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Նե րա ծութ յուն

« Մար դու ի րա վունք նե րի եզ դիա կան կենտ րո նը» ի րա վա պաշտ
պան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն է, ո րը հիմ ադր վել 
է 2018 թվա կա նին։  Կազ մա կեր պութ յու նը մաս նա գի տաց ված 
է եզ դի նե րի և  այլ ազ գա յին ու էթ նիկ փոք րա մաս նութ յուն նե
րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ո լոր տում՝  Հա յաս տա նում 
ժո ղովր դա վա րա կան և  բազ մամ շա կու թա յին հա սա րա կութ
յան զար գաց ման հա մար։  Կազ մա կեր պութ յու նը շա հագր գիռ 
կող մե րի հետ  ի րա կա նաց նում է շա հե րի պաշտ պա նութ յուն և 
 մար դու ի րա վունք նե րի ջա տա գո վութ յուն՝ ա պա հո վե լու ազ գա
յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի արդ յու նա վետ և  բո վան դա կա լից 
մաս նակ ցութ յու նը երկ րի հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան
քում:  Դ րա հետ մեկ տեղ կազ մա կեր պութ յան մե դիա հար թա
կը (Xirat Media, xirat.com) լու սա բա նում է ազ գա յին փոք րա
մաս նութ յուն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ եզ դի նե րի կյան քը, նրանց 
յու րա հա տուկ մշա կույ թը, ար վես տը, ա վան դույթ նե րը, եզ դի 
ժո ղովր դի սխրանք ներն ու պատ մութ յու նը։  Խի րատ  Մե դիան 
միա ժա մա նակ պատ րաս տում է մար դու ի րա վունք նե րի, մաս
նա վո րա պես՝ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի մա սին տե ղե կատ վա կան հո լո վակ ներ և  հա ղոր
դում եր։

 Կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան ա ռանց քա յին ուղ ղութ
յուն նե րից մեկն էլ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի վնա սա
կար ա վան դույթ նե րի կամ սո վո րույթ նե րի դեմ պայ քարն է։ 
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 Ներ կա փու լում կազ մա կեր պութ յունն ակ տի վո րեն աշ խա տում 
է եզ դիա կան հա մայն քում տա րած ված վաղ ա մուս նութ յուն նե
րի բա ցա սա կան պրակ տի կա յի կան խար գել ման ուղ ղութ յամբ: 

 Սույն ձեռ նար կը ստեղծ վել է « Մար դու ի րա վունք նե րի եզ դիա
կան կենտ րո նի» կող մից՝ «Եզ դիա կան հա մայն քի շրջա նում 
վաղ ա մուս նութ յուն նե րի կան խար գել ման նպա տա կով մար
զա յին մա կար դա կով հան րա յին ծա ռա յող նե րի կա րո ղութ
յուն նե րի զար գա ցու մ» (“Enhancing the capacities of public 
servants on regional level for prevention of early marriages among 
the yezidi community”)  ծրագ րի շրջա նակ նե րում, որն ի րա կա
նաց վում է  Հա յաս տա նում  Նի դեր լանդ նե րի  Թա գա վո րութ
յան դես պա նա տան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ։

Ծ րագ րի հիմ ա կան նպա տակն է բարձ րաց նել Ար մա վի րի, 
Ա րա րա տի և  Կո տայ քի մար զե րում հան րա յին ծա ռա յող նե րի՝ 
ոս տի կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, խնա մա կա լութ յան 
և  հո գա բար ձութ յան հանձ նա ժո ղով ե րի ան դամ ե րի և  հա
մայն քա յին սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի կա րո ղութ յուն նե
րը՝ կապ ված եզ դիա կան  հա մայն քում վաղ ա մուս նութ յուն նե րի 
կան խար գել ման և  դեպ քե րի հետ աշ խա տան քի ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րի հետ: Այս նա խա գիծն ինք նին,  Հա յաս տա
նում  Նի դեր լանդ նե րի  Թա գա վո րութ յան  Դես պա նա տան ֆի
նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ « Մար դու ի րա վունք նե րի եզ դիա
կան կենտ րո նիե կող մից ա վե լի վաղ ի րա կա նաց ված  «Վաղ 
ա մուս նութ յուն նե րի կան խար գե լու մը ո րո շում կա յաց նող նե
րի և  եզ դիա կան հա մայն քի հա մա գոր ծակ ցութ յան մի ջոցո վ» 
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(“Preventing early marriages through cooperation of  yezidi 
community and decision makers”) ծրագ րի շա րու նա կութ յունն է, 
ո րի շրջա նակ նե րում մշակ վել է եզ դի հա մայն քում վաղ ա մուս
նութ յուն նե րի կան խար գել ման այ լընտ րան քա յին ռազ մա
վա րութ յուն 20222026թթ.  փաս տա թուղ թը։ Նշ յալ ռազ մա
վա րութ յունն, ո րի կազմ ման աշ խա տանք նե րին ներգ րավ ված 
են ե ղել նաև ո րո շում կա յաց նող պե տա կան կա ռույց նե րը և  ո րի 
ի րա կա նաց ման շուրջ կա արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ
յուն և  հա մա ձայ նութ յուն վեր ջին նե րիս հետ,  ամ բող ջութ յամբ 
նե րառ ված է նաև սույն ձեռ նար կում։ 

 Սույն ձեռ նար կի գլխա վոր նպա տակն է տալ անհ րա ժեշտ տե
ղե կութ յուն ներ և  գի տե լիք ներ, թե ինչ պես կա ռու ցել վե րա պատ
րաս տում եր կամ դա սըն թաց ներ հան րա յին ծա ռա յող նե րի 
հա մար, ո րոնք ի րենց աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան բե
րու մով առն չութ յուն են ու նե նում եզ դիա կան հա մայն քում առ
կա վաղ ա մուս նութ յուն նե րի հիմ ախնդ րի հետ և ս տա ցած գի
տե լիք նե րի և հմ տութ յուն նե րի հի ման վրա ի րենց աշ խա տան
քը հնա րա վո րինս տե ղե կաց ված և  արդ յու նա վետ կդարձ նեն։ 
 Ձեռ նարկն օգ տա կար է նաև եզ դիա կան հա մայն քում ծրագ րեր 
ի րա կա նաց նող ՔՀԿնե րի և  ան ձանց հա մար։  Ձեռ նար կի բո
վան դա կութ յու նը և դ րա նում տեղ գտած տե սա կետ նե րը « Մար
դու ի րա վունք նե րի եզ դիա կան կենտ րո ն» ի րա վա պաշտ պան 
ՀԿինն են և  կա րող են չհա մընկ նել   Հա յաս տա նում  Նի դեր
լանդ նե րի  Թա գա վո րութ յան դես պա նա տան տե սա կետ նե րին։
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ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ

Ն պա տակ՝ ծա նո թաց նել մար դու ի րա վունք նե րի ստեղծ
ման հա մա ռոտ պատ մութ յա նը, ներ կա յացնել հիմ ա կան 
սկզբունք ներն ու աղբ յուր նե րը։

Մար դու ի րա վունք նե րը՝ որ պես ի րա վուն քի ճյուղ, սահ մա
նում է ստան դարտ ներ, ո րով ըն դուն վում և  պաշտ պան վում 
են բո լոր մարդ կանց ար ժա նա պատ վութ յունն ու ի րա վունք
նե րը:  Մար դու ի րա վունք նե րը կա նո նա կար գում է, թե ինչ պես 
պետք է մար դիկ ապ րեն հա սա րա կութ յու նում և  գո յակ ցեն 
միմ յանց հետ, կար գա վո րում է մարդ կանց հա րա բե րութ յուն
նե րը պե տութ յան հետ, ինչ պես նաև նրանց հան դեպ պե
տութ յան պար տա վո րութ յուն նե րը:1 

Ար ժա նա պատ վութ յու նը այն հա մոզ մունքն է, որ բո լոր մար
դիկ ու նեն ա ռանձ նա հա տուկ ար ժեք, ո րը կապ ված է նրանց 
մարդ կա յին բնույ թի հետ։ Այլ կերպ ա սած՝ մար դու  ար ժե քը 
հար գանք է ակն կա լում կամ պա հան ջում։2 Ար ժա նա պատ
վութ յու նը չի կապ վում ռաս սա յի կամ էթ նի կա կան պատ կա
նե լիութ յան, գույ նի, սե ռի, գեն դե րա յին կողմ ո րոշ ման, հաշ
ման դա մութ յան, լեզ վի, կրո նի, քա ղա քա կան կամ այլ կար
ծի քի, ազ գա յին կամ սո ցիա լա կան ծագ ման, ծննդյան կամ 
այլ կար գա վի ճա կի հետ։

1 Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում մարդու իրավունքները, www.unicef.org/armenia/
2 Human Dignity and Human Rights, p. 10, www.legaltools.org/doc/e80bda/pdf/ 
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Կար ևոր է նաև նշել, որ մար դու ի րա վունք նե րը հա մընդ հա
նուր են, այ սինքն աշ խար հի ցան կա ցած վայ րում գտնվող 
բո լոր մար դիկ օժտ ված են դրան ցով,  և  ան քակ տե լի են, այ
սինքն որ ևէ մե կը չի կա րող ինք նա կամ հրա ժար վել, և  ոչ էլ 
նրա նից կա րող են խլել:

 Վար ժութ յուն

Ա ռա ջար կում ենք մար դու ի րա վունք նե րը սահ մա նե լիս կի
րա ռել մտագ րոհ։ Հ նա րա վոր է կազ մա կեր պել ինչ պես 
գրատախ տա կին/ֆլիպ չար թին նշում ե րի մի ջո ցով, այն պես 
էլ թվա յին տար բե րա կով (mentimeter.com):

 Պատ մա կան ակ նարկ

 Մար դու ի րա վունք նե րը նոր գա ղա փար չեն, դրանք հայտ նի 
են դեռևս  Հին Հ ռո մից, դրանք ամ րագ րում էին օ րեն քի ու 
օ րի նա կա նութ յան ար ժեքն ու կար ևո րութ յու նը:  Մար դու ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին զրույ ցը  Հա յաս տա նում 
սկսվել է ա վե լի վաղ, քան ան գամ Եվ րո պա յում։ Դ րա լա վա
գույն վկա յութ յու նը Մ խի թար  Գո շի « Դա տաս տա նա գիրք ն» է 
(գրված՝ 12րդ, օ րեն քի մեջ մտած՝ 13րդ  դար)։ Ըստ էութ յան 
 Գո շը այս փաս տաթղ թով հիմք դրեց  Հա յաս տա նում դա տա
կան հա մա կար գի և  դա տա րա նա կազ մութ յան ստեղծ մա նը։ 
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 Փաս տաթղ թում շատ ման րա մասն անդ րա դառ նա լով սո ցիա
լա կան և կ րո նա կան պատ ճառ նե րին՝ ա ռան ձին հատ վա ծով 
խոս վում է նաև մար դու ի րա վունք նե րի դե րի և  կարևո րութ
յան մա սին։  Փաս տաթղ թի հիմ քում դրված է այն, որ մար դը 
գե րա գույն ար ժեք է և  շեշ տում է, որ ժո ղովր դա վա րութ յու նը 
հիմ ված է մար դու ի րա վունք նե րի պահ պան ման և  գե րա
դաս ման վրա։  Գո շը դրեց այն ա վե լի բարձր հար թութ յան 
վրա և ձ ևա կեր պեց բնա կան ի րա վուն քը՝ որ պես ի սկզբա
նէ Աստ ծո կող մից ստաց ված ճշմար տութ յուն, ո րը պետք է 
պահ պա նել և  փո խան ցել սերն դե սե րունդ։ Ըստ նրա, մար
դուց է կախ ված ար դա րա ցի վար վե լը և  ա ռա քի նի լի նե լը, 
իսկ ի րենց բնութ յամբ մար դիկ ա զատ են և  հա վա սար։  Նա 
դա տա պար տում էր բռնութ յու նը կա նանց նկատ մամբ։ Այս
պի սով՝  Գո շը մարդ կանց հա վա սա րութ յան գա ղա փա րը փո
խադ րեց օ րենսդ րա կան դաշտ։

 Մար դու ի րա վուն քե րի հիմ ա կան հաս կա ցութ յու նը զար
գա ցել է 1819րդ  դա րե րում և  այ սօր ա վե լի կա յու նա ցած է։ 
Ս տեղծ վել է հա մընդ հա նուր պատ կե րա ցում այդ գա ղա փա րի 
շուրջ։

Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո ընդգծ վեց 
հա մընդ հա նուր փաս տա թուղթ ստեղ ծե լու կա րի քը։ Արդ յուն
քում կյան քի կոչ վեց մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 
հռչա կա գի րը (1948թ.), ո րը բաղ կա ցած է 30 հոդ ված նե րից և 
 սահ մա նում է բո լոր հիմ ա կան մար դու ի րա վունք նե րը։3 
3 Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր,  www.ohchr.org/sites/ 
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Այն նե րա ռում է ինչ պես տնտե սա կան, այն պես էլ սո ցիա լա
կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րը, ինչ պես նաև քա ղա քա
ցիա կան և  քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը։

Այդ ժա մա նա կից ի վեր՝ ՄԱԿի շրջա նա կում ըն դուն վել են 
մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ բազ մա թիվ մի ջազ գա
յին պայ մա նագ րեր և  հա մա ձայ նագ րեր, ո րոնք ու նեն պար
տա դիր ի րա վա բա նա կան ուժ դրանք վա վե րաց րած պե
տութ յուն նե րում, այդ թվում4՝

●  Քա ղա քա ցիա կան և  քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մի
ջազ գա յին դաշ նա գիր (1966)5

● Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա
վունք նե րի մի ջազ գա յին դաշ նա գիր (1976)6

●  Խոշ տան գում ե րի և  այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ 
ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն
քի կամ պատ ժի դեմ կոն վեն ցիա (1984)7

● Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա (1989)8

●  Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց
ման մա սին մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա (1965)9

4  Մարդու իրավունքների միջազգային շրջանակ, www.unicef.org/armenia/ 
5 Միջազգային դաշնագիր` Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների 
մասին, www.arlis.am 
6  Տնտեսական սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների մասին միջազգային 
դաշնագիր, www.arlis.am 
7 Կոնվենցիա` Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային,  նվաստացնող 
վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ, www.arlis.am 
8 Կոնվենցիա` Երեխայի իրավունքների մասին, www.arlis.am 
9 Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային 
կոնվենցիա, www.irtek.am 
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●  Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի 
վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա (1979)10

Աշ խար հի յու րա քանչ յուր եր կիր վա վե րաց րել է վե րոնշ յալ 
կոն վեն ցիա նե րից առն վազն մե կը, իսկ շատ երկր ներ վա վե
րաց րել են բո լո րը, այդ թվում և  Հա յաս տա նը: Այս պայ մա
նագ րե րը կար ևոր գոր ծիք ներ են՝ երկր նե րին պա տաս խա
նատ վութ յան են թար կե լու մար դու ի րա վունք նե րի խախտման 
հա մար:

 Կար ևոր է նշել, որ որ ևէ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի (կոն
վեն ցիա) ու ժի մեջ մտնե լու հա մար անհ րա ժեշտ է, որ պե
տութ յու նը ստո րագ րի և  վա վե րաց նի տվյալ փաս տա թուղ
թը։ Այս գոր ծըն թա ցը հնա րա վոր է կա տա րել միա ժա մա նակ 
կամ փու լա յին, և  որ ևէ ժամ կե տա յին սա հա մա փա կում չկա։ 
 Մար դու ի րա վունք նե րի տե սանկ յու նից կար ևոր է այս եր
կու գոր ծըն թաց նե րը տա րան ջա տել, քա նի որ պայ մա նագ
րի ստո րագր մամբ պե տութ յու նը ստանձ նում է բա ցա սա կան 
պար տա վո րութ յուն, իսկ վա վե րաց մամբ՝ դրա կան պար տա
վո րութ յուն կա տա րե լու պայ մա նագ րի պա հանջ նե րը։  Բա
ցա սա կան պար տա վո րութ յու նը որ ևէ ակ տիվ մի ջո ցա ռում չի 
են թադ րում պե տութ յան կող մից պար տա վո րութ յան կա տար
ման, այլ ի ցույց է դնում պե տութ յան պատ րաս տա կա մութ
յու նը չա նե լու մի բան, որ կհա կա սի պայ մա նագ րին, մինչ դեռ 
դրա կան պար տա վո րութ յու նը են թադ րում է, որ պե տութ յունը 

10 Կոնվենցիա՝ կանանց նկատմամբ խտրականության  բոլոր ձևերի վերացման 
մասին,  www.arlis.am 
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պետք է որ դեգ րի հստակ գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք պետք է 
օ ժան դա կեն պա յա մա նագ րի դրույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը։

Այս շրջա նա կի ըն կա լու մը կար ևոր է ե րե խա նե րի և  կա
նանց ի րա վունք նե րի խրա խուս ման, պաշտ պա նութ յան և  
ի րա կա նաց ման հա մար, քա նի որ ուղ ղա կիո րեն առնչ վում է 
 Հայաստա նում եզ դիա կան հա մայն քում հիմ ախդ նիր նե րից 
մե կի՝ վա ղա մու նութ յան հիմ ախնդ րի հետ։

Վար ժութ յուն

Ա ռա ջար կում ենք փոքր խմբե րում հանձ նա րա րել ու սում ա
սի րել այս փաս տաթղ թե րը:  Թի մե րի կազ մը պետք է լի նի 47։ 
 Կախ ված մաս նա կից նե րի պատ րաստ վա ծութ յու նից և  պայ
ման նե րից կա՛մ անհ րա ժեշտ է տրա մադ րել փաս տաթղթե րի 
տեքս տը (թվա յին կամ թղթա յին), կա՛մ հանձ նա րա րել փոքր 
հե տա զո տութ յու նը կա տա րել որ ևէ փաս տաթղ թի վե րա բեր
յալ։ Ըստ ժա մա յին պլա նա վոր ման կա րե լի է հատ կաց նել 
1530 րո պե այս հանձ նա րա րութ յա նը, ո րից հե տո յու րա
քանչյուր թիմ արդ յունք նե րով կկիս վի մեծ խմբի հետ։
Ե թե առ կա են մաս նա գետ ներ, յու րա քանչ յուր թի մին կցել մեկ 
մաս նա գե տի, ո րը կներ կա յաց նի փաս տա թուղ թը, ա պա աշ
խար հիկ սրճա րա նի մե թո դով կազ մա կեր պել շրջապ տույտ։ 
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Այս պես՝ մաս նակ ցա յին և  ին տե րակ տիվ տար բե րա կով հնա
րա վոր է ներ կա յաց նել բո լոր փաս տաթղ թե րի բո վան դա
կութ յու նը։
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Թե մա 1.1 Ե րե խա նե րի և  կա նանց ի րա
վունք նե րի էութ յունն ու պաշտ պա նութ յան 
կար ևո րութ յու նը

Ն պա տակ. ներ կա յաց նել մար դու ի րա վունք նե րի ա ռանց քա
յին ուղ ղութ յուն նե րը՝ ըստ տար բեր տե սա կա վո րում ե րի, շեշ
տադրել ե րե խա նե րի և  կա նանց ի րա վունք նե րի կար ևո րութ
յունը։

 Մար դու ի րա վունք նե րի տար բեր ճյու ղեր ի հայտ են ե կել ժա
մա նա կի ըն թաց քում և  զար գաց ման փու լա յին դրսևո րում 
ստա ցել։ Այս պես՝ մար դու ի րա վունք նե րի դա սա կարգ ման մի 
շարք տե սա կա վո րում եր կան, ո րոն ցից կա րող ենք ա ռանձ
նաց նել՝ ըստ սե րունդ նե րի (ժա մա նա կա յին բա ժա նում) և  ըստ 
թե մա յի (բո վան դա կա յին տե սա կա վո րում)։

1979 թվա կա նին չեխ  Քա րել  Վա սա կը, հիմ վե լով Ե վո րա պա
կան օ րենք նե րի զար գաց ման վրա, ա ռանձ նաց րեց մար դու 
ի րա վունք նե րի ե րեք սե րունդ նե րը՝ 

1)  Քա ղա քա կան և  քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ
2) Տն տե սա կան, հա սա րա կա կան և մ շա կու թա յին 

ի րավունք ներ
3)  Սո լի դա րութ յան ի րա վունք ներ (փա փուկ օ րենք ներ, 

կանաչ ի րա վունք ներ)

Ըստ բո վան դա կա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հնա րա վոր 
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է ա ռանձ նաց նել մար դու ի րա վունք նե րի հետև յալ խմբե րը՝
1) Բ նա կան կամ ֆուն դա մեն տալ ի րա վունք ներ (օ րի նակ՝ 

կյան քի, ա զա տութ յան ի րա վունք ներ և  այլն)
2)  Քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ (օ րի նակ՝ մտքի, 

խղճի, դա վա նան քի, խոս քի ա զա տութ յան ի րա վունք
ներ և  այլն)

3)  Քա ղա քա կան ի րա վունք ներ (օ րի նակ՝ ընտ րե լու և  
ընտր վե լու, հա վաք նե րի ա զա տութ յան ի րա վունք և  
այլն)

4) Տն տե սա կան և  սո ցիա լա կան ի րա վունք ներ (աշ խա տե
լու, բնա կա րա նա յին ի րա վունք ներ և  այլն)

5) Մ շա կու թա յին ի րա վունք ներ (օ րի նակ՝ ստեղ ծա գոր
ծելու, հե ղի նա կա յին ի րա վունք և  այլն)

Ի րա վունք նե րի բո վան դա կա յին տե սա կա վո րու մը զար գա ցող 
աշ խար հում նաև մի տում ու նի ընդ լայն վե լու՝ ընգր կե լով շրջա
նակ ներ, որ նախ կի նում ակ տու ալ չեն ե ղել, ինչ պես օ րի նակ՝ 
ին տեր նե տի հա սա նե լիութ յան ի րա վունք, թվա յին անվ տան
գութ յան ի րա վունք և  այլն։ 

Հ նա րա վոր է տար բե րա կել նաև մար դու ի րա վունք նե րը՝ ըստ 
ան հա տա կան և  կո լեկ տիվ (խմբա յին) ի րա վունք նե րի տե սա
կա վոր ման։ Այս կերպ ա ռա նաձ նաց նում ենք նաև հա տուկ 
խմբե րին բնո րոշ ի րա վունք ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ հաշ ման
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք ներ, ԼԳԲՏ+ անձանց 
ի րա վունք ներ և  այլն։  
 Ձեռ նար կի հա ջորդ մա սե րում կխո սենք ե րե խա նե րի, կա նանց 
և  ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի մա սին։



16

Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը սահ մա նում են, որ ե րե խա
նե րը և  ե րի տա սարդ նե րը օժտ ված են միև նույն ընդ հա նուր 
ի րա վունք նե րով, ինչ մե ծա հա սակ նե րը, ինչ պես նաև հա
տուկ ի րա վունք ներ, ո րոն ցով ճա նաչ վում են նրանց հա տուկ 
կա րիք նե րը: Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիան 
սահ մա նում է ի րա վունք ներ, ո րոնք պետք է ի րաց վեն, որ
պես զի ե րե խա նե րը զար գաց նեն ի րենց ողջ նե րու ժը:

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում 
ընդգծվում է, որ երեխաներն ունեն հատուկ հոգածության ու 
օժանդակության իրավունք  (հոդված 25)։ Երեխաների համար 
առանձնահատուկ կերպով հոգ տանելու, նրանց աջակցելու 
ու պաշտպանելու անհրաժեշտությունը գիտակցվել էր նաև 
ավելի վաղ։ 1924 թվականին Ազգերի լիգան ընդունել էր 
«Երեխայի իրավունքերի մասին» հռչակագիրը, որը հայտնի 
է որպես Ժնևի հռչակագիր։ Այս հռչակագրով առաջին 
անգամ ճանաչվեց և հաստատվեց, որ երեխաների համար 
գոյություն ունեն հատուկ իրավունքներ։11

ՄԱԿի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունված «Երեխայի 
իրավունքների հռչակագիրը» (1959թ.) կազմված է 10 
սկզբունքից, որոնցում ձևակերպված են երեխաների հատուկ 
պաշտպանության, խտրականությունից զերծ մալու, անվան 
ու ազգության, կրթության, ժամանցի, աջակցող միջավայրի 
ու առողջության պահպանման, ներդաշնակ զարգացման, 
անտեսումից, դաժան վերաբերմունքից, շահագործումից, 
11 Եկեք սովորենք երեխայի իրավունքները, www.unicef.org/armenia/media/pdf 
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թրաֆիքինգից և աշխատանքի վատթարագույն ձևերից 
զերծ լինելու, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 
համար հատուկ կրթության, խնամքի ու աջակցության 
իրավունքները:

ՄԱԿը 1989թ.ին ընդունեց «Երեխայի իրավունքների 
մասին» կոնվենցիան, որն ուժի մեջ մտավ 1990 թվականին։ 
Կոնվենցիան միջազգայնորեն ճանաչված առաջին 
փաստաթուղթն է, որով ամրագրվում է երեխայի` որպես 
իրավունքի ինքնուրույն սուբյեկտի կարգավիճակը: 
Կոնվենցիայում ամրագրված իրավունքները հարմարեցված 
են երեխայի կարիքներին, հաշվի են առնում նրա 
խոցելիությունն ու զարգացման անհրաժեշտությունը։12

Յունիսեֆը երեխաների իրավունքների կարևորությունը 
սահմանելու համար տվել է հետևյալ պնդումերը13՝

● Երեխաները կյանքն սկսում են որպես միանգամայն 
կախյալ էակներ

● Կառավարության գործողությունները կամ 
անգործությունը երեխաների վրա ազդում են առավել 
զգալի, քան հասարակության որևէ այլ խմբի վրա

● Երեխաների տեսակետները պետք է լսվեն և հաշվի 
առնվեն քաղաքական գործընթացներում

● Հասարակությունում տեղի ունեցող բազմաթիվ 

12 Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿի կոնվենցիա, 
www.arlis.am/documentview 
13 Երեխայի իրավունքներ. ինչո՞ւ են դրանք կարևոր, www.unicef.org/armenia/ 
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փոփոխություններ անհամաչափ, հաճախ՝ 
բացասական ներգործություն են ունենում երեխաների 
վրա

● Երեխաների առողջ զարգացումը վճռորոշ 
նշանակություն ունի ցանկացած հասարակության 
ապագա բարեկեցության հարցում

● Երեխաների հարցում թերացող հասարակությունը 
խիստ թանկ է վճարում դրա դիմաց։

   Կա նանց ի րա վունք նե րը ամ բողջ աշ խար հի կանանց ու 
աղջիկներին  վերագրվող  իրավունքներ ու  իրավասություններ  
են, որոնք հիմք են հանդիսացել 19րդ դարում կանանց 
իրավունքների շարժման ու 20րդ դարում ֆեմինիստական 
շարժման համար։ Որոշ երկրներում այս իրավունքներն 
ամրագրված են օրենքով, տեղական սովորույթներով 
ու վարվեցողությամբ, մինչդեռ այլ երկրներում դրանք 
անտեսված ու ճնշված են։ 

1993 թվա կա նին ՀՀն  վա վե րաց րեց ՄԱԿի « Կա նանց 
նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 
մա սի ն» կոն վեն ցիան և ս տանձ նեց կա նանց նկատ մամբ 
խտրա կա նութ յան ցան կա ցած դրսևոր ման բա ցառ ման, ազ
գա յին օ րենսդ րութ յամբ տղա մարդ կանց և  կա նանց ի րա
վա հա վա սա րութ յան սկզբուն քի ամ րագր ման և  ե րաշ խա
վոր ման պար տա վո րութ յուն նե րը:  Կա նանց ի րա վունք նե րին 
առնչ վող թե մա ներն են՝ մարմ ա կան ամ բող ջա կա նութ յան 
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ու ինք նու րույ նութ յան ի րա վուն քը, սե ռա կան բռնութ յու նից 
զերծ լի նե լու ի րա վուն քը, կանանց ընտրական իրավունքը, 
պետական պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքը, իրավական 
պայմանագրեր կնքելու իրավունքը, ընտանեկան իրավունքը, 
աշխատելու իրավունքը, արդար աշխատավարձի իրավունքը, 
վերարտադրողական իրավունքները, սեփականության 
իրավունքը և կրթություն ստանալու իրավունքը։
Հայաստանը կանանց իրավունքների պաշտպանության 
բնագավառում վավերացրել է նաև այնպիսի կարևոր 
միջազգային փաստաթղթեր, ինչպիսիք են ՄԱԿի «Կանանց 
քաղաքական իրավունքների մասին», Եվրոպայի խորհրդի 
«Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի 
մասին», «Համարժեք աշխատանքի դիմաց տղամարդկանց 
և կանանց հավասար վարձատրության մասին» և այլն։

Վարժություն

Ա ռա ջարկ վում է մաս նա կից նե րին եր կու թի մե րի բա ժա նել, 
ո րոն ցից յու րա քանչ յու րին կհանձ նա րար վի ներ կա յաց նել 
հիմ ա վո րում եր/պնդում եր առ այն, որ անհ րա ժեշտ է մար
դու ի րա վունք նե րի շար քում ա ռանձ նաց նել ե րե խա նե րի/կա
նանց ի րա վունք նե րը։ Պն դում ե րը պետք է պա տաս խա նեն 
մեր հա սա րա կութ յու նում տա րած ված մի ֆե րին և  կարծ րա
տի պե րին, այս պես հանձ նա րա րութ յան մեկ նար կից ա ռաջ 
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կա րող ենք խմբից վեր հա նել 510 կարծ րա տիպ/միֆ, ո րոնց 
էլ պետք է ար ձա գան քել վար ժութ յան երկ րորդ հատ վա ծում։
 Խոր հուրդ է տրվում պնդում ե րը ձևա կեր պել հետև յալ տրա
մա բա նութ յամբ՝ 1) հայ տա րա րութ յուն 2) ա պա ցույց (փաստ, 
վի ճա կագ րութ յուն, փորձ և  այլն), 3) ու ղերձ։
Այս վար ժութ յու նը հնա րա վո րութ յուն կտա մաս նա կից նե րին 
ինք նու րույն ձևա կեր պել հիմ ա վո րում եր, և  հա կա դար ձել 
տա րած ված թյու րըն կա լում ե րին։

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ մար դու ի րա վունք նե րը որ պես մեկ 
ամ բող ջութ յուն ա ռանձ նաց ված չեն հա սա րա կա կան, պե տա
կան, տնտե սա կան գոր ծըն թաց նե րից, այլ շատ ուղղակիորեն 
փո խազ դե ցութ յան մեջ են գտնվում։ Անհ նար է խո սել մար
դու ի րա վունք նե րի մա սին ա ռանց շո շա փե լու ժո ղովր դա
վա րութ յան, քա ղա քա կա նութ յան, մշա կույ թի, կոնֆ լիկ տի ու 
խա ղա ղութ յան և  շատ ու շատ այլ թե մա նե րի վե րա բեր յալ 
հարցերը։
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Թե մա 1.2 Ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե
րի ի րա վունք նե րի էութ յունն ու պաշտ պա
նութ յան կար ևո րութ յու նը 

Ն պա տա կը ՝  Ծա նո թաց նել ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե
րի ի րա վունք նե րի էութ յա նը և  ամ րապն դել այն հա մոզ մուն
քը, թե ին չո՞ւ է հատ կա պես  նրանց ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նութ յու նը կարևոր։

Ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նութ յու նը մար դու ի րա վունք նե րի ան բա ժա նե լի մաս է: 
 Սո վո րա բար «ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րե տեր մինն  
օգ տա գոր ծե լիս նկա տի ու նենք ան ձանց, ովքեր տար բեր վում 
են երկ րում ապ րող հիմ ա կան էթ նիկ խմբից ի րենց ազ գա
յին, կրո նա կան լեզ վա կան պատ կա նե լիութ յամբ: 

Ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նութ յան նպա տա կը նրանց հա մար ինք նութ յան պահ
պան ման և  զար գաց ման հա մար հա վա սար հնա րա վո րութ
յուն նե րի ա պա հո վու մը, նրանց նկատ մամբ խտրա կա նութ
յան  բա ցա ռում ու նրանց նե րա ռա կա նութ յու նը հա սա
րա կա կան, քա ղա քա կան, սո ցիալ տնտե սա կան կյան քում 
ա պա հո վելն  է:

Ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րը ան բա
ժա նե լի մաս դի տար կե լիս պետք է հաշ վի առ նենք, որ այս 
հա վել յալ հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա հո վու մը գոր ծում է ի 
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հա վե լում օ րեն քով նա խա տես ված կա նո նա կար գի: 

Ս րա նպա տա կը ոչ թե մի խմբի նկատ մամբ դրա կան վե րա
բեր մունք ցու ցա բե րելն է, այլ  բնա կան պատ ճառ նե րով ա վե
լի խո ցե լի  դիր քում հայտն ված խմբե րին հա վա սար հնա րա
վո րութ յուն ներ ըն ձեռ ե լը: Օ րի նակ՝ բո լորն ու նեն կրթութ յան 
ի րա վունք,  սա կայն ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րին 
պատ կա նող ան ձանց հա մար ի հա վե լում հան րակր թութ յան 
մա սին օ րեն քով սահ ման վող կար գա վո րում ե րի՝ ստեղծ վում 
են այլ մե խա նիզմ եր ևս՝  նրանց  մայ րե նի լեզ վով կրթութ
յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Նշ ված հնա րա վո րութ յուն նե րը թի րա խա յին խմբին հա սա նե
լի դարձ նե լու նպա տա կով պե տութ յուն նե րը ազ գա յին փոք
րա մաս նութ յուն նե րին տա լիս են հա տուկ կար գա վի ճակ: Ազ
գա յին փոք րա մաս նութ յան ան դամ լի նե լը կա մընտ րա կան 
ի րա վունք է, և  ան ձը հա մար վում է այս կամ այն խմբի ան
դամ14, ե թե ինքն ի րեն հա մա րում է այդ պի սին:

14 Ըստ ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքի նախագծի  4րդ 
հոդվածի առաջին կետի՝ «Ազգային փոքրամասնությանը պատկանող անձն ունի 
այդպիսին համարվելու կամ չհամարվելու իրավունք։ Այդ ընտրությունը, ինչպես 
նաև դրա հետ կապված իրավունքների իրականացումը չպետք է  հանգեցնեն 
այդ անձի համար անբարենպաստ հետևանքների», www.edraft.am 
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Վար ժութ յուն

 Վար ժութ յան նպա տա կը՝   Թի րա խա յին խմբի շրջա նում ամ
րապն դել ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան կար ևո րութ յու նը
 Վար ժութ յան տե սա կը՝ Մ տագ րոհ, խմբա յին քննար կում և  
այլ մե թոդ ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն կտան լսա րա նից 
հա վա քել կար ծիք ներ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի 
ի րա վունք նե րի մա սին և  դա սըն թա ցա վար նե րի կող մից կհա
մա կարգ վեն՝ արդ յուն քում հաս կա նա լի դարձ նե լով  այս ի րա
վունք նե րի կար ևո րութ յու նը:  Հար ցե րը, ո րոնք կա րող են օգ
տա գործ վել վար ժութ յան ժա մա նակ կա րող են նե րա ռել՝ ի՞նչ 
ի րա վունք ներ ու նեն  Հա յաս տա նում ազ գա յին փոք րա մաս
նութ յուն նե րը, ին չո՞ւ է պե տութ յու նը նրանց հա մար ա ռան
ձին, հա վել յալ հնա րա վո րութ յուն ներ սահ մա նել, ի՞նչ կլի ներ, 
ե թե սահ ման ված չլի նեին այս հնա րա վո րութ յուն նե րը (չսահ
մա նա փա կվել միայն նշված հար ցե րով), ո րոնք հնա րա վո
րութ յուն կտան հաս կա նալ ի րա վունք նե րի՝ որ պես  հա վա
սա րութ յանն ուղղ ված հա վել յալ հնա րա վո րութ յուն ա պա հով
ման մի ջոց լի նե լը:
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Պատ մա կան ակ նարկ

Ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն տեր մինն աշ խար հում ա ռա
ջա ցել է ազ գա յին պե տութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը զու գա
հեռ:  Կայս րութ յուն նե րի գո յութ յան ժա մա նա կա հատ վա ծում  
իշխա նութ յու նը իշ խում էր ոչ թե ինչոր էթ նիկ խմբի ա նու նից, 
այլ կա ռա վա րող դի նաս տիա յի: Նշ ված պարա գա յում ազ գա
յին փոք րա մաս նութ յուն տեր մին գո յութ յուն չու ներ, քա նի որ 
որ պես այդ պի սին չկար ազ գա յին մե ծա մաս նութ յուն: 

Ազ գա յին պե տութ յուն նե րի ստեղծ մա նը զու գա հեռ փոխ վեց 
նաև պե տութ յուն նե րի տրա մա բա նութ յու նը:  Յու րա քանչ յուր  
ազ գա յին երկ րի իշ խա նութ յուն իշ խում էր տվյալ երկ րի տիտ
ղո սա կիր ազ գի ա նու նից ( Ռու մի նա յի իշ խա նութ յու նը՝ էթ նիկ 
ռու մի նա ցի նե րի,  Հուն գա րիա յի իշ խա նութ յու նը՝ էթ նիկ հուն
գա րա ցի նե րի և  այլն):

Նշ ված պայ ման նե րում հարց է ա ռա ջա նում՝ այդ դեպ քում 
ո՞րն է այն էթ նիկ  խմբե րի դե րը նշված պե տութ յան մեջ, 
որոնք դա րե րով բնակ վել են նշված տա րածք նե րում և  արդ
յո՞ք մե ծա մաս նութ յան ա նու նից հան դես ե կող իշ խա նութ յու նը 
լեգի տիմ ի րա վունք ու նի իշ խել այլ խմբե րի վրա15:

Ազ գա յին պե տութ յուն նե րի ստեղծ մա նը զու գա հեռ մեծ թափ 
ա ռան նաև  էթ նիկ կոնֆ լիկտ նե րը, ո րոնց արդ յուն քում երկ
րում ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րը դի տարկ վում էին 
15 Minority Rights,Will Kymlicka, www.academia.edu/30060102/Minority_
Rights_2018_ 
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որ պես խնդիր իշ խա նութ յան լե գի տի մութ յան, ազ գա յին 
անվ տան գութ յան հա մար:

Երբ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի խնդի րը մի շարք 
երկր նե րում դար ձավ մար տահ րա վեր, պե տութ յուն նե րի 
կող մից ա ռա ջին ար ձա գան քը այդ խնդրին ու ժա յին դիր քե
րից հան դես գալն  էր:  Պե տութ յուն նե րը փոր ձում էին ու ժե
ղաց նել այն վար չա կան լծակ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա
վոր  կլի ներ թու լաց նել ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րին՝ 
վե րաց նե լով ներ պե տա կան խա ղա ղութ յա նը սպառ նա ցող 
վտանգ նե րը:Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում նույ նիսկ պե
տութ յուն նե րի միջև տե ղի ու նե ցան բնակ չութ յան փո խա նա
կում եր,ո րի ժա մա նակ յու րա քանչ յուր պե տութ յուն   իր էթ
նիկ խմբի ներկ ՛ա ցու ցիչ նե րին  տե ղա փո խում էր իր եր կիր:

 Հե ղա փո խութ յուն նե րով, ա պա գա ղու թաց ման շար ժում ե
րով ու շա րու նակ վող էթ նիկ կոնֆ լիկտ նե րով պայ մա նա
վոր ված՝ մար դու ի րա վունք նե րի ա ռա ջըն թա ցին և  մի ջազ
գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի ըն դուն մա նը զու գա հեռ 
զար գա ցավ նաև ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա
վունք նե րի ո լոր տը, քա նի որ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն
նե րի նկատ մամբ ե ղած վե րա բեր մունքն ու սա հա մա նա փա
կող քա ղա քա կա նութ յունն այլևս չէր հա մա պա տաս խա նում 
մար դու ի րա վունք նե րի մա սին զար գա ցող պատ կե րա ցում
նե րին:

 Շա րու նակ վող էթ նիկ հիմ քով  կոնֆ լիկտ նե րը ցույց տվեցին, 
որ առ կա ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րին ճնշե լու 
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քաղա քա կա նութ յու նը ոչ միայն չի կան խար գե լում էթ նիկ 
հա կա մար տութ յուն նե րը, այլև ստեղ ծում է  նոր խնդիր ներ 
հա սա րա կութ յուն նե րի զար գաց ման հա մար:

 Սա է պատ ճա ռը, որ 1960ա կան և 1970ա կան թվա կան նե
րին մի շարք երկր ներ ստեղ ծին ա ռան ձին քա ղա քա կա նութ
յուն ներ և  մո տե ցում եր՝ ուղ ված տար բեր էթ նիկ, կրո նա կան, 
լեզ վա կան փոք րա մաս նութ յուն նե րի  հա մար հա վա սա րութ
յան  և  երկ րում  բազ մա զա նութ յան ա պա հով մա նը: Ընդ 
ո րում այս շար ժում ե րը սկսվե լով տե ղա կան մա կար դա
կից, մեծ տա րա ծում գտան մի ջազ գա յին գի տա կան և  ի րա
վա կան հար թութ յու նում։  Տե ղա կան մա կար դա կում ստեղծ
վե ցին  բազ մամ շա կու թա յին հա սա րա կութ յուն ու նե նա լուն 
ուղ ված քա ղա քա կա նութ յուն ներ, ո րոնք ոչ միայն ըն դու նում 
էին երկ րում ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի գո յութ յու նը, 
այլև կար ևո րում էին նրանց ինք նութ յու նը: Այս գա ղա փար
ներն աս տի ճա նա բար տա րած վե ցին աշ խար հում և ս տա
ցան մի ջազ գա յին բնույթ՝ նպա տակ ու նե նա լով պաշտ պա նել 
ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րը ոչ միայն 
զար գա ցած երկր նե րում, այլև այն երկր նե րում, ո րոնք նոր 
են ան կա խա ցել, ու նեն ե րի տա սարդ ժո ղովր դա վա րութ յուն, 
կամ ստեղծ վել են այն պի սի տա րածք նե րի վրա, որ տեղ առ
կա են մի քա նի էթ նիկ խմբե րից բաղ կա ցած բնակ չութ յուն:

Այս շարժ մում ա վե լի ակ տի վա ցավ  1990ա կան թվա կան
նե րին, երբ ըն դուն վե ցին ազ գա յին փոք րա մաս նութ յունների 
վե րա բեր յալ հետև յալ մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րը՝ 
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● Ազ գա յին, կրո նա կան, լեզ վա կան փոք րա մաս նութ
յուն նե րին պատ կա նող ան ձանց ի րա վունքն նե րի վե
րա բեր յալ ՄԱԿի հռչա կա գի րը (1992թ)
Հռ չա կա գի րը ու նի խորհր դատ վա կան նշա նա կութ յուն 
և  դար ձավ տար բեր մայր ցա մաք նե րում մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից պար տա դիր կա
տար ման բնույթ ու նե ցող փաս տաթղ թե րի ստեղծ ման 
սկզբնաղբ յուր 

●  Տե ղաբ նիկ ժո ղո վուրդ նե րի ի րա վունք նե րի վե րա բեր
յալ  ՄԱԿի հռչա կա գի րը (2007)

● Եվ րո պա յի խորհր դի տա րա ծաշր ջա նա յին կամ փոք
րա մաս նութ յուն նե րի լե զու նե րի մա սին  խար տիան 
(1992)
 Լե զու նե րի խար տիան վա վե րաց նող երկր նե րը նշում 
են ի րենց երկ րում գո յութ յուն ու նե ցող լեզ վա կան փոք
րա մաս նութ յուն նե րին և  պար տա վոր վում են ա պա հո
վել նրանց լեզ վի պահ պա նութ յունն ու զար գա ցու մը 
ի րենց պե տա կան տա րած քում:Այս փաս տաթղ թով 
պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում են պայ ման ներ 
ստեղ ծել փոք րա մաս նութ յուն նե րի հա մար ի րենց բնա
կութ յան տա րածք ներն ան վա նել ի րենց լեզ վով, օգ
տա գոր ծել ի րենց լե զուն պե տա կան մար մին նե րի հետ 
շփումն ե րում , խրա խու սել լրատ վա մի ջոց նե րով այդ 
լե զու նե րի օգ տա գոր ծու մը

● Եվ րո պա յի խորհր դի ազ գա յին փոք րա մաս
նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի վերաբերյալ  
շրջա նա կա յին կոն վեն ցիան (1995)  
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Այս փաս տաթղ թով սահ ման վում են, թե ով քեր են ազ
գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րը, ամ րագր վում է նրանց 
հան դեպ խտրա կա նութ յան բա ցա ռու մը,սահ ման վում 
են լեզ վա կան, կրթա կան, քա ղա քա կան ,հա սա րա կա
կան ի րա վունք նե րը

● ԵԱՀԿ  Լուն դի ա ռա ջար կութ յուն նե րը  ազ գա յին փոք
րա մաս նութ յուն նե րի արդ յու նա վետ և  ի մաս տա լից 
մաս նակ ցութ յան մա սին (1999)
ԵԱՀԿ Ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի հար ցե րով 
գե րա գույն հանձ նա կա տա րի կող մից Շ վե դիա յի  Լունդ 
քա ղա քում մշակ ված ա ռա ջար կոթ յուն նե րը միտ ված 
են երկ րի հա սա րա կա կան ,քա ղա քա կան(նե րառ յալ 
ընտ րո վի և ն շա նա կո վի պաշ տոն նե րում), տնտե սա
կան կյան քում ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի 
արդ յու նա վետ և  ի մաս տա լից մաս նակ ցութ յան կա յաց
մա նը 

● ՅՈՒՆԵՍԿՕի հա մընդ հա նուր հռչա կա գի րը մշա կու
թա յին բազ մա զա նութ յան վե րա բեր յալ (2001)



29

Վար ժութ յուն

 Վար ժութ յան նպա տակն է դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րին 
տե ղե կաց նել ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք
նե րի զար գաց ման պատ մութ յան վե րա բեր յալ, և  ամ րապն
դել այն գա ղա փա րը, որ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի 
խնդիր նե րի լուծ ման ա մե նաարդ յու նա վետ ճա նա պար հը մի
ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի հի ման վրա նրանց 
կրթա կան, սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յունն, նրանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան 
բա ցա ռում  ու երկ րի հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան կյան
քում նրանց արդ յու նա վետ և  ի մաս տա լից նե րա ռա կա նութ
յունն է:

 Վար ժութ յան նկա րագ րութ յու նը

 Վար ժութ յունն ի րե նից ներ կա յաց նում է ի րա վի ճա կա յին 
խնդիր, ո րի լուծ ման արդ յուն քում դա սըն թա ցի մաս նա կից
նե րը կկա րո ղա նան ինք նու րույն ա ռա ջար կել սցե նար ներ 
պայ մա նա կա նո րեն տրված ի րա վի ճա կում ազ գա յին փոք րա
մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան վե րա
բեր յալ: Ա ռա ջարկ վում է վար ժութ յունն անց կաց նել խմբե րի 
մի ջո ցով և  յու րա քանչ յուր խումբ դուրս բե րի ի րա վի ճա կա յին 
խնդրի վե րա բեր յալ իր պատ կե րաց րած լու ծումն ե րը:
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Ի րա վի ճակ

 Խոր վա թիա յի խորհր դա րա նի առջև հա վաք ված ալ բա նա ցի
նե րը, բոս նիա ցի նե րը և հ րեա նե րը և  ռո մա նե րը բո ղո քում են, 
որ երկ րի խորհր դա րա նը չի ըն դու նում այն պի սի օ րենք ներ, 
ո րոնք կե րաշ խա վո րեն ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի 
ինք նութ յան պահ պա նութ յունն ու զար գա ցու մը, կե րաշ խա վո
րեն կրթա կան ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը և կ բա ցա ռեն խտրա
կա նութ յու նը:

Ալ բա նա ցի նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պնդում են, որ  չնա յած 
 Խոր վա թիա յում ի րենք ապ րում են ակ նա խութ յու նից ի վեր, 
ի րենց լե զուն հետզ հե տե մո ռաց վում է: Ալ բա նե րե նի ու սու ցու
մը երկ րում տե ղի է ու նե նում  դպրոց նե րին կից խմբակ նե րի 
մի ջո ցով միայն, որ տեղ ու սու ցիչ նե րը լեզ վի մաս նա գետ ներ 
չեն:  Ցու ցա րա րը նաև հա վե լում է, որ երկ րում ալ բա նե րե նի 
օգ տա գործ ման որ ևէ բնա գա վառ չկա, չկան ի րենց լեզ վով 
հե ռուս տաա լին քեր և  ռա դիո հա ղոր դում եր,  նույ նիսկ ի րենց 
հա մայնք նե րի ցու ցա նակ նե րը ի րենց լեզ վով չեն:

 Ռո մա փոք րա մաս նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րըը պնդում են, 
որ ի րենց հա մայն քի  աղ ջիկ ներն ա մուսս նա նում են 1315 տա
րե կա նում, ո րի պատ ճա ռով խախտ վում է ի րենց կրթութ յան 
ի րա վունքն ու հա մայն քը չի զար գա նում: Չ նա յած խորհր դա
րա նի խոս նա կը նախ կի նում պնդել էր, որ  դա ի րենց ազ գա
յին ա վան դույթն է, ռո մա փոք րա մաս նութ յան ներ կա յա ցու ցի
չը պնդում է, որ  պե տութ յու նը պի տի ե րաշ խա վո րի, որ երկ
րում ոչ մի ե րե խա յի ի րա վունք չպետք է խախտ վի,  և  ան կախ 
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ի րենց ա գա յին պատ կա նե լիութ յու նից ի րենք էլ պի տի հնա
րա վո րութ յուն ու նե նան օգտ վել երկ րում առ կա օ րենսդ րութ
յան հնա րա վո րութ յուն նե րից:

Հ րեա փոք րա մաս նութ յան ներ կա յա ցու ցի չը պնդում է, 
որ թե պետ հրեա նե րը երկ րի բնակ չութ յան 2 տո կոսն 
են կազ մում, ի րենց ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ներ կա
յաց ված չեն տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին
նե րում, մարզ պե տա րան նե րում և  ոս տի կա նութ յու նում:  

Ինչ պե՞ս կար ձա գան քեիք նման պա հանջ նե րին

Ամ փո փե լով մար դու ի րա վուքնք նե րի թե ման՝ կար ևոր է նշել, 
որ մար դու ի րա վունք նե րի ամ բող ջութ յան մեջ որ ևէ ա ռան
ձին խմբի կամ ա ռանձ նա հա տուկ բո վան դա կութ յամբ ի րա
վունք գե րա կա չէ մեկ այլ ի րա վունք նե րի փնջի նկատ մամբ։ 
 Միև նույն ժա մա նակ մար դու ի րա վունք նե րը պետք է դի տար
կել մի ջա ռար կա յա կան մո տեց մամբ, քա նի որ եր բեմ մեկ 
դեպ քը միա ժա մա նակ հղում է կա տա րում ի րա վունք նե րի 
տար բեր խմբե րի, իսկ պե տութ յան պար տա վո րութ յունն է 
հար գել և  պաշտ պա նել բո լոր ան ձանց բո լոր ի րա վունք նե րը 
ա ռանց բա ցա ռութ յան։
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 Թե մա 1.3 Եզ դի կա նանց ի րա վունք ներն ու 
պաշտ պա նութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րը

 Խո սե լով եզ դի կա նանց ի րա վունք նե րից, հարկ է նշել, որ 
եզ դիա կան հա մայն քի փակ լի նե լը, եզ դի նե րի վե րա բեր յալ 
հան րութ յա նը հա սա նե լի տե ղե կութ յուն նե րի  աղ ճատ ված 
ու ի րա րա մերժ լի նե լը, պե տա կա նութ յան բա ցա կա յութ յունն 
ու ձուլ ման շա րու նա կա կան սպառ նա լի քը, տար բեր մշա կու
թա յին և կ րո նա կան մի ջա վայ րե րում ապ րե լը եզ դի կա նանց 
ա վե լի խո ցե լի է դարձ րել, հատ կա պես, երբ խոս քը վե րա
բե րում է նրանց` հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան քին 
մասն կա ցութ յա նը։  Թեև պատ մութ յան մեջ քիչ չեն ե ղել եզ
դի կա նայք, ո րոնք ի րենց տոհ մե րում ղե կա վար կամ հա
տուկ դիր քեր են զբա ղեց րել, սա կայն նրանց ի րա վունք ներն 
ու ա զա տութ յուն ներն, այ նու ա մե նայ նիվ, հա րա բե րա կան են 
ե ղել։  Հիմ ա կան պատ ճա ռը ա վան դա կան կեն սա կերպն ու 
կրթութ յան բա ցա կա յութ յունն էր։16

Երբ խոս քը վե րա բե րում է եզ դի կա նանց, կար ևոր է հաս կա
նալ, որ նրանց կա րո ղութ յուն ներն ու հնա րա վո րութ յուն նե
րը տար բեր վում են «արևմտ յա ն» կնոջ կա րո ղութ յուն նե րից, 
քա նի որ եզ դի կա նայք սերտ կա պեր ու կա խում ու նեն ի րենց 
հա մայն քի հետ: 

16 Ձեռնարկ՝ Հայաստանի եզդիաբնակ համայնքներում ծրագրեր իրականացնող 
ՀԿների համար. Մշակույթ, իրավունք, օրենսդրություն։ Մարդու իրավունքների 
եզդիական կենտրոն, 2020 
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Այս դեպ քում նրանց հետ աշ խա տե լու հա մար ա վե լի լավ է 
ընտ րել  բազ մա շերտ մո տե ցում17։

 Հայտ նի է, որ էթ նիկ խտրա կա նութ յու նը նույն կերպ չի ազ
դում կա նանց և տ ղա մարդ կանց վրա: Չ նա յած մի ջազ գա յին 
մա կար դա կում առ կա բարձր ի րա զեկ վա ծութ յա նը՝ փոք րա
մաս նութ յուն նե րը ներ կա յաց նող կա նայք դեռևս քիչ նկա տե
լի են պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նութ յան մեջ, ան գամ երբ 
այդ քա ղա քա կա նութ յան նպա տա կը գեն դե րա յին խտրա կա
նութ յան դեմ պայ քարն է:   Սա ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն
նե րի կա նանց էլ ա վե լի խո ցե լի է դարձ նում հե տա գա խտրա
կա նութ յան նկատ մամբ18։

 Հա ճախ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի կա նայք նաև 
ներխմ բա յին խտրա կա նութ յուն նե րի զոհ են դառ նում։  Սա 
վե րա բե րում է փոք րա մաս նութ յան շրջա նակ նե րում տե ղի ու
նե ցող խտրա կան պրակ տի կա յին: Ն ման պրակ տի կա յի օ րի
նակ ներ են  վնա սա կար մշա կու թա յին և  ա վան դա կան սո վո
րույթ նե րը, ինչ պի սիք են օ րի նակ՝ վաղ և  հար կա դիր ա մուս
նութ յուն նե րը, կա նանց նկատ մամբ ճնշում ե րը, պատ վի 
հա մար սպա նութ յուն նե րը և  այլն։ 

 Կա նանց հնա րա վո րութ յուն նե րի և  կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց
մանն ու հիմ ա րար ի րա վունք նե րի և  ռե սուրս նե րի ընդ լայն
մանն ուղղ ված ծրագ րե րը հա ճախ ազ դե ցութ յուն չեն ու նե նում 

17  Salto Youth. Intersectionality: an approach to Empower women at the Crossroads. 
18 Նույն տեղում
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փոք րա մաս նութ յուն նե րի կա նանց վրա։ Արևմտ յան կա նանց 
հզո րա ցու մը տար բեր վում է խո ցե լի փոք րա մաս նութ յուն նե րի 
կա նանց հզո րա ցու մից: Ուս տի նպա տակ նե րը, խնդիր նե րը, 
մե թոդ նե րը, նա խագ ծե րը և  քա ղա քա կա նութ յուն նե րը պետք 
է հա մա պա տաս խա նեց վեն ա ռանձ նա հա տուկ թի րա խա յին 
խմբի կա րիք նե րին:  

 Մեկ այլ խո չըն դոտ, ո րին ՔՀԿնե րը բախ վում են փոք րա
մաս նութ յուն նե րի կա նանց հետ աշ խա տե լիս, այն է, որ շատ 
հա ճախ ՔՀԿ աշ խա տա կից նե րը չեն պատ կա նում նույն փոք
րա մաս նութ յա նը: Այս հան գա ման քը կա րող է թյու րըմբռ նում
ներ և  լար վա ծութ յուն ստեղ ծել ՔՀԿի և  թի րա խա յին խմբի 
միջև հա րա բե րութ յուն նե րում: Այդ պատ ճա ռով, նա խագ ծեր 
սկսե լուց ա ռաջ, կար ևոր է խորհր դակ ցել ազ գա յին փոք րա
մաս նութ յուն նե րի կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ` եզ դի կա
նանց հետ աշ խա տե լու ճիշտ մե թո դա բա նութ յուն որ դեգ րե
լու հա մար։ Տվ յալ դեպ քում ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե
րի կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են լի նել  «մշա կու թա յին 
միջ նորդ նե ր»։ 

Եզ դի կա նանց հետ աշ խա տե լու երկ րորդ կար ևոր նրբութ
յունն այն է, որ խո ցե լի փոք րա մաս նութ յուն նե րի հա մայնք
նե րում կա նայք բազ մա թիվ ռիս կե րի են են թարկ վում, երբ 
օ րի նակ, ո րո շում են ար ձա գան քել ի րենց մշա կույ թին, 
ա վան դույթ նե րի վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յուն նե րին։  Դա 
ըմ բոս տութ յան կամ «հա կադր վե լու » պատ ճա ռով ի րենց իսկ 
հա մայն քից դուրս մա լու ռիսկն է։ 
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Ուս տի կար ևոր է զգու շո րեն մո տե նալ նման զգա յուն թե մա
նե րին: Վ նա սա կար պրակ տի կա յի մա սին, ինչ պի սին է եզ
դի աղ ջիկ նե րի վաղ ա մուս նութ յու նը պետք է խո սել, զրույ ցի 
դի տա մին կան փո փո խե լով դրա կա նի։ Օ րի նակ՝ ի՞նչ արդ
յունք նե րի կհաս նեն կա նայք, ե թե նրանք չա մուս նա նան վաղ 
տա րի քում կամ օ րի նակ վերց նեն տար բեր ո լորտ նե րում հա
ջո ղութ յան հա սած եզ դի կա նան ցից։ Այս տեղ շատ կար ևոր 
է նաև այն պես աշ խա տել, որ չսրվեն հա րա բե րութ յուն նե րը 
եզ դի կնոջ և  հա մայն քի միջև:  
 
  Շատ հա ճախ դա սըն թա ցա վար նե րը և լ րատ վա մի ջոց նե րը 
վատ և  ոչ դրա կան  կող մով են ցույց տա լիս հա մայն քը, օ րի
նակ, որ հա մայն քը նա հա պե տա կան   է և  հե տա դի մա կան: Եվ 
եզ դի ներն այդ պատ ճա ռով եր բեմ փոր ձում են հե ռու մալ 
ի րենց ինք նութ յու նից, որ պես զի այլևս չկապ վեն այս «վատ և 
վն ա սա կար հա մայն քի» հետ: Եվ այս տեղ է, որ նաև ա ռաջ է 
գա լիս ինք նութ յան կորս տի վտան գը։ 

 Ներ կա յումս  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան ա մե նա մեծ 
մար տահ րա վեր նե րից մե կը շա րու նա կում է մալ  եզ դի նե րի 
շրջա նում տա րած ված վաղ ա մուս նութ յուն նե րը: Եվ րո պա յի 
 Խորհր դի Ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան Շր ջա նա կա յին կոն վեն ցիա յի  Խորհր դատ
վա կան կո մի տեն իր զե կույ ցում նշել է, որ եզ դի ե րե խա նե
րի, հատ կա պես աղ ջիկ ների շրջա նում շատ են դպրոցական 
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կրթութ յու նից դուրս մա լու դեպքերը։19

ՀՀ ԱԺում ըն տա նե կան օ րենսգր քում ա մուս նութ յան տա րի
քի փո փո խութ յան հար ցի քննարկ ման ժա մա նակ ա ռա ջարկ
վեց մի տար բե րակ՝ 18 տա րե կան աղ ջիկ նե րի և տ ղա նե րի 
հա մար։  Սա կայն, եզ դի հա մայն քի ո րոշ ղե կա վար ներ սկսե
ցին բո ղո քել և  նույ նիսկ ցույ ցեր կազ մա կեր պել: Արդ յուն քում, 
2013ի ապ րի լին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղովն ըն դու նեց  Ըն տա նե
կան օ րենսգր քի փո փո խութ յուն նե րը: Ըստ նոր կա նո նա կար
գի, ան ձը կա րող է ա մուս նա նալ 17 տա րե կա նում, ե թե առ կա 
է նրա ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ հո գա բար ձու ի հա մա
ձայ նութ յու նը: Ան ձը կա րող է ա մուս նա նալ նաև 16 տա րե կա
նում, ե թե առ կա է նրա ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ հո
գա բար ձու ի հա մա ձայ նութ յու նը, և  ա մուս նա ցող մյուս ան ձը 
առն վազն 18 տա րե կան է (ըն տա նե կան օ րենս գիրք, հոդ ված 
10):

Շր ջա նա կա յին կոն վեն ցիա յի  Խորհր դատ վա կան  Կո մի տեն 
հա մա րեց, որ թեև մշա կույ թի և  ա վան դույթ նե րի դե րը կար
ևոր է, բայց այ նու ա մե նայ նիվ ա ռաջ նա հեր թութ յու նը պետք 
է տրվի այն հնա րա վո րութ յուն նե րին, ո րոնք ա պա հո վում են 
ամ բող ջա կան և լ րիվ կրթութ յուն։20  

19 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National 
Minorities. P.1. Fourth Opinion on Armenia. rm.coe.int/16806f7f70 
20 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National 
Minorities.Fourth Opinion on Armenia. rm.coe.int/16806f7f70.  
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Կո մի տեն նշել է նաև, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ու շադ րութ
յուն չի դարձ նում եզ դիա կան հա մայն քում գեն դե րա յին հա վա
սա րութ յան խնդիր նե րին: 

Այս կա պակ ցութ յամբ նրանք ա ռա ջար կե ցին օ րենսդ րութ յուն 
ստեղ ծել վաղ ա մուս նութ յուն նե րի խնդրի վե րա բեր յալ։  Սա
կայն մինչ այժմ դա չի ար վել:

Չ նա յած «Կր թութ յան մա սի ն» օ րեն քը սահ մա նում, որ 12ամյա 
կրթութ յու նը պար տա դիր է, սա կայն շատ դեպ քեր կան, երբ 
եզ դի ե րե խա նե րը դուրս են մում դպրոց նե րից` չա վար տե լով 
ան գամ 9րդ  դա սա րա նը:  Հա յաս տա նում տա րած ված է այն 
կար ծի քը, որ չար ժե մի ջամ տել եզ դի նե րի կյան քին, և ն րանց 
խնդիր նե րը պետք է լուծ վեն միայն հա մայն քի ներ սում:  Հա
ճախ դպրոց նե րի տնօ րեն ներն ու ու սու ցիչ նե րը, այս խնդրի 
հետ առնչ վող պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձինք չգի տեն, 
թե ինչ պես վար վել ե րե խա նե րի ա մուս նութ յան դեպ քե րում և 
 հա ղոր դում չեն տա լիս ոս տի կա նութ յուն ե րե խա յի՝ դպրո ցից 
դուրս մա լու կամ ման կա հա սակ տա րի քում ա մուս նութ յան 
մա սին:



ՄԱՍ 2
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ՀԱՆ ՐԱ ՅԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՈՒՆ

Ն պա տակ. ձևա վո րել և  փո խան ցել հան րա յին քա ղա քա կա
նութ յան վրա նե րազ դե ցութ յուն ու նե նա լու հա մար անհ րա ժեշտ 
գի տե լիք ներ և հմ տութ յուն ներ։

 Հան րա յին քա ղա քա կա նութ յու նը հա յե ցա րա կար գե րով և 
ծ րագ րե րով ա ռաջ նորդ վող ինս տի տու ցիո նա լաց ված փո փո
խութ յան ա ռա ջարկ է։  Սո վո րա բար այս ա ռա ջարկ նե րը ձևա
վոր վում են կա ռա վա րութ յան կամ քաղ հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի կող մից։

 Մար դու գո յութ յան ըն թաց քում ա մեն ինչ՝ կեն ցա ղը, սո վո
րույթ նե րը, կա նոն նե րը, օ րենք նե րը միշտ փոխ վել են ժա մա
նա կին հա մըն թաց և  ար ձա գան քել են տար բեր ժա մա նա կաշր
ջան նե րի ստեղ ծած մար տահ րա վեր նե րին։  Հա սա րա կութ յան 
զար գաց ման մի շարք տեն դեն ցեն րի հատ ման արդ յուն քում, 
ո րոնք միտ ված էին տար բեր խնդիր նե րի լուծ մա նը և  մարդ կա
յին շա հի բա վա րար մա նը, ձևա վոր վել է քա ղա քա կա նութ յու նը 
(politics)։  Պե տութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը զու գըն թաց ակն հայտ 
դար ձավ, որ սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո
րող հա մա կար գե րը՝ կրոն, ա վան դույթ ներ, սո վո րույթ ներ և  
այլն, ար դեն ա նարդ յու նա վետ են դար ձել, քա նի որ հա սա րա
կութ յան մեջ բազ մա կար ծութ յու նը շատ ա վե լի մեծ էր։ Ա ռաջ 
ե կավ քա ղա քա կա նութ յու նը, ո րը տար բեր գա ղա փար նե րի 
շուրջ ձևա վոր ված խմբե րի շա հե րը պի տի պաշտպաներ։  
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Վե րոնշ յա լից ել նե լով քա ղա քա կա նութ յու նը կա րե լի է սահ
մա նել որ պես խմբե րի նպա տա կա յին փոխ գոր ծակ ցութ յան  
արդ յուն քում ձևա վոր ված հա րա բե րութ յուն նե րի ամ բող ջութ
յուն, կապ ված  ի րենց հա սա րա կա կան նշա նա կութ յան շա
հե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով պե տա կան իշ խա նութ յան 
ձեռք բեր ման, պահ պան ման և  օգ տա գործ ման  հետ21:

Ըստ էութ յան՝ ժա մա նա կա կից քա ղա քա կա նութ յան ըն կա լու
մը են թադ րում է, որ մեզ նից յու րա քանչ յուրն իր հստակ դերն 
ու նի քա ղա քա կա նութ յան մեջ և  կա րող է այն ձևա վո րել և  իր 
ազ դե ցութ յունն ու նե նալ։  Պե տութ յու նը որ պես սու վե րեն մար
մին ստեղ ծել է այդ բո լոր մե խա նիզմ ե րը, որ յու րա քանչ յուր 
քա ղա քա ցի կա րո ղա նա իր մաս նակ ցութ յունն ու նե նալ։ 
Ընտր ված իշ խա նութ յան ձևա վո րու մից հե տո, ստա ցած քվեով 
իշ խա նութ յու նը ստա նում է ման դատ իր քա ղա քա կա նութ
յու նը (policy) վա րե լու բո լոր հիմ ա կան ուղ ղություններով, 
դրանք են՝

● Տն տե սութ յու նը/տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յու նը
● Կր թութ յուն/կրթա կան քա ղա քա կա նութ յու նը
● Ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը
●  Սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նութ յու նը
● Ի րա վուն քը
● Մ շա կույ թը և  այլն։

21 Խաղաղաշինական կրթություն, Սահմանաբնակ երիտասարդների ներուժի 
բացահայտում ՀԿ, www.frontlineyouth.net 
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Եզ դիա կան հա մայն քի հետ աշ խա տե լիս առնչ վող քա ղա քա
կա նութ յուն նե րի ցան կից են՝ նե րա ռա կան կրթութ յան քա ղա
քա կա նութ յու նը, գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յու նը և  այլն։

 Դի տար կենք գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յու նը հաս կա նա
լու հա մար մի կող մից երկ րի կա ռա վար ման հա մա կար գի, 
իշ խող ու ժի, օ րենք նե րի կա պը և  փո խառն չութ յու նը գործ նա
կա նում եր ևույթ նե րի և  փոր ձի հետ։  Գենդ ե րային քա ղա քա
կա նութ յու նը, հա մա ձայն տե սութ յան, ե րեք տե սա կա վո րում 
ու նի՝ գեն դե րա յին կույր, գեն դե րա յին չե զոք և  գեն դե րա յին 
զգա յուն կամ գեն դե րազ գա յուն քա ղա քա կա նութ յուն։  Հա մա
պա տաս խա նա բար գեն դե րա յին կույր քա ղա քա կա նութ
յու նը ան տե սում է որ ևէ եր ևույ թի գեն դե րա յին ուղ ղոր դում 
ու դի տանկ յու նը, ու չի ար ձա գան քում տար բեր սե ռե րի կա
րիք նե րին, օ րի նակ՝ դպոր ցում ֆի զի կա կան ակ տի վութ յուն 
ա պա հո վե լու հա մար վե րա նո րոգ վում է ֆուտ բո լի դաշ տը, 
մինչ դեռ աղ ջիկ նե րի ֆուտ բո լա յին խումբ չկա և  չի էլ նա
խա տես վում ու նե նալ, արդ յուն քում ու նենք գոր ծո ղութ յուն, 
որն ամ բող ջութ յամբ ան տե սում է աղ ջիկ նե րի կա րիք ներն 
ու ցան կութ յուն նե րը։  Գեն դե րա յին չե զոք քա ղա քա կա նութ
յու նը ըն դու նում է սե ռե րի տար բեր կա րիք ներն ու ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը, իսկ մշակ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը ոչ 
ան տե սում, ոչ էլ ա ջակ ցում են որ ևէ խմբի, այլ ի րենց բնույ
թով չե զոք են, օ րի նակ՝ սե ռով չտա րան ջատ ված, ընդ հա նուր 
սան հան գույց ներ։  Քա ղա քա կա նութ յու նը ոչ միայն գի տակ
ցում է սե ռե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու կա րիք նե րը, 
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այլև հա մա պա տաս խան տար բե րակ ված մի ջո ցա ռում եր 
նա խա ձեռ նում՝ ա պա հո վե լու բո լոր սե ռե րի կա րիք նե րը, 
օ րի նակ՝ ա ռանձ նաց վում է կե րակ րող մայ րե րի հա մար սեն
յակ, կամ թե՛ տղա մարդ կանց, թե՛ կա նանց սան հան գույց նե
րում տե ղադր վում են ե րե խա յի հի գիե նա յի հա մար ա ռանձ
նաց ված հար մա րանք ներ (հա ճախ նման հար մա րանք ներ 
կգտնեք կա նանց սան հան գույց նե րում, ին չը կույր թա ղա քա
կա նութ յան արդ յունք է, քա նի որ ան տե սում է հայ րե րի կա
րիք նե րը) և  այլն։ 

Որ պես զի որ ևէ պե տութ յուն ու նե նա որ ևէ եր ևույ թի նկատ
մամբ քա ղա քա կա նութ յուն, անհ րա ժեշտ է ոչ միայն քա ղա
քա կան կամք, ի րա վա կան հենք, այլև տե ղա կան մա կար դա
կում գործ նա կան կի րա ռում։  Հի շենք նե րա ռա կան կրթութ
յան քա ղա քա կա նութ յու նը և  գործ նա կան կի րա ռու մը։

Ա ռա ջար կում ենք ու սում ա սի րել նե րա ռա կան կրթութ յան 
ո լոր տի ա ռա վե լութ յուն ներն ու բա ցե րը՝ կենտ րո նա նա լով 
ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յան 
վրա (կրոն, մշա կույթ, լե զու և  այլն)։  Կա րող եք կի րա ռել ի րա
վի ճա կի վեր լու ծութ յան գոր ծիք նե րից PESTEL մե թո դը, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս միև նույն ի րա վի ճա կը վեր լու ծել 
տար բեր տե սանկ յուն նե րից։
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Քա ղա քա կան.
● հաշ վի են առն վում կա ռա վա րութ յան ո րո շում ե րը, 

հար կա յին, աշ խա տան քա յին և  այլ կար գա վո րում ե րը
Տնտե սա կան. 

● հաշ վի են առն վում տնտե սա կան գոր ծոն նե րը, ինչ
պի սիք են տնտե սա կան ա ճը, փո խար ժե քը, գնա ճը, 
տո կո սադ րույք նե րը և  այլն։ Տն տե սա կան տվյալ նե
րը կա րող են կտրուկ ազ դե ցութ յուն ու նե նալ ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման ողջ ըն թաց քի վրա

Սո ցիա լա կան.
● հաշ վի են առն վում սո ցիա լա կան գոր ծոն նե րը, ին

պի սիք ենք բնակ չութ յան մտա ծե լա կեր պը, ա վան
դույթ նե րը, ապ րե լա կեր պը, սո ցիա լա կան կա րիք նե
րը, հա մայն քում առ կա տրա մադր վա ծութ յու նը, հե
տաքրքրութ յուն նե րը և  այլն
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Տեխ նո լո գիա կան. 
● հաշ վի են առ նում տեխ նո լո գիա կան նո րա րա րութ

յուն նե րը, ո րոնք փոխ կա պակց ված են շո շա փե լիք 
խնդրին։  Տեխ նո լո գիա կան ո րո շա կի մի տում ե րը 
հաշ վի չառ նե լը կա րող է ռիս կա յին լի նել ծրագ րի հա
ջող ի րա կա նաց ման հա մար

բնա պահ պա նա կան. 
● հաշ վի են առ նում բնա պահ պա նա կան և  է կո լո գիա

կան ներ կա ի րա վի ճա կը, ռիսկ նե րը, պա հանջ նե րը
ի րա վա կան. 

● հաշ վի են առ նում օ րենք նե րը, օ րենսդ րա կան դաշ տը, 
կար գա վո րում ե րը և  սահ մա նա փա կում ե րը, ո րոնք 
կա րող են խո չըն դո տել ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը  
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 Թե մա 2.1  Ռազ մա վա րութ յուն

Ն պա տակ.  Ներ կա յաց նել եզ դիա կան հա մայն քում վաղ 
ա մուս նութ յուն նե րի կան խար գել ման վե րա բեր յալ մշակ ված 
այ լընտ րան քա յին ռազ մա վա րութ յան բո վան դա կութ յու նը և 
դ րա կան փոր ձը։

 Քա ղա քա կա նութ յուն ներն ու ի րա վա կար գա վո րում ե րը 
անհ րա ժեշտ, բայց հա ճախ բա վա րար չեն, որ ևէ հիմ ախնդ
րի վե րաց ման կամ մեղմ ման հա մար։ Այս պես  Մար դու ի րա
վուք նե րի եզ դիա կան կենտ րո նը, ար ձա գան քե լով ՀՀում 
եզ դիա կան հա մայն քում տա րած ված վա ղա մուս նութ յուն նե
րի բա ցա սա կան պրակ տի կա յին, մշա կել է այ լըտն րան քա յին 
ռազ մա վա րութ յուն՝ ՀՀ պե տա կան գե րա տես չութ յուն նե րի, 
 Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի, ՔՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի և  փոր ձա գետ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ
յուն քում։

Ա ռա ջար կում ենք ծա նո թա նալ ռազ մա վա րութ յա նը, ընդգ ծել 
 Ձեր տես նակ յու նից կար ևոր բա ղադ րիչ նե րը, նաև վեր հա նել 
բա ցերն ու ա ռա ջար կել նո րույթ։  Նոր նպա տակ ու հա մա պա
տաս խան գոր ծո ղութ յուն ներ ա ռա ջար կե լու հա մար խոր հուրդ 
ենք տա լիս կի րա ռել նպա տակ նե րի SMART մո տե ցու մը։
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Այս մե թո դը ա նու նը հա պա վում է, որ բաց վում է հետև յալ 
կերպ՝ հստակ, չա փե լի, հա սա նե լի, տե ղին, ժա մա նա կին։ 
 Սա են թադ րում է, որ SMART նպա տակ սահ մա նե լիս այն ան
պայ ման պետք է հա մա պա տաս խա նի այս հինգ սկզբունք
նե րին.

● Specific ( Հա տուկ, կոնկ րետ). Խն դի րը պետք է հստակ 
և  կոնկ րետ ձևա կերպ ված լի նի:  Վե րա ցա կան, ա նո
րոշ դա տո ղութ յուն ներն ըն դու նե լի չեն: 

● Measurable ( Չա փե լի).  Չա փե լիութ յունն ա պա հո վե լու 
հա մար ո րա կա կան և  քա նա կա կան ցու ցա նիշ ներ են 
անհ րա ժեշտ:

● Achievable ( Հա սա նե լի). Խն դի րը պետք է ի րա տե սա
կան լի նի՝ մեր ու նե ցած ռե սուրս նե րի սահ ման նե րում: 

● Relevant ( Վե րա բե րե լի). Ինչ քա նով է խնդիրն ակ տո
ւալ և  արդ յոք օգ նում է հաս նել գլխա վոր նպա տա կին: 
Ինք նան պա տակ չլի նի:

● Timebound ( Ժա մա նա կա յին սահ ման ներ ու նե ցող). 
 Պետք է պատ կե րա ցում լի նի՝ երբ է հնա րա վոր ի րա
գոր ծել այն: 
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Օ րի նակ՝ մենք դի տար կում ենք ըն տա նե կան բռնութ յան հիմ
նա հար ցը, հաս կա նում ենք, որ այն ա րա տա վոր պրակ տի կա 
է, և  պետք է վերջն դնել դրան։ Ա ռա ջար կում ենք հաս կա նալ, 
թե ստորև բեր վող օ րի նակ նե րից ո՞րն է հա մա պաս տա խա
նում SMART մո դե լին և  ին չու՞։
1.  Մեր նպա տակն է վե րաց նել ըն տա նե կան բռնութ յու նը
2.  Մեր նպա տակն է նվա զեց նել ըն տա նե կան բռնութ յան 
թի վը  Հա յաս տա նում
3.  Մեր նպա տակն է նվա զեց նել ըն տա նե կան բռնութ յան 
դեպ քե րի քա նա կը ՀՀում՝ 50%ով մեկ տար վա ըն թաց քում

 Փոր ձեք կա ռու ցել  Ձեր SMART նպա տակ նե րը և  այս մե թո դով 
լրամ շա կեք ռազ մա վա րութ յու նը։ Մ տա ծեք և  կիս վեք մտքե
րով այն մա սին, թե ո րոնք են բա ցե րը, ո րոնք պետք է լրամ
շա կել, կամ ռիս կե րը, ո րոն ցից պետք է խու սա փել։ 
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Թե մա 2.3 Մշ տա դի տար կում

Ն պա տակ՝ տրա մադ րել մաս նա կից նե րին ըն հա նուր գի
տե լիք ներ մո նի թո րին գի շուրջ, ներ կա յաց նել մար դու ի րա
վունք նե րի մշտա դի տարկ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
զի նել մշտա դի տարկ ման գործ նա կան գի տե լիք նե րով։ 

Մշ տա դի տար կու մը (այլ կերպ՝ մո նի թո րինգ, լատ.՝ նա խազ
գու շաց նող)  տե ղե կատ վութ յան հա մա կարգ ված և  կա նո նա
վոր հա վա քագր ման և  վեր լու ծութ յան գոր ծըն թաց է հստակ 
նպա տակ նե րի հա մար, ինչ պի սիք են՝

●  Փոր ձի ու սում ա սի րութ յուն՝ հե տա գա պրակ տի կա
ներն ու գոր ծու նեութ յու նը բա րե լա վե լու հա մար

●  Ներ քին և  ար տա քին հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն՝ օգ
տա գործ ված ռե սուրս նե րի և  ձեռք բեր ված արդ յունք
նե րի նկատ մամբ

●  Փաս տա հեն և  տե ղե կաց ված ո րո շում եր կա յա ցում՝ 
ա պա գա յի ծրագ րե րի ու գոր ծըն թաց նե րի ճշգրիտ 
պլա նա վոր մանն ուղղ ված 

●  Շա հա ռու նե րի կամ թի րախ խմբե րի զո րակ ցում և 
հ զո րա ցում

 Քաղ հա սա րա կա կան ո լոր տում ա մե նից հա ճախ հան դի
պում են ծրագ րա յին մշտա դի տարկ ման և  մար դու ի րա
վունք նե րի մշտա դի տարկ ման օ րի նակ ներ ու դեպ քեր։

Ծ րագ րա յին մշտա դի տար կու մը ըն թա ցիկ գոր ծըն թաց է՝ 
ծրագ րի մեկ նար կից մինչև ա վարտ տե ղե կատ վութ յան 
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պար բե րա բար հա վա քում ու վեր լու ծութ յունն է։ Այն հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս ծրագ րի ըն թաց քում բա ցա հայ տել և 
 հաս ցեագ րել խնդիր նե րը՝ ա պա հո վե լով ծրագ րա յին վերջ
նարդ յունք նե րի ի րա կա նա ցու մը։ Ծ րագ րի մշտա դի տար կում 
ի րա կաց նո ղը հենց ծրագ րա յին թիմ է կամ վեր ջի նիս գոր
ծըն կեր նե րը։

Մար դու ի րա վունք նե րի մո նի թո րին գը փաս տե րի հա վա
քագր ման, ստուգ ման և  օգ տա գործ ման եր կա րա ժամ կետ 
գոր ծըն թաց է, ո րի նպա տակն է մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր
տում բա րե փո խում երն ու ի րա վի ճա կի բա րե լա վու մը։

 Մար դու ի րա վունք նե րի մշա տա դի րա կում ի րա կա նաց նե լիս 
կար ևոր է ի րա պես հաս կա նալ երկ րի սո ցիալտնտե սա կան, 
ի րա վա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց ներն ու բո լոր նե րազ դող 
գոր ծոն նե րը, որ պես զի հնա րա վոր լի նի արդ յու նա վետ պլա
նա վո րել և  ի րա գոր ծել գոր ծըն թա ցը։ 

 Մո նի թո րին գի կար ևո րա գույն բա ղադ րի չը տե ղե կատ վութ
յան հա վա քագ րում է, ո րի գոր ծիք նե րի արդ յու նա վետ ընտ
րութ յու նը պայ մա նա վո րում է ճշգրիտ, հա վաս տի և  ո րակ յալ 
վեր լու ծութ յուն և  արդ յունք։  Կար ևոր է ա ռանձ նաց նել, թե 
որն է մշտա դի տարկ ման հիմ քում ըն կած մար դու ի րա
վունք նե րի չա փո րո շի չը (ի րա վա կան հիմք, քա ղա քա կա
նութ յուն և  այլն)։
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Հա վա քագր ված տե ղե կութ յունն ու վեր լու ծութ յու նը անհրա
ժեշտ է ամ փո փել հաշ վետ վութ յան մեջ, որն էլ, ըստ նա
խա պես ընտր ված թի րա խա յին խմբի, անհ րա ժեշտ է հաս
ցեագրել ո րո շա կի լսա րա նի։

 
 

Չա փո րո շիչ նե րի հետ աշ խա տե լու հա մար խոր հուրդ է 
տրվում օգ տա գոր ծել ձեռ նար կի ա ռա ջին մա սում ներ կա յաց
ված մար դու ի րա վունք նե րի շրջա նակն ու հա վել վա ծի տես
քով տրա մադր վող օ ժան դակ նյու թը, և լ սա րա նին խնդրել՝ 
ըստ ի րենց մաս նա գի տա կան պատ կա նե լիութ յան ա ռան
ձին խմբե րում վեր հա նեն այն ի րա վա կան հե նա նի շե րը (մի
ջազ գա յին պայ մա նագ րեր, օ րենք ներ, ի րա վա կան ակ տեր, 
ո րո շում եր, ռազ մա վա րությ ւոն ներ ), ո րոնց վրա պետք է 
հիմվեն տվյալ թե մա յում մշտա դի տար կում կա տա րե լիս։
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Ինչ պես նշվեց, մար դու ի րա վունք նե րի մշտա դի տար կում 
են թադ րում է քայ լե րի հա ջոր դա կա նութ յուն, ո րոնք են՝ 

● Ի րա վի ճա կի նախ նա կան գնա հա տում (ի րա վա խախ
տում եր, պրակ տի կա և  այլն)

●  Տե ղե կատ վութ յան հա վա քագ րում և  վա վե րա ցում
●  Վեր լու ծութ յուն 
●  Հաշ վետ վութ յուն
●  Հե տա դարձ կապ և  ջա տա գո վութ յուն (շա հե րի պաշտ

պա նութ յուն)

 Կար ևոր է հի շել, որ մշտա դի տար կու մը տե ղի չի ու նե նում 
վա կու ու մում, այ սինքն մի մի ջա վայ րում, ո րը ա ռանձ նացն
ված է մաց յա լից ու փո փո խութ յուն չի կրում վրան, ընդ հա
կա ռա կը՝ մշտա դի տար կու մը, լի նե լով եր կա րա ժամ կետ գոր
ծըն թաց, են թադ րում է ի րա վի չա կա յին փո փո խութ յուն ներ, 
ո րոնք ևս  պետք է  ըն թա ցիկ գնա հա տել և  հաշ վի առ նել։ Այս 
տե սանկ յու նից կար ևոր է ի սկզբա նե սահ մա նել մո նի թո րին
գի սկզբունք ներ, ո րը կա րող է նե րա ռել է թի կա կան նոր մեր, 
ինչ պես նաև ներ քին և  ար տա քին ռիս կե րի վեր լու ծութ յուն և 
 կա ռա վա րում (անվ տան գութ յուն և  ա պա հո վութ յուն, գեն դե
րա յին հիմ ա հար ցեր և  այլն):

Մշ տա դի տարկ ման հա վաս տիութ յան ու ճշտութ յու նը ե րաշ
խա վոր վում է նաև մաս նա գի տա կան է թի կա կան նոր մե րի 
մի ջո ցով, ո րոնց մա սին խո սե լը ևս  չա փա զանց կար ևոր է։ 
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Այն ոչ միայն են թադ րում է օբ յեկ տիվ և  չե զոք վեր լու ծութ յուն, 
այլև հստակ կա նոն նե րով ա ռաջ նորդ վե լը, ինչ պես օ րի նակ՝

● Օբ յեկ տի վութ յուն. ի րա վի ճա կի հա մա կող մա նի վեր լու
ծութ յուն, նե րառ յալ՝ ա ռաջ նա յին և  երկ րոր դա յին աղբ
յուր նե րի հա մադ րում 

●  Չե զո քութ յուն. աղբ յուր նե րի ընտ րութ յան զգու շա վո
րութ յուն և  հա վաս տիութ յուն (ին ֆոր մա ցիա յի տի րա
պետ ման աս տի ճա նը, խնդրի մա սին խո սե լու շար ժա
ռի թը և  այլն)

● Անվ տան գութ յուն. անձ նա կան տվյալ նե րի ա պա հո
վութ յուն, աղբ յուր նե րի ա նա նու նութ յուն, հե տա գա հե
տապնդ ման դեմ պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմ ե րի 
ներդ րում

● Զ գա յու նութ յուն. թի րախ լսա րա նի յու րա հատ կութ յուն
նե րի գի տակ ցում, զգա յուն թե մա նե րի վե րա բեր յալ 
նա խազ գու շաց ման ա հա զան գի կի րա ռում (օ րի նակ, 
երբ խո սում եք կնոջ հետ պետք է զգու շաց նել, որ խո
սե լիս շո շափ վե լու են ըն տա նե կան բռնութ յան, բռնա
բա րութ յան թե մա ներ և  այլ զգա յուն թե մա ներ)։
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Ա ռա ջադ րանք

Լսա րա նին փոքր խմբե րում տրա մադ րել ի րա վի ճակ ներ ի րա
կան կյան քից։  Փոքր խմբե րում նրանք պետք է սահ մա նեն 
այն է թի կա կան նոր մե րը, ո րոն ցով պետք է աշ խա տեն տվյալ 
լսա րա նի հետ։ Արդ յունք նե րը ամ փո փել, ու ըստ ան հար ժեշ
տութ յան, ար խի վաց նել որ պես ձեռ նար կի հա վել ված։

Մշ տա դի տար կու մը սահ մա նում է ինչ պես նպա տակ, այն պես 
էլ խնդիր ներ (են թան պա տակ ներ), մար դու ի րա վունք նե րի 
մշտա դի տարկ ման հիմ ա կան խնդիր նե րից են՝

●  Հայտ նա բե րել մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում երն 
ու դրանց պատ ճառ նե րը (այդ թվում՝ հա մա կար գա յին)

● Ար ձա նագ րել ի րա վա խախ տում ե րի դեպ քե րը կամ 
պրակ տի կան

●  Պաշտ պա նել, վե րա կանգ նել խախտ ված ի րա վունք
նե րը կամ տրա մադ րել ա ռա ջար կութ յուն ներ հա մա
պա տաս խան մար մին նե րին 

● Խ թա նել պե տութ յան հաշ վետ վո ղա կա նութ յունն ու 
պար տա վո րութ յուն նե րի ի րա գոր ծու մը

●  Կան խել հե տա գա բռնութ յուն նե րը կամ ի րա վա խախ
տում ե րը (օ րենսդ րութ յան փո փո խութ յուն, ինս տի
տու ցիո նալ բա րե փո խում եր և  այլն)։
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Մշ տա դի տարկ ման աշ խա տան քի առ յու ծի բա ժի նը, ըստ էութ
յան հե տա զո տա կան աշ խա տանքն է։ Ուս տի դա սագր քա յին 
հե տա զո տա կան մե թոդ նե րից ա ռանձ նաց նենք հիմ ա կան 
այն գոր ծիք նե րը, ո րոնք մշտա դի տար կո ղը ա մե նից հա ճախ 
է կի րա ռում՝

1.  Փաս տաթղ թե րի վեր լու ծութ յուն,
2.  Դի տար կում,
3.  Գի տա փորձ,
4.  Հար ցում։

1.  Փաս տաթղ թե րի վեր լու ծութ յան մի ջո ցով դուրս են բեր
վում մար դու ի րա վունք նե րի չա փո րո շիչ նե րը և  պե տութ յան 
պար տա վո րութ յուն նե րը (եր բեմ այս աշ խա տան քը ար դեն 
ար ված է, ուս տի կար ևոր է նաև ծա նո թա նալ նա խորդ փոր
ձե րին և  առ կա հե տա զո տութ յուն նե րին): Այս փու լում տրվում 
է ի րա վի ճա կի ու հիմ ախն դիր նե րի նկա րագ րութ յու նը:  Վեր 
են հան վում հե տա գա՝ խոր քա յին վեր լու ծութ յան կամ հե տա
զո տութ յան են թա կա խնդիր նե րը:  Վեր ջա պես ի րա կա նաց
վում է բուն փաս տաթղ թա յին ու սում ա սի րութ յու նը (անգլ.՝ 
desk research, թարգմ.՝ գրա սեն յա կա յին հե տա զո տութ յուն), 
ո րը են թադ րում է գրա սեն յա կա յին աշ խա տանք, երբ հա
մադր վում են ար դեն իսկ առ կա աղբ յուր ներն ու կա տար վում 
եզ րա հան գում եր։

2.  Դի տար կու մը տե ղե կատ վութ յան հա վա քագ րում է ան
մի ջա կան ըն կալ ման մի ջո ցով, երբ ֆի զի կա պես ներ կա 
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գտնվե լով որ ևէ գոր ծըն թա ցին, ար ձա նագ րում ես ի րա կան 
պրակտի կան, ա պա հա մադ րե լով չա փա նիշ նե րով սահ ման
վող ըն թա ցա կար գի հետ, փաս տագ րում ես արդ յունք նե րը։
 Պետք է ի նկա տի ու նե նալ, որ եր բեմ դի տար կում ի րա կա
նաց նո ղը կա մաա կա մա ազ դում է  դի տարկ վո ղի վար քի 
վրա, ո րոնք ու նեն ի րենց ռիս կե րը (հի շել՝ ընդտ րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ դի տորդ նե րի ներ կա յութ յու նը, կամ դպրոց նե րում 
ստու գողդի տորդ նե րի ժա մա նու մը)։  Դի տար կու մը հնա րա
վոր է կազ մա կեր պել բա ցա հայտ տար բե րա կով՝ նա խա պես 
զգու շաց մամբ կամ ա ռանց զգու շաց ման և  գաղտ նի տար
բե րա կով։ Ար դեն կապ ված ի րա վի ճա կից մշտա դի տար կո ղը 
ա զատ է ընտ րել ա մե նից հար մար դի տարկ ման ձևա չա փը։ 
Հ ղում կա տա րե լով մո նի թո րին գի ճշտութ յան ու է թի կա կան 
նոր մե րին՝ պետք է նշել, որ մենք ան խու սա փե լիո րեն հան
դի սա նում ենք այն հան րութ յան մա սը, ո րը ցան կա նում ենք 
ու սում ա սի րել, ուս տի անհ րա ժեշտ է այս մե թո դը փոր ձար
կե լիս մեկ ան գամ ևս  վե րա նա յել է թի կա կան նոր մե րը, խու
սա փել հնա րա վոր շա հե րի բա խու մից։

3.  Գի տա փոր ձը ա ռանձ նա հա տուկ ձևա չափ է և  են թա կա է 
կի րառ ման այն բո լոր տար բե րակ նե րում, երբ առ կա է կան
խա վար կած, հի խո թեզ որ ևէ ար տա քին գոր ծո նով պայ մա
նա վոր ված վար քի, գոր ծըն թա ցի փո փո խութ յան։ Այս կերպ 
գի տա փոր ձը ազ դե ցութ յունն է օբ յեկ տի վրա՝ նրա գոր ծու
նեութ յան փո փո խութ յուն նե րը և դ րանց պատ ճա ռա հետ
ևան քա յին կա պե րը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով: 
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Օ րի նակ՝ լու սա վո րութ յան ազ դե ցութ յու նը աշ խա տան քի ար
տադ րո ղա կա նութ յան վրա, կամ ղե կա վար անձ նա կազ մի 
ներ կա յութ յու նը աշ խա տան քա յին ըն թա ցա կար գե րի պահ
պան ման վրա։  Գի տա փոր ձը որ պես գոր ծիք օգ տա գոր ծե լիս 
կար ևոր է ի սկզբա նե սհա մա նել արդ յոք գոր ծի քը կի րառ վե
լու է զու գա հե ռա բար կամ հա ջոր դա կան, և  ով է ստանձ նե լու 
ստու գիչ խմբի դե րը։

4.  Հար ցու մը որ պես գոր ծիք կա րող է ծա ռա յել և՛ քա նա կա
կան, և՛ ո րա կա կան հե տա զո տութ յուն նե րում։ Այն որ պես 
մշտա դի տարկ ման ձևա չափ լայն տա րա ծում ու նի և  լավ 
փոր ձարկ ված է, ըստ այդմ հնա րա վոր է կա տա րել հե ռա վար 
(էլ.  փոս տա յին, թվա յին գոր ծիք նե րի և  այլն) և  դեմ առ դեմ 
տար բե րա կով։ Այն կա րող  է լի նել գրա վոր (ան կե տա վո րում) 
և  բա նա վոր (հար ցազ րույց)։ 
Ո րա կա կան հարց ման արդ յունք ներն ակն կա լե լիս կար ևոր 
է հի շել, որ այն ներ կա յա ցուց չա կան չէ, և ն պա տակ է հե
տապն դում խո րա պես դի տար կել և  վեր լու ծել որ ևէ խնդրի 
էութ յու նը, մասշ տա բը և  ազ դե ցութ յու նը, մինչ դեռ քա նա կա
կան արդ յունք նե րը հա ճախ ցույց են տա լիս խնդրի հա ճա
խա կա նութ յու նը, տա րած վա ծութ յու նը, մի տում ե րը՝ ար տա
հայտ ված և  հիմ ա վոր ված թվե րով։
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Հարց ման մե թո դը կի րա ռե լիս վստահ ե ղեք, որ տի րա պե
տում եք, ծա նոթ եք սո ցիո լո գիա կան մե թոդ նե րին և նր
բութ յուն նե րին, ե թե հնա րա վո րութ յուն ու նեք  մի հա պա ղեք 
ներգ րա վե լու թի մում մաս նա գե տի, կամ խորհր դակ ցեք 
մաս նա գե տի հետ։  Կար ևոր է ծա նոթ լի նել հար ցա թեր թե րի 
մշակ ման մշա կույ թին, հար ցե րի տե սակ նե րին, ընտ րան քին 
ու փո փո խա կան նե րին և  հարց վող նե րի ընտ րութ յան գոր
ծիք նե րին։
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Թե մա 2.3  Շա հա պաշտ պա նութ յուն

Ն պա տակ. տրա մադ րել շա հա պաշտ պա նութ յան մա սին տե
սա կան և  գործ նա կան գի տե լիք ներ՝ նե րառ յալ անհ րա ժեշտ 
գոր ծիք ներ։  

 Շա հա պաշտ պա նութ յու նը կամ ջա տա գո վութ յու նը (անգլ.՝ 
advocacy) որ ևէ փո փո խութ յան ուղղ ված մի ջո ցա ռում կամ գոր
ծըն թաց է։  Ցան կա լի քա ղա քա կա նութ յան, գոր ծե լա կեր պի, 
սո ցիա լա կան, վար քագ ծա յին, կամ քա ղա քա կան փո փո խութ
յուն նե րի հաս նե լու հա մար ո րո շա կի ան ձանց կամ հաս տա
տութ յուն նե րի վրա ազ դե ցութ յուն գոր ծե լու կազ մա կերպ ված 
գոր ծըն թաց է, ո րը նպաս տում է ո րո շա կի խմբե րի խնդիր նե
րի կամ հան րա յին հիմ ախն դիր նե րի լուծ մա նը։

 Շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը են թադ րում է փո փո խութ յուն ներ՝
● Օ րեն քում
● Քա ղա քա կա նութ յուն նե րում
● Քա ղա քա կա նութ յուն նե րի և  օ րենք նե րի ի րա կա նաց

ման մեջ
● Իշ խա նութ յուն ու նե ցող նե րի վար քագ ծի կամ վե րա բեր

մուն քի մեջ
● Կա ռա վա րա կան կա ռույց նե րում և դ րանց ո րո շում

ներում 

 Շա հե րի պաշտ պա նութ յունն ու նի քայ լե րի սահ ման ված հա
ջոր դա կա նութ յուն՝ 
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1. Վեր լու ծել ի րա վի ճա կը, ու սում ա սի րել թի րախ խում բը
2.  Սահ մա նել խնդի րը և ն պա տա կը
3. Մ շա կել մի ջամ տութ յան ռազ մա վա րութ յուն 
4. Մ շա կել գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր և և հա ղոր

դակցման մատ րի ցա 
5.  Գոր ծըն կե րութ յուն ներ և  մաս նակ ցայ նութ յուն
6. Գ նա հա տում

Հա տուկ խմբե րի հետ աշ խա տե լիս կար ևոր է լի նել ի րա զեկ
ված, որ դեգ րել ի րա վուն քա հեն ու փաս տա հեն մո տե ցում, 
հետ ևել մաս նա գի տա կան է թի կա յի և  նոր մե րի պա հանջ նե
րին, կա րո ղա նալ կի րա ռել ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յան, կա
րիք նե րի և խնդ րի բա ցա հայտ ման, կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման 
մի շարք մե թոդ ներ և  գոր ծիք ներ։ Այս գի տե լիք ներն ու կա
րո ղու նա կութ յուն ներն (փորձ և հմ տութ յուն) են թադ րում են 
բազ մա մաս նա գի տա կան և  մի ջա ռար կա յա կան հա մա գոր
ծակ ցութ յուն։  

Ս տորև կներ կա յաց նենք մի շարք գոր ծիք ներ, ո րոնք անհ
րա ժեշտ են շա հե րի պաշտ պա նութ յան կամ ջա տա գո վութ
յան, ինչ պես նաև խո ցե լի խմբե րի հետ հա մայն քա յին աշ խա
տանք ի րա կա նաց նե լիս.
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( Հիմ ա)խնդրի վեր լու ծութ յուն 

 Ցան կա ցած հիմ ախն դիր, ո րին բախ վում ենք մեր ա ռօր
յա յում սո վո րա բար ու նի պատ ճա ռա հետ ևան քա յին ու ղիղ 
անդ րա դար ձում։  Հիմ ախն դի րը հաս կա նա լու և դ րա լուծ
ման ու ղի նե րը գտնե լու հա մար անհ րա ժեշտ է վեր լու ծել, թե 
որն է հիմ ա կան կամ բուն խնդի րը, դրա պատ ճառ(ներ)ը և 
 հետ ևանք(ներ)ը:
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Հիմ ախնդ րի վեր լուծ ման հա մար սո վո րա բար  օգ տա գործ
վում են հետև յալ հար ցադ րում ե րը՝

● Ակ տու ա լութ յու նը (ա ռաջ նա հերթ, երկ րոր դա կան)
●  Նե րա ռու մը (շա հա ռու, շա հա կիր, շա հագր գիռ խմբե րի 

թի վը)   
●  Խո րութ յու նը (բարդ, պարզ)
●  Մասշ տա բը (ՀՀ, մար զա յին, կոնկ րետ քա ղաք կամ 

գյուղ)
● Տ ևո ղութ յու նը (ըն թա ցիկ, եր կա րա ժամ կետ)
●  Ծագ ման ժա մա նա կա հատ վա ծը (նոր, հին)
● Դրս ևոր ման պար բե րա կա նութ յու նը (պա տա հա կան

քաո տիկ, ոչ պա տա հա կան– պար բե րա կան, մի գու ցե 
սե զո նա յին)

Խն դիր նե րի ծառ գոր ծի քը «շրջե լո վ»՝ այն դառ նում է լու ծում
նե րի ծառ։  Բա ցատ րենք աս վա ծը օ րի նա կի վրա՝ նկա տում 
ենք, որ աղ բի քա նա կը քա ղա քում ա ճել է (հետ ևանք), խնդի րը 
ո րի հետ գործ ու նենք՝ աղ բա հան ման բացն է, ո րի պատ ճառ
նե րը բազ մա զան են, այդ թվում՝ աղբ նե տե լու ար գել քի վե րա
բեր յալ օ րեն քի բաց, աղ բա հան ման և բ նա պահ պա նութ յան 
վե րա բեր յալ սա կավ գի տե լիք ներ, աղ բա հան ման կամ աղ բի 
վե րամ շակ ման մշա կույ թի բա ցա կա յութ յուն և  այլն։ 



72

 Նախ կար ևոր է հաս կա նալ, որ խնդի րը լու ծե լու հա մար 
կար ևոր է ար ձա գան քել ոչ թե խնդրի հետ ևանք նե րին, այլ 
խնդրի պատ ճառ նե րին, այս կերպ, ե թե ե կենք նույն օ րի նա
կով սահ մա նենք նպա տակ նե րի՝ լու ծում ե րի ծա ռը։ 
 Նա խա պես վեր լու ծե լով ի րա վի ճա կը և  մեր հնա րա վո րութ
յուն նե րը, ո րո շում ենք անդ րա դառ նալ գի տե լի քի բա ցին, 
ուս տի սահ մա նում ենք նպա տակ՝ բարձ րաց նել բնա պահ
պա նութ յան վե րա բեր յալ հա սա րա կաութ յան զգա յու նութ յու
նը և տ րա մադ րել աղ բի կա ռա վար ման մա սին գի տե լիք ներ։ 
 Մի մո ռա ցեք հա ջորդ փու լում այս նպա տա կը դարձ նել ա վե լի 
SMART:

Ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յան հա մար կա րող եք օգ տա գոր ծել 
նաև վեր ևում նշված PESTEL գոր ծի քը։ 

 Թի րախ խումբ և  կա րի քի գնա հա տում

 Հիմ ախնդ րի սահ ման մա նը զու գա հեռ ար դեն հնա րա վոր 
է տա րան ջա տել՝ շա հա ռու (ուղ ղա կի ազ դե ցութ յուն կրող 
խումբ), շա հա կիր (ա նուղ ղա կի ազ դե ցութ յուն կրող խումբ), 
շա հագր գիռ կամ գոր ծըն կեր խմբե րին։  Տար բեր աղբ յուր ներ 
այս խմբե րին տար բեր ա նուն ներ են տա լիս, սա կայն ա նուն
նե րից ա վե լի կար ևոր է հաս կա նալ, թե ինչ կա րիք ու նի յու
րա քանչ յուր խում բը։

 Կա րիք նե րի բա ցա հայ տու մը սո ցիո լո գիա կան հե տա զո տութ
յուն նե րում ա ռան ձին ուղ ղութ յուն է, ո րը, կախ ված հե տա զո
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տութ յան նպա տա կից, օգ նում է բա ցա հայ տել որ ևէ խմբի 
այս կամ այն կա րի քը՝ օգ տա գոր ծե լով մի շարք գոր ծիք ներ 
և հ նարք ներ։  Հե տա զո տութ յան արդ յուն քում ստաց ված ին
ֆոր մա ցիան վեր լու ծե լու հա մար ստորև կա ռա ջար կենք շա
հա պաշտ պա նութ յան մեջ կար ևոր մի գոր ծիք՝ ապ րու մակց
ման քար տե զագ րու մը (empathy canvas):

Քա նի որ շա հա պաշտ պա նութ յու նը միշտ չէ որ ներ կա յա ցուց
չա կան է կամ մաս նակ ցա յին, այ սինքն հնա րա վոր են դեպ
քեր, երբ մեկ խմբի շա հե րի և  ի րա վունք նե րի հա մար ջա
տա գո վում է մեկ այլ խումբ կամ կազ մա կեր պութ յուն, ուս տի 
կար ևոր է ի րա պես հաս կա նալ թի րախ խմբի կա րիք նե րը։

Այս կան վա սը/կմախ քը  հնա րա վո րութ յուն է տա լիս անձ
նա վո րե լով պատ կե րա վոր կեր պով քար տե զագ րել մեր 
ինֆորմա ցիան որ ևէ խմբի վե րա բեր յալ .1  ով է նա (ինչ ի րա



74

վի ճա կում է, ինչ դեր ու նի տվյալ ի րա վի ճա կում), 2.  ինչ փո
փո խութ յան կա րիք կա (ինչ պետք է ա նի, ինչ ո րո շում եր 
պետք է կա յաց նի), 3. ինչ է տես նում 4. ինչ է ա սում 5. ինչ է 
ա նում 6.  ինչ է լսում, 7.  ինչ է մտա ծում և զ գում։

Ըստ քար տե զի ա ռա ջին եր կու կե տե րը օգ նում են սահ մա նել 
այն փո փո խութ յու նը, նպա տա կը, ո րին ու զում ենք հաս նել, 
իսկ եր րոր դից յո թե րորդ կե տե րը օգ նում են հաս կա նալ ազ
դե ցութ յան կամ մի ջամ տութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը։ 

Այս գոր ծի քի մի ջո ցով հնա րա վոր է կազ մել նաև անձ նա
վո րել խմբին՝ ստեղ ծե լով պեր սո նա (personaանձ):  Հաս
կա նա լով և  հա մե մա տե լով պեր սո նան հնա րա վոր է հե տա
գա յում գնա հա տել ի մա ցա կան, վե րա բեր մուն քա յին և  վար
քագ ծային փո փո խութ յու նը։

Ռե սուրս նե րի, գոր ծըն կեր նե րի քար տե զագ րում

 Ռե սուրս ա սե լով կար ևոր է պատ կե րաց նել ոչ միայն նյու թա
կան, այլև մարդ կա յին և  ին տե լեկ տու ալ հնա րա վո րութ յուն
նե րը, ո րոնք դուք կամ ձեր գոր ծըն կեր նե րը ու նեն։  Քար տե
զագ րում սկսե լուց ա ռաջ հարց տվեք  Ձեզ, թե ինչ ռե սուրս
ներ ու նեք. մար դիկ՝ մաս նա գետ ներ, կա մա վոր ներ, փող, 
տա րածք, գույք, ծա նո թութ յուն ներ, հա մայն քա պե տի ա ջակ
ցութ յուն, ՀԿի ա ջակ ցութ յուն, լրատ վա մի ջոց ներ, այլ։
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Ա ռանց քում դնե լով մար դուն, հա րա բե րութ յուն նե րը և 
 կապերը, ստորև տրա մադ րում ենք գոր ծըն կեր նե րի քար տե
զագր ման մի գոր ծիք, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի պատ
կե րաց նել նաև, թե ինչ քա ղա քա կա նութ յուն պետք է որ դեգ
րել յու րա քանչ յուր խմբի հետ հա րա բեր վե լիս։

Գոր ծի քն ի րե նից են թադ րում է կոոր դի նա տա յին ա ռանցք, 
ո րի մի ա ռանց քը չա փում է ազ դե ցութ յու նը, մյուս ա ռանց
քը՝ հե տաքրք րութ յու նը խնդրի վե րա բեր յալ։  Շա հագր գիռ 
կող մե րի դա սա կարգ ման չա փա նիշ ներն են՝ A1ցածր ազ
դե ցութ յուն A2մի ջին ազ դե ցութ յուն A3մեծ ազ դե ցութ յուն 
A4–շատ մեծ ազ դե ցութ յուն B1–ցածր հե տաքրքր վա ծութ յուն 
B2մի ջին հե տաքրքր վա ծութ յուն B3– բարձր հե տաքրքր վա
ծութ յուն B4– շատ բարձր հե տաքրքր վա ծութ յուն։
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Այս տրա մա բա նութ յամբ տա րա բաշ խե լով մեր բո լոր ներգ
րավ ված կող մե րին՝ հնա րա վոր է տա րան ջա տել նրանց հետ 
գործ ու նե նա լու չորս հիմ ա կան ուղ ղութ յուն՝ 

1.  Պա հել տե սա դաշ տում, դի տար կել (A1, A2, B1, B2)
2.  Բա վա րար ված պա հել (A3, A4, B1, B2)
3.  Տե ցե կաց ված պա հել (A1, A2, B3, B4)
4. Ակ տի վո րեն ներգ րա վել և  նե րազ դել (A3, A4, B3, B4)

Առաջադրանք

Փոր ձար կեք այս քար տե զագ րու մը փոքր խմբե րում։  Միա
վոր վեք ըստ մոտ հա մայնք նե րի կամ նույն կոն տեքս տի։ 
Ա ռանձ նաց րեք հա մայն քա յին խնդիր նե րից որ ևէ մե կը, որ 
 Ձեզ հու զում է և  փոր ձար կեք այս գոր ծի քը։

Մի ջամ տութ յան պլա նա վո րում 

 Հիմ ախնդ րի վեր լու ծութ յու նից և ն պա տա կի սահ մա նու
մից հե տո, կար ևոր է գնա հա տել լուծ ման այ լընտ րանք նե րը 
նախ քան մի ջամ տութ յան պլա նի ընտ րութ յու նը։ Գ նա հա տել 
հնա րա վոր է ըստ մի շարք չա փա նիշ նե րի՝

● Ա րա գութ յուն/ժա մա նակ
●  Ծախ սա տա րութ յուն/անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րի ծա վալ
● Վ նա սա կա րութ յուն կամ այլ ռիս կեր
●  Մեր կա րո ղութ յուն ներն ու փոր ձը
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Ի վեր ջո, ա մե նից արդ յու նա վետ տար բե րա կի ընտ րութ յունն 
ե րաշ խա վո րե լու է ա ռա վե լա գույն արդ յունք։
Մի ջամ տութ յան տրա մա բա նա կան մո դե լը օգ տա գոր ծում է 
հետև յալ հաս կա ցութ յուն նե րը՝  
Ազ դե ցութ յու նը, ո րին փոր ձում ենք հաս նել. այն ա վե լի եր
կա րա ժամ կետ է և  հե ռա հար, սո վո րա բար այն մեծ փո փո
խութ յանն է ուղղ ված, ո րին ձգտում ենք։
Արդ յուն քը, ո րը մեզ մո տեց նում է դե պի ցան կա լի ազ դե
ցութ յան, ա վե լի չա փե լի է, սո վո րա բար մե կից ա վե լի արդ
յունք է պետք, որ պես զի ա պա հո վենք ազ դե ցութ յուն։
Ար տադ րան քը, ո րը ո րո շա կի է, հստակ և  կար ճա ժամ կետ, 
մեզ մի քայլ մո տեց նում է դե պի ցան կա լի արդ յուն քի։ 
 Գոր ծո ղութ յու նը այն նվա զա գույն ակտն է, ո րը պետք է 
կա յա նա, որ պես զի ստեղծ վի ար տադ րան քը։
Մի ջո ցը այն ներդ րում է, որն անհ րա ժեշտ է գոր ծո ղութ
յունն ի րա կա նաց վե լու հա մար։
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Մի ջամ տութ յան տրա մա բա նա կան մո դե լը վե րո բեր յալ քայ
լե րի ներք ևից վեր հա ջոր դա կան կի րառ ման շնոր հիվ հնա
րա վոր է դարձ նում որ ևէ փո փո խութ յուն։

Ժա մա նա կա ցույ ցի կազ մում ( Գան տի աղ յու սակ)

Ժա մա նա կը կար ևոր ռե սուրս է, իսկ ժա մա նա կի կա ռա վա
րու մը նա խագ ծե րի կա ռա վար ման մեջ կար ևոր բա ղադ րիչ է։ 
 Գան տի աղ յու սա կը ժա մա նակն հա մա հունչ գոր ծո ղութ յուն
նե րը (ա ռա ջադ րանք նե րը կամ ի րա դար ձութ յուն նե րը) ցու
ցադ րե լու ա մե նա տա րած ված և  օգ տա կար ե ղա նակ նե րից 
մեկն է: Գ ծա պատ կե րի ձախ կող մում գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ցանկն է, իսկ վեր ևի եր կայն քով՝ ժա մա նա կա յին սանդ ղա կը: 
 Յու րա քանչ յուր գոր ծո ղութ յուն ներ կա յաց ված է ա ռան ձին 
տո ղով, ո րի եր կա րութ յու նը ար տա ցո լում են գոր ծու նեութ յան 
մեկ նար կի ամ սա թի վը, տևո ղութ յու նը և  ա վար տի ամ սա թի
վը:  Սա թույլ է տա լիս մի հա յաց քով տես նել.

● Ինչ գոր ծո ղութ յուն ներ են նե րառ ված
● Երբ է յու րա քանչ յուր գոր ծու նեութ յուն սկսվում և  

ա վարտ վում
● Որ տեղ է գոր ծու նեութ յու նը հա մընկ նում այլ գոր ծո

ղութ յուն նե րի հետ և  որ քա նով
● Ամ բողջ նա խագ ծի տևո ղութ յու նը
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Ամ փո փե լու հա մար  Գան տի գծա պատ կե րը ցույց է տա լիս, 
թե ինչ պետք է ար վի (գոր ծո ղութ յուն նե րը) և  երբ (ժա մա նա
կա ցույ ցը):
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Հա ղոր դակ ցում

 Հա ղոր դակ ցու մը տար բեր բո վան դա կութ յան և բ նույ թի տե
ղե կատ վութ յան փո խա նակ ման գոր ծըն թաց է, ո րը պայ
մա նա վոր ված է տար բեր գոր ծոն նե րով, և  ո րի վերջ նա կան 
նպա տակն է հաս նել փո խըմբռն ման։

 Հա ղոր դակ ցու մը ու ղեր ձի կամ հա ղոր դագ րութ յան բո վան դա
կութ յու նը կամ ի մաս տը կազ մե լու, հա ղոր դե լու և  փո խան ցե լու 
երկ կող մա նի գոր ծըն թաց է, ո րի մի ջո ցով կող մե րի միջև կապ 
է հաս տատ վում։  Հա ղոր դակ ցու մը տե ղի է ու նե նում, ե թե կան 
ի մաս տը կամ հա ղոր դակց ման միա վո րը (ու ղերձ), հա ղոր դո ղը 
և դ րա ստա ցող(նե րը): Այս ճա նա պար հին ու ղեր ձը կո դա վոր
վում (հա ղոր դո ղի կող մից)  և  ա պա կո դա վոր վում է (ստա ղո ցի 
կող մից), մինչ դեռ հա ղոր դակց ման շղթա յում կար ևոր է նաև 
շրջա կա մի ջա վայ րը, ո րը կա րող է ա ռա ջաց նել այս պես կոչ
ված աղ մուկ, ինչն իր հեր թին բար դաց նում է հա ղոր դակ ցու մը։
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Մ յուս կող մից շղթան ամ փո փե լու հա մար կար ևոր է ստա ցո
ղից հա ղոր դո ղին հե տա դարձ կա պը։

Քա ղա քա կա նութ յան, ջա տա գո վութ յան կամ այլ աշ խա
տանք տա նե լիս կար ևոր է արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցու մը։ 
 Հա ղոր դակց ման լե զուն պետք է հստակ և  պարզ լի նի, որ
պես զի հաս կա նա լի լի նի, թե որն է դրա ի մաս տը, այ սինքն 
հաս ցեա տե րը (թի րա խա յին խում բը, ում դի մում ենք) պետք է 
հաս կա նա դրա ի մաս տը: Իսկ դրա հա մար մենք պետք է լավ 
հաս կա նանք թի րա խա յին խմբին, նրա կա րո ղութ յուն ներն ու 
շա հեր, մաս նա վո րա պես ՝

● Ի՞նչ գի տեն խնդրի մա սին
● Ի՞նչ վե րա բեր մունք ու նեն
● Ի՞նչ շա հեր, հա մոզ մունք ներ, ար ժեք ներ և  հա յացք ներ 

ու նեն
● Ի՞նչ պետք է ի մա նան
● Ի՞նչ պետք է ա նեն։ 

 Թի րա խա յին խմբին ճա նա չե լը մեզ թույլ կտա մշա կել ու ղերձ
ներ, ո րոնք կար տա ցո լեն նրա շա հե րը և  նույ նիսկ կշոշա փեն 
ո րոշ զգաց մունք ներ:
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Գ նա հա տում 

SWOT վեր լու ծութ յու նը ռե սուրս նե րի վեր լու ծութ յան գոր ծիք է։ 
SWOTը ի րենց ներ կա յաց նում է ու ժեղ կող մե րի (strengths), թույլ 
կող մե րի (weaknesses), հնա րա վո րութ յուն նե րի (opportunities)  
և ս պառ նա լիք նե րի (threats) խոր քա յին ու սում ա սի րութ յան 
աղյու սակ, ո րը օ ժան դա կում է ռազ մա վա րա կան ո րո շում ե րի 
կայաց մա նը։

Հա մա պա տաս խա նա բար ու ժեղ և  թույլ կող մե րը ար տա ցո լում 
են ներ քին գոր ծոն նե րը, իսկ հնա րա վո րութ յուն ներն ու սպառ նա
լիք նե րը՝ ա րատ քին։  Միև նույն ժա մա նակ ու ժեղ կող մերն ու հնա
րա վո րութ յուն նե րը օգ տա կար ու ղե նի շեր են, իսկ թույլ կող մերն 
ու սպառ նա լիք նե րը՝ վնա սա կար։ Այս վեր լու ծութ յան շնոր հիվ 
հնա րա վոր է լի նում հաս կա նալ, թե ինչ ռե սուրս նե րով և  ուղ ղութ
յուն նե րով է հե տա գա յում պետք աշ խա տել, և  ո րոնք են բա ցե րը, 
ո րոնք պետք է լցնել, կամ ռիս կե րը, ո րոն ցից պետք է խու սա փել։
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Հա վել ված 1. Ոչ ֆոր մալ կրթութ յան մե թոդ ներ 
և  գոր ծիք ներ

Խմ բա յին գոր ծըն թաց նե րի ի մա ցութ յու նը և խմ բի հետ աշ
խա տե լիս դրանք ճա նա չե լու կա րո ղութ յու նը թույլ է տա լիս 
ա ռա վել արդ յու նա վետ ընտ րել աշ խա տան քի մե թոդ նե րը և 
 կազ մա կեր պել ու սուց ման սա հուն ըն թացք:

Ու սուց ման մե թոդ նե րը նե րա ռում են՝  մո դել, տեխ նի կա, 
գոր ծըն թաց, մար տա վա րութ յուն, ու սուց ման նկատ մամբ մո
տե ցում։

Մե թո դա բա նութ յու նը կրթա կան գոր ծըն թա ցի տե սանկ յու
նից ընտր ված մե թոդ նե րի հիմ ա վո րում է։  Մե թո դա բա
նութ յու նը ընդ հան րա կան հա յացքն է այն բո լոր մե թոդ նե րի 
բազ մա զա նութ յան, ո րոնք հա րա բեր վում են կրթա կան տե
սակ նե րի հետ։

Ոչ ֆոր մալ մի ջա վայ րում խմբե րի հետ աշ խա տե լիս աշ խա
տանք նե րի ժա մա նակ ա ռա վել արդ յու նա վետ է ին տե րակ
տիվ մե թոդ նե րի  կի րա ռու մը։ 

Ին տե րակ տիվ ու սու ցու մը ճա նա չո ղա կան գոր ծու նեութ յան 
հա տուկ ձև  է, ո րը ի րա կա նաց վում է հա մա տեղ աշ խա տան
քի ըն թաց քում, և  ո րի ժա մա նակ բո լոր մաս նա կից նե րը փո
խազ դում են միմ յանց հետ, գնա հա տում են ի րենց և  ի րենց 
վար քը, ներ թա փան ցում են խնդրի լուծ ման աշ խա տան քա
յին գոր ծըն կե րութ յան ի րա կան ո լորտ։
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Խմ բի հետ աշ խա տան քի ձև մ շա կե լիս կար ևոր է ու շադ րութ
յուն դարձ նել հետև յալ աս պեկտ նե րին.

● ո րո՞նք են կրթա կան հիմ ա կան նապ տակ նե րը 
● ին չի՞ եք փոր ձում հաս նել վերջ նարդ յուն քում
● ի՞նչ թե մա յի հետ եք աշ խա տում 
● ի՞նչ կապ ու նեն միմ յանց հետ թե ման և դ րա մա տուց

ման մե թո դը 
● ինչ պե՞ս կօգ նի ընտր ված մե թո դը հաս նել նա խանշ

ված նպա տա կին 
● ի՞նչ փորձ ու նեք նմա նա տիպ մե թոդ նե րի հետ աշ խա

տե լու
● Ինչ պի սի՞ն է խմբի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը, ո րի հետ 

դուք աշ խա տում եք.  տա րի քա յին խումբ, գեն դե րա յին 
հա րա բե րակ ցութ յուն, խմբի մաս նա կից նե րի քա նա
կը, գի տե լիք ներն ու փոր ձը, հե տաքրք րութ յուն ներն ու 
կա րիք նե րը և  այլն

 Հիմ ա քա րա յին կար ևո րութ յունն այն է, որ ընտր ված մե թոդն 
ու ղիղ կապ ու նե նա թե մա յի նա խա բա նի և  վերջ նարդ յուն քի 
հետ և բ խի թե մա յի հիմ քում ըն կած ար ժեք նե րից։

Մե թոդ նե րի ամ բող ջա կան բազ մա զա նութ յու նը պատ կե
րաց նե լը բարդ է, քա նի որ այն մշտա պես զար գա նում և  փո
խա կերպ վում է, սա կայն մե թոդ նե րը հնա րա վոր է բա ժա նել 
հետև յալ խմբե րի.
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Մթ նո լորտ ստեղ ծող մե թոդ նե րի օ րի նակ ներ

● Է ներ ջայ զեր ներ (ակ տի վաց նող խա ղեր)– փոքր վար
ժութ յուն ներ, ո րոնք նպաս տում են ու շադ րութ յան 
կենտ րո նաց մա նը, տրա մադ րութ յան բարձ րաց մա նը։

● Խմ բի ձևա վոր մանն ուղ ված վար ժութ յուն ներ (team
building)–ս րանք ա ռա ջադ րանք ներ են, ո րոնք ուղղ
ված են հա մախմբ մա նը, հա մա տեղ աշ խա տանք նե րի 
կա տար մա նը։

Մտ քե րի գե նե րաց ման մե թոդ նե րի օ րի նակ ներ

● Մ տագ րոհ– ա ռա ջադր ված թե մա յի շուրջ հնչող բո
լոր մտքե րի հա վա քագ րում ա ռանց քննար կում ե րի։ 
Մ տագ րո հի ժա մա նակ խմբի ան դամ ե րը ա զատ փո
խա նակ վում են ի րենց գա ղա փար նե րով այն պես, որ 
յու րա քանչ յու րը կա րո ղա նա զար գաց նել մեկ ու րի շի 
գա ղա փա րը։

● Պ րո յեկ ցիոն մե թոդխմբի ան դամ ե րի «մտո վի տե
ղա փո խու մ» որ ևէ  ի րա վի ճակ (օ րի նակ 10 տա րի 
հե տո, որ տեղ հնա րա վոր է տես նել ցան կա լի փո փո
խութ յուն նե րը)։

● Ե րա զան քի սե սիա (Dream sessions)–մտ քե րի գե նե
րաց ման գե ղար վես տա կան մե թոդ է, երբ հնա րա
վոր է նկա րել մտահ ղա ցու մը կամ պատ րաս տել այն 
ձեռ քի տակ ե ղած ի րե րից։ Ա ռա վե լա պես այս մե թո
դի մեջ կար ևոր վում է ան հա տա կան աշ խա տան քը, 
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ո րը խթա նում է աշ խա տան քին գե ղար վես տա կան և 
ս տեղ ծա գործ մթնո լոր տի ստեղ ծու մը։

Քն նարկ ման մե թոդ նե րի օ րի նակ ներ

●  Դիս կուս (զրույց)քննարկ վող հար ցի մա սին ֆա
սի լի տաց վող զրույց, ո րը նա խա տե սում է բո լոր դի
տանկյուն նե րի քննար կում։  Կոնկ րետ խնդրի կամ 
ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ նպա տա կադր ված կո լեկ
տիվ քննար կում, ո րը ու ղեկց վում է փոր ձի փո խա
նակ մամբ, նոր մտքե րով, վեր լու ծութ յուն նե րով։

● Քն նար կում խմբում որ ևէ հար ցի խմբա յին քննար
կում ուղղ ված ի րա կա նութ յան ըն կալ մա նը կամ փո
խըմբռն մա նը։ Խմ բա յին քննարկ ման տա րա տե սակ 
է կլոր սե ղան քննար կու մը։

●  Փոքր խմբե րում աշ խա տանքոր ևէ հար ցի վե րա բեր
յալ պա տաս խան գտնե լուն ուղղ ված աշ խա տանք 
փոքր խմբով (27 հո գի)։

●  Բա նա վեճ (դե բատ)հա տուկ կազ մա կերպ ված և հս
տակ պլա նա վոր ված մտքե րի հան րա յին փո խա նա
կում եր կու  կող մե րի միջև որ ևէ ակ տու ալ հար ցի վե
րա բեր յալ։  Սա հան րա յին քննարկ ման տա րա տե սակ 
է, ո րի նպա տա կը ոչ թե միմ յանց, այլ եր րորդ կող
մին ի րենց սե փա կան ճշմար տա ցիութ յունն ա պա ցու
ցելն է։ Այդ իսկ պատ ճա ռով մաս նա կից նե րի կող մից 
օ գատ գործ վող վեր բալ և  ոչ վեր բալ մի ջոց նե րը նպա
տակ ու նեն լսա րա նի մոտ ա ռա ջաց նել մատ նանշ ված 
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հար ցի շուրջ ո րո շա կի վե րա բեր մունք։
●  Վի ճա բա նում (դիս պուտ)հա մընդ հա նուր ըն դու նե

լի և  միան շա նակ լու ծում չու նե ցող հար ցի խմբա յին 
քննար կում։  Դիս պու տի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ
յունն է նա խա պես սահ ման ված կա նոն նե րի և  թե մա յի 
պահ պա նու մը։

●  Լուռ հա տակ (silent floor)ընդ հա նուր լսա րա նի աշ
խա տանք նե րի արդ յունք նե րի գրա վոր ներ կա յա ցում և 
գ րա վոր կար ծիք նե րի հա վա քագ րում այդ աշ խա տան
քի վե րա բեր յալ։

● Աշ խար հի սրճա րան (word cafռ)ա ռա ջադր ված ձևա
չա փի մեջ փոքր խմբե րի հա ջոր դա կան աշ խա տանք 
որ ևէ թե մա յի շուրջ, փոխլ րաց նող, «կեն դա նի ցան ցի» 
ստեղ ծում։

 Գործ նա կան փոր ձա ռութ յան զար գաց ման 
մեթոդ ներ

● Թ րեյ նինգ (անգ լե րեն training, train բա ռից՝ ու սու
ցում, դաս տիա րա կութ յուն)ակ տիվ ու սու ցում՝ ուղղ
ված գի տե լիք նե րի, հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը 
և  սո ցիա լա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը։

●  Դե րա յին խաղու սում ա սիր ման են թա կա ի րա վի
ճա կի պա տում, ո րի շրջա նակ նե րում խմբի ան դամ
նե րը «մտնու մ» են ու րի շի կեր պա րի մեջ։

●  Գործ նա կան խաղի րա վի ճա կի պատ կե րում, որն 
ա ռա վե լա պես մոտ է այն ի րա վի ճա կին, ո րում 
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գտնվում են մաս նա կից նե րը, որ տեղ մաս նա կից նե
րը խա ղում են ի րենց իսկ դե րը։  Տար բեր մաս նա
գի տա կան   մի ջա վայ րե րի մո դե լա վո րու մը նպա տակ 
ու նի հան գեց նե լու նոր ու ղի ներ ո րոն ման։

●  Վար ժութ յուն ներպրակ տիկ ա ռա ջադ րանք ներ, ո րի 
շրջա նակ նե րում ձեռք են բեր վում անհ րա ժեշտ կա
րո ղութ յուն ներ։

● Դաշ տա յին աշ խա տանք ներաշ խա տան քա յին ա ռա
ջադ րանք նե րի կա տա րում փոր ձա րա րա կան խմբի 
մաս նակ ցութ յամբ։

 Գի տե լի քի փո խանց ման մե թոդ ներ

● Ք վեստնա խա պատ րաստ ված քար տե զով տե ղե կատ
վութ յան փնտրում։  Նա խա տե սում է ո րո շա կի ա ռա
ջա դարքն նե րի կա տա րում, ո րի մրցա նա կը հա ջորդ 
կտոր տե ղե կատ վութ յան տրա մադ րում է։

● Ին տե րակ տիվ ներ կա յա ցում  նյու թի պրե զեն տա ցիա, 
ո րի շրջա նակ նե րում բո վան դա կութ յու նը լրաց վում է 
մաս նա կից նե րի կող մից։

●  Կեն դա նի գրա դա րանկեն դա նի շփման կազ մա կեր
պում տե ղե կատ վութ յան կրող նե րի հետ։

●  Մաս նա կից նե րի մի ջո ցով պրե զեն տա ցիախմբի ան
դամ ե րի միջև տե ղե կատ վութ յան ներ կա յաց ման բա
ժա նում։
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 Խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հար ման մե թոդ նե րի 
օ րի նակ ներ

●  Կո լեկ տիվ գնա հա տումմի մաս նակ ցի կող մից խնդրի 
ներ կա յա ցում և մ յուս նե րի կող մից ի րա վի ճա կի լու
ծում ե րի ա ռա ջար կում, խոր հուրդ ներ։

● Դ րա մաթա տե րա կան մե թոդ նե րով ի րա վի ճա կի վե
րապ րում։

●  Քոու չինգհա տուկ խորհր դատ վութ յան տե սակ փոքր 
խմբե րի հա մար, ո րի ժա մա նակ մաս նակ ցին տրվում 
է հնա րա վո րութ յուն ինք նու րույն պա տաս խան ներ 
գտնե լու և  զար գա նա լու։  Քոու չին գի հիմ ա կան գոր
ծի քը հա մար վում է հար ցադ րու մը։

●   Քեյս մե թոդկոնկ րետ ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յուն, 
խնդրա հա րույց ի րա վի ճա կի ակ տիվ վեր լու ծութ յուն՝ 
հիմ ված հստակ ա ռա ջադ րանք նե րի լուծ ման ու սուց
ման վրա։ Քեյս մե թոդն ի րե նից ներ կա յաց նում է ու
սում ա սի րութ յուն, վեր լու ծութ յուն և  ի րա վի ճա կա յին 
ո րոշ ման կա յա ցում։ 

●  Վեր լու ծա կան  գոր ծիք ների րա վի ճա կի վեր լու ծութ յուն 
ըստ ա ռա ջադր ված վեր լու ծութ յան տեխ նի կա յի (օ րի
նակ՝ SWOT վեր լու ծութ յուն, PESTEL վեր լու ծութ յուն և  
այլն)։
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Ար տա ցոլ ման մե թոդ նե րի օ րի նակ ներ

● Օ րագ րերդի տար կում ե րի, ապ րում ե րի, եզ րա կա
ցութ յուն նե րի գրան ցում եր:

●  Տե սո ղա կան գնա հա տումտե ղի ու նե ցող ի րա դար
ձութ յուն նե րի գնա հա տում շար ժում ե րի, նկար նե րի 
կամ նշան նե րի օգ նութ յամբ։

●  Պորտ ֆոլ յո (տե սա դա րան) մե թոդկրթա կան և  մաս
նա գի տա կան   գոր ծու նեութ յան արդ յունք նե րի վա վեր, 
իս կա կան գնա հատ ման մե թոդ։

Շատ մե թոդ ներ հա ջո ղութ յամբ կի րառ վում են ոչ միայն բեր
ված օ րի նակ նե րի կոն տեքս տում, այլև հա ջո ղութ յամբ հա
մակց վում են և լ րաց նում են միմ յանց։ 

Կար ևոր է նաև հի շել, որ նշված մե թոդ ներն ու նեն ի րենց առ
ցանց փո խա կեր պում ե րը, ո րոնք հնա րա վոր են դարձ նում 
նաև մե թոդ նե րի հե ռա վար կի րա ռու մը։
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Հա վել ված 2. Ի րա վա կան հե նա նիշ ներ և  խոր
հուրդ ներ թի րախ խմբի հա մար

Ի րա վա կան հե նա նիշ ներ

Գոր ծող ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը, չնա յած ո րոշ ի րա վա կան բա
ցե րի առ կա յութ յան, այ նու ա մե նայ նիվ, ընդ հա նուր առ մամբ, 
բա վա կան նպաս տա վոր է վաղ ա մուս նութ յուն նե րի բա ցա
սա կան պրակ տի կա յի կան խար գել ման հաս նե լու հա մար։ 

 Թեև եզ դիա կան հա մայն քում վաղ ա մուս նութ յուն նե րի հիմ
նախնդ րի առ կա յութ յու նը շա րու նա կում է գլխա վո րա պես 
պայ մա նա վոր ված լի նել ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում առ
կա թե րա ցում ե րով և խն դիր նե րով, սա կայն այն նաև ի րա
վա կան մշա կույ թի խնդիր է, որն առ կա է թե՛ եզ դիա կան հա
մայն քի, թե՛  ո րո շում կա յաց նող պե տա կան մար մին նե րի և 
 պաշ տոն յա նե րի շրջա նում։

 Կար ևոր է, որ պես զի վաղ ա մուս նութ յուն նե րի բա ցա սա կան 
պրակ տի կա յի դեպ քե րի ար ձա նագր ման ժա մա նակ ի րենց 
աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում հան րա յին 
ծա ռա յող նե րը որ պես ե լա կետ ըն դու նեն  այն ի րա վա կան 
կար գա վո րում ե րը, ո րոնք կան ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ և  հետ
ևո ղա կան լի նեն դրանց օ րի նա կան ի րաց ման գոր ծում։

Ա ռանձ նաց նենք այդ ի րա վա կան հե նա նիշ նե րից ա մե
նաէա կան նե րը.
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ՀՀ Ըն տա նե կան օ րենս գիրք, հոդ ված 10

1. Ա մուս նութ յան կնքման հա մար անհ րա ժեշտ են ա մուս նա
ցող տղա մար դու և կ նոջ փո խա դարձ կա մա վոր հա մա ձայ
նութ յու նը և ն րանց ա մուս նա կան` տաս նութ տա րե կան տա
րի քի հաս նե լը, բա ցա ռութ յամբ սույն մա սի երկ րորդ պար բե
րութ յամբ նա խա տես ված դեպ քե րի:
Ան ձը կա րող է ա մուս նա նալ նաև 17 տա րե կա նում, ե թե առ
կա է նրա ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ հո գա բար ձու ի 
հա մա ձայ նութ յու նը: Ան ձը կա րող է ա մուս նա նալ նաև 16 
տա րե կա նում, ե թե առ կա է նրա ծնող նե րի, որ դեգ րող նե
րի կամ հո գա բար ձու ի հա մա ձայ նութ յու նը, և  ա մուս նա ցող 
մյուս ան ձը առն վազն 18 տա րե կան է:

 ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 200.  Սեք սու ալ բնույ թի 
գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լը 16 տա րին չլրա ցած ան ձի 
նկատ մամբ

1.  Սե ռա կան հա րա բե րութ յու նը կամ սեք սու ալ բնույ թի այլ 
գոր ծո ղութ յուն նե րը, այդ թվում` սե ռա կան հա րա բե րութ
յան նմա նա կու մը կամ սե ռա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե
լը, ո րոնք կա տար վել են 18 տա րին լրա ցած ան ձի կող մից 
16 տա րին չլրա ցած ան ձի նկատ մամբ, ե թե բա ցա կա յում են 
սույն օ րենսգր քի 189րդ, 198րդ  կամ 199րդ  հոդ վա ծով նա
խա տես ված հան ցանք նե րի հատ կա նիշ նե րը`պատժ վում է 
ա զա տութ յան սահ մա նա փակ մամբ` ա ռա վե լա գույ նը եր կու 
տա րի ժամ կե տով, կամ կար ճա ժամ կետ ա զա տազրկ մամբ` 
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ա ռա վե լա գույ նը եր կու ա միս ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ
մամբ` ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով:
2.  Սույն հոդ վա ծի 1ին մա սով նա խա տես ված ա րար քը, ո րը 
կա տար վել է`
1) 12ից 14 տա րին չլրա ցած ան ձի նկատ մամբ,
2) մեր ձա վոր ազ գա կա նի կամ զու գըն կե րոջ կամ նախ կին 
զու գըն կե րոջ կող մից,
3) մի խումբ ան ձանց կող մից կամ
4) ա ռան ձին դա ժա նութ յամբ՝ պատժ վում է ա զա տութ յան 
սահ մա նա փակ մամբ` մե կից ե րեք տա րի ժամ կե տով, կամ 
կար ճա ժամ կետ ա զա տազրկ մամբ՝ մե կից եր կու ա միս ժամ
կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ եր կու սից հինգ տա րի ժամ
կե տով:
3.  Սույն հոդ վա ծի 1ին կամ 2րդ  մա սով նա խա տես ված 
ա րար քը, ո րը`
1) կա տար վել է վե րըն թաց ազ գա կա նի կամ այն ան ձի կող
մից, ո րի վրա դրված է ե րե խա յի դաս տիա րա կութ յան, խնամ
քի կամ բուժ ման պար տա կա նութ յուն կամ
2) անզ գու շութ յամբ ա ռա ջաց րել է ա ռող ջութ յա նը ծանր վնա
սի պատ ճա ռում կամ հո գե կան խան գա րում կամ հան գեց
րել է հան ցա գոր ծութ յու նից տու ժած ան ձի կամ նրա մեր ձա վոր 
ազ գա կա նի կամ մեր ձա վո րի ինք նաս պա նութ յան կամ ա ռա
ջաց րել է այլ ծանր հետ ևանք` պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ՝ 
հին գից տա սը տա րի ժամ կե տով:
4.  Սույն հոդ վա ծով նա խա տես ված սե ռա կան հա րա բե րութ յու
նը կամ սեք սու ալ բնույ թի այլ գոր ծո ղութ յուն նե րը, այդ թվում` 
սե ռա կան հա րա բե րութ յան նմա նա կու մը կամ սե ռա կան կա
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րիք նե րը բա վա րա րե լը, միև նույն ան ձի կող մից միև նույն ան ձի 
նկատ մամբ մե կից ա վե լի ան գամ կա տա րե լը ո րակ վում է որ
պես մեկ հան ցա գոր ծութ յուն:

Ընդ հա նուր խոր հուրդ ներ

Ժո ղովր դա վա րա կան և  բազ մամ շա կու թա յին հա սա րա կութ
յուն նե րում շատ կար ևոր է հա սա րա կութ յան բո լոր շեր տե րի, 
հատ կա պես խո ցե լի  խումբ հա մար վող էթ նիկ կամ ազ գա
յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ 
պաշտ պա նութ յան  կար ևո րութ յան գի տակ ցու մը, ազ գա յին 
փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի մա սին ի րա զեկ
ման բարձ րա ցու մը ինչ պես հան րութ յան, այն պես էլ ո րո շում 
կայաց նող պե տա կան մար մին նե րի և  պաշ տոն յա նե րի շրջա
նում։
Կար ևոր է, որ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի հետ աշ
խա տող հան րա յին ծա ռա յող նե րը ի րա զեկ ված լի նե լով վեր
ջին նե րիս ի րա վունք նե րից, ցու ցա բե րեն ա ռա վել զգա յուն 
մո տե ցում նրանց խնդիր նե րին ար ձա գան քե լու կամ ո րո շում
ներ կա յաց նե լու ժա մա նակ։ 

Կար ևոր է, որ պե տա կան մար մին նե րը «ձեր բա զատ վե
նե տի րա պե տող  այն կար ծի քից, թե չար ժե խառն վել կամ 
մի ջամ տել եզ դի նե րի կյան քին, կամ որ նրանց խնդիր նե րը 
պետք է լուծ վեն ոչ թե ի րա վուն քի և  օ րեն քի հի ման վրա, այլ  
հա մայն քի ներ սում։ 
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Այդ պի սի մո տե ցու մը նպաս տում է, որ վնա սա կար պրակ
տի կա նե րը ա վան դույ թի ան վան ներ քո գե րիշ խեն ի րա վուն
քի և  օ րեն քի նկատ մամբ։  Մինչ դեռ մի ջազ գա յին ի րա վուն քը 
սահ մա նում է, որ թեև մշա կու թի և  ա վան դույ թի դե րը մեծ է, 
սա կայն հա կա սութ յուն նե րի դեպ քում ա ռաջ նա հեր թութ յու նը 
պետք է տրվի մար դու ի րա վունք նե րին։ 

Կար ևոր է  հաշ վի առ նել, որ եզ դիա կան հա մայն քում վաղ 
ա մուս նութ յուն նե րի դեպ քե րի ծան րակ շիռ մե ծա մաս նութ յու
նը տե ղի է ու նե նում փաս տա ցի ա մուս նութ յան կնքմամբ և  
այդ ա մուս նութ յուն նե րը չեն գրանց վում քա ղա քա ցիա կան 
կա ցութ յան ակ տե րի գրանց ման մար մին նե րում։ Այս պրակ
տի կան ըստ էութ յան ա վե լի է բարձ րաց նում խո ցե լիութ յու
նը։ Եվ քա նի որ չկա գոր ծող արդ յու նա վետ մե խա նիզմ, ին չը 
հնա րա վո րութ յուն կտա այդ ա մուս նութ յուն նե րը հայտ նա բե
րել վաղ փու լում և  կան խար գե լել ե րե խա նե րի  ի րա վունք նե րի 
ոտ նա հա րում ե րը, որ պես հետ ևանք եզ դիա կան հա մայն քի 
շատ ան չա փա հաս աղ ջիկ ներ դուրս են մում դպրո ցից և  հե
տա գա յում էա կան խնդիր նե րի են բախ վում ա ռող ջա պա հա
կան և  այլ պե տա կան ծա ռա յութ յուն ներ մուտք գոր ծե լու հետ 
կապ ված22։

22 Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման ՄԱԿի կոմիտեի եզրափակիչ 
դիտարկումներ, Հայաստան, 40րդ պարբերություն, un.org/doc/UNDOC 
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Օ ժան դակ գրա կա նութ յուն

1. Ի՞նչ են ի րեն ցից ներ կա յաց նում մար դու ի րա վունք նե րը` 
www.unicef.org/armenia/ 

2. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր,  
www.ohchr.org/sites/

3. Մարդու իրավունքների միջազգային շրջանակ 
www.unicef.org/armenia/

4. Միջազգային դաշնագիր Քաղաքացիական և 
քաղաքական իրավունքների մասին www.arlis.am

5. Տնտեսական սոցիալական եւ մշակութային 
իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր 
www.arlis.am

6. Կոնվենցիա Խոշտանգումերի և այլ դաժան, 
անմարդկային,  նվաստացնող վերաբերմունքի կամ 
պատժի դեմ www.arlis.am

7. Կոնվենցիա Երեխայի իրավունքների մասին  
www.arlis.am

8. Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի 
վերացման մասին միջազգային կոնվենցիա 
www.irtek.am

9. Կոնվեցնիցա կանանց նկատմամբ խտրականության  
բոլոր ձևերի վերացման մասին  www.arlis.am 

10. «Ազգային փոքրամասնությունների մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագիծ, www.edraft.am
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11. Ձեռնարկ Հայաստանի եզդիաբնակ համայնքներում 
ծրագրեր իրականացնող ՀԿների համար. Մշակույթ, 
իրավունք, օրենսդրություն։ Մարդու իրավունքների 
եզդիական կենտրոն, 2020 yezidirights.org/pdf

12. Խաղաղաշինական կրթություն, Սահմանաբնակ 
երիտասարդների ներուժի բացահայտում ՀԿ, 
www.frontlineyouth.net

13. Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման 
ՄԱԿի կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումեր, 
Հայաստան, 40րդ պարբերություն un.org/doc/
UNDOC      

14. Human Dignity and Human Rights, p. 10, legaltools.org.
pdf 

15. Minority Rights,Will Kymlicka, academia.edu/
MinorityRights2018

16. Salto Youth. Intersectionality: an approach to Empower 
women at the Crossroads saltoyouth.net 

17. Advisory Committee on the Framework Convention for 
the Protection of National Minorities. Fourth Opinion on 
Armenia. rm.coe.int/16806f7f70
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Շ նոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում  Հա յաս տա նում  Նի դեր
լանդ նե րի  Թա գա վո րութ յան  Դես պա նա տա նը՝ եզ դիա կան 
հա մայն քում վաղ ա մուս նութ յուն նե րի կան խար գել ման ուղ
ղութ յամբ « Մար դու Ի րա վունք նե րի Եզ դիա կան  Կենտ րո ն» 
ի րա վա պաշտ պան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա
խագ ծե րին ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու հա
մար, միև նույն ժա մա նակ շնոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում  
նաև ՄԻՊ գրա սեն յա կին, և ՀՀ պա տաս խա նա տու պե տա
կան գե րա տես չութ յուն նե րին և ՔՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ 
վաղ ա մուս նութ յուն նե րի կան խար գել ման աշ խա տանք նե
րում ներդ րած ջան քե րի և  արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ
յան հա մար։ 

© « Մար դու Ի րա վունք նե րի Եզ դիա կան  Կենտ րո ն» 
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