ման վեց 
ցա մա քա յին տրանս պոր տով դե ղա մի ջոց նե
րի ար տա հան ման ար գելք: Այս ա մե նը խո
չըն դո տեց երկ րից հա կա ռետ րո վի րու սա յին 
դե ղո րայ քի ար տա հա նու մը և քա ղա քա ցի
նե րի բուժ ման ա պա հո վու մը»:
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Հար ցազ րույց «Ի րա կան աշ խարհ, ի րա կան մար դիկ» ՀԿ աշ
խա տակ ցի հետ

Տե ղա շար ժի սահ մա նա փա կում նե րի բա ցա սա կան ազ դե
ցութ յու նից զերծ չմնա ցին նաև թմրա մի ջոց ներ օգ տա գոր ծող 
կա նայք. քա նի որ մե թա դո նա յին փո խա րի նող բուժ ման տրա
մադ րումն ի րա կա նաց վում է միայն ՀՀ ե րեք քա ղաք նե րում՝ 
Եր ևա նում, Գ յում րիում և Վա նա ձո րում, հետ ևա բար ՀՀ այլ 
մար զե րում և հա մայնք նե րում բնակ վող և բուժ ման կա րիք 
ու նե ցող կա նայք ո րոշ դեպ քե րում չեն կա րո ղա ցել ներ կա յա
նալ հա մա պա տաս խան հաս տա տութ յուն, ին չը դան դա ղեց րել 
է նրանց բուժ ման գոր ծըն թա ցը: Փոր ձա գետ նե րի պնդմամբ՝ 
թմրա մի ջոց ներ օգ տա գոր ծող կա նայք շատ հա ճախ չեն էլ 
դի մում ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն ներ այլ ա ռող
ջա կան խնդիր նե րով պայ մա նա վոր ված, քա նի որ ինչ պես հա
սա րա կութ յան, այն պես էլ բու ժաշ խա տող նե րի կող մից առ կա 
է նրանց նկատ մամբ խտրա կան վե րա բեր մունք, իսկ պե տու
թյան կող մից կի րառ վում է պատ ժո ղա կան քա ղա քա կա նու
թյուն։ Այս ա մե նը նպաս տա վոր պայ ման ներ է ստեղ ծում նրանց 
ա ռա վել մե կու սաց ման հա մար67։

ՔՈՎԻԴ19ով պայ մա նա վոր ված ի րա վի ճա կը բա ցա սա կան 
է անդ րա դար ձել նաև ԼԲՏՔ կա նանց ա ռող ջա կան կա րիք նե
րը հո գա լու վրա՝ սկսած բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րում 
ո րակ յալ բու ժօգ նութ յուն չստա նա լուց մինչև ֆի նան սա կան 
դժվա րութ յուն նե րի պատ ճա ռով տրանս կա նանց դեպ քում 
հոր մո նա յին թե րա պիա յից հրա ժա րում, ո րը լուրջ հետ ևանք
ներ է թո ղել նրանց ա ռող ջութ յան վրա: Այս ա մե նից զատ՝ ար
ձա նագր վել են բու ժաշ խա տող նե րի կող մից տրանս կա նանց 
նկատ մամբ խտրա կան վե րա բեր մուն քի դրսևոր ման դեպ
քեր սե ռա կան կողմ նո րոշ ման կամ գեն դե րա յին ինք նութ յան 

67 «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» ՀԿ աշխատակիցների հետ խորին հարցազրույցների 
հատվածներից
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պատ ճա ռով68: Գոր ծազր կութ յան հետ ևան քով գյու ղա կան 
հա մայնք ներ վե րա դար ձած ԼԲՏՔ կա նանց ա ռող ջա պա հա
կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը սահ մա նա փակ
վել է նաև այն պատ ճա ռով, որ նրան ցից շա տե րը չեն ցան կա
ցել ի րենց հա մայնք նե րում զննման գնալ՝ վա խե նա լով խտրա
կա նութ յան են թարկ վե լուց կամ ի րենց անձ նա կան տե ղե կու
թյուն նե րը հա մայն քում հան րայ նաց նե լուց, և, չու նե նա լով բա
վա րար ֆի նան սա կան մի ջոց ներ Եր ևան գա լու հա մար, չեն 
ստա ցել անհ րա ժեշտ բժշկա կան օգ նութ յուն69։

Ար տա կարգ դրութ յան շրջա նում ա ռող ջա պա հա կան հա մա
կար գում ծա գած ո րոշ խնդիր ներ էլ վե րա բե րել են քրո նիկ 
հի վան դութ յուն ու նե ցող կա նանց դեպ քում պլա նա յին ստու
գում նե րի անհ նա րի նութ յա նը, մար զա յին հա մայնք նե րում 
հաշ վառ ված, սա կայն փաս տա ցի այլ վայ րում բնակ վող կա
նանց, ո րոնք տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յան 
և տե ղա շարժ ման սահ մա նա փա կում նե րի պատ ճա ռով չեն 
կա րո ղա ցել օգտ վել պո լիկ լի նի կա յի կող մից տրա մադր վող 
անվ ճար ծա ռա յութ յուն նե րից, չեն գնա ցել հի վան դա նոց պլա
նա յին, ախ տո րո շիչ կամ շտապ հե տա զո տութ յուն նե րի:

Տվ յալ նե րի հա մադ րումն. Այս պի սով. թույլ է տա լիս փաս տել, 
որ ՔՈՎԻԴ19ի հետ ևան քով խախտ վել է մի շարք կա նանց 
ա ռող ջութ յան ի րա վուն քը, սահ մա նա փակ վել է կա նանց 
տար բեր խմբե րի հա սա նե լիութ յու նը ա ռող ջա պա հա կան ո րոշ 
ծա ռա յութ յուն նե րի։ Մինչև հա մա վա րա կը կա նանց այն պի սի 
խո ցե լի խմբեր, ինչ պի սիք են ՄԻԱՎով ապ րող, թմրա մի ջոց 
օգ տա գոր ծող, քրո նիկ հի վան դութ յուն ու նե ցող, ԼԲՏՔ, հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք, ա ռող ջա պա հա կան հա մա
կար գում ար դեն իսկ հան դի պել են խտրա կա նութ յան, խա րա
նի, նե րա ռա կա նութ յան և մատ չե լիութ յան բա ցա կա յութ յան։ 

68 «Փինք» ՀԿ շահառուների հետ խմբային քննարկման հատվածից

69 «Փինք» Հ Կ շահառուների հետ խմբային քննարկման հատվածից
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Ճգ նա ժա մա յին ի րա վի ճա կով և  ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ 
այդ դրսևո րում ներն ա ռա վել սրվել են և ս տա ցել նոր գու նա
վո րում ներ։ Ար ձա նագր ված խախ տում նե րը կամ խո չըն դոտ
նե րը վե րա բե րում են ո րոշ ծա ռա յութ յուն նե րի չտրա մադր մա
նը, սար քա վո րում նե րի, ծա ռա յութ յուն նե րի կամ դե ղո րայ քի, 
այդ թվում՝ կեն սա կան նշա նա կութ յան դե ղո րայ քի հա սա նե
լիութ յան սահ մա նա փակ մա նը, մատ չե լի մի ջոց նե րով տե ղե
կութ յուն նե րի տրա մադր ման բա ցա կա յութ յա նը և խտ րա կան 
վե րա բեր մուն քի ար տա հայտ մա նը կամ դրա վտան գի ներ քո 
հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րից հրա ժար մա նը։
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ԲԱԺԻՆ 3 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

 Կա նանց ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ ու լիար ժեք ի րաց ման 
վրա ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի ազ դե ցութ յան ու սում նա սի
րութ յան ըն թաց քում հա վա քագր ված ո րա կա կան տվյալ նե րի 
վեր լու ծութ յու նը թույլ տվեց ներ կա յաց նել մի շարք եզ րա կա
ցութ յուն ներ և  ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ ուղղ ված պե տա կան 
մար մին նե րին: 

Եզ րա կա ցութ յուն ներ

Աշ խա տա շու կա և զ բաղ վա ծութ յուն

	◾Ու սում նա սիր ված ժա մա նա կա հատ վա ծում ՔՈՎԻԴ
19ը լուրջ և  էա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել  Հա յաս տա
նում կա նանց տնտե սա կան ակ տի վութ յան և  ի րա վունք
նե րի վրա։ ՔՈՎԻԴ19ից մեծ մա սամբ տու ժել են այն 
ո լորտ նե րը, որ տեղ կա նայք բե ղուն գոր ծու նեութ յուն են 
ծա վա լում իբրև վար ձու աշ խա տող ներ և  մանր ու մի ջին 
ձեռ նար կա տե րեր։

	◾Տն տե սա կան ա ռու մով կա նայք ա վե լի խո ցե լի են հա մա
վա րա կի նկատ մամբ, քա նի որ կազ մում են չգրանց ված 
աշ խա տող նե րի, ոչ ֆոր մալ ո լոր տի զգա լի մա սը և տ ղա
մարդ կանց հա մե մատ ու նեն ամ սա կան նվազ ե կա մուտ
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ներ ու սո ցիա լա կան ե րաշ խիք ներ։  Կա նանց մի զգա լի 
մաս չի աշ խա տում ամ բող ջա կան դրույ քով և, հետ ևա
բար, ա վե լի քիչ ե կա մուտ է ստա նում, ին չը մի կող մից 
պայ մա նա վոր ված է ե րե խա նե րի խնամ քով և  կա նանց 
ու սե րին դրված տնա յին հոգ սե րով, մյուս կող մից՝ հայ
րիշ խա նա կան այն ըն կալ մամբ, որ ըն տա նի քի գլուխն ու 
ապ րուս տի մի ջոց ներ վաս տա կո ղը տղա մարդն է, իսկ  
կնոջ զբաղ վա ծութ յունն ու նի երկ րոր դա կան կար ևո
րութ յուն։ 

	◾  Կա նանց տնտե սա կան ակ տի վութ յան պահ պան ման 
հիմ նա վոր ված վտանգ ներ կան։  Կա նաև ռիսկ, որ կա
նայք տղա մարդ կանց հա մե մա տութ յամբ ա վե լի դան դաղ 
կվե րա կանգ նեն ի րենց տնտե սա կան ակ տի վութ յու նը։

	◾  Կա նանց խո ցե լի խմբե րի խնդիր նե րը պե տութ յան կող
մից մնա ցել են ան տես ված, ին չի հետ ևան քով բազ մա
թիվ կա նայք չեն կա րո ղա ցել օգտ վել պե տա կան ծրագ
րե րից կամ չեն ստա ցել հաս ցեա կան օ ժան դա կութ յուն, 
ո րը կծած կեր նրանց հա տուկ կա րիք նե րը։ 

	◾Ն կատ վել է ճգնա ժա մի հետ ևան քով խտրա կա նութ յան 
խո րաց ման մի տում, ին չը վտան գում է կա նանց ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը և  գեն դե րա յին հա վա սա
րութ յան հաս տատ ման ճա նա պար հին ար ձա նագր ված 
ո րո շա կի ձեռք բե րում նե րը։ 

	◾ՔՈՎԻԴ19ի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը կա նանց 
տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան վրա եր կա րա ժամ կե տում 
կա րող է խո չըն դո տել կա նանց տնտե սա կան և  սո ցիա
լա կան զո րե ղա ցու մը և  մե ծաց նել կա նանց բազ մա շերտ 
խո ցե լիութ յու նը։

Ըն տա նե կան  բռնութ յուն

	◾  Հա յաս տա նում ՔՈՎԻԴ19ի հետ ևան քով ըն տա նե կան 
բռնութ յու նը կա նանց նկատ մամբ կտրուկ ա ճել է, իսկ 
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կա նայք դար ձել են ա ռա վել խո ցե լի բռնութ յան նկատ
մամբ։ 

	◾ Տ նա կալ ման հետ ևան քով կա նայք ստիպ ված էին տևա
կան ժա մա նակ բռնա րար նե րի հետ միև նույն տա րած
քում մնալ և  ա ռե րես վել ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն նե
րից օգտ վե լու լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ նե րի։ 

	◾  Կա նանց խո ցե լի խմբե րում ար ձա նագր վել են ըն տա
նե կան բռնութ յան դրսևոր ման ա ռանձ նա հա տուկ բար
դութ յուն ներ՝ պայ մա նա վոր ված հաշ ման դա մութ յամբ, 
սե ռա կան կողմ նո րոշ մամբ կամ գեն դե րա յին ինք նութ յամբ։ 

	◾  Հա մա վա րա կը սրեց դա տա կան և  ի րա վա պահ մար մին
նե րում առ կա հիմ նախն դիր նե րը և  կա նանց անվս տա
հութ յու նը դրանց նկատ մամբ, իսկ պե տութ յու նը, հրա
տապ և  նե րա ռա կան ա ջակ ցութ յան գեն դե րազ գա յուն 
մե խա նիզմ ներ ներդ նե լու փո խա րեն, կա նանց թո ղեց 
ա ռա վել ան պաշտ պան վի ճա կում։ 

Խ նամք պա հան ջող աշ խա տանք

	◾  Հա յաս տա նում կա նայք ա վե լի շատ են ժա մա նակ տրա
մադ րում խնամք պա հան ջող աշ խա տան քին, մաս նա
վո րա պես կեն ցա ղա յին հար ցե րին, ե րե խա նե րի, տա
րեց նե րի, հաշ ման դա մութ յուն կամ տար բեր հի վան դու 
թյուն ներ ու նե ցող ըն տա նի քի ան դամ նե րի խնամ քին։ 

	◾ՔՈՎԻԴ19ի հետ ևան քով կա նայք սկսե ցին խնամք պա
հան ջող լրա ցու ցիչ աշ խա տանք ներ կա տա րել, իսկ աշ
խա տա շու կա յում զբաղ վա ծութ յուն ու նե ցող կա նայք 
ստիպ ված էին աշ խա տան քը հա մա տե ղել խնամ քի ծան
րա ցած բե ռի հետ։ 

	◾  Կա նանց վրա դրված խնամ քի լրա ցու ցիչ պար տա կա
նութ յուն նե րը խո րաց նում են գեն դե րա յին ան հա վա սա
րութ յու նը երկ րում և  լուրջ մար տահ րա վեր են՝ կա նանց 
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ի րա վունք նե րի ու հնա րա վո րութ յուն նե րի ի րաց ման հա
մար։ 

	◾  Հա մա վա րա կը ցույց տվեց, թե ֆոր մալ տնտե սութ յունն 
ու մարդ կանց կեն սա գոր ծու նեութ յու նը որ քան են կախ
ված կա նանց՝ խնամք պա հան ջող ան տե սա նե լի, չգնա
հատ ված և չ վար ձատր վող աշ խա տան քից։

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ

	◾ՔՈՎԻԴ19ի հետ ևան քով խախտ վել է մի շարք կա նանց 
ա ռող ջութ յան ի րա վուն քը, սահ մա նա փակ վել է կա նանց 
տար բեր խմբե րի հա սա նե լիութ յու նը ա ռող ջա պա հա կան 
ո րոշ ծա ռա յութ յուն նե րի։ 

	◾  Մինչ հա մա վա րա կը կա նանց այն պի սի խո ցե լի խմբեր, 
ինչ պի սիք են ՄԻԱՎով ապ րող, թմրա մի ջոց օգ տա գոր
ծող, քրո նիկ հի վան դութ յուն ու նե ցող, ԼԲՏՔ, հաշ ման
դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք, ա ռող ջա պա հա կան հա
մա կար գում ար դեն իսկ հան դի պել են խտրա կա նութ յան, 
խա րա նի, նե րա ռա կա նութ յան և  մատ չե լիութ յան բա ցա
կա յութ յան։ Ճգ նա ժա մա յին ի րա վի ճա կով և  ա ռող ջա պա
հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված՝ այդ դրսևո րում ներն ա ռա վել սրվել 
են և ս տա ցել նոր գու նա վո րում ներ։ 

	◾Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում ար ձա նագր ված 
խախ տում նե րը կամ խո չըն դոտ նե րը վե րա բե րում են ո րոշ 
ծա ռա յութ յուն նե րի չտրա մադր մա նը, սար քա վո րում նե րի, 
ծա ռա յութ յուն նե րի կամ դե ղո րայ քի, այդ թվում՝ կեն սա
կան նշա նա կութ յան դե ղո րայ քի հա սա նե լիութ յան սահ
մա նա փակ մա նը, մատ չե լի մի ջոց նե րով տե ղե կութ յուն նե
րի տրա մադր ման բա ցա կա յութ յա նը և խտ րա կան վե րա
բեր մուն քի ար տա հայտ մա նը կամ դրա վտան գի ներ քո 
հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րից հրա ժար մա նը։
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Ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ ուղղ ված պե տութ յա նը

Աշ խա տա շու կա յին և զ բաղ վա ծութ յա նը 
վե րա բե րող ա ռա ջար կութ յուն ներ

	◾  Վե րա նա յել սո ցիալտնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յուն
նե րը և մ շա կել գեն դե րազ գա յուն ու նե րա ռա կան մե խա
նիզմ ներ՝ ուղղ ված կա նանց տնտե սա կան վե րա կանգն
մա նը, զո րե ղաց մա նը և  սո ցիա լա կան ան հա վա սա րու
թյուն նե րի նվա զեց մա նը:

	◾  Վե րա նա յել ա ջակ ցութ յան առ կա ծրագ րերն ու սխե մա
նե րը՝ ա պա հո վե լու հա մար ՔՈՎԻԴ19ից ա ռա վե լա պես 
տու ժած ո լորտ նե րի և  սո ցիա լա կան խմբե րի վե րա կանգ
նու մը:

	◾Ի րա կա նաց նել անհ րա ժեշտ գեն դե րազ գա յուն փո փո
խութ յուն ներ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քում՝ աշ խա
տող նե րի և  գոր ծա տու նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա
կա նութ յուն նե րը հե ռա վար աշ խա տան քի դեպ քում կար
գա վո րե լու նպա տա կով:

	◾Ի րա կա նաց նել քննար կում ներ գոր ծա տու նե րի և  արհ
միութ յուն նե րի հետ՝ կա նանց, այդ թվում՝ ե րե խա ներ և 
խ նամք պա հան ջող ըն տա նի քի ան դամ ներ ու նե ցող նե րի 
հա մար հար մար և  գեն դե րազ գա յուն աշ խա տան քա յին 
մի ջա վայր ու պայ ման ներ ստեղ ծե լու նպա տա կով:

	◾Մ շա կել շու կան կար գա վո րող պե տա կան քա ղա քա կա
նութ յուն ներ և  ի րա վա կան մե խա նիզմ ներ, ո րոնք կվե
րաց նեն այն խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք կա նանց հետ են 
պա հում տնտե սա կան գոր ծու նեութ յու նից, նպաս տում 
են վար ձատ րութ յան գեն դե րա յին խզված քի ա ռա ջաց
մա նը և  սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րի բա ցա կա յութ յա նը:

	◾Մ շա կել մե խա նիզմ ներ ոչ ֆոր մալ ո լոր տում ընդգրկ ված, 
չվար ձատր վող խնամք պա հան ջող աշ խա տանք կա տա
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րող և տն տե սա պես խո ցե լի այլ ան ձանց սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յան ա պա հով ման ուղ ղութ յամբ, հատ կա
պես ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում:

Ըն տա նե կան բռնութ յա նը վե րա բե րող 
ա ռա ջար կութ յուն ներ

	◾Ի րա վա պահ մար մին նե րի աշ խա տան քում ի րա կա նաց
նել բա րե փո խում ներ և  կազ մա կեր պել կա րո ղութ յուն
նե րի բարձ րաց ման դա սըն թաց ներ, ո րոնք կնպաս տեն 
ոս տի կան նե րի կող մից ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե
րի գեն դե րազ գա յուն և  նե րա ռա կան ար ձա գան քին՝ ան
կախ ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կի առ կա յութ յու նից կամ 
բա ցա կա յութ յու նից:

	◾Ի րա կա նաց նել ի րա վա կան և  դա տա կան բա րե փո խում
ներ, ո րոնք ուղղ ված կլի նեն ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ
քե րով պաշտ պա նա կան և  ան հե տաձ գե լի ո րո շում նե րի 
ա րագ կա յաց ման մե խա նիզմ նե րի ներդր մա նը և  դա տա
կան հա մա կար գի զգա յու նութ յան բարձ րաց մա նը:

	◾Ճգ նա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում ի րա կա նաց նել տե ղե
կատ վա կան ար շավ ներ ըն տա նե կան բռնութ յան պաշտ
պա նութ յան առ կա մե խա նիզմ նե րի ու ա ջակ ցութ յան մե
խա նիզմ նե րի մա սին:

	◾Ա ջակ ցել ըն տա նե կան բռնութ յան հար ցե րով զբաղ վող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին՝ ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա
կում թի րա խա յին և  արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յուն 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով:

	◾Մ շա կել և  ներ կա յաց նել ըն տա նե կան բռնութ յան են
թարկ վե լու հան գա ման քի մա սին ի րա վա պահ մար մին
նե րին կամ ա ջակ ցութ յան կենտ րոն նե րին հայտ նե լու նե
րա ռա կան, ոչ ստան դարտ և  արդ յու նա վետ մե թոդ ներ՝ 
հաշ վի առ նե լով ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կի յու րա հատ
կութ յուն նե րը:
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Խ նամք պա հան ջող աշ խա տան քի 
վե րա բեր յա լ ա ռա ջար կութ յուն ներ

	◾Ըն դու նել խնամք պա հան ջող աշ խա տան քի կար ևո
րութ յունն ինչ պես հա մա վա րա կի ըն թաց քում, այն պես էլ 
առ հա սա րակ:

	◾Մ շա կել հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նութ յուն ներ՝ 
խնամք պա հան ջող աշ խա տանք կա տա րող կա նանց սո
ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան նպա տա կով:

	◾  Վե րա փո խել տնտե սա կան և  ա ռող ջա պա հա կան հա մա
կար գերն այն պես, որ դրանք ամ բող ջո վին չհեն վեն խնամք 
պա հան ջող չվար ձատր վող կամ թեր վար ձատր վող աշ
խա տան քի վրա, նպաս տել վճա րո վի խնամ քի վար ձա
տրութ յան բարձ րաց մա նը:

	◾Ի րա կա նաց նել ի րա վա կան բա րե փո խում ներ՝ օ րենս
դրութ յամբ ամ րագր ված հայ րութ յան ար ձա կուր դի տևո
ղութ յան եր կա րաձգ ման և  կի րարկ ման գոր ծուն մե խա
նիզմ նե րի ներդր ման ուղ ղութ յամբ:

	◾Ի րա կա նաց նել ի րա զեկ ման լայ նա ծա վալ ար շավ ներ գեն
դե րա յին կարծ րա տի պե րի վե րաց ման, խնամք պա հան
ջող աշ խա տանք նե րում տղա մարդ կանց ընդգրկ ման և 
 հայ րութ յան ար ձա կուր դի օգ տա գործ ման ուղ ղութ յամբ: 

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գին 
վե րա բե րող ա ռա ջար կութ յուն ներ

 ◾Ըն դու նել անհ րա ժեշտ օ րենք ներ և  քա ղա քա կա նու
թյուն ներ ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում որ ևէ հատ
կա նի շով խտրա կա նութ յու նը և  խա րա նը բա ցա ռե լու 
նպա տա կով:

 ◾Մ շա կել անհ րա ժեշտ քա ղա քա կա նութ յուն ներ և  մե
խա նիզմ ներ՝ ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում խո ցե լի 
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խմբե րի կա նանց ա ռող ջութ յան ի րա վուն քը և  անհ րա
ժեշտ ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը ե րաշ խա
վո րե լու նպա տա կով:

 ◾  Բա րե լա վել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն ներն այն
պես, որ ցան կա ցած այ ցե լու կա րո ղա նա մատ չե լի և 
 հաս կա նա լի գոր ծիք նե րի մի ջո ցով հա ղոր դակց վել բժշկի 
կամ բժշկա կան անձ նա կազ մի հետ: 

 ◾  Հա մա վա րա կի, ցան կա ցած ճգնա ժա մի, ինչ պես նաև ոչ 
ճգնա ժա մա յին պայ ման նե րում բո լոր հայ տա րա րութ յուն
նե րը, հան րա յին ա ռող ջա պա հա կան մի ջո ցա ռու մե րի 
մա սին տե ղե կատ վութ յու նը դարձ նել մատ չե լի հաշ ման
դա մութ յուն ու նե ցող տար բեր խմբե րի ան ձանց հա մար:

 ◾Ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տում բա րե փո խում ներ ձեռ նար
կե լիս խորհր դակ ցել և  հա մա գոր ծակ ցել խո ցե լի խմբե րի 
կա նանց ի րա վունք նե րով զբաղ վող կազ մա կեր պութ յուն
նե րի հետ, որ պես զի նա խա ձեռ նութ յուն նե րը լի նեն նե
րա ռա կան, գեն դե րազ գա յուն և ն պա տա կա յին։

Ընդ հա նուր ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ 
ուղղ ված պե տութ յա նը

 ◾Ար տա կարգ դրութ յան պայ ման նե րում քա ղա քա կա
նութ յուն մշա կե լու և  բա րե լա վե լու փու լից սկսած մինչև 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը ա պա հո վել մշտա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն սո ցիա լա կան տար բեր խմբե րի 
հիմ նա հար ցե րով զբաղ վող տե ղա կան ՀԿնե րի և  տար
բեր խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ հա մա լիր ծա ռա
յութ յուն նե րի ներդր ման, մա տուց ման և  միաս նա կան մո
տեց ման մշակ ման նպա տա կով:

 ◾ՏԻՄե րի և ն րանց են թա կա յութ յամբ գոր ծող հաս տա
տութ յուն նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց նել հա մայնք նե րում 
սո ցիա լա կան տար բեր խմբե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա
նութ յան, ըն թա ցիկ կա րիք նե րի բա ցա հայտ ման, գնա
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հատ ման, ինչ պես նաև տվյալ նե րի բան կի ստեղծ ման 
ծրագ րեր: 

 ◾ՏԻՄե րի մի ջո ցով ներդ նել սո ցիա լա կան տար բեր խմբե
րի կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մայն
քա հեն հու սա լի հա մա կարգ՝ օգ տա գոր ծե լով հա մայն քի, 
տար բեր կա ռույց նե րի նե րու ժը:

 ◾Մ շա կել ճգնա ժա մա յին կա ռա վար ման քա ղա քա կա նու
թյուն ներ, ո րոնք կլի նեն հնա րա վո րինս արդ յու նա վետ, 
նե րա ռա կան և  գեն դե րազ գա յուն՝ հաշ վի առ նե լով, որ 
ճգնա ժա մե րը եր բեք չեն լի նում գեն դե րա յին ա ռու մով չե
զոք և  տար բեր կերպ են ազ դում խո ցե լի խմբե րի վրա:

 ◾Ի րա կա նաց նել ՔՈՎԻԴ19ի վե րա կանգն մանն ուղղ ված 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր, ո րը միտ ված կլի նի հա մա
կար գա յին ան հա վա սա րութ յուն նե րի և դ րանց խոր քա
յին պատ ճառ նե րի վե րաց մա նը: 

 ◾  Բա րե լա վել ա րագ ար ձա գանք ման ծա ռա յութ յուն ներն 
այն պես, որ դրանք լի նեն նե րա ռա կան և  ար ձա գան քեն 
կա նանց տար բեր խո ցե լի խմբե րի կա րիք նե րին, հատ
կա պես ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում:

 ◾Ա պա հո վել կա նանց և  կա նանց կազ մա կեր պութ յուն նե
րի հա վա սար մաս նակ ցութ յու նը ՔՈՎԻԴ19ով պայ մա
նա վոր ված պե տա կան ար ձա գան քի մշակ մա նը և  ո րո
շում նե րի կա յաց մա նը:

 ◾Մ շա կել ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յու նը մեղ մաց նող ծրագ
րեր, ո րոնք հաշ վի կառ նեն կա նանց և  հատ կա պես կա
նանց խո ցե լի խմբե րի կա րիք նե րը:

 ◾Ի րա կա նաց նել ՔՈՎԻԴ19ի ար ձա գանք ման ծրագ րե
րի արդ յու նա վե տութ յունն ու արդ յունք նե րը գնա հա տող 
հա մա պար փակ ու սում նա սի րութ յուն՝ ցնցում նե րին և  
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րին ար ձա գան քող կա նո նա
կար գերն ու մե խա նիզմ նե րը բա րե լա վե լու հա մար։
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ՄԱՍ   Բ
ՔՈՎԻԴ-19-Ի 
ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ 
ԿԱ ՆԱՆՑ 
Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ՎՐԱ. 
Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ 
ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ
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Բա ժին 3.

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
(ԱՀԿ) կող մից հայ տա րար ված70 ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կը 
կան խե լու նպա տա կով 2020 թվա կա նի մար տի 16ից ՀՀ  Կա
ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ  Հա յաս տա նի ողջ տա րած քում ար
տա կարգ դրութ յուն սահ ման վեց71։ 2020 թվա կա նի մար տի 
24ից սահ մա նա փակ վեց մարդ կանց ա զատ տե ղա շարժ վե լու 
ի րա վուն քը72, բա ցի այդ՝  Հա յաս տա նում սահ մա նա փակ վե ցին 
տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան մի շարք տե սակ ներ73։

Անդ րա դառ նա լով կա նանց ի րա վունք նե րին քա ղա քա ցիա կան 
ու սո ցիալտնտե սա կան մի շարք ի րա վունք նե րի սահ մա նա
փակ ման տե սանկ յու նից՝ ողջ աշ խար հում, ինչ պես նաև  Հա
յաս տա նում, ար ձա նագր վե ցին հատ կա պես հա սա րա կութ յան 
խո ցե լի խմբե րում գտնվող կա նանց ի րա վունք նե րի ի րաց
ման խախ տում ներ, խո չըն դոտ ներ: Ա ռա վե լա պես տու ժե ցին, 
օ րի նակ, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող, ըն տա նե կան բռնու
թյան, սե ռա կան բռնութ յան են թարկ ված, սո ցիա լա կան վատ 

70 https://www.who.int/directorgeneral/sp ee ch es /detail/whodirectorgeneralsopeningremarks
atthemediabriefingonCOVID1911march2020

71 Տե՛ս հղ մա մբ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=145261 

72 Տե՛ս ՀՀ պարետի 24 մարտի, 2020 թ. N 16  ո րոշումը ՀՀ ողջ տարածքում անձանց 
տեղաշարժի սահմանափակումների վերաբերյալ.  h tt ps://www.gov.am/files/docs/3969.pdf 

73 Տե՛ս ՀՀ պարետի 24 մարտի, 2020 թ. N 14 որոշումը Հ Հ ող ջ տարածքում տնտեսական  
գ ործունեության տեսակների նկատմամբ կիրառվող  ս ահմանափակումների վերաբերյալ. https://
www.gov.am/files/docs/3967.pdf 

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---11-march-2020
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=145261
https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
https://www.gov.am/files/docs/3967.pdf
https://www.gov.am/files/docs/3967.pdf
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վի ճա կում ապ րող և  այլ խո ցե լի խմբե րում գտնվող կա նայք 
և  աղ ջիկ նե րը: Բ նա կա նա բար, տնտե սա կան գոր ծու նեու
թյան մի շարք տե սակ նե րի սահ մա նա փակ ման հետ ևան քով 
խնդիր ներ ա ռա ջա ցան աշ խա տա շու կա յում, զբաղ վա ծու
թյան ո լոր տում, ա վե լա ցան ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րը: 
 Վեր լու ծութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յուն նե րի թիվն ա ճում է ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
ժա մա նակ՝ լի նեն տնտե սա կան ճգնա ժա մեր, հա կա մար տու
թյուն ներ, թե հի վան դութ յուն նե րի բռնկում ներ74:

 Կա նանց ի րա վունք նե րի վրա ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի ազ
դե ցութ յան ու սում նա սի րութ յանն ու գնա հատ մանն ուղղ ված 
սույն հե տա զո տութ յու նը, ո րը նա խա ձեռ նել է «Ընդ դեմ կա
նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա» ՀԿն, նե րա ռում է 
նաև ի րա վա կան վեր լու ծութ յան բա ղադ րիչ: «ՔՈՎԻԴ19ի 
ազ դե ցութ յու նը կա նանց ի րա վունք նե րի վրա» հե տա զո տու
թյան շրջա նա կում  Կոա լի ցիա յի ան դամ ի նը կազ մա կեր պու
թյուն ներն ար ձա նագ րել են ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յամբ 
ա ռաջ ե կած ի րա վա կան ո լոր տա յին խնդիր ներ, վեր լու ծել 
դրանք նա խա պես կազմ ված հար ցա շա րի հի ման վրա: Այս պի սով՝ 
հար ցադ րում նե րը հետև յալն են.

1. «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա» 
ՀԿի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի շա հա ռու նե
րի ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան տե սանկ յու նից ի՞նչ 
խնդիր ներ են ար ձա նագր վել ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի 
պատ ճա ռով ՀՀում 2020 թվա կա նին հայ տա րար ված 
ար տա կարգ ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված:

2. ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի պատ ճա ռով ՀՀում 2020 
թվա կա նին հայ տա րար ված ար տա կարգ ի րա վի ճա կով 
պայ մա նա վոր ված՝  Կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր

74 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/undpgender
GBV_and_COVID19_0.pdf 

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/undp-gender-GBV_and_COVID-19_0.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/undp-gender-GBV_and_COVID-19_0.pdf
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պութ յուն նե րի շա հա ռու նե րի՝ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յամբ 
և ՀՀ մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րով ե րաշ խա վոր ված 
հատ կա պես ո՞ր ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի 
ի րաց ման վրա են բա ցա սա բար ազ դել սահ մա նա փա
կում նե րը:

3. ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի պատ ճա ռով ՀՀում 2020 
թվա կա նին հայ տա րար ված ար տա կարգ ի րա վի ճա կից 
բխող շա հա ռու կա նանց խնդիր ներն ար ձա նագ րե լիս 
ի՞նչ եզ րա հան գում ներ են ար վել  Կոա լի ցիա յի ան դամ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից:

4.  Ֆորս մա ժո րա յին նման ի րա վի ճակ նե րում ի րա վա կան 
լու ծում նե րի ի՞նչ ա ռա ջարկ ներ կան:

 Կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ար ձա նագ րած 
խնդիր ներն ա ռա վե լա պես վե րա բե րում են մար դու և  քա ղա քա
ցու հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի ի րաց մա
նը վե րա բե րող սահ մա նա փա կում նե րին և  խախ տում նե րին: 

 Մար դու ի րա վունք նե րի կի րա ռե լ ի 
մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը

 Մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը նա խա
տե սում են, որ հան րա յին ա ռող ջութ յա նը սպառ նա ցող լուրջ 
ի րա վի ճակ նե րում և բ նակ չութ յան կյան քին սպառ նա ցող ար
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ո րո շա կի ի րա վունք նե րի և  ա զա
տութ յուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատ րե լի են, ե թե 
նման սահ մա նա փա կում նե րը75.

 ◾ կա տար վում են օ րենք նե րով, 

75 ՄԱԿի Մարդու իրավունքների տնտեսական և սոցիալական խորհուրդ, 1984 թ., Սիրակուզայի 
սկզբունքներ
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 ◾ բա ցար ձա կա պես անհ րա ժեշտ են, 

 ◾գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված են, 

 ◾ հա մար ժեք են հե տապնդ վող նպա տա կին, ինչ պես նաև 

 ◾դրանց կի րա ռու մը կա մա յա կան կամ խտրա կան չէ, 

 ◾ կա տար վում է սահ մա նա փակ ժամ կե տում, 

 ◾ հարգ վում է մարդ կա յին ար ժա նա պատ վութ յու նը: 

« Քա ղա քա ցիա կան և  քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» 
մի ջազ գա յին դաշ նագ րի76՝ սահ մա նա փա կում նե րի և  շե ղում
նե րի դրույթ նե րի մա սին»  Սի րա կու զա յի սկզբունք նե րի77 
հա մա ձայն՝ բնակ չութ յա նը պաշտ պա նե լու նպա տա կով ձեռ
նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րի շրջա նակ նե րում ևս  ի րա վունք
նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի ցան կա ցած սահ մա նա փա կում 
պետք է լի նի՝

 ◾ օ րի նա կան, 

 ◾անհ րա ժեշտ, 

 ◾ հա մա չափ: 

Ար տա կարգ դրութ յու նը պետք է պա րու նա կի ժա մա նա կա
վոր սահ մա նա փա կում ներ, իսկ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու
թյուն նե րի ցան կա ցած սահ մա նա փա կում պետք է հաշ վի 
առ նի դրա նից բխող հնա րա վոր ան հա մա չափ հետ ևանք նե
րը բնակ չութ յան ո րոշ կա տե գո րիա նե րի և  մար գի նա լաց ված 
խմբե րի հա մար:

 Սի րա կու զա յի սկզբունք նե րը հստա կո րեն ամ րագ րում են, որ 
սահ ման ված սահ մա նա փա կում ներն առն վազն.

76 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500

77 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&do
cid=4933d0b22

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=18500
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4933d0b22
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4933d0b22
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 ◾պետք է նա խա տես ված լի նեն օ րեն քով և  ի րա կա նաց վեն 
օ րեն քին հա մա պա տաս խան,

 ◾պետք է հե տապն դեն օ րի նա կան նպա տակ, ո րը բա վա
րա րում է սո ցիա լա կան հրա տապ կա րիք նե րը,

 ◾պետք է խիստ անհ րա ժեշտ լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կութ յան մեջ` նման նպա տա կի հաս նե լու հա
մար,

 ◾պետք է ա պա հո վեն նման նպա տա կի հաս նե լը նվա զա
գույն խախ տում նե րով և  սահ մա նա փա կում նե րով,

 ◾պետք է հիմն ված լի նեն գի տա կան ա պա ցույց նե րի վրա, 
և  սահ մա նա փա կող մի ջոց նե րի կի րա ռու մը չպետք է լի
նի կա մա յա կան կամ խտրա կան,

 ◾պետք է լի նեն սահ մա նա փակ ժամ կե տով, 

 ◾ հար գեն մարդ կա յին ար ժա նա պատ վութ յու նը և  լի նեն 
չա փե լի:

2020 թվա կա նի մար տի 16ին ՄԱԿի  Մար դու ի րա վունք
նե րի ո լոր տի փոր ձա գի տա կան խում բը հայ տա րա րեց78, որ 
«ՔՈՎԻԴ19ով պայ մա նա վոր ված ար տա կարգ դրութ յու նը 
չպետք է հիմք հան դի սա նա կոնկ րետ խմբե րի, փոք րա մաս
նութ յուն նե րի կամ ան հատ նե րի թի րա խա վոր ման հա մար: Ար
տա կարգ դրութ յու նը չպետք է ծա ռա յի որ պես ա ռիթ հան րա
յին ա ռող ջութ յան պաշտ պա նութ յան պատր վա կով կի րառ ված 
ռեպ րե սիվ գոր ծո ղութ յուն նե րի /.../ և չ պետք է օգ տա գործ վի 
միայն հան րա յին դժգո հութ յուն նե րը ճնշե լու նպա տա կով»։

 Կա րան տի նը, տնտե սա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի և  կազ մա
կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան դա դա րե ցու մը, որ պես 
կա նոն, չեն հա մա պա տաս խա նում վե րը նշված մի ջազ գա
յին չա փա նիշ նե րին՝ հատ կա պես ռիս կա յին խմբե րի պաշտ

78 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display Ne ws .aspx?NewsID=25722

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722
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պա նութ յունն ա պա հո վե լու տե սանկ յու նից79: Օ րի նակ՝ մար
դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ի րա վուն քում տե ղա շար ժի 
ա զա տութ յու նը, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, ե րաշ խա վո րում է 
յու րա քանչ յու րի՝ ցան կա ցած եր կիր լքե լու և  այլ եր կիր մուտք 
գոր ծե լու ի րա վուն քը, ինչ պես նաև տվյալ պե տութ յան տա
րած քում օ րի նա կան գտնվող յու րա քանչ յուր ան ձի ա զատ տե
ղա շարժ վե լու ի րա վուն քը:  Տե ղա շար ժի ա զա տութ յան սահ մա
նա փա կում նե րը ևս  թույ լատ րե լի են միայն այն դեպ քում, ե թե 
դրանք նա խա տես ված են օ րեն քով, հե տապն դում են օ րի նա
կան նպա տակ և  հա մա չափ են հե տապնդ վող նպա տա կին՝ 
նե րառ յալ դրանց ներդր ման հետ ևանք նե րի ա ռու մով: 

Օ րի նակ ներ՝ ՔՈՎԻԴ-19-ի ժա մա նակ կի րառ ված 
ի րա վա կան մի ջազ գա յին փոր ձից

«Human Rights Watch» մի ջազ գա յին ի րա վա պաշտ պան կազ
մա կեր պութ յու նը 2020 թվա կա նի ապ րի լի 1ին հրա պա րա կել 
է «ՔՈՎԻԴ19 և  մար դու ի րա վունք նե րը» զե կույ ցը, որ տեղ 
օ րի նակ նե րով անդ րա դար ձել է մար դու ի րա վունք նե րի սահ
մա նա փա կում նե րին և դ րանց հետ ևանք նե րին՝ հատ կա պես 
հաշ վի առ նե լով հա սա րա կութ յուն նե րի խո ցե լի շեր տե րի կա
րիք նե րը: Ըստ զե կույ ցի՝ վեր լու ծութ յուն նե րը մատ նան շել են 
մի շարք հետ ևանք ներ, ո րոնք ան հա մա չափ են ազ դում կա
նանց վրա: Ա ռանձ նաց վել են, օ րի նակ, հղի կա նայք: Ա ռող ջա
պա հա կան հա մա կար գե րի գեր բեռն վա ծութ յու նը, ռե սուրս
նե րի վե րա բաշ խու մը, բժշկա կան մա տա կա րա րում նե րի պա
կա սը և գ լո բալ մա տա կա րար ման շղթա նե րի խա փա նու մը, 
ինչ պես նաև նա խածննդ յան, հետծննդ յան շրջա նում և ծննդա 
բե րութ յան ժա մա նակ անհ րա ժեշտ բժշկա կան օգ նութ յան 
հա սա նե լիութ յան սահ մա նա փա կու մը հղի կա նանց հա մար 
լուրջ խնդիր ներ կա րող են ա ռաջ բե րել: Կրծ քով կե րակր ման 
մի ջո ցով վա րակ վե լու վտան գը դեռ հաս տատ ված չէ, մինչ դեռ 

79 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www .h rw.org/news/2020/03/19/humanrightsdimensionscovid19response

https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
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ՄԱԿի Բ նակ չութ յան հիմ նադ րա մը խոր հուրդ է տվել չբա ժա
նել վա րակ ված մայ րե րին ի րենց ե րե խա նե րից: 

ՄԱԿի գլխա վոր քար տու ղա րը խո սել է80 կա նանց ի րա վունք
նե րի մա սին՝ կոչ ա նե լով պե տութ յուն նե րի կա ռա վա րութ յուն
նե րին ա ռաջ նա հեր թութ յուն տալ կա նանց և  աղ ջիկ նե րին 
ՔՈՎԻԴ19 ի հետ ևանք նե րից վե րա կանգն վե լու ջան քե րում:

ՄԱԿի մար դու ի րա վունք նե րի գլխա վոր հանձ նա կա տա րի 
գրա սեն յա կը հրա պա րա կել է81 ու ղե ցույց «ՔՈՎԻԴ19 և  կա
նանց ի րա վունք նե րը» թե մա յով, որ տեղ ներ կա յաց ված են 
կոնկ րետ օ րի նակ ներ, թե ինչ պես են տար բեր երկր նե րում 
ներդր վել ու կի րառ վել ճկուն մե խա նիզմ ներ կա նանց ի րա
վունք նե րի ի րա ցումն ա պա հո վե լու հա մար: 

 Տար բեր պե տութ յուն ներ ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի հետե
վան քով ա ռա ջա ցած ֆորս մա ժո րա յին ի րա վի ճա կում ներ
դրել են կան խար գե լիչ տար բեր մե խա նիզմ ներ՝ մարդ կանց 
ի րա վունք նե րին հասց ված վնա սը նվա զեց նե լու, ինչ պես նաև 
նրանց կյան քը հնա րա վո րինս բնա կա նոն կազ մա կեր պե լու 
նպա տա կով:  Կա նանց ի րա վունք նե րի ի րաց ման ա ռու մով 
նույն պես գտնվել են ա րագ ու ճկուն լու ծում ներ:  Հատ կա պես 
կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված, հա սա րա կութ յան 
խո ցե լի խմբե րում գտնվող կա նանց ի րա վունք նե րի ի րա ցու
մը պատ շաճ ա պա հո վե լու հա մար տար բեր պե տութ յուն ներ 
տար բեր լու ծում ներ են ա ռա ջար կել և  ներդ րել:

Օ րի նակ՝ Ֆ րան սիա յի գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան հար ցե
րով պետ քար տու ղա րը հայտ նել է82, որ պե տութ յու նը կա րող 

80 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.un.org /ru/coronavirus/putwomenandgirlscentreeffortsrecov
ercovid19 ՄԱԿի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերի շի  2 02 0 թվականի ապրիլի 13ի 
տեսաուղերձը

81 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID19_and_Womens_Hu
man_Rights_ru.pdf 2020 թվականի ապրիլի 15

82 Տե՛ս հղմամբ՝ https://france3regions.francetvinfo.fr/normandie/confinementviolencesconju
galesappelezfaitesdubruit1807532.html Մարլեն Սկյապպայի հարցազրույցը ֆրանսիական  
մամուլին 2020 թվականի մարտին

https://www.un.org/ru/coronavirus/put-women-and-girls-centre-efforts-recover-covid-19
https://www.un.org/ru/coronavirus/put-women-and-girls-centre-efforts-recover-covid-19
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights_ru.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights_ru.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/confinement-violences-conjugales-appelez-faites-du-bruit-1807532.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/confinement-violences-conjugales-appelez-faites-du-bruit-1807532.html
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է ֆի նան սա վո րել ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված կա
նանց կե ցութ յան ծախ սե րը հյու րա նոց նե րում մինչև 20 000 
գի շեր տևո ղութ յամբ: 

 Պոր տու գա լիա յում կա րան տի նա յին ռե ժի մի ժա մա նակ բաց
վել է եր կու նոր ժա մա նա կա վոր ա պաս տա րան ըն տա նե կան 
բռնութ յան են թարկ ված կա նանց հա մար, որ տեղ կա րող է 
ա պաս տա նել հար յուր մարդ: 

Ըստ իս պա նա կան լրատ վա մի ջոց նե րի՝ հա մա վա րա կի ժա
մա նակ բաց վել է հա մա պա տաս խան տե ղո րոշ մամբ վիր
տուալ զրու ցա րան, ո րը թույլ է տվել ըն տա նե կան բռնութ
յան են թարկ ված կա նանց կապ հաս տա տել ոս տի կա նութ յան 
հետ, ինչ պես նաև ստա նալ հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն 
մե կու սաց ման ըն թաց քում: Իս պա նիա յում և Ֆ րան սիա յում 
ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված ան ձինք կա րող էին 
մտնել դե ղա տուն և  ա սել կո դա վոր ված բա ռը՝ «դի մակ 19», 
ին չը նշա նա կում էր, որ կի նը օգ նութ յուն է խնդրում: Ար գեն
տի նա յում նույն պես տե ղայ նաց վել է այս հնար քը, կա նայք կա
րող էին զան գա հա րել դե ղա տուն և խնդ րել կար միր դի մակ, 
ին չը ևս  օգ նութ յան կան չի ազ դան շան է ե ղել: Օ րի նակ՝  Բո լի
վիա յում WhatsAppի մի ջո ցով գոր ծել է շուր ջօր յա վստա հութ
յան զրու ցա րան, որ տեղ դի մել են ըն տա նե կան բռնութ յան 
են թարկ ված կա նայք: Ա վե լին՝ հա մա կար գը թույլ է տվել նաև 
ա րագ տե ղո րո շել կա նանց: Հնդ կաս տա նի Ուտ տարՊ րա դեշ 
նա հան գում ոս տի կա նութ յու նը բա ցել է նոր վստա հութ յան 
հե ռա խոս, որ տեղ աշ խա տել է կին ոս տի կան ա ռան ձին ըն
տա նե կան բռնութ յան դեպ քե րի հա մար83:

Ու րուգ վա յում  Գե րա գույն դա տա րա նի ո րոշ մամբ թույ լատր վել 
է, որ մաս նա գի տաց ված դա տա րա նը գեն դե րա յին բռնութ յան 
գոր ծե րով ի րա վունք ու նե նա եր կա րաց նե լու ա վար տին մո տե

83 Տե՛ս հղմամ բ՝ https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdownsworldrise
domesticviolence

https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence
https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence
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ցող պաշտ պա նա կան մի ջոց նե րի ժամ կետ նե րը 60 օ րով84:

Այս պի սի գոր ծո ղութ յուն նե րի նպա տակն այն է, որ ա ռող
ջա պա հա կան ճգնա ժա մը չվե րած վի մար դու ի րա վունք նե րի 
ճգնա ժա մի, կա նանց ի րա վունք նե րը պաշտ պան ված լի նեն 
նաև ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում: 

84 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID19_and_Womens_Hu
man_Rights_ru.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights_ru.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights_ru.pdf
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 Բա ժին 4
Հա յաս տա նում կա նանց ի րա վունք նե րի խնդիր-
նե րը ՔՈՎԻԴ-19-ի ժա մա նակ

4.1. ՔՈՎԻԴ-19-ի ազ դե ցութ յու նը կա նանց 

սո ցիա լա կան, տնտե սա կան ի րա վունք նե րի 

ի րաց ման վրա

ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի 
աշ խա տան քի ա զատ ընտ րութ յան և  աշ խա տան քից ան հիմն 
ա զատ վե լու դեպ քում պաշտ պա նութ յան ի րա վունք85: Այ
սինքն՝ յու րա քանչ յուր անձ կա րող է զբաղ վել իր նա խընտ րած 
աշ խա տան քով։  Գոր ծա տո ւի և  աշ խա տո ղի հա րա բե րութ յուն
նե րը հիմն վում են կա յու նութ յան սկզբուն քի վրա, ուս տի աշ
խա տան քից ա ռանց հիմ քե րի ա զատ ման դեպ քում աշ խա տո
ղը կա րող է դա տա կան կար գով պաշտ պա նել իր ի րա վունք նե
րը։ Աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վոր վում 
են ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով86, ո րի 3.1ին կե տով 
ար գել վում է խտրա կա նութ յու նը՝ կախ ված անձ նա կան կամ 
սո ցիա լա կան բնույ թի որ ևէ հան գա ման քից։ Ա վե լին՝ ար գել
վում է աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի դա դա րեց ման 
դեպ քե րում նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի դրսևո րու մը 
աշ խա տո ղի նկատ մամբ։

85 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 57։

86 Տե՛ս  ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդվածներ 109114. https://www.arlis.am/documentview.
aspx?docid=15213

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=152137
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=152137
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 Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված է, որ  Հա յաս տա նի  Հան
րա պե տութ յու նը սո ցիա լա կան պե տութ յուն է, և  յու րա քանչ
յուր ոք ու նի սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վունք87։  Պե
տութ յու նը ստանձ նել է այդ ի րա վուն քի ա նար գել ի րա ցումն 
ա պա հո վող ե րաշ խիք նե րի ստեղծ ման դրա կան պար տա
վո րութ յուն մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րով, այդ թվում նաև՝ 
 Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յով։  Խար
տիա յի վա վե րաց մամբ պե տութ յու նը պար տա վոր վել է պաշտ
պա նել և  ա պա հո վել այն պի սի ի րա վունք ներ, ինչ պի սիք են, 
օ րի նակ, աշ խա տան քի ի րա վուն քը, ե րի տա սարդ նե րի սո ցիա
լա կան, ի րա վա կան և տն տե սա կան պաշտ պան վա ծութ յան 
ի րա վուն քը, վճա րո վի աշ խա տան քով զբաղ վե լու ի րա վուն քը, 
ա ռանց սե ռա կան խտրա կա նութ յան՝ աշ խա տան քի և  մաս
նա գի տա կան հար ցե րում հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե
րի և  հա վա սար վե րա բեր մուն քի ի րա վուն քը, աշ խա տան քից 
ա զա տե լու դեպ քե րում պաշտ պան վա ծութ յան ի րա վուն քը88։

«Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին ի րա վունք նե
րի մա սին» ՄԱԿի դաշ նագ րի (այ սու հետ՝ ՏՍՄԻՄԴ) 11րդ 
 հոդ վա ծով ամ րագր ված է պե տութ յան պար տա վո րութ յու նը` 
ա պա հո վե լու յու րա քանչ յու րի՝ իր ու իր ըն տա նի քի հա մար 
բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, այդ թվում` բա վա րար սննդի, 
հա գուս տի ու բնա կա րա նի և  կեն սա պայ ման նե րի շա րու նա
կա կան բա րե լավ ման ի րա վուն քը։ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 
31րդ  հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի 
ու նի իր և  իր ըն տա նի քի հա մար բա վա րար կեն սա մա կար
դա կի, այդ թվում` բնա կա րա նի, ինչ պես նաև կեն սա պայ
ման նե րի բա րե լավ ման ի րա վունք:  Պե տութ յունն անհ րա ժեշտ 
մի ջոց ներ է ձեռ նար կում այս ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա
մար։  Վե րոգր յա լի հի ման վրա սահ մա նում է, որ սո ցիա լա կան 

87 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, հոդվածներ 1, 83։

88 Տե՛ս Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիա https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docid=24230 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=24230
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ծա ռա յութ յուն նե րը ՀՀ օ րենսդ րութ յա նը հա մա պա տաս խան 
ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում ներ են, ո րոնք, ի թիվս այլ նի, 
ուղղ ված են ան ձի՝ կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում հայտն վե
լու կան խար գել մա նը և (կամ) կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում 
հայտն ված ան ձին (ըն տա նի քին, սո ցիա լա կան այլ խմբին) այդ  
վի ճա կից դուրս բե րե լուն89:

ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան 20192023 թվա կան նե րի գեն դե րա յին 
ռազ մա վա րութ յու նը90 նա խան շում է հինգ հիմ նաս յուն, ո րոն
ցից երկ րոր դը սո ցիա լա կան և տն տե սա կան ո լորտ նե րում 
գեն դե րա յին խտրա կա նութ յան հաղ թա հա րու մը և  կա նանց 
տնտե սա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի ըն ձե ռումն է: Այս գե րա
կա յութ յան նպա տա կը կա նանց և տ ղա մարդ կանց միջև սո
ցիա լա կան և տն տե սա կան ան հա վա սա րութ յան նվա զե ցումն 
է, ինչ պես նաև կա նանց մրցու նա կութ յան բարձ րա ցումն աշ
խա տա շու կա յում և ն րանց տնտե սա կան հնա րա վո րութ յուն
նե րի ընդ լայ նու մը, խտրա կա նութ յան, բու լին գի և  բո լոր ձևե
րի ի րա վա խախ տում նե րի և  շա հա գոր ծում նե րի վե րա ցու մը, 
աշ խա տան քա յին վե ճե րի լուծ ման ի րա վա կան կար գա վո րում
նե րը և դ րանց գոր ծիք նե րի սահ մա նու մը: 

Ըստ  Հա յաս տա նի տղա մարդ կանց և  կա նանց տա րեգր քի91̀  
կա նանց տնտե սա կան ակ տի վութ յան մա կար դա կը 52.8% է, 
ին չը զգա լիո րեն ցածր է տղա մարդ կանց տնտե սա կան ակ տի
վութ յու նից, ո րը կազ մում է 70,7%: Զ բաղ վա ծութ յուն չու նե ցող՝ 
աշ խա տանք չփնտրող և  հիմ նա կա նում չվճար վող տնա յին 
տնտե սութ յամբ զբաղ վող կա նանց թի վը 47% է:  Գոր ծա տու
նե րի 79.9%ը և  ինք նազ բաղ ված նե րի 54.4%ը տղա մար դիկ 
են, մինչ դեռ ա ռանց աշ խա տա վար ձի աշ խա տող կա նանց թի
վը կրկնա կի է:  Կա նանց և տ ղա մարդ կանց աշ խա տա վար ձի 

89 Տե՛ս «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 4րդ  հ ոդվածի 1ին մասի 3րդ կետ. 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=151210 

90 Տե՛ս հղմամբ http://lori.mtad.am/files/docs/43296.pdf 

91 «Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018» վիճակագրական ժ ողովածու

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=151210
http://lori.mtad.am/files/docs/43296.pdf
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տար բե րութ յու նը 32,5% է, և  ե կամ տի մի ջին տար բե րութ յու նը 
40% է՝ չնա յած այն փաս տին, որ  բարձ րա գույն կրթութ յուն 
ու նե ցող բնակ չութ յան 57.9%ը կա նայք են, իսկ 47%ը ա րա
կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են:  Գեն դե րա յին ան հա վա սար 
բաշ խու մը հատ կա պես սրվում է 30 տա րե կան և  բարձր տա
րի քա յին խմբե րում: 

Ըստ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի՝ նա խա տես ված են 
խտրա կա նութ յան ար գել քի, պայ մա նագ րի պար տա դիր առ
կա յութ յան, աշ խա տա ժա մա նա կի, աշ խա տա վար ձե րի չվճար
ման կամ թե րի վճար ման, աշ խա տան քից ա պօ րի նի ա զատ
ման, վերջ նա հաշ վարկ նե րի և/ կամ ար ձա կուր դի չտրա
մա դրման և  մի շարք դրույթ ներ, սա կայն պրակ տի կա յում 
դեռևս բա ցա կա յում են դրույթ նե րի կի րառ ման նկատ մամբ 
վե րա հսկո ղա կան մե խա նիզմ ներ:

 Հար կա դիր պա րա պուր դը, ո րը չի ե ղել գոր ծա տո ւի մեղ քով, 
չի պար տա վո րեց նում գոր ծա տո ւին վճա րել աշ խա տա վար
ձը, և  այն մնում է գոր ծա տո ւի հա յե ցո ղութ յա նը: Ար տա կարգ 
դրութ յան ժա մա նակ փոխ հա տուց ման պար տա վո րութ յունն 
ինք նա բե րա բար ան ցավ պե տութ յա նը,  և  պե տութ յու նը փոր
ձեց ի րա կա նաց նել դա՝ ֆի նան սա պես ա ջակ ցե լով այն մաս
նա վոր ըն կե րութ յուն նե րին, ո րոնք ար տա կարգ դրութ յան ըն
թաց քում ու նե ցել են եր կու սից ա վե լի աշ խա տա կից ներ և  չէին 
լու ծել պայ մա նագ րե րը:  Սա կայն այս դեպ քում տու ժե ցին այն 
քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնք գոր ծա տու նե րի հետ չու նեին պայ մա
նագ րա յին հա րա բե րութ յուն ներ, նրանք զրկվե ցին և՛ աշ խա
տան քից, և՛ պե տութ յան ա ջակ ցութ յու նից: Աշ խա տա կից նե
րին չգրան ցած մաս նա վոր ըն կե րութ յուն նե րը տվյալ ծրագ րի 
սուբ յեկտ ներ չէին, և չգ րանց ված աշ խա տա կից նե րը կրկնա
կի տու ժե ցին: 

Ար տա կարգ դրութ յան ժա մա նա կա հատ վա ծում բա ցա հայտ
վել են նաև ա նօ րի նա կան աշ խա տան քի դեպ քեր, երբ կա նայք 
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ոչ միայն զրկվել են աշ խա տան քից, այլև պե տութ յան կող մից 
ըն ձեռ ված սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րից, հատ կա պես միա 
նվագ օգ նութ յու նից։ Ար ձա նագր վել են դեպ քեր, երբ գոր ծա տուն 
աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծել է ժամ կե տից շուտ 
կամ չի պահ պա նել աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու 
ժամ կետ նե րը։  Շատ ան գամ գոր ծա տու ներն աշ խա տող նե րին 
ստի պել են վերց նել չվճար վող ար ձա կուրդ կամ էլ հղիութ յան 
ու ծննդա բե րութ յան նպաս տի հաշ վարկ և վ ճա րում չեն կա
տա րել։ Ո րոշ պա րա գա նե րում կա նանց հաս տի քը կրճատ վել է՝ 
ա ռանց մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծութ յա նը հա մա պա
տաս խան այլ աշ խա տանք ա ռա ջար կե լու, կրճատ վել է ե րե խա
յի խնամ քի ար ձա կուր դում գտնվող մոր հաս տի քը։ 

 Գոր ծա տու նե րը եր բեմն խու սա փում են կա նանց աշ խա տան
քի ըն դու նե լուց՝ ա մուս նութ յան, հղիութ յան հետ ևան քով հնա
րա վոր բա ցա կա յութ յուն նե րի և  աշ խա տան քից ա զատ ման 
ռիս կե րի պատ ճա ռով: Ն ման խտրա կան վե րա բեր մուն քի և  
ան հա վա սար պայ ման նե րում, երբ ա ռանց այդ էլ  Հա յաս տա
նում դժվար է աշ խա տանք գտնել և  հաս տատ վել որ ևէ կազ
մա կեր պութ յու նում, շատ կա նայք զրկվել են ի րենց ապ րուս
տի միակ մի ջո ցից և  հայտն վել ա նե լա նե լի վի ճա կում։ ՔՈՎԻԴ
19ով պայ մա նա վոր ված ծանր ի րա վի ճա կում աշ խա տան քա
յին ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում նե րից ան մասն չեն մնա ցել 
նաև կա նայք։ Օ րի նակ, ե թե աշ խա տան քից զրկված կնոջ 
հետ գոր ծա տուն կնքեր աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր, իսկ 
չկնքե լու պա րա գա յում պե տա կան լիա զոր մար մի նը հա մա
պա տաս խան քայ լեր ձեռ նար կեր, և  կինն էլ իր հեր թին պա
հան ջեր հար գել ու ի րաց նել իր ի րա վունք նե րը, ա պա ար տա
կարգ դրութ յան ժա մա նակ նա կա րող էր օգտ վել սո ցիա լա
կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րից, կհո գար իր ըն տա նի քի ֆի նան
սա կան հար ցե րը՝ չնա յած նրան, որ աշ խա տան քը կորց րել էր։ 
 Սո ցիա լա կան խնդիր ներ են ա ռա ջա ցել հատ կա պես այն կա
նանց հա մար, ո րոնք բնակ վում էին վար ձա կա լութ յամբ, կամ 
ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րը միա սին ու նեին 50 00080 000 
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դրա մից նվազ ե կա մուտ և խ նամ քի տակ ու նեին ան չա փա
հաս ե րե խա ներ92: 

 Հա մա վա րա կի հետ ևան քով կի րառ վող սահ մա նա փա կում նե
րը լուրջ խնդիր ներ են ստեղ ծել սպա սարկ ման, ռես տո րա նա
յին, զբո սաշր ջութ յան ո լորտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կյան
քում։  Խոս քը մաս նա վո րա պես վե րա բե րում է տրանս պոր տա
յին կազ մա կեր պութ յուն նե րին, հյու րա նո ցա ռես տո րա նա յին 
բիզ նե սին, հան րա յին սննդի օբ յեկտ նե րին, զբո սա վար նե րին93։ 

 Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց 
աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րը 
ՔՈՎԻԴ-19-ի ժա մա նակ94

 Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք ան հա մա չա փո րեն ա վե
լի են տու ժում աշ խա տան քի կորս տի պա րա գա յում. նրան ցից 
շա տե րը ոչ ֆոր մալ զբաղ վա ծութ յուն ու նեն, ին չը նշա նա կում 
է, որ ե կամ տի ո րո շա կի աղբ յու րը, ո րով նրանք պետք է հոգա
գա յին ի րենց կա րիք նե րը, կա րող է վե րա նալ, մինչ դեռ են
թա դրվում է, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք ու նեն 
ա վե լի քիչ խնա յո ղութ յուն ներ՝ ա վե լի ցածր աշ խա տա վար ձով 
և  կե ցութ յան հա մար անհ րա ժեշտ ա վե լի մեծ ծախ սե րով պայ
մա նա վոր ված95:

 Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մի շարք աղ ջիկ նե րի հա մար, 
ո րոնք տա նը զբաղ վում էին ձե ռա գոր ծութ յամբ, ե կամ տի 

92 Ըստ «Կանանց իրավունքների տան» կողմից Շիրակի տարածաշրջանում 2021 թվականին 
իրականացված «ՔՈՎԻԴ19 համավարակի պայմաններ ու մ կանանց աշխատանքային և այլ 
իրավու նք նե րի ոտնահարումները» հե տազոտության

93 Ըստ «Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿի տվյալների

94 ««Ագաթ»  հ աշ մա նդամություն ունեցող կանանց իրավուն քն եր ի պաշտպանության կենտրոն» 
ՀԿի վերլուծության համաձայն

95 Տե՛ս հղմամբ՝ https://bit.ly/2XsShSP

https://bit.ly/2XsShSP
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աղբ յուր էին կա րելն ու գոր ծե լը96:  Հա մա վա րա կի ըն թաց քում, 
սա կայն, լի նե լով տա նը մե կու սաց ված և  փակ ված, նրանք 
չէին կա րո ղա նում դուրս գալ` աշ խա տան քա յին հումք գնե լու: 
 Հաշ վի առ նե լով տնտե սա կան ի րա վի ճա կը՝ նաև չկար փաս
տա ցի շու կա նրանց ար տադ րան քի ի րաց ման հա մար։  Մեկ 
այլ խումբ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք տա նը պատ
րաս տում էին մաք րա մե և  ու լունք նե րից զար դեր, սա կայն 
խա նութ նե րի փակ լի նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում նրանք 
ևս զրկ ված էին ի րենց ե կամ տի աղբ յու րից։

Նշ ված ի րա վի ճա կում կա րող էին նշա նա կա լի ազ դե ցութ յուն 
ու նե նալ պե տութ յան կող մից ՔՈՎԻԴ19ի սո ցիա լա կան97, 
ինչ պես նաև տնտե սա կան98 հետ ևանք նե րի չե զո քաց ման 
ծրագ րե րը, սա կայն այդ ծրագ րե րը ևս  հաշ վի չէին ա ռել հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կա րիք նե րը։

ԼԲՏՔ կա նանց աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րը 
ՔՈՎԻԴ-19-ի ժա մա նակ99

ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի պայ ման նե րում, մաս նա վո րա
պես ար տա կարգ դրութ յան հետ ևան քով լես բի, բի սեք սո ւալ, 
տրանս* և ք վիր (այ սու հետ՝ ԼԲՏՔ) կա նայք հայտն վե ցին 
դժվա րին ի րա վի ճա կում։ ԼԲՏՔ կա նայք դար ձան ա վե լի խո
ցե լի, քա նի որ տար բեր ո լորտ նե րում են թարկ վում են խտրա
կա նութ յան ու բռնութ յան:  Հա մա վա րա կի շրջա նում ԼԲՏՔ 
կա նանց խնդիր նե րը հիմ նա կա նում ա ռա ջա ցել են ար տա
կարգ դրութ յան հայ տա րար ման շրջա նում սպա սարկ ման 
ո լոր տի գոր ծու նեութ յան սահ մա նա փա կում նե րով պայ մա նա
վոր ված աշ խա տան քից զրկվե լու, ե կամ տի այլ աղբ յուր ներ 

96  Ըստ ««Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող  կ ան անց իրավունքների պաշտպանության 
կենտրոն» ՀԿի տվյալների

97 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.gov.am/am/COVID19cragrer./ 

98 Տե՛ս հղ մամբ՝ https://www.gov.am/am/COVID19./ 

99 «Փինք» ՀԿի վերլուծ ության համաձայն

https://www.gov.am/am/COVID-19-cragrer./
https://www.gov.am/am/COVID19./
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և  ա ջակ ցութ յուն չու նե նա լու պատ ճա ռով։ Ն րան ցից ո մանք 
կորց րել են աշ խա տան քը և  գո յութ յու նը պահ պա նե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը, մե ծա ցել է մե կու սաց ման պայ ման
նե րում ո մանց բռնութ յան են թարկ վե լու ռիս կերն ու հա վա նա
կա նութ յու նը, իսկ ո մանք կանգ նել են կա ցա րա նից, ա ռօր յա 
կեն ցա ղա յին ու բժշկա կան ծախ սե րը հո գա լու կա րո ղութ յու
նից զրկվե լու վտան գի ա ռաջ։  Հետ ևանքն այն է, որ ոտ նա
հար վել են ԼԲՏՔ կա նանց մի շարք ի րա վունք ներ։

 Սո ցիալտնտե սա կան ճգնա ժա մի պայ ման նե րում կար ևոր 
է նաև ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից որ ևէ ա ջակ ցութ յու
նը ԼԲՏՔ կա նանց, ո րից, սա կայն, նրանց մեծ մա սը զրկված 
էր։  Սե ռա կան կողմ նո րոշ ման պատ ճա ռով են թարկ վե լով ըն
տա նե կան բռնութ յան կամ մերժ վե լով ըն տա նի քի ու հա րա
զատ նե րի կող մից՝ նրան ցից շա տե րը ստիպ ված են բնակ վել 
ա ռան ձին՝ վար ձա կա լա կան հի մունք նե րով։ Ի հայտ ե կած 
գոր ծոն նե րը նպաս տել են, որ այդ շրջա նում ԼԲՏՔ կա նան ցից 
շա տե րը հայտն վեն ֆի նան սա կան ծանր վի ճա կում։ 

ԼԲՏՔ կա նան ցից շա տերն աշ խա տել են տնտե սա կան գոր
ծու նեութ յան այն պի սի ո լորտ նե րում, ո րոնց շրջա նա կում 
ՔՈՎԻԴ19ի հետ ևան քով սահ մա նա փա կում ներ կի րառ վե
ցին։  Մաս նա վո րա պես, սպա սարկ ման ո լոր տում աշ խա տող 
ԼԲՏՔ կա նանց աշ խա տանք նե րը ժա մա նա կա վո րա պես կա
սեց վե ցին։  Կա նանց մյուս մա սի դեպ քում, ո րոնք ան գամ կա
րո ղա ցել են ստա նալ պե տութ յան կող մից սահ ման ված ա ջակ
ցութ յու նը, սահ ման ված գու մար նե րը հա ճախ բա վա րար չեն 
ե ղել հո գա լու հիմ նա յին կա րիք նե րը։ 



87

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ

 2020 թվա կա նին ար ձա նագր վել են աշ խա տան քա յին ի րա
վունք նե րի մի շարք խախ տում ներ, մաս նա վո րա պես բիզ նես 
սեկ տո րում՝ խա նութ նե րում, սրճա րան նե րում, և  շա հույթ հե
տապն դող հա րա կից այլ ըն կե րութ յուն նե րում100:  Խախ տում
նե րը հիմ նա կա նում դրսևոր վել են Աշ խա տան քա յին օ րենս
գրքով սահ ման ված կար գով աշ խա տա ժա մե րի և վ ճար ման 
ձևե րի չպահ պան մամբ և  այլ ձևե րով101:  Ձեռ նար կա տի րու
թյամբ զբաղ վող, սե փա կան բիզ նե սը վա րող կամ աշ խա տող 
կա նայք ար տա կարգ դրութ յան կա րան տի նա յին պայ ման նե
րում բախ վել են աշ խա տան քը կորց նե լու վտան գի, կամ սահ
մա նա փակ վել են նրանց ե կամ տի աղբ յուր նե րը102։ 

  Պե տութ յան կող մից ՔՈՎԻԴ19ի սո ցիա լա կան103, ինչ պես 
նաև տնտե սա կան104 հետ ևանք նե րի չե զո քաց ման ծրագ րե
րում հաշ վի չեն առն վել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
կա րիք նե րը։

100  Ըստ «Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿի տվյալների

101 2020 թվականի մայիսօգոստոս ամիսներին՝ համավարակի ընթացքում, «Կանանց 
իրավունքների տուն» ՀԿ դիմել է 700 շահառու, որից 92ն աշխատանքային իրավախախտումների 
դեպքեր էին, որից 57 գ րա նցված դեպքերում տրամադրվել է իրավաբանական խորհրդատվություն 
աշխատանքային իրավունքների ոլորտում: 
700 շահառուից իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրվել է 133 շահառուի, որից 89ը 
ընտանեկան բռնության դեպքեր էին՝ ահազանգելով, մյուսները թաքցված դեպքեր էին, որոնք 
միայն հայտնում էին հո գեբաններին: Նույն թվականի սեպտեմբերին ընտանեկան բռնության 
դեպքերի թիվը 110ն էին:

102 2020 թվականին «Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿն աշխատել է 2024 կանանց 
և երեխաների հետ, որից միայն ՔՈՎԻԴ19ի ընթացքում՝ մայիսիցօգոստոսն ընկած 
ժամանակահատվածում, ՀԿ դիմել է 700 անձ, որից 92ը աշխատանքային իրավունքի 
խախտման դեպքեր էին: 92 կանանցից 78ը կորցրել են աշխատանքը և հայտնվել սոցիալ
տնտեսական ծանր վիճակում:
92ից 57ը կանայք են, որոնցից 14ը բախվել են աշխատանքային իրավունքների 
չարաշահումների և շահագործման, իսկ 35ը ընտանիքի անդամներն էին, որոնք կորցրել էին 
աշխատանքը:  2020 թվականի մարտի 16ից հունիսի 30ն ընկած ժամանակահատվածում 
ԿԻՏ դիմել են հիմնականում ընտանեկան բռնության, աշխատավարձերի չվճարմա ն կամ 
թերի վճարման, աշխատանքից ապօրինի ազատման, կրճատումների, վերջնահաշվարկների 
չտրամադրման, առողջության իրավունքի և այլ իրավունքների ոտնահարման դրսևորումներով, 
ինչպես նաև սոցիալտնտեսական խնդիրների լուծման նպատակով:

103 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.gov.am/am/COVID19cragrer./ 

104 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.gov.am/am/COVID19./ 

https://www.gov.am/am/COVID-19-cragrer./
https://www.gov.am/am/COVID19./
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 Ար տա կարգ դրութ յան ռե ժի մը ար տա ցո լել է այն ի րո ղու
թյու նը, որ մե զա նում կա նայք հա ճախ ի րա զեկ չեն ի րենց 
ի րա վունք նե րին, սո վո րա բար չեն բարձ րա ձայ նում ի րենց 
ի րա վա կան խնդիր նե րի մա սին, պե տա կան հա մա պա տաս
խան մար մին ներն էլ ի րա զեկ ման ար շավ ներ չեն կազ մա կեր
պել։  Հա մա վա րա կի ժա մա նակ իր ի րա վունք նե րը պաշտ պա
նել չկա րո ղա ցող կինն ա վե լի խո ցե լի է դար ձել, առ կա խնդիր
նե րին ա վե լա ցել են նո րե րը։ 

 ՔՈՎԻԴ19ի սկզբնա կան և  ար տա կարգ դրութ յան պայ ման
նե րում, ընդ հա նուր առ մամբ, խախտ վել են ԼԲՏՔ կա նանց 
բա վա րար կեն սա մա կար դա կի և  սո ցիա լա կան ա պա հո վու                                                  
 թյան, աշ խա տան քի և  ա ռող ջա պա հութ յան ի րա վունք նե
րը105։  Բա ցի այդ՝ այն տրանս* կա նայք, ո րոնք տրա մադ րում 
էին սե ռա կան ծա ռա յութ յուն, ի րադ րութ յամբ պայ մա նա վոր
ված, նույն պես զրկված են ե ղել ապ րուս տի մի ջոց ձեռք բե րե
լու հնա րա վո րութ յու նից, քա նի որ ի րենց գեն դե րա յին ինք նու
թյան պատ ճա ռով չեն կա րո ղա ցել նաև այ լընտ րան քա յին աշ
խա տանք գտնել՝ գոր ծա տու նե րի կող մից խտրա կա նութ յան 
են թարկ վե լու ռիս կի պատ ճա ռով106։ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

1. Օ րենսդ րա կան ակ տե րով ամ րագ րել աշ խա տա շու կա

105 2020 թվականի մարտից հուլիսն ընկած ժամանակահատվածում «Փինք» ՀԿն տրամադրել 
է սոցիալական աջակցություն 18 ԼԲՔ և 21 տրանս կանանց։ Կազմակերպությանը դիմած ԼԲՏՔ 
կանանց գե րակշռող մեծամասնությունն ապրել է վարձով՝ իրենց ընտանիքներից առանձին։ 
Ոմանք հայտնվում էին դրսում և ապավինում հասարակական կազմակերպությունների 
աջակցությանը։ Իսկ պետությունը չուներ պաշտպանության և աջակցության արդյունավետ 
միջոցներ և մեխանիզմներ նրանց սոցիալտնտեսական կարիքները հոգալու հա մա ր։ 

106 Օրինակ՝ նույնասեռական հարաբերությունների մեջ գտնվող կնոջ գործընկերները 
պատահաբար կարդացել են նրա անձնական նամակագրությունը զուգընկերուհու 
հետ, որից հետո նրան վիրավորել են և ծաղրել: Անձի սեռական կողմնորոշման մասին 
իմացել է նաև գործատուն, որը նվաստացրել է նրան: Մյուս աշխատակիցները կնոջը 
հեռացրել են աշխատանքային առցանց զրուցարաններից: Կորոնավիրուսի տարածմամբ 
պայմանավորված հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում կնոջ աշխատավայրը 
ժամանակավորապես չի գործել: Այնուհետև նրան հայտնել են, որ ազատված է աշխատանքից: 
Ըստ դիմողի՝ գործատուն օգտագործել է արտակարգ դրություն հայտարարվելու առիթն իրեն 
աշխատանքից ազատելու համար, սակայն ազատման իրական պատճառը իր սեռական 
կողմնորոշումն է եղել: Դեպքն արձանագրվել է «Փինք» ՀԿի կողմից: 
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յում խտրա կա նութ յան ար գել քի մա սին դրույթ նե րի կա
տար ման վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ ներ: 

2. Աշ խա տա շու կա յում գեն դե րա յին հա վա սա րութ յունն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով մշա կել ու ներդ նել ա ռան ձին 
գոր ծիք ներ հա վա սար աշ խա տա վար ձե րի և  հա վա սար 
պայ ման նե րի ա պա հով ման հա մար:  Պե տա կան հա տուկ 
մշակ ված քա ղա քա կա նութ յամբ նպաս տել գեն դե րա յին 
կարծ րա տի պե րի ու խտրա կա նութ յան վե րաց մա նը, այդ 
թվում՝ կրթա կան ծրագ րե րով, մե դիաո լոր տի քա ղա քա
կա նութ յամբ և  այլն:

3.  Հատ կա պես պե տութ յան հա մար, ար տա կարգ դրութ յան 
ի րա վի ճակ նե րով պայ մա նա վոր ված, մշա կել ու ներդ
նել հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան կար գա վո րում
ներ և  պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ներ ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րին հա մա պա տաս խան աշ խա տան քա յին 
օ րենսդ րութ յան դաշ տում առ կա ի րա վա խախ տում նե րի 
կար գա վոր ման հա մար: 

4. Մ շա կել ու ներդ նել գոր ծուն վե րահս կո ղա կան մե խա նիզմ
ներ՝ բա ցա հայ տե լու չգրանց ված աշ խա տու ժի դեպ քե րը։ 

5. Մ շա կել ու ներդ նել ի րա զեկ ման ծա վա լուն աշ խա տանք
ներ կամ որ ևէ կերպ խրա խու սել գոր ծա տու նե րին, 
ո րոնք տար վա մեջ մեկ ան գամ պար տա դիր կի րա կա
նաց նեն ի րենց աշ խա տա կից նե րի հա մար աշ խա տան
քա յին ի րա վունք նե րի ի րա զեկ ման թե մա յով առն վազն 
բա զա յին վե րա պատ րաս տում։

6. Ս տեղ ծել աշ խա տան քա յին ի րա վա խախ տում նե րի վե
ճե րի լուծ ման այ լընտ րան քա յին՝ ար տա դա տա կան մար
մին ներ, ին չը նաև կթեթ ևաց նի դա տա րան նե րի ծան րա
բեռն վա ծութ յու նը: 
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7. Աշ խա տող նե րի և  գոր ծա տու նե րի շա հե րի պաշտ պա
նութ յան նպա տա կով ի րա վա կան հիմ քեր ստեղ ծել ա պա
հո վագ րութ յան հիմ նադ րամ նե րի ձևա վոր ման հա մար, 
ո րոնք ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նա կա հատ
վա ծում ժա մա նա կա վո րա պես կփոխ հա տու ցեն աշ խա
տող նե րի հար կա դիր պա րա պուր դի գու մար նե րը՝ ե րաշ
խա վո րե լով նրանց աշ խա տա վայ րե րի պահ պա նու մը։

 Պե տութ յան կող մից սո ցիա լա կան 
օ ժան դա կութ յան մի ջո ցա ռում  նե րը107

2020 թվա կա նի մար տից մա յի սի ըն թաց քում ՀՀ  Կա ռա վա
րութ յան կող մից ըն դուն վել և  ի րա կա նաց վել են մոտ 20 մի
ջո ցա ռում և  միան վագ դրա մա կան օ ժան դա կութ յան տրա
մադրման մի շարք ո րո շում ներ108։ Այս մի ջո ցա ռում նե րի 
կիրառ ման ըն թաց քում ար ձա նագր վել են այն պի սի խնդիր ներ, 
ինչ պի սիք են109.

 ◾  մի ջո ցա ռում նե րից օգտ վե լու հա մար ըն թա ցա կար գե րի 
վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան տա րած ման ոչ բա վա
րար մա կար դա կը,

 ◾ՀՀ պե տա կան միաս նա կան տե ղե կատ վա կան բա զա նե
րում անճշ տութ յուն նե րի զգա լի թի վը, պե տա կան մար
մին նե րի միջև տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ ման ոչ 
արդ յու նա վետ հա մա կար գը և  վի ճա կագ րա կան տվյալ
նե րի սա կա վութ յու նը110։

107 Ըստ «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿի վերլուծության

108 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.gov.am/am/COVID19cragrer./

109 Արձանագրվել է «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿի կողմից

110 2020 թվականի մարտմայիս ամիսներին «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ իրավական 
խորհրդատվության դիմած շահառուների հարցադրումների 7080%ը վերաբերել է պ ետության 
կողմից ՔՈՎԻԴ19 համավարակի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման սոցիալական 
միջոցառումներին և դրանցից օգտվելու ընթացակարգերին առնչվող խնդիրներին

https://www.gov.am/am/COVID-19-cragrer./
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 Կա նան ցից111 մի քա նի սը բախ վել են այն խնդրին, որ լի նե
լով ՔՈՎԻԴ19ի տնտե սա կան հետ ևանք նե րի չե զո քաց ման 
յո թե րորդ մի ջո ցառ ման շա հա ռու (վար ձու աշ խա տող չհան
դի սա ցող հղի կին, ո րի ա մու սի նը վար ձու աշ խա տող չէ, կամ 
ո րը չու նի ա մու սին)՝ չեն ստա ցել միան վագ 100 000 ՀՀ դրամ 
օ ժան դա կութ յու նը, քա նի որ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա
րա րութ յու նը նրանց վե րա բեր յալ տվյալ նե րը չի ներ կա յաց րել 
ՀՀ աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու
թյա նը։ Հ ղի շա հա ռու նե րից ևս  մե կին բժշկա կան հաս տա
տութ յու նը հա նել էր հաշ վա ռու մից ար տերկ րում նրա եր կար 
գտնվե լու պատ ճա ռով՝ ա ռանց հաշ վի առ նե լու, որ դա պայ
մա նա վոր ված է Եվ րո պա յում կա րան տի նա յին ի րա վի ճա կով։ 
Դ րա հետ ևան քով շա հա ռուն զրկվել էր ինչ պես միան վագ ֆի
նան սա կան ա ջակ ցութ յուն, այն պես էլ հե տա գա յում մայ րու
թյան նպաստ ստա նա լու իր ի րա վունք նե րից։ 

Այս ա ռու մով մտա հո գիչ էր հատ կա պես հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող կա նանց՝ տե ղե կատ վութ յան մատ չե լիութ յան ի րա
վուն քի ի րաց ման հար ցը, քա նի որ ի րա զեկ ման ձևե րը սահ
մա նա փակ վում էին հե ռուս տա տե սութ յամբ և  հա մա պա տաս
խան պաշ տո նա կան կայ քե րով կամ տար բեր լրատ վա մի ջոց
նե րով ներ կա յաց նե լով, ին չը կա րող է չլի նել տե ղե կատ վու
թյան փո խանց ման մատ չե լի ձև  հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
կա նանց հա մար, ո րոնք ու նեն լսո ղութ յան ու տե սո ղութ յան 
խնդիր ներ:

  Սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան մի ջո ցա ռում նե րի կի րա
ռու մը ֆորս մա ժո րա յին ի րա վի ճակ նե րում, երբ անձ նա կան 
հա ղոր դակ ցութ յու նը հասց ված է նվա զա գույ նի՝ հա մա վա րա
կի տա րա ծու մը կան խե լու նպա տա կով, ակն հայտ դարձ րեց, 
որ հա սա րա կութ յան լայն շեր տե րի հա մար ի րա վա կան ակ
տե րի լե զուն խրթին է և  ան հաս կա նա լի, իսկ հա սա րա կութ յա

111 Տվյալներն՝ ըստ «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿի
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նը դրանք պարզ և  մատ չե լի ձևով ներ կա յաց նե լու գոր ծի քա
կազմ ՀՀ  Կա ռա վա րութ յու նը չու նի։

 ՀՀ պե տա կան հա մա կար գի տար բեր մար մին նե րում հա
վա քագր վող տե ղե կատ վա կան բա զա նե րը հա վել յալ լրա ցում
նե րի և  անճշ տութ յուն նե րի վե րաց ման կա րիք ու նեն, իսկ ոչ 
ֆոր մալ ո լոր տում աշ խա տող քա ղա քա ցի նե րի (այս ո լոր տում 
մեծ թիվ են կազ մում հատ կա պես կա նայք)112 վե րա բեր յալ վի
ճա կագ րա կան տվյալ նե րը իս պառ բա ցա կա յում են այդ բա
զա նե րից, ին չը թույլ չի տա լիս ճիշտ թի րա խա վո րել սո ցիա լա
կան կար ճա ժամ կետ ծրագ րե րը հատ կա պես ֆորս մա ժո րա
յին ի րա վի ճակ նե րում։ 

  Տե ղե կատ վա կան բա զա նե րում առ կա բա ցերն ու թե րու
թյուն նե րը, տար բեր մար մին նե րի միջև տե ղե կատ վութ յան փո
խանց ման արդ յուն քում տե ղե կատ վութ յան կո րուս տը ևս 
հս տակ ար ձա նագր վե ցին հետ ևանք նե րի հաղ թա հար մանն 
ուղղ ված սո ցիա լա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում։

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

1. ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան և  նա խա րա րութ յուն նե րի, հատ
կա պես ՀՀ աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա
խա րա րութ յան աշ խա տա կազ մում ստեղ ծել հա մա պա
տաս խան ստո րա բա ժա նում կամ վե րա պատ րաս տել այլ 
ստո րա բա ժա նում նե րի աշ խա տող նե րին, ո րոնք կա պա
հո վեն կա նանց ի րա վունք նե րին առնչ վող ի րա վա կան 
ակ տե րի հնա րա վո րինս պարզ, մատ չե լի և  հա սա նե լի 
բա ցատ րութ յու նը և դ րանց տա րա ծու մը հա ղոր դակց
ման բո լոր մի ջոց նե րով, ինչ պես նաև ան մի ջա կան կա
պը կա նանց հետ։

112 Տվյալներն՝ ըստ «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿի
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2. Ա պա հո վել ՀՀ պե տա կան հա մա կար գում հա վա քագր վող 
տվյալ նե րի բա զա նե րի ճշգրտութ յան ստուգ ման, տար
բեր գե րա տես չութ յուն նե րի միջև տե ղե կատ վութ յան 
ճշգրիտ փո խանց ման և  տար բեր տե ղե կատ վա կան բա
զա նե րի հա մադր ման պատ շաճ հա մա կար գեր, ինչ պես 
նաև հա վա քագ րել հնա րա վո րինս ման րա մասն տե ղե
կատ վութ յուն ոչ ֆոր մալ աշ խա տա շու կա յում ներգ րավ
ված կա նանց վե րա բեր յալ՝ ա ռա վել թի րա խա յին ծրագ
րեր ի րա կա նաց նե լու և  պե տա կան քա ղա քա կա նութ յուն 
վա րե լու նպա տա կով։

4.2. ՔՈՎԻԴ-19-ի ազ դե ցութ յու նը կա նանց 

ա ռող ջութ յան պահ պան ման 

ի րա վուն քի ի րաց ման վրա

2020 թվա կա նի մար տի 11ին  Չի նաս տա նում գրանց ված և 
 հե տա գա յում ամ բողջ աշ խար հում տա րած ված նոր կո րո նա
վի րու սով՝ ՔՈՎԻԴ19ով պայ մա նա վոր ված հա մա վա րակն 
ինք նին ան կան խա տե սե լի մար տահ րա վեր էր ա ռող ջա պա
հա կան և  պե տութ յուն նե րի, հա սա րա կութ յուն նե րի կեն սա
գոր ծու նեութ յան տար բեր հա մա կար գե րի հա մար, սա կայն 
աշ խար հի տար բեր պե տութ յուն նե րում, այդ թվում  Հա յաս
տա նում, հատ կա պես կա նանց խո ցե լի խմբե րի մի շարք ի րա
վունք ներ ան հա մա չա փո րեն է՛լ ա վե լի են խախտ վել օբ յեկ տիվ 
և  սուբ յեկ տիվ տար բեր գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված. օ րի
նակ՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող, սե ռա կան ու ըն տա նե կան 
բռնութ յան են թարկ ված, ՄԻԱՎով ապ րող, թմրա մի ջոց ներ 
օգ տա գոր ծող, ԼԲՏՔ և  այլ խո ցե լի խմբե րի կա նանց պա րա
գա յում: 

ՏՍՄԻՄԴի 12րդ  հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ դաշ նագ րին 
մաս նակ ցող պե տութ յուն նե րը ճա նա չում են յու րա քանչ յուր 
մար դու ֆի զի կա կան և  հո գե կան ա ռող ջութ յան ա ռա վե լա
գույնս հա սա նե լի մա կար դա կի ի րա վուն քը: Եվ րո պա կան սո
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ցիա լա կան խար տիա յով ընդգծ վում է մար դու ա ռող ջու թյան 
հնա րա վո րինս բարձր չա փո րոշ չից օգտ վե լու ի րա վուն քը: 
ՏՍՄԻ հանձ նա ժո ղովն իր 14րդ  մեկ նա բա նութ յամբ, ո րը վե
րա բե րում է ա ռող ջութ յան ի րա վուն քին, եզ րա կաց րել է, որ 
ՏՍՄԻՄԴն  վա վե րաց րած պե տութ յուն նե րը պար տա վոր են 
ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ և ս տեղ
ծել այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք կա պա հո վեն բժշկա կան 
օգ նութ յու նը և բժշ կա կան խնամ քը հի վան դութ յուն նե րի 
դեպ քում:  Քա նի որ ա ռող ջութ յան ի րա վուն քը հա մար վում է 
«աս տի ճա նա բար ի րա գործ վող», պե տութ յու նը, մի ջազ գա յին 
հա մա ձայ նագ րե րին միա նա լով, հա մա ձայ նում է առ կա ռե
սուրս նե րի սահ ման նե րում ձեռ նար կել բո լոր հնա րա վոր քայ
լե րը նշված ի րա վուն քի լիար ժեք ի րա գոր ծումն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով: 

 Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց 
ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե րը 
ՔՈՎԻԴ-19-ի ժա մա նակ113

 Հա յաս տա նում ապ րում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող շուրջ 
194.640 անձ, ո րոն ցից գրե թե 92.805ը հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող կա նայք են114։ 

« Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա
սին» ՄԱԿի կոն վեն ցիա յի 25րդ  հոդ վա ծով ամ րագր վում է, 
որ պե տութ յուն նե րը պետք է ձեռ նար կեն անհ րա ժեշտ բո լոր 
մի ջոց նե րը, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք մատ չե լի 
կեր պով օգտ վեն ա ռող ջա պա հա կան այն պի սի ծա ռա յու թյուն
նե րից ու ա ռող ջութ յան վե րա կանգ նո ղա կան մի ջոց նե րից, 
ո րոնք հաշ վի են առ նում գեն դե րա յին ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը։  Մաս նա վո րա պես պե տութ յուն նե րը պար տա վոր

113 ««Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության 
կենտրոն» ՀԿի վերլուծության համաձայն

114 Տե՛ս հղմամբ՝ htt ps://bit.ly/3Bw vD XZ 

https://bit.ly/3BwvDXZ
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վում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ա պա հո վել այն 
նույն կար գի, ո րա կի ու չա փա նիշ նե րի անվ ճար կամ մատ
չե լի ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րով և  ծա ռա յութ յուն նե րով 
(նե րառ յալ սե ռա կան ու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
դաշ տում), ո րոնք մշակ վում և  մա տուց վում են ՀՀ բո լոր քա
ղա քա ցի նե րին115:

 Հա մա վա րա կի ըն թաց քում, սա կայն, հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող կա նանց առջև ծա ռա ցան բազ մա թիվ խո չըն դոտ ներ 
և խն դիր ներ, ո րոնց մեջ ակ նա ռու էին սե ռա կան և  վե րար
տադ րո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րի, այդ թվում՝ հա կա բեղմ նա
վո րիչ նե րի ան հա սա նե լիութ յու նը։ 

 Հա մա վա րա կի հետ ևան քով ար տա կարգ դրութ յան հաս
տատ մամբ հան րա պե տութ յու նում սկսե ցին կի րառ վել քա
ղա քա ցի նե րի տե ղա շար ժի սահ մա նա փա կում ներ116, ո րոնք 
կի րառ վում էին հան րա պե տութ յան ամ բողջ տա րած քում և 
 սահ մա նում ան ձանց պար տա դիր ինք նա մե կու սա ցում ի րենց 
մշտա կան բնա կութ յան կամ ի րենց նա խընտ րութ յամբ մեկ այլ 
վայ րում՝ այլ ան ձանց հետ ան մի ջա կան շփու մը սահ մա նա
փա կե լու և  վա րա կի հնա րա վոր տա րա ծու մը կան խե լու նպա
տա կով։  Հաս տատ ված սահ մա նա փա կում նե րի հետ ևան քով 
թույ լատր վում էր անձ նա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րով 
ա ռա վե լա գույ նը եր կու ան ձի (նե րառ յալ վա րոր դը) տե ղա փո
խում։ Այս սահ մա նա փա կու մը հատ կա պես խնդրա հա րույց էր 
հե նա շար ժո ղա կան կամ տե սո ղա կան խնդիր նե րով հաշ ման
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց պա րա գա յում, քա նի որ նրանց 
գրե թե մշտա պես ու ղեկ ցում են:

Ինք նա մե կու սա ցու մը բա ցա սա կան հետ ևանք ներ ա ռա
ջաց րեց նաև հո գե կան ա ռող ջութ յան տե սանկ յու նից. տա նը 

115 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.arlis.am/DocumentV iew.aspx?DocID=64762 

116 Տե՛ս հղմամբ. https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64762
https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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մշտա պես փակ ված լի նե լու հետ ևան քով հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող կա նանց և  աղ ջիկ նե րի շրջա նում ա ռա վել սուր ար
տա հայտ վե ցին ա ռող ջա կան և  հո գե բա նա կան խնդիր նե րը, 
ընկճ վա ծութ յու նը։ Այդ ճգնա ժա մա յին օ րե րին նրանք ստիպ
ված էին ա վե լի շատ գու մար ծախ սել, որ պես զի ձեռք բե րեն 
դե ղա մի ջոց ներ մո տա կա դե ղատ նից, քա նի որ չէին կա րո ղա
նում հաս նել պո լիկ լի նի կա կամ հի վան դա նոց՝ անվ ճար դե ղո
րայք ստա նա լու կամ բժշկա կան զննում անց նե լու։  Շա տե րի 
մոտ խո րա ցան ա ռող ջա կան խնդիր նե րը, շա տե րը զրկված 
էին ա ռող ջութ յան հա մար խիստ անհ րա ժեշտ բժշկա կան ծա
ռա յութ յուն նե րից117։

 Տե ղե կատ վութ յան մատ չե լիութ յու նը հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց հա մար չա փա զանց կար ևոր է, քա նի որ այն 
նպաս տում է ինք նու րույն ո րո շում նե րի կա յաց մա նը, ի րա
վունք նե րի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի մա սին ի րա զեկ մանն ու 
հա սա րա կութ յու նում լիար ժեք ին տեգր մա նը։ 2010 թվա կա
նին  Հա յաս տա նի կող մից վա վե րաց ված « Հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿի կոն վեն ցիա
յի 21րդ  հոդ վա ծով ամ րագր վում է, որ մաս նա կից պե տու
թյուն նե րը ձեռ նար կում են անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ` ա պա հո
վե լու, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք կա րո ղա նան 
ի րա կա նաց նել խոս քի ու կար ծի քի ա զա տութ յան ի րա վուն քը, 
ինչ պես նաև փնտրել, ստա նալ և  տա րա ծել տե ղե կութ յուն ու 
գա ղա փար ներ մյուս նե րի հետ հա վա սար հի մունք նե րով և 
 հա ղոր դակ ցութ յան ի րենց նա խընտ րած բո լոր մի ջոց նե րով։ 
Ընդ ո րում՝ այդ ա մենն անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել ա ռանց հա
վել յալ ծախ սե րի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա
մար։ Այլ կերպ ա սած՝ տե ղե կութ յուն ստա նա լը են թադ րում է 
առ կա ցան կա ցած տե ղե կութ յա նը՝ ան կախ և  ա ռանց այլ ան
ձի օգ նութ յան ծա նո թա նա լը։  Դա միա ժա մա նակ են թադ րում 

117 Ըստ ««Ագաթ» հա շմ անդա մո ւթյուն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության 
կենտրոն» ՀԿի տվյալների
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է այն պի սի գոր ծո ղութ յուն ներ, ինչ պի սիք են ա ռող ջա պա հա
կան տե ղե կատ վութ յուն պա րու նա կող հայ տա րա րութ յուն
ներ կար դա լը, գնա պի տակ նե րին և  հայ տա րա րութ յուն նե րին 
ծա նո թա նա լը, կայ քէ ջե րից օգտ վե լը, հե ռուս տա ցույց դի տե
լը, լսե լը և  այլն։ Խն դի րը  Հա յաս տա նում բա վա րար կեր պով 
մատ չե լի տե ղե կատ վա կան և  հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո
գիա նե րի և  մատ չե լի ձևա չա փե րի, այդ թվում՝ հեշտ ըն թերց
վող ձևա չա փե րի և  ին տեր նե տա յին կայ քե րի, բրայլ յան գրե րի 
կի րառ ման, ինչ պես նաև ժես տե րի լեզ վով մա տուց վող տե ղե
կատ վութ յան, հե ռուս տաե թե րում նաև են թագ րե րի սա կա
վութ յու նը, իսկ եր բեմն էլ բա ցա կա յութ յունն է։

 Հա մա վա րա կի ըն թաց քում այս խնդիրն ա ռա վել ակ նա ռու 
դար ձավ, երբ հե ռուս տաե թե րով հա մա վա րա կա յին կա նոն
նե րի պահ պան ման, ինչ պես նաև հար ցի վե րա բեր յալ տե ղե
կատ վա կան հա ղոր դում նե րը բա վա րար մատ չե լի չէին հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար։ Որ պես հետ ևանք՝ 
նշվա ծը ոչ միայն խախ տեց հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան
ձանց՝ տե ղե կատ վութ յան և  հա ղոր դակ ցութ յան մատ չե լիու
թյան ի րա վուն քը, այլև ա ռա վել վտան գեց նրանց ա ռող ջու
թյան ի րա վուն քը118։

ՄԻԱՎ-ով ապ րող և թմ րա մի ջոց օգ տա գոր ծող կա նանց 
ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե րը ՔՈՎԻԴ-19-ի ժա մա-
նակ119

 Հա մա վա րա կի հետ ևան քով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու
թյու նում վե րապ րո ֆի լա վոր վե ցին ՄԻԱՎով ապ րող ան ձանց 
բազ մապ րո ֆիլ հի վան դա նո ցա յին ծա ռա յութ յուն ներ տրա
մադ րող120 եր կու բժշկա կան կենտ րոն ներ` «« Սուրբ Գ րի գոր 

118 Ըստ ««Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության 
կենտրոն» ՀԿի

119 «Փինք» ՀԿի վերլուծության համաձայն

120 Տե՛ս ՀՀ առողջապահության նախարարի 2019 թվականի մայիսի 21ի № 1279Լ որոշումը
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 Լու սա վո րիչ» բժշկա կան կենտ րոն» և «« Նորք» ին ֆեկ ցիոն 
հի վան դութ յուն նե րի ազ գա յին կենտ րոն» ՓԲ ըն կե րութ յուն
նե րը՝ որ պես բա ցա ռա պես ՔՈՎԻԴ19ով վա րակ ված ան
ձանց բժշկա կան սպա սար կումն ի րա կա նաց նող բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն ներ։ 

 Հա մա վա րա կի ըն թաց քում ՄԻԱՎով ապ րող կա նանց հա մար 
լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ ներ ա ռա ջա ցան բժշկա կան օգ նութ յան 
և ս պա սարկ ման հար ցե րում, իսկ ո րոշ դեպ քե րում էլ այդ օգ
նութ յունն ու սպա սար կումն ի րա կա նաց նելն առ հա սա րակ 
անհ նար դար ձավ՝ վտան գե լով վեր ջին նե րիս ա ռող ջութ յան, 
իսկ ո րոշ դեպ քե րում էլ կյան քի ի րա վուն քը121։ 

 Պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար բժշկա կան օգ
նութ յան և ս պա սարկ ման շրջա նակ նե րում122 ար տա հի վան
դա նո ցա յին պայ ման նե րում ցու ցա բեր վող ման կա բար ձա գի
նե կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, որ պես կա նոն, տրա մադր վում 
են տա րած քա յին սպա սարկ ման սկզբուն քով։  Միև նույն ժա
մա նակ նշված կար գա վո րու մը չի խո չըն դո տում կնոջն իր 
բնա կա վայ րի վար չա կան տա րած քի շրջան նե րում ի րեն սպա
սար կող ման կա բարձգի նե կո լո գի ընտ րե լու՝ ան կախ մինչ այդ 
կա տար ված տե ղա մա սա յին կցում նե րից։ ՄԻԱՎով ապ րող 
կա նայք, սա կայն, հիմ նա կա նում նա խընտ րում են հաշ վառ վել 
ի րենց տե ղա մա սա յին պո լիկ լի նի կա նե րից դուրս՝ վա խե նա լով 
հա մայն քում ի րենց կար գա վի ճա կի բա ցա հայտ ման հետ ևան
քով խտրա կա նութ յան են թարկ վե լուց։

 Հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված տե ղա շար ժի սահ մա նա
փա կում նե րը սե ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան ծա ռա յութ յուն
նե րի հա սա նե լիութ յան լուրջ խո չըն դոտ ներ են ա ռա ջաց րել123 

121 Ըստ «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» սոցիալական ՀԿի տվյալների

122 Տե՛ս հղմամբ՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=153288 

123 Տե՛ս հղմամբ՝ https://bit.ly/3jwlaFT

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=153288
https://bit.ly/3jwlaFT
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հատ կա պես ՄԻԱՎով ապ րող մար զաբ նակ կա նանց հա մար, 
ո րոնք հաշ վառ ված էին և  ծա ռա յութ յուն ներ էին ստա նում Եր
ևա նում։  Տե ղա շարժ ման սահ մա նա փա կում նե րի ժա մա նակ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի սա կա վութ յան, միջ մար զա յին 
ճա նա պարհ նե րի փակ լի նե լու հետ ևան քով ա ռա վել դժվար է 
ե ղել ամս վա մեջ մեկեր կու ան գամ, իսկ ար դեն հղիութ յան 30
32 շա բա թից սկսած՝ ա վե լի հա ճախ այ ցե լել գի նե կո լո գի։

Ար տա կարգ դրութ յան ի րա վի ճա կի պայ ման նե րում  Հա յաս
տա նի  Հան րա պե տութ յան տա րած քից դուրս գտնվող ՀՀ քա
ղա քա ցի նե րը հնա րա վո րութ յուն չու նեին վե րա դառ նա լու և 
ս տա նա լու պե տութ յան կող մից վեր ջին նե րիս հա մար կեն սա
կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող հա կա ռետ րո վի րու սա յին (ՀՌՎ) 
դե ղո րայ քը։ Ա վե լին՝ ՀՀ պա րե տի ո րոշ մամբ124 սահ ման վել էր 
ցա մա քա յին տրանս պոր տով դե ղա մի ջոց նե րի ար տա հան ման 
ար գելք, ին չը հնա րա վո րութ յուն չէր ըն ձե ռում  Հա յաս տա նից 
ու ղար կե լու դե ղո րայքն ու այդ պես ա պա հո վե լու բուժ ման 
ա նընդ հա տութ յունն ու շա րու նա կա կա նութ յու նը։ «Ի րա կան 
աշ խարհ, ի րա կան մար դիկ» սո ցիա լա կան ՀԿի ա ռա ջար
կով ՀՀ պա րե տի ո րոշ ման մեջ կա տար վել են փո փո խութ յուն
ներ, և  կազ մա կեր պութ յու նը, ստա նա լով ար տա հան ման հա
մար դրա կան եզ րա կա ցութ յուն, կա րո ղա ցել է ա պա հո վել ՀՀ 
տա րած քից դուրս գտնվող իր շա հա ռու ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի՝ 
ՀՌՎ դե ղո րայ քի ըն դուն ման ա նընդ հա տութ յունն ու շա րու
նա կա կա նութ յու նը։ Նշ վա ծը, սա կայն, խնդրի տե ղա յին լու
ծում է ե ղել միայն, մինչ դեռ անհ րա ժեշտ էր պե տութ յան կող
մից հստակ քա ղա քա կա նութ յան և  գոր ծի քա կազ մե րի մշա
կում և  ներ դրում, ո րով կա րող էր ա պա հով վել ինչ պես հան
րա պե տության տա րած քում, այն պես էլ հան րա պե տութ յան 
տա րած քից դուրս գտնվող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ 
ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րը։

124 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.gov.am/files/docs/4301.pdf 

https://www.gov.am/files/docs/4301.pdf
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 Հա սա րա կութ յան մեջ թմրա մի ջոց օգ տա գոր ծող (ԹՕ) ան
ձանց և  ա ռա վե լա պես ԹՕ կա նանց նկատ մամբ առ կա խա
րանն ու խտրա կա նութ յու նը նպաս տա վոր պայ ման ներ են 
ստեղ ծում նրանց ա ռա վել մե կու սաց ման հա մար։ Խտ րա կա
նութ յան են թարկ վե լու, վատ վե րա բեր մուն քի ար ժա նա նա լու, 
պե տութ յան պատ ժո ղա կան քա ղա քա կա նութ յան, ինչ պես 
նաև վստա հութ յան պա կա սի պատ ճա ռով ԹՕ կա նայք շատ 
հա ճախ չեն դի մում ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն
ներ։ Այդ պատ ճա ռով էլ մինչ օրս նույ նիսկ պաշ տո նա կան վի
ճա կագ րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս հաս կա նա լու 
հան րա պե տութ յան տա րած քում թմրա մի ջոց օգ տա գոր ծող 
կա նանց ի րա կան ցու ցա նի շը։

 Հան րա պե տութ յան նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն նե րի կող
մից ի րա կա նաց վող հաշ վառ ման հա մա ձայն125՝ 2019 թվա
կա նի դեկ տեմ բե րի 31ի դրութ յամբ նար կո լո գիա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի կող մից հաշ վառ ված ան ձանց թի վը ե ղել է 7209, 
ո րոն ցից միայն 132ն  են կա նայք126, մինչ դեռ ո լոր տա յին ՀԿ
նե րի դի տար կում ներն ու հա մայն քի հետ կա տար վող աշ խա
տանք նե րը վկա յում են, որ պաշ տո նա կան ցու ցա նիշ նե րը բա
վա կան հե ռու են ի րա կան տվյալ նե րից։

Նշ վա ծը ոչ միայն խնդրա հա րույց է հստակ ցու ցա նիշ նե րի բա
ցա կա յութ յան, այլև ԹՕ կա նանց՝ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յան ա պա հով ման տե սանկ յու նից։ 

ՀՀում « Մե թա դո նա յին փո խա րի նող բուժ ման տրա մադ րում 
ա փիո նա տիպ նյու թե րից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձանց» 
ծրա գի րը ներդր վել է 2009 թվա կա նից127։ ՄՓ բու ժու մը` hա
մակց ված սո ցիալհո գե բա նա կան վե րա կանգ նո ղա կան աշ

125 Տե՛ս հղմամբ՝ https://nih.am/assets/pdf/atvk/715ac161f26e6854497089c9b5b40b4e.pdf 

126 44 կին հաշվառված է ափիոնատիպ նյութերի, և 88 կին՝ կանաբինոիդների խմբի 
թմրամիջոցների օգտագործման համար

127 Տե՛ս հղմամբ՝ https://nih.am/assets/pdf/atvk/715ac161f26e6854497089c9b5b40b4e.pdf

https://nih.am/assets/pdf/atvk/715ac161f26e6854497089c9b5b40b4e.pdf
https://nih.am/assets/pdf/atvk/715ac161f26e6854497089c9b5b40b4e.pdf
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խա տանք նե րի հետ, կար ևոր վում է ինչ պես ա փիո նա տիպ 
նյու թե րից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձանց ա ռող ջա կան, 
հո գե բա նա կան և  սո ցիա լա կան վի ճա կի բա րե լավ ման, այն
պես էլ վնա սի նվա զեց ման հար ցում զգա լիո րեն դրա կան128 
արդ յունք ա պա հո վե լու տե սանկ յու նից։ Ու սում նա սի րութ յուն
նե րը ցույց են տա լիս, որ ՄՓ բու ժու մը միա ժա մա նակ նվա
զեց նում է պա ցիենտ նե րի կող մից թմրա մի ջոց նե րի գոր ծա
ծու մը, ՄԻԱՎով վա րակ վե լու ռիս կա յին վար քա գիծն ու դրա 
հա վա նա կա նութ յու նը129։  Հա յաս տա նում, սա կայն, փաս տա ցի 
ՄՓ բու ժու մը հա մակց ված չէ սո ցիալհո գե բա նա կան վե րա
կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րի հետ։ Արդ յուն քում, ան ձի 
լիար ժեք վե րա կանգ նում և  վե րաին տեգ րում տե ղի չի ու նե
նում, ինչն ա ռա վել խո ցե լի է դարձ նում ԹՕ կա նանց տար բեր 
ճգնա ժա մե րի, այդ թվում՝ հա մա վա րա կի ըն թաց քում։

Առ հա սա րակ, հան րա պե տութ յու նում ՄՓ բու ժու մը հա սա նե լի 
է միայն ե րեք քա ղաք նե րում՝ Եր ևա նում, Գ յում րիում և  Վա
նա ձո րում՝ հա մա պա տաս խա նա բար « Կախ վա ծութ յուն նե րի 
բուժ ման ազ գա յին կենտ րոն», «Գ յում րիի հո գե կան ա ռող
ջութ յան կենտ րոն» և « Լո ռու հո գեն յար դա բա նա կան դիս
պան սեր» ՓԲ ըն կե րութ յուն նե րում։  Հետ ևանքն այն է ե ղել, որ 
նշված ե րեք քա ղաք նե րից դուրս՝ այլ մար զե րում բնակ վող և 
ՄՓ բուժ ման ծրագ րում նե րառ ված կա նայք մի շարք դեպ քե
րում կա՛մ ուղ ղա կի չեն կա րո ղա ցել, կա՛մ մեծ դժվա րութ յամբ 
են կա րո ղա ցել հաս նել հա մա պա տաս խան մարզ և ս տա նալ 
մե թա դոն, ինչն էլ վտան գել է նրանց բուժ ման շա րու նա կա
կա նութ յու նը։

128 Տե՛ս մանրամասն «Substitution Maintenance Therapy in the Management of Opioid 
Dependence and HIV/AIDS Prevention», WHO/UNODC/UNAIDS position paper

129 Տե՛ս մանրամասն «Factors Associated with Methadone Maintenance Treatment Retention 
Among StreetRecruited Injection Drug Users», Robert E. Booth., Karen F. Corsi, Susan K. Mikulich
Gilbertson, 2003
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ԼԲՏՔ կա նանց ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե րը 
ՔՈՎԻԴ-19-ի ժա մա նակ130

ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի պատ ճա ռով հայ տա րար ված ար
տա կարգ դրութ յան ռե ժի մի սահ մա նա փա կում նե րով պայ
մա նա վոր ված՝ բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լը 
խնդրա հա րույց է ե ղել ԼԲՏ կա նանց հա մար, քա նի որ ո րոշ 
փոքր գյու ղա կան հա մայնք նե րում պո լիկ լի նի կա չի ե ղել, իսկ 
այն հա մայնք նե րում, որ տեղ կան պո լիկ լի նի կա ներ, խտրա
կա նութ յան են թարկ վե լու հար ցը սե ռա կան կողմ նո րոշ ման 
պատ ճա ռով շատ հա վա նա կան է։  Բա ցի այդ՝ առ կա է ե ղել 
բժշկա կան գաղտ նի քի բա ցա հայտ ման, անձ նա կան տվյալ նե
րի հրա պա րա կայ նաց ման վտանգ: Ա վե լին՝ մար զե րում գրան
ցում ու նե ցող ան ձինք հա մա վա րա կի ժա մա նակ տրանս
պոր տա յին մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յան ու տե ղա շարժ ման 
սահ մա նա փա կում նե րի պատ ճա ռով չեն կա րո ղա ցել պո լիկ լի
նի կա յի անվ ճար ծա ռա յութ յու նից օգտ վել։  Դի մակ նե րի ու այլ 
դե ղո րայք նե րի թան կաց մա նը զու գա հեռ ան ձինք ու նե ցել են 
նաև ռե սուրս նե րի սղութ յուն131։

Ըն տա նի քի ան դամ նե րից ու հա րա զատ նե րից ա ջակ ցու թյուն 
ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն չու նե նա լով՝ ԼԲՏՔ կա նայք, 
ՔՈՎԻԴ19ով պայ մա նա վոր ված, դժվա րութ յուն ներ են ու նե
ցել նաև ա ռող ջա պա հա կան կա րիք նե րը հո գա լու հար ցե րում։ 
 Հա մա վա րա կի ըն թաց քում բուժ հաս տա տութ յուն նե րում նաև 
մաս նա գի տա կան ռե սուրս նե րի պա կա սի խնդիր է ե ղել, ո րը 
խան գա րել է ո րակ յալ ու արդ յու նա վետ բու ժօգ նութ յուն ստա
նա լուն, իսկ, ընդ հան րա պես, հա սա նե լիութ յան խնդիր է ա ռա
ջաց րել բնակ չութ յան, այդ թվում՝ ԼԲՏՔ կա նանց հա մար։ 

Ար տա կարգ դրութ յան շրջա նում հատ կա պես խո ցե լի են 

130 «Փինք» ՀԿի վերլուծության համաձայն

131 Արձանագրվել է «Փինք» ՀԿի կողմից



103

դար ձել այն տրանս* կա նայք, ո րոնք ստա նում էին հոր մո նա
յին թե րա պիա՝ որ պես նա խա պատ րաս տութ յուն սե ռի և/ կամ 
գեն դե րի փո փոխ ման գոր ծըն թաց նե րին։ 

 Հարկ է նշել նաև, որ ՏՍՄԻ հանձ նա ժո ղո վը եզ րա կաց րել է, 
որ պե տութ յան հա մար կան ո րոշ էա կան պար տա վո րութ յուն
ներ, ո րոնք են թա կա են կա տար ման՝ ան կախ ռե սուրս նե րի 
սա հա մա փա կում նե րից, մաս նա վո րա պես ա ռանց խտրա կա
նութ յան ա պա հո վել ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն
նե րի, ապ րանք նե րի և  ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յան 
ի րա վուն քը, հատ կա պես խո ցե լի և  մար գի նա լաց ված խմբե
րի հա մար, տրա մադ րել սահ ման վող հիմ նա կան դե ղե րը132, 
ա պա հո վել ա ռող ջա պա հա կան բո լոր հաս տա տութ յուն նե րի, 
ապ րանք նե րի և  ծա ռա յութ յուն նե րի ար դար բաշ խու մը133: 
Այս պա րա գա յում ակն հայտ է դառ նում, որ հա մընդ հա նուր 
խա րա նի և խտ րա կա նութ յան պայ ման նե րում ԼԲՏՔ կա նայք 
ո րոշ դեպ քե րում զրկվել են բժշկա կան օգ նութ յու նից և ս պա
սար կու մից, նրանց հա մար ան հա սա նե լի են դար ձել ա ռող
ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րը, իսկ հնա րա վո րութ յան 
դեպ քում չի ա պա հով վել մատ չե լիութ յուն։  Հետ ևանքն այն 
է, որ ԼԲՏՔ կա նանց ֆի զի կա կան և  հո գե բա նա կան ա ռող
ջութ յա նը վնաս է պատ ճառ վել, ոտ նա հար վել է վեր ջին նե րիս 
ա ռող ջութ յան պահ պան ման ի րա վուն քը134։

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ

  Կա նայք առ հա սա րակ խո ցե լի են բռնութ յան և խտ րա
կա նութ յան են թարկ վե լու տե սանկ յու նից, սա կայն հաշ ման
դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք կրկնա կի խո ցե լի են նախ ի րենց 

132 Հիմնական դեղերի վերաբերյալ  Ա ՀԿ ի  գ ործողությունների ծրագրի համաձայն

133 Տե՛ս ՄԱԿի Տնտեսական սոցիալական և մշակութային իրավունքների հանձնաժողով, 
«Տնտեսական սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի 
իրականացման ընթացքում ծագող էական խնդիրները» թիվ 14 ընդհանուր մեկնաբանությունն 
առողջության հնարավորինս բարձր չափորոշչից օգտվելու իրավունքի մասին, E/C.12/2000/4 (2000)։

134 Արձանագրումն՝ ըստ «Փինք» ՀԿի
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սե ռի, ա պա նաև հաշ ման դա մութ յան պատ ճա ռով։  Հա մա վա
րակն է՛լ ա վե լի ակն հայտ է դարձ րել առ կա խնդիր նե րը, ուղ
ղա կի և  ա նուղ ղա կի կեր պով ան հա մա չա փո րեն ա վե լի բա ցա
սա կան ազ դե ցութ յուն135 է ու նե ցել հաշ ման դա մութ յուն ու նե
ցող կա նանց վրա։ 

-  Մի շարք դեպ քե րում բժշկա կան հաս տա տութ յուն ներն 
առ հա սա րակ ծա ռա յութ յուն ներ չեն տրա մադ րել հաշ ման դա
մութ յուն ու նե ցող կա նանց՝ պայ մա նա վոր ված այդ ծա ռա յու
թյուն նե րի ի րենց դի տարկ մամբ ոչ հրա տապ լի նե լով։  Միա ժա
մա նակ նաև սե ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
ո լոր տում ծա ռա յութ յուն նե րը դեռևս շա րու նա կում են հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց հա մար մնալ ոչ նե րա ռա
կան, հա սա նե լի և  մատ չե լի136։

-  Հաշ վի առ նե լով հան րա պե տութ յան տա րած քում հար
մա րե ցում նե րի սա կա վութ յունն ու ո րոշ դեպ քե րում նաև բա
ցա կա յութ յու նը՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող շատ կա նայք և  
աղ ջիկ ներ ա ռօր յա յում չէին կա րող տնից դուրս գալ և  այ ցե լել 
բուժ հաս տա տութ յուն ներ ա ռանց ու ղեկ ցո ղի, տան ան դա մի։ 
 Հետ ևանքն այն էր, որ ար տա կարգ դրութ յան պայ ման նե
րում գոր ծող հա մընդ հա նուր սահ մա նա փա կում նե րը մի շարք 
դեպ քե րում ուղ ղա կիո րեն խախ տե ցին հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րից 
օգտ վե լու ի րա վուն քը137։

-  Հա մա վա րա կի ըն թաց քում մի շարք դեպ քե րում ոչ ի րա
վա չա փո րեն խախտ վել է ՄԻԱՎով ապ րող, ինչ պես նաև ԹՕ 

135 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/NEW_UNPRPD_UNFPA_
WEI__The_Impact_of_COVID19_on_Women_and_Girls_with_Disabilities.pdf 

136 Ըստ ««Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության 
կենտրոն » ՀԿի

137 Ըստ ««Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության 
կենտրոն» ՀԿի

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/NEW_UNPRPD_UNFPA_WEI_-_The_Impact_of_COVID-19_on_W
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/NEW_UNPRPD_UNFPA_WEI_-_The_Impact_of_COVID-19_on_W
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կա նանց ա ռող ջութ յան պահ պան ման ի րա վուն քը138։  Մաս նա
վո րա պես տե ղա շարժ ման խիստ սահ մա նա փա կում նե րի ժա
մա նա կա հատ վա ծում ԹՕ կա նայք, ՄՓ բուժ ման աշ խար հա
գրա կան ան հա սա նե լիութ յամբ պայ մա նա վոր ված, մի շարք 
դեպ քե րում չեն կա րո ղա ցել ստա նալ այն։

 Ար տա կարգ դրութ յան շրջա նում հատ կա պես խո ցե լի 
դար ձած այն տրանս* կա նայք, ո րոնք ստա նում էին հոր մո
նա յին թե րա պիա՝ որ պես նա խա պատ րաս տութ յուն սե ռի և/ 
կամ գեն դե րի փո փոխ ման գոր ծըն թաց նե րին, ի րադ րութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված, այլևս չեն կա րո ղա ցել ձեռք բե րել բա վա
րար ռե սուրս ներ՝ շա րու նա կե լու թե րա պիա յի ըն թաց քը, ո րը 
կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նի նրանց հա մար139։

  Գոր ծազր կութ յան հետ ևան քով գյու ղա կան հա մայնք նե
րում բնակ վող ԼԲՔ կա նայք ու տրանս* ան ձինք խու սա փել 
են գնալ ի րենց հա մայնք նե րում զննման, քա նի որ վստահ չեն 
ե ղել, որ տե ղի բժիշկ նե րը կպահ պա նեն բժշկա կան գաղտ
նի քը։ Տ րանս ան ձինք, ո րոնք զբաղ վել են սե ռա կան ծա ռա
յութ յուն ներ մա տու ցե լով, հայտն վել են ա վե լի բարդ ի րա վի
ճա կում։  Կորց նե լով այ ցե լու նե րին՝ նրանք ստիպ ված են ե ղել 
դա դա րեց նել հոր մո նալ թե րա պիան, ին չը հա վել յալ ա ռող ջա
կան խնդիր ներ է ա ռա ջաց րել։ Այ սինքն՝ պե տութ յան կող մից 
սո ցիալտնտե սա կան ո լոր տի ոչ զգա յուն քա ղա քա կա նութ յու
նը կա րող է որ պես հետ ևանք հան գեց նել ա ռող ջա պա հա կան 
խնդրի: 

138  Ըստ «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» սոցիալական ՀԿի

139 Տրանս դիաբետ ունեցող անձը համավարակի ընթացքում դժվարություններ է ունեցել՝ 
հիվանդանոց ներկայանալու ու ստանալու անհրաժեշտ դեղամիջոցը։ Դեղերը չընդունելու 
պատճառով անձը հայտնվել է կոմայի մե ջ:  Ք ՈՎԻԴ19ի ընթացքում տրանս անձը, ունենալով 
առողջական խնդիրներ, «Շտապ օգնություն» է կանչել, բայց եկել են ու գենդերային ինքնության 
պատճառով հրաժարվել են օգնելուց՝ խտրական վերաբերմունք դրսևորելով։ Բիսեքսո ւալ կինն 
անհրաժեշտություն է ունեցել յուրաքանչյուր ամիս հաճախելու էնդոկրինոլոգի, սակայն ՔՈՎԻԴ
19ի ընթացքում այդ գործընթացը խաթարվել է, իսկ երբ գնացել է հիվանդանոց, պարզվել է, 
որ բաժանմունքը չի գործում, և չի կարողացել օգտվել այդ ծառայությունից։ Հիշյալ դեպքերն 
արձան ագ րվել են «Փինք» ՀԿի կողմից:
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ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

1. Մ շա կել ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում ա ռող ջա
պա հա կան ո լոր տում պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան 
հստակ ու ղե նիշ ներ և  մե խա նիզմ ներ՝ հաշ վի առ նե լով 
նաև ՄԻԱՎով ապ րող, ինչ պես նաև ԹՕ կա նանց հա
տուկ կա րիք նե րը։

2. Յու րա քանչ յուր մար զում ու նե նալ առն վազն մեկ վե րա
պատ րաստ ված բժիշկհա մա ճա րա կա բան, ին չը հնա
րա վո րութ յուն կտա ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում 
ըն դու նե լու և  ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լու, ՀՌՎ դե ղո րայք 
տրա մադ րե լու ՄԻԱՎով ապ րող կա նանց ի րենց բնա
կութ յան վայ րի ժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րում:

3. Ընդ լայ նել նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն նե րի (այդ 
թվում՝ ՄՓԲ) աշ խար հագ րութ յու նը՝ դարձ նե լով հա սա
նե լի ՀՀ բո լոր մար զե րում։

4. Մ շա կել և  ներդ նել ԹՕ կա նանց հետ ի րա կա նաց վող 
սո ցիալհո գե բա նա կան վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յու
թյուն ներ՝ հիմն ված գեն դե րազ գա յուն և  ի րա վուն քա
հենք մո տեց ման վրա։

5. Զար գաց նել հա մա գոր ծակ ցութ յան մե խա նիզմ նե րը 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հա մայն քա հեն, 
մաս նա վո րա պես կա նանց տար բեր խմբե րի՝ նե րառ յալ 
ԼԲՏՔ կա նանց հետ աշ խա տող կազ մա կեր պութ յուն
նե րի հետ, երբ ի րա կա նաց վում են ճգնա ժա մի հաղ թա
հար ման կար ճա ժամ կետ մի ջո ցա ռում ներ, ինչ պես նաև 
մշա կել ար տա կարգ դրութ յան ըն թաց քում եր կա րա
ժամ կետ քա ղա քա կա նութ յուն, ո րը կլի նի նե րա ռա կան 
ու հաս ցեա կան կա նանց տար բեր խո ցե լի խմբե րի՝ նե
րառ յալ ԼԲՏՔ կա նանց հա մար:

6. Ըն դու նել խտրա կա նութ յու նը կան խար գե լող, ինչ պես 
նաև ար գե լող` քա ղա քա ցիա կան, վար չա կան և ք րեա
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կան պա տաս խա նատ վութ յուն սահ մա նող ա ռան
ձին հա մա պար փակ օ րենսդ րութ յուն, ո րը կա պա հո վի 
խտրա կա նութ յու նից պաշտ պան ված լի նե լու ան ձի ի րա
վուն քը նաև սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և  գեն դե րա յին 
ինք նութ յան հիմ քով:

7. Մ շա կել ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում պե տութ յան 
քա ղա քա կա նութ յուն՝ հաշ վի առ նե լով հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող կա նանց կա րիք ներն ու ներգ րա վե լով նրանց 
ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում։

8. Ա պա հո վել տե ղե կատ վութ յան մատ չե լիութ յու նը հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար՝ հատ կա պես 
ա պա հո վե լով հա մա վա րա կի վե րա բեր յալ հան րա յին 
ա ռող ջա պա հա կան մի ջո ցա ռում նե րի մա սին տե ղե
կատ վութ յան մատ չե լիութ յու նը հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող տար բեր խմբե րի ան ձանց հա մար։

9. Գոր ծուն մե խա նիզմ ներ ներդ նել հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց խնա մա կալ նե րի, օգ նա կան նե րի և 
վս տա հե լի ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րի ա ջակ ցու
թյունն ա պա հո վե լու հա մար։

10. Սե ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր
տում ծա ռա յութ յուն նե րը դարձ նել նե րա ռա կան, հա սա
նե լի և  մատ չե լի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց և  
աղ ջիկ նե րի հա մար։

4.3. ՔՈՎԻԴ-19-ի ազ դե ցութ յու նը 

ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված140 

կա նանց ի րա վունք նե րի վրա

 Ֆի զի կա կան և  հո գե բա նա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա

140 Ըստ «Կանանց աջակցման կենտրոն», «Կանանց իրավունքների կենտրոն», «Փինք», 
«Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿների վերլուծությունների
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վուն քը ան ձի հիմ նա րար ի րա վունք նե րից մեկն է։ Այս ի րա
վուն քի պաշտ պա նութ յան հա մա տեքս տում պե տութ յան 
մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րից է կան խար գե լել ան
հա տի ֆի զի կա կան և  հո գե բա նա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան 
ի րա վուն քի խախ տու մը այլ ան ձանց կող մից141, թույլ չտալ 
ոտնձ գութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը՝ ծե ծը, ա ռող ջութ յա նը 
վնաս պատ ճա ռե լը, հար վա ծե լը, այլ ներ գոր ծութ յու նը ան ձի 
մարմ նի նկատ մամբ։  Միա ժա մա նակ, պե տութ յու նը պետք է 
մե խա նիզմ ներ ստեղ ծի այս ի րա վուն քի խախ տու մը վե րաց
նե լու նպա տա կով, օ րի նակ՝ հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու
թյուն նե րը քրեա կա նաց նե լով և  տու ժո ղին պատ ճառ ված 
վնա սի դի մաց փոխ հա տու ցե լով142:  Հարկ է նշել, որ ան ձի ֆի
զի կա կան և  հո գե բա նա կան ան ձեռնմ խե լիութ յու նը պաշտ
պան վում է մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան քի, պատ վի ու 
բա րի համ բա վի ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քի ներ քո143: 
 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն (ՄԻԵԴ) իր 
ո րո շում նե րում դիր քո րո շում է հայտ նել, որ մաս նա վոր ան
հատ նե րի ոտնձ գութ յուն նե րից ան ձի ֆի զի կա կան և  հո գե բա
նա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան 
կա պակ ցութ յամբ իշ խա նութ յուն ներն ու նեն պո զի տիվ պար
տա կա նութ յուն՝ ստեղ ծել և  ա պա հո վել ի րա վա կան նոր մե րի 
պատ շաճ շրջա նակ, ո րը թույլ կտա մարդ կանց պաշտ պա նել 
մաս նա վոր ան ձանց կող մից բռնի գոր ծո ղութ յուն նե րից144։

Ապ րի լի 20ին ԵԽ « Կա նանց դեմ բռնութ յան և  ըն տա նե կան 
բռնութ յան կան խար գել ման և դ րա դեմ պայ քա րի մա սին» 

141 Տե՛ս CAT, General comment No. 3. A v United Kingdom, No. 25599/94, Rep. 1996VI, judge
ment of 23 September 1998.

142 Տե՛ս Blanco Abad v Spain, CAT Communication No. 59/1996, 14 May 1998, Members of the 
Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses v Georgia, op. cit., §97. CAT, General comment No. 
2.; Torture in International Law, a guide to jurisprudence, Association fo r the Prevention of Torture, 
page 72.

143 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 31. European Convention on Human Rights, Article 8։

144 Տե՛ս Osman v. the United Kingdom, §§ 128130; Bevacqua and S. v. Bulgaria, § 65; Sandra 
Jankovi ć v. Croatia, § 45; A v. Croatia, § 60; Đorđević v. Croatia, §§ 141143; Söderman v. Sweden 
[GC], § 80.
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կոն վեն ցիա յի կո մի տեն հրա պա րա կեց հռչա կա գիր կոն վեն
ցիա յի դրույթ նե րի կի րառ ման վե րա բեր յալ ՔՈՎԻԴ19 հա մա
վա րա կի շրջա նում:  Հա մա ձայն հռչա կագ րի` պե տութ յուն նե
րը պետք է ձեռ նար կեն հա մա կարգ ված և  հո լիս տիկ/ամ բող
ջա կան մո տե ցում ըն տա նե կան բռնութ յա նը ՔՈՎԻԴ19 հա
մա վա րա կի շրջա նում: Հռ չա կա գիրն ա ռա ջար կում է հա մա լիր 
քա ղա քա կա նութ յան մո դել պե տութ յուն նե րի հա մար, ո րոն ցով 
ա ռաջ նորդ վե լը կօգ նի վեր ջին նե րիս ա ջակ ցե լու և  պաշտ պա
նե լու ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված կա նանց և  ան չա
փա հաս նե րին ՔՈՎԻԴ19ի շրջա նում145:

«Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա» ՀԿ
ն, ո րի ան դամ ներն են մի շարք հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յուն ներ, ա հա զան գում են146 ար տա կարգ դրութ յան 
շրջա նում ըն տա նե կան բռնութ յան և  սո ցիա լա կան խնդիր
նե րով պայ մա նա վոր ված ա ռաջ նա յին զան գե րի 30% (2020 
թվա կա նի մար տին) և 50% (2020 թվա կա նի ապ րի լին) ա ճի 
մա սին: 2020 թվա կա նի մար տի 16ից ապ րի լի 20ն  ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում  Կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր
պութ յուն ներն ար ձա նագ րել են  ըն տա նե կան բռնութ յան և 
 սո ցիա լա կան խնդիր նե րով պայ մա նա վոր ված 803 զանգ, ո րը 
շուրջ 30%ով ա վե լի է, քան նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա
կա հատ վա ծում ստաց ված ա հա զան գե րի ընդ հա նուր թի վը147: 

145 Տե՛ս հղմամբ՝ https://havasarinfohub.am/wpcontent/uploads/2021/01/19_UNFPA_DV_
COVID_19_2020_ARM.pdf

146 https://havasarinfohub. am/wpcontent/uploads/2021/01/19_UNFPA_DV_COVID_19_2020_
ARM.pdf

147 «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿն 2020 թվականի ապրիլին ունեցել է 79 առաջնային 
զանգ, որը 50%ով ավելի է, քան նախորդ տարվա նո ւյ ն ժա մա նակահատվածում ստացված 
զանգերի ընդհանուր թիվը: Սակայն կարևոր է նաև արձանագրել, որ զանգերի շուրջ 50%ը 
վերաբերո ւմ է ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց կողմից սոցիալական աջակցություն 
ստանալու հ նարավորություններին: ՀԿ վիճակագրության համաձայն, եթե շահառուների 
բողոքների  հ իման վրա 2018ին հարուցվել է 17 քրեական գործ, 2019ին՝ 32 քրեական գործ, 
ապա 2020ին  ընտանեկան բռնության մասին Կենտրոնի շահառուների ահազանգերով,  
նախապատրաստած նյութերի հի մա ն վրա հարուցվել է 43 քրեական գործ: Եթե 2019ին 
Կենտրոնի թեժ գծի ահազանգերի թիվը եղել է 716, ապա 2020ին թեժ գծի ահազանգերի թիվը 
ավելացել է՝ հասնելով 893ի, իսկ միայն 2 02 1ի առաջին կիսամյակին թեժ գծ ի ահազանգերի 
թիվը հատել է 392ի սահմանը: Ավելացել է նաև կենտրոնի «Ապահով տանը» ապաստանածների 
թիվը: Եթե 20 19 ի ն «Կանանց աջակցման կենտրոնի» կողմից ապաստան է տրամադրվել 40 
կնոջ և 56 երեխայի, ապա 2020ին 73 կին, 101 երեխա է ապաստանել կենտրոնի «Ապահով 

https://havasar-infohub.am/wp-content/uploads/2021/01/19_UNFPA_DV_COVID_19_2020_ARM.pdf
https://havasar-infohub.am/wp-content/uploads/2021/01/19_UNFPA_DV_COVID_19_2020_ARM.pdf
https://havasar-infohub.am/wp-content/uploads/2021/01/19_UNFPA_DV_COVID_19_2020_ARM.pdf
https://havasar-infohub.am/wp-content/uploads/2021/01/19_UNFPA_DV_COVID_19_2020_ARM.pdf


110

Ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց՝ պե տութ յան 
կող մից պատ վի րակ ված ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող մար
զա յին 10 կենտ րոն նե րը միա սին փետր վար, մարտ և  ապ րիլ 
ա միս նե րի ըն թաց քում ար ձա նագ րել են ըն տա նե կան բռնու
թյան 160 ա հա զանգ148: 

 Հա յաս տա նում ԸԲ են թարկ ված կա նանց ի րա վունք նե րի 
ի րաց ման մա սով  Կոա լի ցիա յի ան դամ կազ մա կեր պութ յուն
ներն ա ռանձ նաց րել ու ար ձա նագ րել են հետև յալ խնդիր նե րը. 

 Ար տա կարգ դրութ յան ռե ժի մի ժա մա նակ և դ րա նից հե
տո ևս ԸԲ են թարկ ված կա նանց կա րան տի նա յին հյու րա նո
ցա յին սեն յակ ներ չեն հատ կաց վել պե տութ յան կող մից՝ դրա
նով վտան գե լով ա պաս տա րան նե րում գտնվող այլ կա նանց և 
 մաս նա գետ նե րի ա ռող ջութ յու նը: 

 ԸԲ են թարկ ված կա նանց  Կոա լի ցիա յի ան դամ մի շարք 
ՀԿնե րում ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վութ յուն նե րը տրա
մադր վում էին հե ռա խո սով, պե տա կան մար մին նե րի հետ 
նա մա կագ րա կան կա պը հնա րա վո րինս կազ մա կերպ վում 
էր առ ցանց, պե տա կան մար մին նե րի հետ հան դի պում նե րը 
դար ձան առ ցանց: 

 Ըն դու նե լութ յուն ներ չէին կա տար վում պե տա կան մար
մին նե րում, մարդ կանց ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ա ռու
մով բա զում խնդիր ներ ա ռաջ ե կան՝ հիմ նա կա նում ժամ կետ
նե րի եր կա րաձգ ման ա ռու մով: 

 Բռ նութ յուն և  իշ խա նութ յուն կի րա ռո ղի հետ եր կար 
ժա մա նակ տա նը մնա լու հետ ևան քով է՛լ ա վե լի էին սրվում 

տներում»: Եթե 2019ին սոցիալական աջակցություն է մատուցվել 299 շահառուի, ապա 2020ին 
սո ցիալական աջակցություն ստացողների թիվը հասել է 565ի:

148 Տե՛ս հղմամբ՝ https://havasarinfohub.am/wpcontent/uploads/2021/01/19_UNFPA_DV_
COVID_19_2020_ARM.pdf
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բռնութ յուն ներն ու լար ված ի րա վի ճա կը կա նանց նկատ
մամբ149:  Շա հա ռու նե րից մի քա նի սը պնդել են, որ ոս տի կա
նութ յունն ա մեն կերպ փոր ձել է գոր ծին ըն թացք չտալ՝ ճնշում 
գոր ծադ րե լով կնոջ վրա՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ «եր կի րը ար
տա կարգ ի րա վի ճա կում է, իսկ դու ե կել, ա մուս նուցդ ես բո ղո
քում»150։  

 Կա նանց ի րա վունք նե րի խախ տում նե րին ո րոշ դեպ քե րում 
նպաս տում են նաև ԸԲ ո լոր տի օ րենսդ րութ յան բա ցե րը151: 
Այս պես՝ 

 2017 թվա կա նին ըն դուն ված «Ըն տա նի քում բռնութ յան 
կան խար գել ման, ըն տա նի քում բռնութ յան են թարկ ված ան
ձանց պաշտ պա նութ յան և  ըն տա նի քում հա մե րաշ խութ յան 
վե րա կանգն ման մա սին»152 օ րեն քի բա ցե րից մեկն այն է, 
որ առ կա չեն պար տա դիր ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղա կան 
մե խա նիզմ ներ ոս տի կա նութ յան կող մից:  Չեն ի րա կա նաց
վում ա ռանց ա հա զան գե րի պրո ֆի լակ տիկ այ ցե լութ յուն
ներ  խնդրա հա րույց և  բարձր ռիս կայ նութ յուն ու նե ցող ըն
տա նիք նե րին:  Նաև, կախ ված զգա յու նութ յան աս տի ճա նից, 
ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը չու նեն հարց վո ղի հետ 
հար ցազ րույց ներ անց կաց նե լու և  խոր քա յին խնդրի ու ռիս կի 
գնա հատ ման հմտութ յուն ներ:  Դա հատ կա պես ՔՈՎԻԴ19ի 
կան խար գել ման նպա տա կով ի րա կա նաց ված սահ մա նա փա
կում նե րի ժա մա նակ ա ռա վել քան անհ րա ժեշտ էր, քա նի որ 
կա նայք գտնվում էին նույն հար կի տակ բռնութ յուն կի րա ռո
ղի հետ, և  այլ կա ռույց նե րի հետ կապ հաս տա տելն ի րա կան 
խնդիր էր:

149 Ոսուցչուհին շարունակ բռնության է ենթարկվել սկեսուրի կողմից. ամեն անգամ առցանց 
դասը անցկացնելու պահին սկեսուրը միտումնավոր սկսել է բղավել՝ արհեստականորեն 
խանգարելով դասաժամը, ապա նվաստացնելով կնոջը՝ անջատել է ինտերնետի սարքը և թույլ 
չի տվել միացնել։ Դեպքն արձանագրվել է «Կանանց իրավունքների կենտրոն» ՀԿի կողմից:

150 Տվյալն ըստ՝ «Կանանց իրավունքների կենտրոն» ՀԿի

151 Օրենսդրական խնդիրներն արձանագրվել են «Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿի կողմից

152 Տե՛ս հղմամբ https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=118672 

https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=118672
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  Բա ցա կա յում են ԸԲ մա սով զբաղ վող ոս տի կա նութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման ու վեր ջի նիս գնա
հատ ման հստակ և  արդ յու նա վետ մե խա նիզմ նե րը, ինչ պես 
նաև ԸԲ դեպ քե րով զբաղ վող ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից
նե րի գեն դե րա յին զգա յու նութ յան առ կա յութ յան և/ կամ չա փե
լիութ յան գոր ծիք նե րը: Այս ա մենն ա ռա վել քան անհ րա ժեշտ 
է ոչ միայն ար տա կարգ, այլ նաև ցան կա ցած դրութ յուն նե րի 
ժա մա նակ՝ բռնութ յան են թարկ ված կա նանց հետ գրա գետ 
աշ խա տե լու հա մար: 

 Օ րեն քի մեջ առ կա «հա մե րաշ խութ յան հաս տա տում» 
եզ րույ թը խնդրա հա րույց է, քա նի որ հա մե րաշ խութ յուն հաս
տա տե լու ժա մա նակ ա ռա վել բարձր է ռիս կայ նութ յու նը, հատ
կա պես այն դեպ քե րում, երբ ըն տա նի քում բռնութ յան մա կար
դա կը խիստ բարձր է153: Այ սինքն՝ բռնութ յուն կի րա ռո ղին և 
բռ նութ յան են թար կող կնո ջը հաշ տեց նե լը կա րող է հե տա գա
յում հան գեց նել ա ռա վել ծանր հետ ևանք նե րի՝ ընդ հուպ մինչև 
կնաս պա նութ յան դեպ քե րի ա ճի, քա նի որ բռնա րա րի գոր
ծո ղութ յուն նե րի դեմ ոս տի կա նութ յուն բո ղոք ներ կա յաց նե
լու պա րա գա յում կի նը հա ճախ է՛լ ա վե լի է թի րա խա վոր վում 
բռնա րա րի կող մից:

 Օ րեն քով նա խա տես ված ա պաս տա րան ներ (ըն տա նե
կան բռնութ յան են թարկ ված ան ձի հո գա ծութ յան կենտ րոն
ներ), ո րոնք ԸԲ են թարկ ված նե րին և ն րանց խնամ քի տակ 
գտնվող ան ձանց՝ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում տրա
մադր վող անվ տանգ ժա մա նա կա վոր կա ցա րան ներ են, մար
զե րում դեռևս չեն գոր ծում:  Հատ կա պես հա մա վա րա կի ըն
թաց քում ա պաս տա րան գնա լը խնդիր էր, քա նի որ կա նայք 
ՔՈՎԻԴ19ի պայ ման նե րում նաև պի տի թես տա վոր վեին և 
 մուտք չգոր ծեին այն քան ժա մա նակ, մինչև կանց նեին թես
տա վոր ման և  մե կու սաց ման բո լոր փու լե րով:

153 Տե՛ս մանրամասն՝ ՄԱԿի Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման 
մասին կոմիտեի № 33րդ ընդհանուր հանձնարարականը
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ՔՈՎԻԴ-19-ի ազ դե ցութ յու նը ըն տա նե կան բռնութ յան 
դեպ քե րով քրեա կան գոր ծե րի նա խաքն նութ յան վրա

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը դեռևս 1993 թվա կա նին է 
միա ցել « Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե
րի վե րաց ման մա սին» ՄԱԿի կոն վեն ցիա յին՝ վա վե րաց նե լով 
այն, 2006ին ՀՀն ս տո րագ րել ու վա վե րաց րել է կոն վեն ցիա յի 
կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յու նը: 

ԸԲ են թարկ ված ան ձինք տու ժած կա նայք են, նրանց դա տա
վա րա կան կար գա վի ճա կը տու ժող է, իսկ տու ժո ղի ի րա վունք
նե րը պաշտ պան վում են ինչ պես ներ պե տա կան, այն պես էլ 
մի ջազ գա յին կար գա վո րում նե րով, փաս տաթղ թե րով, ո րոնք 
ե րաշ խա վո րում են տու ժող նե րի ի րա վունք նե րի արդ յու նա
վետ պաշտ պա նութ յու նը: 

Այս պես՝ քրեա կան ի րա վուն քի և  դա տա վա րութ յան շրջա
նակ նե րում տու ժո ղի վի ճա կի մա սին Եվ րո պա յի խորհր դի 
 Նա խա րար նե րի կո մի տեի « Տու ժո ղի կար գա վի ճա կը քրեա
կան ի րա վուն քի և  դա տա վա րութ յան շրջա նակ նե րում» հանձ
նա րա րա կանն ան դամ պե տութ յուն նե րի կա ռա վա րութ յուն
նե րի ու շադ րութ յունն է հրա վի րում այն հան գա ման քի վրա, 
որ քրեա կան ար դա րա դա տութ յան հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը 
պետք է լի նի հար ցում նե րի բա վա րա րումն ու տու ժող նե րի 
շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը154՝ հա մա ձայն « Հան ցա գոր ծու
թյուն նե րի և  իշ խա նութ յան չա րա շահ ման զո հե րի հա մար ար
դա րա դա տութ յան հիմ նա կան սկզբունք նե րի հռչա կագ րի»155, 
որ տեղ ամ րագր ված են հան ցա գոր ծութ յան զոհ դար ձած ան
ձանց շա հե րի պաշտ պա նութ յան այն նվա զա գույն չա փա նիշ
նե րը, ո րոնք պետք է ամ րագր վեն ազ գա յին օ րենսդ րութ յան 
մեջ:  Մաս նա վո րա պես հան ցա գոր ծութ յու նից տու ժած ան

154 Տե՛ս հղմամբ https://docs.cntd.ru/document/90199464 1985 թ.ի հունիսի 28ի № R (85) 11 
հանձնարարականը

155 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1897 ՄԱԿի Գլխավոր 
ասամբլեայի 1985 թվականի նոյեմբերի 29ի 40/34րդ բանաձևը

https://docs.cntd.ru/document/90199464
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1897
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ձանց հա մար պետք է ա պա հո վել ար դա րա դա տութ յան մատ
չե լիութ յուն և  ար դա րա ցի վե րա բեր մունք: 

Ե թե քրեա կան գոր ծե րով առ ցանց դա տա վա րութ յուն ներ կա
տա րե լը խնդրա հա րույց է, ա պա տե սա կա պի մի ջո ցով տու ժո
ղի կամ վկա յի հար ցաքն նութ յուն կա րե լի է ի րա կա նաց նել ըստ 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 209րդ1 հոդ վա ծի: 
« Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿն  միջ նոր դել էր, որ պես
զի կի րառ վի ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի վե րը 
հի շա տակ ված նոր դրույ թը:  Կա նան ցից մե կը միայ նակ էր հո
գում ան չա փա հաս ե րե խա նե րի բո լոր կա րիք նե րը, չէր աշ խա
տում, ֆի նան սա կան դժվա րին կա ցութ յան մեջ անհ նա րին էր 
դար ձել հե ռա վոր մար զից նրա տե ղա շարժ վե լը, ներ կա յա նա լը 
քննչա կան գոր ծո ղութ յան, բա ցի այդ,  Հա յաս տա նում ՔՈՎԻԴ
19ով պայ մա նա վոր ված, կա րան տին էր հայ տա րար ված, և 
 տու ժո ղի ֆի նան սա կան ծանր դրութ յան հան գա ման քով, ինչ
պես նաև քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջութ յան պահ պան ման սահ
մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման անհ րա ժեշ տութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված, միջ նոր դութ յուն էր կա տար վել կի րա ռել ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի նոր դրույ թը՝ 209րդը1: 
Տվ յալ դեպ քում, հիշ յալ ի րա վադ րույ թի 1ին մա սի 3րդ  կե տի 
հա մա ձայն, տե սա կա պով հար ցաքն նութ յու նը կա րող էր ի րա
կա նաց վել, քա նի որ «հար ցաքն նութ յան կա տա րումն անհ նա
րին է, կամ անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել նա խաքն նութ յան արդյու
նա վե տութ յու նը»: Իսկ առ հա սա րակ տե սա կա պի մի ջո ցով 
վկա յի և  տու ժո ղի հար ցաքն նութ յու նը կա րող է կա տար վել 
ե րեք դեպ քում, ե թե՝

1) վկան և  տու ժողն ա ռող ջա կան վի ճա կի կամ տա րի քի  
պատ ճա ռով չեն կա րող ներ կա յա նալ քրեա կան վա
րույթն ի րա կա նաց նող մար մին.

2) անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել վկա յի և  տու ժո ղի անվ տան
գութ յու նը.
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3) հար ցաքն նութ յան կա տա րումն անհ նա րին է, կամ 
անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել նա խաքն նութ յան արդ յու նա վե
տութ յու նը:

Այս դրույ թը, սա կայն, չի կի րառ վել՝ չնա յած մի քա նի միջ նոր
դութ յուն նե րին:

4.4. ՔՈՎԻԴ-19-ի ազ դե ցութ յու նը կա նանց ար դար 

դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի ի րաց ման վրա

 Դա տա կան պաշտ պա նութ յան և  ար դար դա տաքն նութ յան 
ի րա վունք նե րը ե րաշ խա վոր ված են ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 61
րդ և 63րդ  հոդ ված նե րով և  են թա կա չեն սահ մա նա փակ ման 
կամ կա սեց ման ար տա կարգ դրութ յան ժա մա նակ: «Ար տա
կարգ դրութ յան ի րա վա կան ռե ժի մի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7րդ 
 հոդ վա ծով սահ ման վել է, որ ար տա կարգ դրութ յան ժա մա նակ 
նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը չի կա րող 
խո չըն դո տել դա տա րան նե րի բնա կա նոն գոր ծու նեութ յու նը: 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում ար տա կարգ դրութ յան 
ժամ կե տը պար բե րա բար եր կա րաձգ վում էր:  Հետ ևանքն այն 
էր, որ քրեա կան գոր ծե րի վա րույթ նե րով օբ յեկ տիվ պատ ճառ
նե րով եր կա րաց վում էին գոր ծե րի քննութ յան ժամ կետ նե րը՝ 
բնա կա նա բար, հան գեց նե լով ող ջա միտ ժամ կետ նե րում մար
դու ի րա վուն քի խախտ ման գոր ծե րի քննութ յան: 

ՔՈՎԻԴ19 հա մա վա րա կի պայ ման նե րում բազ մա թիվ պե
տութ յուն ներ ստիպ ված էին, ի թիվս այլ ո լոր տա յին գոր ծի քա
կազ մե րի ներդր ման և/ կամ հա մա պա տաս խա նեց ման, փո
փո խութ յուն ներ կա տա րել նաև դա տա կան հա մա կար գի գոր
ծու նեութ յան մեջ։  Մի շարք պե տութ յուն ներ հա մա վա րա կի 
տա րած ման նախ նա կան փու լում փոր ձե ցին հնա րա վո րինս 
կրճա տել դա տա կան հա մա կար գում գոր ծե րի քննութ յան ընդ
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հա նուր քա նա կը՝ նա խա պատ վութ յուն տա լով «հրա տապ»156 
գոր ծե րով քննութ յուն նե րին։  Միա ժա մա նակ ո րոշ պե տութ յուն
ներ էլ ձեռ նա մուխ ե ղան հե ռա վար՝ տե սա կա պի կի րառ մամբ 
դա տա կան գոր ծե րի քննութ յա նը157:

Ի րա վա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան եվ րո պա կան հանձ նա
ժո ղո վը գտնում է, որ հատ կա պես քա ղա քա ցիա կան և  վար
չա կան դա տա վա րութ յուն նե րում դա տա րան նե րի կող մից 
է լեկտ րո նա յին ա պա ցույց նե րի ա վե լի լայն օգ տա գոր ծու մը, 
այդ թվում՝ տե սախ ցիկ նե րի մի ջո ցով վկա նե րի ցուց մունք 
վերց նե լը, կա րող է օգ նել հաղ թա հա րե լու ՔՈՎԻԴ19 հա մա
վա րա կով պայ մա նա վոր ված սահ մա նա փա կում նե րը158: 

2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 26ին  Բարձ րա գույն դա տա կան 
խոր հուր դը, հիմք ըն դու նե լով «Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում 
բնակ չութ յան պաշտ պա նութ յան մա սին» օ րեն քի 17րդ  հոդ
վա ծը,  Կա ռա վա րութ յան 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 11ի 
թիվ 1514Ն ո րո շու մը, « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան դա
տա կան օ րենս գիրք» սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 94րդ  հոդ վա
ծի 1ին մա սը, ո րո շեց  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան բո լոր 
դա տա րան նե րում տե սա ձայ նա յին հա ղոր դակ ցութ յան հնա
րա վո րութ յունն ա պա հո վող հա մա կար գի ներդր ման մի ջո ցով 
դա տա կան նիս տե րի մեկ նար կը հայ տա րար վե լուն պես, դա
տա վա րութ յան մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նութ յամբ, դա տա
կան նիս տերն ի րա կա նաց նել հե ռա վար/առ ցանց՝ բո լոր հա սա
նե լի է լեկտ րո նա յին հա վել ված նե րի կի րառ ման մի ջո ցով:

Ու թեև քա ղա քա ցիա կան ո րոշ գոր ծե րով հնա րա վոր դար
ձավ առ ցանց նիս տե րի անց կա ցու մը, այ դու հան դերձ, թե՛ հե

156 Օրինակ՝ Խորվաթիայում, Կիպրոսում և Դանիայում, տե՛ս. «Coronavirus Pandemic in the 
EU Fundamental Rights Implications: with a Focus on ContactTracing Apps», Fundamental Rights 
Agency, Bulletin No. 2, 21 մարտ  30 ապրիլ, 2020, էջ 28

157 Տե՛ս հղմամբ՝ https://www.osce.org/files/f/documents/5/5/469170.pdf 

158 Տե՛ս հղմամբ՝ shorturl.at/gsuHI

https://www.osce.org/files/f/documents/5/5/469170.pdf
http://shorturl.at/gsuHI
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տաքն նա կան ու նա խաքն նա կան մար մին նե րը, թե՛ քրեա կան 
գոր ծեր վա րող դա տա րան նե րը չան ցան առ ցանց աշ խա տան
քի՝ վկա յա կո չե լով քրեա կան դա տա վա րութ յան ի րա վուն քից 
բխող մե ղադր յա լի մի շարք ի րա վունք ներ:  Մաս նա վո րա պես 
մար դու ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի լիար ժեք ի րաց
ման տե սանկ յու նից, ո րը սահ ման ված է « Մար դու ի րա վունք
նե րի և  հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (ՄԻԵԿ) 6րդ  հոդ վա ծով, 
ՄԻԵԴն  ար ձա նագ րել է159, որ տե սա կա պի և  այլ մի ջոց նե րի 
օգ տա գոր ծու մը հե ռա վար դա տաքն նութ յուն անց կաց նե լու 
հա մար ինք նին չի խախ տում ՄԻԵԿը, այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ 
կերպ ի րա կա նաց վող գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում ամ բաս
տան յա լը պետք է կա րո ղա նա ա ռանց որ ևէ տեխ նի կա կան 
խո չըն դո տի հաս կա նալ, թե ինչ է կա տար վում դա տա րա նի 
դահ լի ճում, լսել և  տես նել դա տա կան նիս տի այլ մաս նա կից
նե րին:  Մե ղադր յա լը պետք է ու նե նա պաշտ պա նի հետ կոն ֆի
դեն ցիալ (գաղտ նի) հա ղոր դակց ման ի րա վունքն ի րաց նե լու, 
ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ մա նը և  բո լոր գոր ծո ղու
թյուն նե րին մաս նակ ցե լու բա վա րար հնա րա վո րութ յուն: Իսկ 
առ ցանց դա տա կան նիս տե րի մաս նակ ցութ յու նը հնա րա վոր 
է լիար ժեք չա պա հո վի ի րա վուն քի ի րաց ման այդ պա հանջ նե
րը, սա կայն պե տութ յու նը պատ շաճ ջա նա սի րութ յուն պետք է 
դրսևո րի՝ ա պա հո վե լու դա տա վա րա կան բո լոր կող մե րի ի րա
վունք նե րի ի րա ցու մը: 

4.5.  Սե ռա կան բռնութ յան քրեա կան գոր ծե րով 

ար դար դա տաքն նութ յան խնդիր նե րը 

ՔՈՎԻԴ-19-ի ժա մա նակ

Առ հա սա րակ սե ռա կան բռնութ յան դեպ քե րով160 հո գե բա նա

159 «Yevdokimov and Others v. Russia» դատական գործը հղմամբ. https://hudoc.echr.coe.
int/eng#{%22fulltext%22:[%22Yevdokimov%20and%20Others%22],%22documentcollection
id2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001160620%22]}

160 Տե՛ս մանրամասն հղմամբ. http://www.saccarmenia.org/files/uploads/SACCReportFinal.pdf 

 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Yevdokimov%20and%20Others%22],%22documentcollect
 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Yevdokimov%20and%20Others%22],%22documentcollect
 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Yevdokimov%20and%20Others%22],%22documentcollect
http://www.saccarmenia.org/files/uploads/SACCReportFinal.pdf
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կան տրավ մա յի տե սանկ յու նից հատ կա պես ծանր է բռնու
թյան են թարկ ված ան ձանց հա մար ա ռե րես ման գոր ծըն թա ցը 
բռնա րա րի հետ։  Գի տակ ցե լով, որ ա ռե րես հար ցաքն նու
թյունն ան ձի ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի ա պա հով
ման կար ևոր ե րաշ խիք նե րից է, այ նո ւա մե նայ նիվ, կող մե րի 
ի րա վունք նե րի հա վա սա րակշռ ման տե սանկ յու նից դա տաի
րա վա կան հա մա կար գի պար տա կա նութ յունն է չե զո քաց նել 
տու ժո ղին տրավ մա յի են թար կող ի րադ րութ յուն նե րը։  Դա
տաի րա վա կան հա մա կար գի այս պար տա կա նութ յու նը գոր
ծում է ան կախ ար տա կարգ և/ կամ ճգնա ժա մա յին ի րա վի
ճակ նե րից։

ՄԻԵԴը «Ս.Ն.ն  ընդ դեմ Շ վե դիա յի»161 նա խա դե պա յին ո րոշ
մամբ հստակ ընդգ ծել է, որ սե ռա կան բռնութ յա նը վե րա բե
րող քրեա կան գոր ծե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մեկն 
այն է, որ նման դա տա վա րութ յուն նե րը կա րող են տու ժո ղի 
հա մար ծանր փոր ձութ յուն դառ նալ, հատ կա պես երբ վեր ջինս 
ա ռանց իր ցան կութ յան ա ռե րես վում է ամ բաս տան յա լի հետ։ 
 Սա ա վե լի զգա լի է դառ նում ան չա փա հաս նե րի դեպ քում։ 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր քո րոշ մամբ՝ սե ռա կան բռնու
թյա նը վե րա բե րող վա րույթ նե րում մե ղադր յա լի ար դար դա
տաքն նութ յան ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ման հար ցը ո րո շե լիս 
պետք է հաշ վի առ նել են թադր յալ տու ժո ղի անձ նա կան և  ըն
տա նե կան կյան քը հար գե լու ի րա վուն քը, և  սե ռա կան բռնու
թյան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նող ո րո շա կի մի ջոց ներ 
պետք է ձեռ նարկ վեն, պայ մա նով, որ նման մի ջոց նե րը հա վա
սա րակշռ վեն պաշտ պա նա կան կող մի ի րա վունք նե րի արդ
յու նա վետ ի րաց մամբ։ Նշ ված գոր ծով, օ րի նակ, դա տա րա
նը հա մա րել է, որ սե ռա կան բռնութ յան են թարկ ված ան չա
փա հա սին դա տա րա նում հար ցաքն նե լու հնա րա վո րութ յան 
բա ցա կա յութ յունն այն դեպ քում, երբ վեր ջի նիս նախ նա կան 

161 Տե՛ս «S.N. v. Sweden» դատական գործը հղմամբ՝ https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{%22itemid%22:[%2200160564%22]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-60564%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-60564%22%5D%7D


119

ցուց մունք նե րը (ո րի ժա մա նակ գրա վոր հար ցադ րում նե րի 
ի րա վունք է ու նե ցել նաև պաշտ պա նա կան կող մի փաս տա
բա նը) տե սա ձայ նագր ված են և  ներ կա յաց վել են դա տա րա
նում, չեն խախ տում ամ բաս տան յա լի ար դար դա տաքն նութ յան 
ի րա վուն քը։

 Մեկ այլ գոր ծով162 Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած 
ի րա վա կան դիր քո րոշ մամբ՝ քա նի որ ուղ ղա կի ա ռե րե սու մը 
կաս կած յա լի և ն րա կող մից են թադ րա բար սե ռա կան բռնու
թյան են թարկ ված ան ձի միջև կա րող է տու ժո ղի հե տա գա 
տրավ մա տի զա ցիա յի պատ ճառ դառ նալ, կաս կած յա լի կող մից 
տու ժո ղի անձ նա կան ա ռե րես հար ցաքն նութ յունն այս դեպ
քում ազ գա յին դա տա րան նե րի կող մից ա մե նազ գույշ գնա հա
տա կա նի պետք է ար ժա նա նա. որ քան ա վե լի ին տիմ են հար
ցե րը, այն քան այդ զգու շա վո րութ յու նը պետք է մե ծա նա։

Այդ պի սի զգու շա վո րութ յու նը նշա նա կում է ա ռե րե սու մից 
հնա րա վո րինս խու սա փե լու, իսկ այն ի րա կա նաց նե լու դեպ
քում՝ այն հնա րա վո րինս ոչ տրավ մա տիկ դարձ նե լու պե տութ յան 
պար տա վո րութ յու նը։ 

 Պե տութ յան այս պար տա վո րութ յու նը գոր ծում է ան կախ ար
տա կարգ և/ կամ ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րից։

 Զո հա կենտ րոն սկզբուն քով պայ մա նա վոր ված՝ գեն դե րա յին 
բռնութ յան դեպ քե րով անհ րա ժեշտ է սահ մա նա փա կել ա ռե
րես ման հնա րա վո րութ յու նը թե՛ նա խաքն նութ յան, թե՛ դա
տաքն նութ յան փու լում, իսկ այն թույ լատ րե լու դեպ քում ա պա
հո վել տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն՝ սահ մա նա փա կե լու 
տու ժո ղի և  մե ղադր յա լի միջև բո լոր հնա րա վոր ան մի ջա կան 
շփման եզ րե րը163։ ԲԴԽ վե րը նշված ո րո շու մը կա րող էր հիմ

162 Տե՛ս «Y. v. Slovenia» դատական գործը հղմամբ. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001154728

163 Ըստ «Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն» ՀԿի

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154728
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նա րար գոր ծիք դառ նալ՝ ա պա հո վե լու հան րա պե տութ յու նում 
տե սա ձայ նա յին հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան մի ջոց նե րի կի րա
ռու մը սե ռա կան բռնութ յան դեպ քե րով քրեա կան գոր ծե րով 
քննութ յան ըն թաց քում՝ այդ կերպ նպաս տե լով գեն դե րա յին 
բռնութ յան դեպ քե րով գոր ծե րի քննութ յան ըն թաց քում զո հա
կենտ րոն մո տեց ման ներդր մա նը։ Չ նա յած ԲԴԽ նշված ո րոշ
մա նը՝ հա մա վա րա կի ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում, օ րի նակ, 
« Սե ռա կան բռնութ յան ճգնա ժա մա յին կենտ րոն» ՀԿ շա հա
ռու նե րի՝ սե ռա կան բռնութ յան դեպ քե րով քրեա կան գոր ծե րով 
որ ևէ դա տա կան նիստ չի ի րա կա նաց վել հե ռա վար/առ ցանց։ 
 Նույն խնդիրն առ կա է նաև նա խաքն նութ յան պա րա գա յում. 
սե ռա կան բռնութ յան քրեա կան գոր ծե րով նա խաքն նութ յան ըն
թա ցա կար գի հա մար պե տութ յունն առ հա սա րակ տե սա ձայ
նա յին հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան մի ջոց նե րի կի րառ ման որ ևէ 
գոր ծուն մե խա նիզմ չի ներդ րել հա մա վա րա կի ողջ ժա մա նա
կա հատ վա ծում։

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ

-  Կոա լի ցիա յի ան դամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րի ա հա զան գե րը կտրուկ ա վե լա ցել են հայ տա րար ված 
ար տա կարգ դրութ յան ժա մա նա կից ի վեր, ո րոնք ա ռա վե լա
պես պայ մա նա վոր ված են ե ղել ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ
քե րի ա ճով, սո ցիալտնտե սա կան ծանր ի րա վի ճա կի վատ
թա րաց մամբ, աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի խախ տում նե
րով զու գորդ վող աշ խա տան քից ա պօ րի նի ա զատ մամբ, ար
ձա կուր դա յին նե րի չվճար մամբ, կրճա տում նե րով, տա րի քով 
պայ մա նա վոր ված աշ խա տան քից հե ռաց մամբ, մի մասն էլ 
աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի շա հա գործ մամբ: 

-  Հա մա վա րա կի տա րած ման կան խար գել ման նպա տա
կով հայ տա րար ված ար տա կարգ դրութ յան պայ ման նե րում 
ԸԲ դեպ քե րի ա հա զան գե րով հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րի 
առն չութ յամբ խնդիր նե րից մեկն այն է, որ նա խաքն նա կան 
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մար մին նե րը չեն անց նում առ ցանց կար գով հար ցա քննու
թյան կամ ա ռե րես ման ի րա կա նաց ման՝ չնա յած օ րենսդ րա
կան առ կա փո փո խութ յա նը, ո րով սահ ման վել է տու ժո ղի 
կամ վկա յի առ ցանց հար ցաքն նութ յան հնա րա վո րութ յուն ՀՀ 
քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 209րդ1 հոդ վա ծով: 

  Պե տութ յան կող մից մշակ ված մե խա նիզմ նե րը չեն պաշտ
պա նում բռնութ յան են թարկ ված կա նանց, ԼԲՔ և տ րանս կա
նանց, նաև ան չա փա հաս նե րին. նրանք հայտն վում են նույն 
մի ջա վայ րում, և  նո րից բռնութ յան են թարկ վե լու հա վա նա կա
նութ յու նը մե ծա նում է164։ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

11. Ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ յան են թարկ ված ան
ձանց նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բո լոր գոր ծո ղութ յուն
նե րում, զո հա կենտ րոն մո տեց ման սկզբուն քով պայ
մա նա վոր ված, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենս
գրքում սահ մա նել նա խաքն նութ յան և  դա տաքն նութ յան 
փու լում քննչա կան և  այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն տե սա ձայ
նա յին ե ղա նա կով։ 

12. Մ շա կել և  ներդ նել ֆորս մա ժո րա յին ի րա վի ճակ նե րում 
դա տա վա րա կան ճկուն մե խա նիզմ ներ՝ կյան քի կո չել 
օ րենսդ րա կան հնա րա վո րութ յուն ներ, ո րոնք թույլ կտան 
ի րա կա նաց նել առ ցանց քննչա կան գոր ծո ղութ յուն ներ՝ 

164 «Փինք» ՀԿն արձանագրել է ընտանեկան բռնության բազմակի դեպքեր ԼԲՔ կանանց ու 
տրանս անձանց նկատմամբ։ Մասնավորապես, ընտանիքից հեռացած ԼԲՔ կանանցից մեկը 
ենթարկվել է ընտանեկան բռնության հոր կողմից, քանի որ ընտանիքի կողմից չի ընդունվել նրա 
սեռական կողմնորոշումը։ Վերջինս դիմել է ոստիկանություն, որը նրա հոր նկատմամբ կիրառել 
է նախազգուշացում, և նա ստիպված է եղել վերադառնալ տուն, որտեղ շարունակվել է նրա 
նկատմամբ բռնության շղթան։ Կինը դիմել է կազմակերպություն՝ հայցելով ապաստարան, 
քանի որ պետությունը մերժել է նրան ապաստարանում տեղավորելու հարցում։ Արձանագրվել 
է նվազագույնը երկու դեպք այդ շրջանում, երբ ոստիկանությունը հորդորել է ընտանեկան 
բռնության ենթարկված անձանց դիմում չներկայացնել կամ հետ է ուղարկել տուն՝ տրամադրելով 
միայն նախազգուշացում, որի հետևանքով շարունակվել է բռնությունը։ 
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խնա յե լով շա հա ռու նե րի, ԸԲ են թարկ ված կա նանց հո
գե բա նա կան ա ռող ջութ յու նը՝ զերծ պա հե լով նրանց 
կրկնա կի զո հա կա նա ցու մից: 

13. Ըն տա նե կան և  սե ռա կան բռնութ յան գոր ծե րով ներ
դնել բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման է լեկտ րո նա յին ձևա չափ, 
առ ցանց ցուց մունք տա լու հնա րա վո րութ յուն, որ պես
զի ԸԲ կամ սե ռա կան բռնութ յան են թարկ ված կի նը մի 
քա նի ան գամ չհրա վիր վի նախ ոս տի կա նա կան բա ժին, 
ա պա քննչա կան բա ժին և  զերծ մնա կրկնա կի զո հա կա
նա ցու մից:

14. Ման րա մասն կար գա վո րել դա տա վա րութ յան մաս նա
կից նե րի կող մից դա տա կան նիս տի ըն թաց քում հնա րա
վոր ա պա ցույց ներ/փաս տաթղ թեր է լեկտ րո նա յին ե ղա
նա կով ներ կա յաց նե լու, ինչ պես նաև դրանց/գոր ծի նյու
թե րին ծա նո թա նա լու կարգն ու պայ ման նե րը։

15. ՀՀ դա տա վա րա կան օ րենսգր քե րով սահ մա նել է լեկտ
րո նա յին հա վել ված նե րի մի ջո ցով ՀՀ բո լոր դա տա րան
նե րում դա տա կան նիս տե րը հե ռա վար/առ ցանց ե ղա
նա կով ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րութ յուն, այդ թվում՝ 
դա տա րա նի նա խա ձեռ նութ յամբ` նա խա տե սե լով 
օ րենսդ րա կան անհ րա ժեշտ ե րաշ խիք ներ, այդ թվում՝ 
ան ձի ինք նութ յու նը պար զե լու, վկա յի հար ցաքն նութ յան 
դեպ քում վեր ջի նիս կող մից իր պար տա կա նութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ տե ղե կաց նե լու և  պա տաս խա նատ վութ յան 
մա սին զգու շաց ված լի նե լու փաս տա թուղ թը ստո րագ րե
լու մե խա նիզմ ներ, նիս տի ըն թաց քում գաղտ նիութ յան 
պահ պան ման պայ ման նե րում փաս տա բա նի հետ հե
ռա հա ղոր դակց վե լու, ա նա զա տութ յան մեջ գտնվող ամ
բաս տան յալ նե րի դեպ քում՝ ա զա տազրկ ման վայ րե րից 
դա տա կան նիս տե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րութ յուն
ներ և  այլն։
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16. Ձեռ նար կել հստակ գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք կա պա
հո վեն ըն տա նե կան բռնութ յան կան խար գել ման օ րենս
դրութ յան ու մե խա նիզմ նե րի կի րա ռե լիութ յու նը ԼԲՏՔ 
կա նանց, հատ կա պես ան չա փա հաս նե րի դեպ քում, ինչ
պես նաև ա պա հո վել ըն տա նե կան բռնութ յան են թարկ
ված ան ձանց ամ բող ջա կան պաշտ պա նութ յու նը ի րա
վա պահ մար մին նե րի կող մից։

17. «Ըն տա նի քում բռնութ յան կան խար գել ման, ըն տա նի
քում բռնութ յան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նու
թյան և  ըն տա նի քում հա մե րաշ խութ յան վե րա կանգն ման 
մա սին» օ րեն քում կա տա րել փո փո խութ յուն՝ ներդ նե
լով պար տա դիր կեր պով ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղա
կան մե խա նիզմ ներ ոս տի կա նութ յան կող մից, օ րի նակ՝ 
ա ռանց ա հա զան գե րի պրո ֆի լակ տիկ այ ցե լութ յուն նե րի 
ի րա կա նա ցում հատ կա պես խնդրա հա րույց և  բարձր 
ռիս կայ նութ յուն ու նե ցող ըն տա նիք նե րին: 

18. Կազ մա կեր պել ու ի րա կա նաց նել ոս տի կա նութ յան 
աշ խա տա կից նե րի վե րա պատ րաս տում ներ՝ հարց վո
ղի հետ հար ցազ րույց նե րի անց կաց ման և  խոր քա յին 
խնդրի ու ռիս կի գնա հատ ման հմտութ յուն նե րի ձեռք
բեր ման և  կա տա րե լա գործ ման նպա տա կով, քա նի որ 
հատ կա պես ՔՈՎԻԴ19ի կան խար գել ման նպա տա կով 
ի րա կա նաց ված սահ մա նա փա կում նե րի ժա մա նակ կա
նայք գտնվում էին բռնութ յուն կի րա ռո ղի հետ նույն հար
կի տակ, և  այլ կա ռույց նե րի հետ կա պի հաս տա տումն 
ի րա կան խնդիր էր:

19.  Հան րա պե տութ յան մար զե րում հիմ նել ըն տա նե կան 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձի հո գա ծութ յան կենտ րոն ներ:
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 Բա ժին 5 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 Նոր կո րո նա վի րու սով պայ մա նա վոր ված՝ ԱՀԿի կող մից հա
մա վա րա կի հայ տա րա րու մը ոչ միայն նոր մար տահ րա վեր 
էր ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի հա մար, այլև ա ռա վել 
ակն հայտ դարձ րեց քա ղա քա կան, սո ցիալտնտե սա կան և 
 հա մա կար գա յին այն բո լոր խնդիր նե րը, ո րոնք պա հան ջում 
էին պե տութ յուն նե րի կող մից հստակ գոր ծի քա կազ մե րի 
մշա կում և  ի րա կա նա ցում165։ 

Ինչ պես ամ բողջ աշ խար հում,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու
թյու նում նույն պես ֆորս մա ժո րա յին նման ի րա վի ճա կում 
կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան, խախտ ված 
ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման գոր ծում նոր գոր ծիք նե րի 
մշակ ման, ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռաջ ե կել:  Թե՛ 
օ րենսդ րա կան, թե՛ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում դրանք դեռ 
պետք է անց նեն ժա մա նա կի փոր ձութ յուն, սա կայն հա մա վա
րա կով պայ մա նա վոր ված նոր ի րո ղութ յուն նե րը պե տութ յուն
նե րի կող մից օ պե րա տիվ գոր ծո ղութ յուն ներ են պա հան ջում: 

«ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յու նը կա նանց ի րա վունք նե րի վրա» 
հե տա զո տութ յան շրջա նա կում «Ընդ դեմ կա նանց նկատ
մամբ բռնութ յան կոա լի ցիա» ՀԿի ան դամ ի նը կազ մա կեր
պութ յուն նե րի կող մից ար ձա նագր ված ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե

165 Տես հղմամբ՝ https://bit.ly/3m4EYjZ

https://bit.ly/3m4EYjZ
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ցութ յամբ ա ռաջ ե կած ի րա վա կան ո լոր տա յին խնդիր ներն 
ա ռա վե լա պես վե րա բե րում էին կա նանց սո ցիալտնտե սա
կան ի րա վունք նե րի, ա ռող ջութ յան պահ պան ման ի րա վուն քի, 
ինչ պես նաև ֆի զի կա կան ու հո գե կան ան ձեռնմ խե լիութ յան 
ի րա վուն քի ի րաց ման խնդիր նե րին: 

Ի րա վա կան խնդիր նե րի ամ փոփ ման արդ յուն քում եզ րա կա
ցութ յու նը հետև յալն է՝ շատ դեպ քե րում թեև պե տութ յու նը 
ներդ րել է ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րին ճկուն ար ձա գան քե
լու ո րո շա կի գոր ծի քա կազմ, այ դու հան դերձ, դրանց կի րառ
ման կար գի, դրանց արդ յու նա վե տութ յան, հաս ցեա կա նութ յան 
վե րա բեր յալ բազ մաբ նույթ հար ցեր են ա ռա ջա նում, ո րոնք 
նկա րագր ված են սույն հե տա զո տութ յան տար բեր են թա վեր
նագ րե րում:  Մաս նա վո րա բար, կա նանց ի րա վունք նե րի լիար
ժեք ի րաց ման, խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու 
ա ռու մով ՔՈՎԻԴ19ի ազ դե ցութ յամբ պայ մա նա վոր ված 
լրջա գույն խնդիր ներ են ա ռաջ ե կել, ո րոնց վե րա բեր յալ սույն 
հե տա զո տութ յամբ ներ կա յաց վել են պե տա կան մար մին նե րին 
ուղղ ված հա մա պա տաս խան ա ռա ջարկ ներ:
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