




 
 
 
 
 
 
 

ՄԱԿ-Ի ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

ԵԶԴԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Այս զե կույ ցը պատ րաստ վել է «GSP+-ի մի ջո ցով մար դու և  աշ խա տան քա յին 

ի րա վունք նե րի խթա նու մը  Հա յաս տա նում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում և  այժմ 

ներ կա յաց վում է GSP+ մո նի թո րին գի գոր ծըն թա ցի հա մար։ Ա վե լի ուշ ամ սաթ վով 

զե կույ ցը պետք է ներ կա յաց վի նաև ՄԱԿ-ի ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կո մի տե, 

հետ ևա բար զե կույ ցի բո վան դա կութ յու նը մինչ այդ կա րող է փո փոխ վել։



 Զե կույ ցը պատ րաս տե ցին` 

Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մը,

« Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» 
հասարակականկազմակերպությունը,

«Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րոն» 
հասարակականկազմակերպությունը,

« Սին ջար» եզդիներիազգայինմիավորումը:

Այս հրա պա րա կու մը պատ րաստ վել է Եվ րո պա կան միութ յան ֆի նան սա կան 

ա ջակ ցութ յամբ:  Բո վան դա կութ յան հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն են կրում 

Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մը, « Մար դու ի րա վունք նե րի 

հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը, 

«Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րոն» հա սա րա կա կանկազ մա կեր պութ յու նը և 

« Սին ջար» եզ դի նե րի ազ գա յին միա վո րու մը, ևպար տա դիր չէ, որ այն ար տա հայ տի 

Եվ րո պա կան միութ յան տե սա կետ նե րը:
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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ

(1) ՍույնայլընտրանքայինզեկույցըպատրաստվելէԵվրասիահամա
գործակցություն հիմանդրամի (ԵՀՀ), Մարդու իրավունքների հե
տազոտություններիկենտրոնի,«Սինջար»Եզդիներիազգայինմիա
վորմանևԱրմավիրիզարգացմանկենտրոնիհամատեղջանքերով՝
«GSP+իմիջոցովմարդուևաշխատանքայինիրավունքներիխթա
նումը»ծրագրիշրջանակներում,որըֆինանսավորվումէԵվրոպա
կան ՄիությանևիրականացվումԵվրասիահամագործակցություն
հիմանդրամի (ԵՀՀ) կողմից՝ «Democracy Reporting International»ի
աջակցությամբ:

(2) ԶեկույցըկենտրոնացածէՀայաստանումեզդիականհամայնքիերե
խաների իրավունքների վրա: 35,000իցավելի բնակչություն ունե
ցող եզդիները էթնիկկրոնականփոքրամասնություն հանդիսացող
ամենամեծխումբնեն Հայաստանում,որտեղբնակչության98%ից
ավելին իրեն համարում է հայ1: Ըստ վերջին՝ 2011թ. անցկացված
մարդահամարի տվ յալների, ազգային փոքրամասնություններին
պատկանող19տարին չլրացած16,480անձանցից12,214ըներ
կայացնումէինեզդիականհամայնքը2:

(3) ՍաՀայաստանումէթնիկևկրոնականփոքրամասնություններիերե
խաներիիրավունքներիվրակենտրոնացողառաջինայլընտրանքա
յինզեկույցնէ:Չնայածերեխաներըկրումենայնբոլորդժվարություն
ներըևիրավունքներիայնբոլորխախտումները,որոնցբախվումեն
երեխաներըՀայաստանումառհասարակ,դրահետմեկտեղնրանք
ունենումեննաևհատուկբնույթիխնդիրներ,որոնքմինչայժմմեծա
մասամբդուրսենմնացելերկրումերեխաներիիրավունքներինուղղ
ված՝պետականմարմինների,միջազգայինկազմակերպությունների
ևտեղականՀԿներիզեկույցներից:Սույնայլընտրանքայինզեկույցը
կենտրոնացածէբացառապեսնմանխնդիրներիվրաևչիներառում
այնխնդիրները,որոնքվերաբերելիենՀայաստանիբոլորերեխանե
րին՝անկախնրանցկրոնականև/կամէթնիկպատկանելությունից
(օր՝.մանկականաղքատությունը):

1. Տես՝https://www.armstat.am/file/doc/99478378.pdf

2. Տես՝https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/
bookeng.pdf

https://www.armstat.am/file/doc/99478378.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/book-eng.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/book-eng.pdf


2 | ՄԱԿ-ի երեխայի իրավունքների կոմիտեին ներկայացվող այլընտրանքային զեկույց

(4) Սույն զեկույցը հիմնված է երեխաների իրավունքներին՝ ընդհան
րապես և փոքրամասնությունների երեխաների իրավունքներին՝
մասնավորապես առնչվող օրենսդրության և կարգավորիչ դաշ
տի վերլուծության, մամուլի համապատասխան լուսաբանումների
մշտադիտարկմանև Հայաստանի՝ եզդի բնակչությանառավել մեծ
քանակն ունեցող Արմավիրի մարզում թիրախային խմբերի հետ
անցկացված6հանդիպումներիարդյունքներիվրա:

(5) Հայաստանում կրոնական և էթնիկ փոքրամասնությունների երե
խաների իրավունքների զանազան խախտումները փոխկապակց
վածենևայդպիսով՝վերաբերելիենմիաժամանակնաևԵրեխայի
իրավունքներիմասինկոնվենցիայի(ԵԻԿ)իհոդվածներին:Օրինակ,
աղջիկների՝դպրոցիցդուրսմնալըառերևույթկրթությանըվերաբե
րողխնդիրէև վելաբերելիէ28րդ հոդվածին: Սակայն,այսխնդրի
արմատներնընկածենվաղամուսնություններիվնասակարերևույ
թիմեջ,որնարդենմիքանիայլհոդվածներիխնդիրէ:Նմանապեսև
14րդհոդվածինվերաբերելիմիշարքխնդիրներառնչվումեն12րդ
և13րդհոդվածներինևս:Հետևաբար,վերոգրյալըհաշվիառնելով,
սույնզեկույցըկենտրոնանումէկարևորագույնչորս,այնէ՝4րդ,14
րդ,19րդև28րդհոդվածներիվրա,որոնցհամադրումնարտահայ
տումէփոխկապակցվածխնդիրների,մարտահրավերներիևբացե
րիմիամբողջհամալիր,որոնքնպաստումենՀայաստանիէթնիկև
կրոնական փոքրամասնությունների երեխաների դուրս մղմանն ու
իրավունքներիխախտմանը:

(6) Չորսհոդվածներիշրջանակներումիրավիճակինկարագրությունից
զատզեկույցումներկայացվումենառաջարկություններՀՀ Կառա
վարությանը,ինչպեսնաևառաջարկվումենհարցեր՝Երեխայիիրա
վունքներիկոմիտեիկողմիցՀՀԿառավարությաննուղղվելուհամար:
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ՀՈԴ ՎԱԾ 4.  ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻԱ ՅՈՎ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ 
ՊԵ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

(1) Երկրի օրենսդրական և կարգավորիչ դաշտը ոչ ամբողջությամբ է
երաշխավորում էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների երե
խաների իրավունքներիպաշտպանությունն ու նրանց ընդգրկումը
հասարակությանմեջ:

1.1) Հայաստանումչկախտրականությանդեմուղղվածարդյունա
վետևհամապարփակօրենսդրություն:Խտրականությանդեմ
ուղղված առանձին օրենքի բացակայության պայմաններում
խտրականությանըվերաբերողդրույթներըցրվածենտարբեր
օրենսդրականակտերում:Գոյությունչունենոչմիայնկոնկրետ
կարգավորումներ խտրականության ճանաչման, կանխար
գելման կամ հակազդման ուղղությամբ, այլև բացակայում է
խտրականության պաշտոնական և համապարփակ սահմա
նումը: Համապատասխան օրենսդրության բացակայությունը
խոչընդոտէփոքրամասնությունհանդիսացողխմբերիներառ
ման համարևավելի է նպաստումփոքրամասնություն կազ
մող համայնքների երեխաների հանդեպ խտրականությանը,
նրանցիրավունքներիոտնահարմաննուդուրսմղմանը:

(2) Խտրականության դեմ օրենսդրության բացակայությունից զատ,
փոքրամասնություններիերեխաներիիրավունքներըդուրսենբեր
վածմիշարքկարևորագույնփաստաթղթերից:

2.1) Չնայած «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության մա
սին»ՀՀօրենքումառկաեներեխաների` մտքի,խղճիևկրո
նիազատությանիրավունքըերաշխավորողդրույթներ,դրանք
արտացոլված չենայդ օրենքի կատարումնապահովող որևէ
փաստաթղթում կամ գործողությունների ծրագրում: Օրենքի
համաձայն,երեխայիիրավունքներիպաշտպանություննիրա
կանացվում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության
հնգամյա ռազմավարական ծրագրով և տարեկան ծրագրե
րովսահմանվածեղանակովև ժամկետներում:«Հայաստանի
Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպա
նության 20172021 թվականների ռազմավարական ծրա
գիրը», որը ԵԻԿի, ինչպես նաև երեխաների իրավունքների
պաշտպանությանը վերաբերող օրենսդրության կատարման
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ուղղությամբպետությանջանքերը(այդթվում՝բյուջետայինև
այլմիջոցներիհատկացումը)արտացոլողհիմնականփաստա
թուղթնէ,չինախատեսումորևէնպատակկամգործողություն,
որն ուղղված կլինի հատկապես էթնիկև կրոնականփոքրա
մասնությունների երեխաների իրավունքներիպաշտպանութ
յանը,նրանցվիճակիբարելավմանը,կարիքներինարձագան
քելունևհասարակությանմեջներառվելուն:

2.2) Փոքրամասնությունների երեխաների կարիքներն ու իրա
վունքները թերի են արտացոլված ռազմավարական բնույ
թի մեկայլփաստաթղթումևս,այն է՝ «ՀՀ կրթության՝ մինչև
2030թ. զարգացման պետական ծրագրում»: Այդ փաստա
թուղթը մատնանշում է փոքրամասնությունների երեխանե
րիիրավունքներինվերաբերողընդամենըերկունպատակ՝1)
ազգայինփոքրամասնություններիլեզուներովգրականության
մշակում,և2)գյուղերում,այդթվում՝փոքրամասնությունների
գյուղերում նախադպրոցական ծառայությունների ստեղծում:
Որևիցեայլ`փոքրամասնություններիերեխաներիհամարհաս
ցեականորեն մշակված միջոցառում  նախատեսված չէ այս
կարևորագույնփաստաթղթում,որըվերաբերումէկրթության
ոլորտումհաջորդտասնամյակումպետությանկողմիցիրակա
նացվելիքգործողություններին:

2.3) Համապետական մակարդակի երրորդ կարևորագույն փաս
տաթուղթը,որը չիանդրադառնումէթնիկևկրոնականփոք
րամասնությունների երեխաներին, «Հայաստանում համընդ
հանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման
գործողությունների ծրագիրըև ժամանակացույցը»փաստա
թուղթն է: Չնայած այն հատկապես ուղղված է Հայաստանի
հասարակության մեջ ներառականությունը՝ երեխաների նե
րառական կրթության զարգացումն ապահովելուն, սակայն
չի թիրախավորում փոքրամասնությունների երեխաներին և
կենտրոնանում է բացառապես հաշմանդամություն ունեցող
երեխաներիներառմանվրա:

(3) Նշված երեք փաստաթղթերում փոքրամասնությունների երեխանե
րինչանդրադառնալըոչթեմասնավորդեպքէ,այլընդհանուրմիտման
արտահայտություն:Էթնիկևկրոնականհամայնքներիիրավունքներն
ուկարիքներըմեծապեսթերիեններկայացվածկամընդհանրապես
ներկայացված չեն համապատասխան օրենսդրական, կարգավորիչ
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ևռազմավարականբնույթիմիջոցառումներում,ինչնէլ,իրհերթին,
հանդիսանում է փոքրամասնությունների (այդ թվում՝ հաշմանդա
մությունունեցողանձանց,ԼԳԲՏՔանձանցևայլն)կարիքներըպե
տության համապատասխան գործողություններում չճանաչելու և
չներառելուավելիլայնմիտմանմիմասը:

(4) Այսիրավիճակիննպաստողպատճառներիցէորոշումներիկայաց
ման ոչ մասնակցային ռազմավարական քաղաքականությունն ու
պրակտիկան,որոնքմերժումենփոքրամասնությունկազմողխմբե
րիմասնակցությունըվերջիններիսկյանքիվրաներգործողորոշում
ներիկայացմանգործընթացին՝հանգեցնելովայնպիսիօրենսդրութ
յան, կարգավորումների և քաղաքականությունների ընդունման,
որոնքոչմիայնչենարտացոլումփոքրամասնությունկազմողխմբե
րիիրավունքներնուկարիքները,այլևհաճախկրումենխտրական
բնույթ:3

(5) Չնայած Հայաստանի նոր կառավարությունը, որն իշխանության է
եկելխաղաղիշխանափոխությանարդյունքում,քանիցսարտահայ
տելէիրպատրաստակամությունը`ապահովելուբոլորանհատների
համարհավասարիրավունքներևհնարավորություններ,այդթվում
նաև փոքրամասնություն կազմող խմբերի իրավունքների պաշտ
պանություն,սակայնՀՀԿառավարությաննորընդունածծրագիրը
նույնպես հատուկանդրադարձ չի կատարում էթնիկ և կրոնական
փոքրամասնություններիիրավունքներին:

Ա ռա ջար կութ յուն ներ`

(6) Ընդունել խտրականության դեմ արդյունավետ և համապարփակ
օրենսդրություն:

6.1) Ապահովելարդյունավետմեխանիզմների,այդթվում՝դիտարկ
ման և հաշվետվությունների ներկայացման մեխանիզմների,
ինչպեսնաև Հավասարությանհարցերովմարմնիառկայութ
յունը՝ այս օրենսդրության կիրառումը գործնականում երաշ
խավորելու համար:Ապահովել, որպեսզիայսմեխանիզմները
հագեցած լինեն համարժեքռեսուրսներով՝պատշաճկերպով
իրենցգործառույթներնիրականացնելուևոչթեպարզապես
ձևականգոյությունըպահպանելուհամար:

6.2) Ապահովել, որպեսզի փոքրամասնություն կազմող խմբերը

3. Տե՛ս,https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf

https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf
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ներառվածլինենօրենսդրականևիրավակիրառմեխանիզմ
ներիմշակմանգործընթացին:

6.3) Ընդհանուր բնակչությանև փոքրամասնություն կազմող հա
մայնքների շրջանում հասցեական միջոցառումներ իրակա
նացնել՝ խտրականության դեմ օրենսդրության վերաբերյալ
իրազեկվածությանմակարդակիբարձրացմաննպատակով:

(7) Փոքրամասնություն կազմող համայնքների հետ համագործակցե
լով, վերանայել գոյություն ունեցող համապետական գործողության
բոլորփաստաթղթերը,այդթվում՝«ՀայաստանիՀանրապետությու
նում երեխայիիրավունքներիպաշտպանությանռազմավարական
ծրագիրը», «ՀՀ կրթության՝ մինչև2030թ. զարգացմանպետական
ծրագիրը»և «Հայաստանում համընդհանուր ներառական կրթութ
յանհամակարգիներդրմանգործողություններիծրագիրըև ժամա
նակացույցը»՝այնհաշվով,որպեսզիայսփաստաթղթերնարդյունա
վետկերպովանդրադառնանփոքրամասնություններիերեխաների
իրավունքներին և կարիքներին, ինչպես նաև՝ կատարել առանձին
բյուջետային,կադրայինևայլհատկացումներ:

(8) Ներդնել և կիրարկել որոշումների ներառական կայացման պրակ
տիկան՝ապահովելու համարփոքրամասնություն կազմողխմբերի
ներկայացուցիչներիգործունմասնակցությունըհամապատասխան
որոշումներիկայացմանգործընթացիբոլորմակարդակներում՝հա
մապետական,մարզայինևտեղական:

(9) Իրականացնել համապետական՝ քաղաքականությունների, ծրագ
րերիևայլփաստաթղթերի մշտադիտարկում՝ ուղղված դրանց նե
րառականությանգնահատմանը:

(10) Վավերացնել«Հաղորդակցմանընթացակարգիվերաբերյալ»ՄԱԿի
ԵԻԿինկիցԿամընտիրարձանագրությունը,որնընդունվելէ2011թ.
ևուժիմեջմտել2014թ.ապրիլին:

(11) Իրականացնելիրազեկվածությանմակարդակիբարձրացմանհաս
ցեական միջոցառումներ ուղղված՝ ա) ընդհանուր բնակչության
շրջանում փոքրամասնությունների իրավունքների մասին իրազեկ
վածության բարելավմանը և բ)փոքրամասնությունների ներկայա
ցուցիչներիիրավագիտակցությանբարձրացմանը:
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ՀՈԴ ՎԱԾ 14. Ե ՐԵ ԽԱ ՅԻ՝ՄՏ ՔԻ, ԽՂՃԻ ԵՎ Կ ՐՈ ՆԻ 
Ա ԶԱ ՏՈՒԹ ՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ

(1) Երեխաների՝մտքի,խղճիևկրոնիազատությանիրավունքներընա
խատեսվածենօրենսդրականմիքանիակտերումևամրագրված՝ՀՀ
Սահմանադրությամբև«Երեխայիիրավունքներիմասին»ՀՀօրեն
քով:Այնուամենայնիվ,գործնականումերեխաներըհաճախզրկված
ենիրենցկրոնիազատություննիրագործելուհնարավորությունիցև
դժվարություններենունենումիրենցէթնիկևկրոնականինքնությու
նըպահպանելուևարտահայտելուառումով:

(2) Փոքրամասնություններիերեխաներիկրոնիազատությանիրավուն
քը հաճախ խախտվում է դպրոցում: Չնայած ՀՀ օրենսդրությամբ
հստակորեն սահմանվում է, որ կրթությունը և մասնավորապես՝
երեխաներիկրթությունը,երկրումկրումէաշխարհիկբնույթ(«Հան
րակրթությանմասին»ՀՀօրենքովամրագրվածէ,որպետությունն
ապահովումէկրթությանաշխարհիկև ժողովրդավարականբնույ
թը), դպրոցում երեխաները, որպես իրենց առօրյա դպրոցական
կյանքի մի մաս, հաճախ ենթարկվում են կրոնի, մասնավորապես՝
Հայառաքելականեկեղեցուներգործությանը:

(3) Առաջին և կարևորագույն խնդիրը «Հայ առաքելական եկեղեցու
պատմություն»առարկանէ:Կրոնականքարոզիտարրերպարու
նակողայսառարկան, ինչպեսապացուցվում է դասագրքերի բո
վանդակայինուսումնասիրություններիևդաշտայինհետազոտութ
յուններիարդյունքում,կենտրոնացած չէմիայն Հայառաքելական
եկեղեցուպատմության, ուսմունքի և սկզբունքների վրա։4 Առար
կանպարտադիր է բոլոր դպրոցներում: Բացիայն, որ կրոնական
փոքրամասնությունների երեխաներն պարտավորված են սովո
րել,քննարկելևընդունելայլ կրոնականհամոզմունքները,առար
կանհաճախընդգրկումէզուտկրոնականպրակտիկայիտարրեր,
օրինակ՝ Աստվածաշնչի ընթերցանությունը, խմբային աղոթքը,
դասասենյակումեկեղեցականիներկայությունը,դպրոցականուղ
ևորությունները կրոնական վայրեր, մասնակցությունը կրոնական
տոնակատարություններին, արարողություններին և այլն: Թիրա
խային խմբերի մասնակիցները նշել են նաև դեպքեր, երբ յուրա
քանչյուրդասաժամսկսվելէբարձրաձայնխմբայինաղոթքով:Այն

4. Տե՛ս,https://epfarmenia.am/sites/default/files/Document/2014_Field_Study_Rights_of_
Chidren_en.pdf

https://epfarmenia.am/sites/default/files/Document/2014_Field_Study_Rights_of_Chidren_en.pdf
https://epfarmenia.am/sites/default/files/Document/2014_Field_Study_Rights_of_Chidren_en.pdf
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հարցին,թեարդյոքնմանգործողություններիժամանակիրենցկար
ծիքըհաշվիէառնվել,թեոչ,եզդիերեխաներիմեծմասընմանօրի
նակպատասխանէտվել,որ«Այն պես չէ, որ մեզ հենց ստի պում են 
կրո նա կան բա ներ ա նել, նրանք մեզ ընդ հան րա պես բան չեն հարց նում: 
 Սա դպրոց է, ու մեր փո խա րեն դա սա տու ներն են ա մեն ինչ ո րո շում» 
(եզդիտղա, 7րդ դասարան):Այսառարկան դպրոցականպարտա
դիրծրագրիցհանելուևկամընտիրդարձնելուհարցըտարիներիըն
թացքումբարձրացվելէթե´եզդիականհամայնքիևթե´տեղականու
միջազգայինՔՀԿներիկողմից:5

(4) Փոքրամասնություններիերեխաներիկրոնիազատությանիրավուն
քիիրացմանմեկայլխոչընդոտէէթնիկևկրոնականփոքրամասնութ
յուններինկատմամբլայնորենտարածվածխտրականվերաբերմուն
քը:Դպրոցումևդպրոցիցդուրսեզդիերեխաներըհաճախբախվում
ենվնասակարկարծրատիպերի,որոնցհիմքումեզդիների՝ «ծույլ, ոչ
հիգիենիկ, վատկրթվածևայլն» լինելու մասինպատկերացումներն
են: «Ա մե նա վա տը, երբ նրանք «եզ դին» ա սում են որ պես վի րա վո րանք: 
Ա սենք՝ «Ոնց որ եզ դի լի նես» նշա նա կում է, որ կեղ տոտ ու է ժան տեսք 
ու նես» (եզդի աղջիկ, 6րդ դասարան): Նման պատկերացումներից
խուսափելունպատակովեզդիերեխաներիմոտմիտումկաթաքցնե
լուիրենցինքնությունըթե´ուսուցիչներիցև թե´համադասարանցի
ներից,ինչովիրենքոչմիայնսահմանափակումենիրենցկրոնիազա
տությունը,այլնաև՝մեկուսանումիրենցտարեկիցներից:

(5) Վերը նշված խնդիրների շարունակական խորացմանը նպաստող
մեկայլկարևորմարտահրավերէայն,որմտքիևկրոնիազատութ
յանիրենցիրավունքիմասինիրազեկվածությանցածրմակարդակի
պատճառով եզդի երեխաները չեն համարում, որ իրենցազատութ
յուններըխախտվումեն,ևվերընկարագրվածնընդունումենորպես
նորմ,որըչիկարողևչպետքէվիճարկվի:Սույնզեկույցիպատրաստ
մանհետազոտականփուլիշրջանակներումթիրախայինխմբերիհետ
անցկացված քննարկումների ընթացքում դպրոցներում կրոնական
ազատություններին վերաբերող հարցերին սովորաբարտրվողպա
տասխաններըայսպիսինէին՝ «Եր բեմն կար դում ենք Աստ վա ծա շունչ, 
եր բեմն ա ղո թում ենք ու հա ճախ դպրո ցա կան  էքս կուր սիա ենք գնում 
ե կե ղե ցի, բայց դա լրիվ նոր մալ է, քա նի որ մենք ապ րում ենք քրիս տո-
նեա կան երկ րում: Ոչ մի բան էլ չես կա րող ա նել»(եզդիաղջիկ,8րդդա
սարան):

5. Նույնտեղում։
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Ա ռա ջար կութ յուն ներ`

(6) Վերանայելպարտադիրդպրոցականծրագիրը(ներառյալ՝առարկա
յականծրագիրըևգրականությունը)՝այնհաշվով,որպեսզիայնհա
մապատասխանիկրոնականևէթնիկփոքրամասնություններիերե
խաներիկարիքներինևիրավունքներինուչխախտինրանցկրոնի
ազատությունը:

(7) «Հայեկեղեցուպատմություն»առարկանկամընտիրդարձնելաշա
կերտներիհամար:

(8) Ապահովել,որպեսզիերեխաներըչենթարկվենկրոնականպրակտի
կայիտարրերիպարտադիրներգործությանը,ինչպիսիքեն,օրինակ՝
աղոթքը, Աստվածաշնչի ընթերցանությունը, ուղևորությունը դեպի
կրոնականվայրեր,եկեղեցականիներկայությունըևայլն,այդթվում
նաև` ուսուցիչներին վերապատրաստելու, դպրոցական առարկա
յական ծրագիրը և քաղաքականությունները վերանայելու, հաղոր
դումների ներկայացման մեխանիզմներ ներդնելու միջոցով, ինչը
թույլկտաերեխաներինևծնողներիննմանատիպդեպքերիմասին
իշխանություններին տեղեկացնել և իրականացնել պարբերական
մշտադիտարկում։

(9) Իրականացնել լայնածավալ իրազեկման և հանրակրթական միջո
ցառումներ՝ներառելովդրանքդպրոցականծրագրերումևնպատակ
ունենալով արձագանքել կրոնական և էթնիկ փոքրամասնություն
կազմողխմբերինկատմամբխտրականմոտեցումներին,ընկալում
ներինևկարծրատիպերին:

(10) Իրականացնել լայնածավալ իրազեկման և հանրակրթական միջո
ցառումներկրոնականևէթնիկփոքրամասնությունկազմողխմբերի
հետ՝իրենցիրավունքներիևազատություններիմասինիրազեկվա
ծությունըբարելավելունպատակով:

(11) Անցկացնել ուսուցիչների կանոնավոր վերապատրաստում՝ նպա
տակունենալովապահովելկրթությաննկատմամբներառականու
ոչխտրականվերաբերմունքըևհատկապեսեզդիերեխաներիհետ
աշխատանքումներառականմեթոդներիկիրառումը:
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 ՀՈԴ ՎԱԾ 19. ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ ԲՌՆՈՒԹ ՅԱՆ ԲՈ ԼՈՐ 
ՁԵՎԵ ՐԻՑ, Ա ՆՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆԻՑ ԵՎ  ՉԱ ՐԱ ՇԱ ՀՈՒ ՄԻՑ

(1) Հայաստանում երեխաները պարբերաբար ենթարկվում են չարա
շահումներիկամբռնությանտարբերձևերի,ինչպիսիքեն,օրինակ՝
ֆիզիկականպատիժներըտանըև դպրոցում, հալածանքը, ընտա
նեկան բռնությունը և երեխայի աշխատանքը:6 Եզդի երեխաները,
բռնությանայսբոլորձևերինենթարկվելուցբացի,բախվումենայլ
առանձնահատուկդժվարություններիևս:

(2) Եզդիականհամայնքիերեխաներիհիմնականխնդիրըվաղամուս
նություններն են, այդ թվում՝ հարկադիր: Հայաստանի եզդիական
համայնքումլայնորենընդունվածերևույթէ,երբաղջիկներնամուս
նանումեն1213տարեկանհասակում:Այսփաստըհիմնավորվումէ
նաևթիրախայինխմբերիհետայնքննարկումներիարդյունքներով,
որոնքանցկացվել ենսույնզեկույցընախապատրաստելիս: Թիրա
խայինխմբերիհետբոլորքննարկումներիընթացքումգրեթեբոլոր
մասնակիցների կողմից նշվել է, որ նրանք անձամբ ճանաչում են
վաղտարիքումամուսնացածաղջիկների:Չնայածայսմիտմանաս
տիճանաբարնվազելումասինորոշվկայությունների,սաեզդիների
կյանքի սովորական մասն է, հատկապես՝ գյուղական համայնքնե
րում:7

(3) Թիրախայինխմբերիհետքննարկումներիընթացքումակնհայտէր,
որ դաառաջինանգամն էր, երբ եզդի երեխաներին հարցնում էին
վաղամուսնություններիվերաբերյալ իրենցկարծիքիմասին: Կար
ծիքներըմեծապեստարբերվումէինաղջիկներիևտղաներիխմբե
րում:Տղաներիմեծմասըխուսափումէրայսերևույթիմասինիրենց
սեփականկարծիքնարտահայտելուցևպարզապեսհայտարարում,
որդաեզդիներիավանդույթնէևպետքէհարգվի՝անգամօրենքին
հակասելուդեպքում.« Դա պար զա պես ա վան դույթ է: Եզ դի նե րը շատ 
ա վան դույթ ներ ու նեն, որ մյուս նե րը չեն հաս կա նում:  Մենք մեր ձևով 
ենք ա նում, դուք [հա յերդ]՝ ձեր ձևով» (եզ դի տղա, 8-րդ  դա սա րան):

(4) Աղջիկների թիրախայինխմբերում մեծ մասը զգուշորեն ընդունում
էր, որ վաղտարիքումամուսնանալը սխալ էև որ դահատկապես

6. Տե՛ս,https://epfarmenia.am/sites/default/files/Document/2014_Field_Study_Rights_of_
Chidren_en.pdf

7. Նույնտեղում։

https://epfarmenia.am/sites/default/files/Document/2014_Field_Study_Rights_of_Chidren_en.pdf
https://epfarmenia.am/sites/default/files/Document/2014_Field_Study_Rights_of_Chidren_en.pdf
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անարդարացիէաղջիկներիհանդեպ:Սակայն,ինչպեսևտղաների
պարագայում,աղջիկներըկառչումէինայնմտքից,որսաավանդույթ
էևչիկարողփոխվել.«Ես չեմ կա րող պատ կե րաց նել, որ հի մա ա մուս-
նա նամ:  Բայց իմ մայ րը ա մուս նա ցել է, երբ ինձ նից ըն դա մե նը մի տա րի 
է մեծ ե ղել: Ու ին քը չի բո ղո քում...» (եզ դի աղ ջիկ, 6-րդ  դա սա րան):

(5) Վաղամուսնություններիերևույթըոչմիայնսահմանափակումէեզ
դիաղջիկների՝իրենցկրթությունըևկարիերանշարունակելուհնա
րավորությունները, այլև հանգեցնում անչափահասների հանդեպ
սեռականբռնության8:Անչափահասաղջիկներիմեծմասըամուսնա
նումէ18տարեկան,իսկհաճախնաև30տարեկանիցբարձրտղա
մարդկանցհետ:Այսաղջիկներիմեծամասնությունըծննդաբերումէ
ամուսնությանառաջինտարվաընթացքում:

(6) Վաղամուսնությունների երևույթիպահպանմանը նպաստող հան
գամանքներիցէնաևմեկայլվնասակարերևույթ՝երբանչափահաս
աղջիկներինառևանգումենևստիպումամուսնանալ:Ըստթիրա
խայինխմբերիհետքննարկումներիմասնակիցներիարտահայտած
կարծիքների,անծանոթներիկողմիցիրենցաղջիկներինառևանգե
լու վախնէայնհիմնականպատճառը, որիցելնելովծնողներընա
խընտրումեննրանցամուսնացնելըերիտասարդտարիքում:

(7) Աղջիկներինառևանգելուերևույթը,որըինքնինբռնությանդրսևոր
մանձևէ,մեծամասամբդիտարկվումէորպեսվնասաբերևհնացած
սովորույթ։ Համաձայնթիրախայինխմբերի մասնակիցների,տվ յալ
ավանդույթը դեռևսպահպանվում է իբրև քիչ թե շատ ընդունված
մշակութայիներևույթ,ևառևանգմանդեպքերիմասինսովորաբար
հաղորդումչիտրվումոստիկանությանը,իսկառևանգվածաղջիկնե
րինստիպումենպահպանելիրենց«ամուսնությունը»:«...  Սա ճիշտ 
չէ, բայց աղ ջիկ փախց նե լը մեր մշա կույ թի մասն է ե ղել սե րունդ ներ ի 
վեր, և  մենք չենք տես նում, թե դա ոնց պետք է փոխ վի» (եզ դի հայր):

(8) ՀՀԸնտանեկանօրենսգիրքըորպեսնվազագույնամուսնականտա
րիքսահմանումէտղամարդկանցհամար՝18,իսկկանանցհամար՝
17 տարեկանը: Հայաստանի Կառավարությունը նույնպես պար
տավորվել է մինչև2030թ. վերացնել երեխաների` վաղև հարկա
դիրամուսնությունները՝Կայունզարգացմաննպատակներիթիրա
խինհամապատասխան:Այնուամենայնիվ,որևէզգալիգործնական
ջանքերչենգործադրվելԿառավարությանկողմիցայսվնասակար

8. Տես՝https://www.azatutyun.am/a/29893489.html

https://www.azatutyun.am/a/29893489.html
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երևույթինվերջտալուուղղությամբ,ներառյալ՝տուժողներիհամար
արդարադատությունապահովելումիջոցով:

(9) Եզդիաղջիկներիվաղամուսնությանխնդիրըճանաչվել էմի շարք
տեղական և միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում՝
ՍԻԴԱի կոմիտեի կողմից: Հայաստանի` 2016թ. Դիտարկման մեջ
Կոմիտեն իր մտահոգություններն է հայտնել  եզդի և մոլոկան հա
մայնքների շրջանումվաղամուսնությունների,այդհամայնքներում
աղջիկների`դպրոցիցդուրսմնալուուառողջապահականևայլպե
տականծառայություններիհասանելիությանվերաբերյալ9:

Ա ռա ջար կութ յուն ներ`

(10) Իրականացնելհասցեականմիջոցառումներվաղամուսնություննե
րիերևույթըողջամիտժամկետներումվերացնելուուղղությամբ,այդ
թվում՝ դատական հայցերի, ոստիկանների վերապատրաստման,
ծնողներիկրթմանևայլմիջոցներով:

(11) Ստեղծելդիտարկմանևհաշվետվություններիներկայացմանմեխա
նիզմներ՝ուղղվածվաղամուսնությանդեպքերիվերհանմանըևհա
մարժեքարձագանքմանը:

(12) ԵզդիականհամայնքըներկայացնողՔՀԿներիհետհամագործակ
ցելով՝ մշակել և իրականացնել իրազեկման լայնածավալ միջոցա
ռումներ՝ուղղվածվաղամուսնություններիերևույթիվերացմանը:

(13) Իրականացնել հասցեական միջոցառումներաղջիկներիառևանգ
ման երևույթը ողջամիտ ժամկետներում վերացնելու ուղղությամբ,
այդ թվում՝ դատական հայցերի, ոստիկանների վերապատրաստ
ման,ծնողներիկրթմանևայլմիջոցներով:

(14) Ստեղծելդիտարկմանևհաշվետվություններիներկայացմանմեխա
նիզմներ՝ուղղվածաղջիկներիառևանգմանդեպքերիվերհանմանը
ևհամարժեքարձագանքմանը:

(15) ԵզդիականհամայնքըներկայացնողՔՀԿներիհետհամագործակ
ցելով՝ մշակել և իրականացնել իրազեկման լայնածավալ միջոցա
ռումներ՝ուղղվածաղջիկներիառևանգմաներևույթիվերացմանը:

9. Տես՝https://www.refworld.org/pdfid/583863b34.pdf

https://www.refworld.org/pdfid/583863b34.pdf
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 ՀՈԴ ՎԱԾ 28. Ե ՐԵ ԽԱ ՅԻ` ԿՐԹՈՒԹ ՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ

(1) Եզդի երեխաները բախվում են կրթության հետ կապված մի շարք
խնդիրների՝ ենթակառուցվածքներից սկսած (դպրոցական շենքե
րի վատ վիճակը, օժանդակ շինությունների, օրինակ՝ բուժսենյակ
ներիկամճաշարաններիբացակայությունը,տնիցդպրոցևդպրո
ցիցտունտրանսպորտիբացակայությունըևայլն)մինչևկրթության
որակինառնչվողխնդիրներ(որակյալառարկայականծրագիր,գնա
հատմանարդյունավետմեխանիզմներ,որակյալդասագրքեր,ուսու
ցիչներիվերապատրաստումևայլն):Ստորևնկարագրվածենայն
խնդիրները, որոնք առավել հատուկ են եզդիական համայնքին և
սույն զեկույցի նախապատրաստման շրջանակներում թիրախային
խմբերի հետ անցկացված հարցազրույցների մասնակիցների կող
միցմատնանշվելենորպեսգերակա:

Դպ րո ցից դուրս մնա լը`

1.1) Հայաստանում ընդհանուր հանրային կրթությունը, որը նե
րառումէտարրական(14րդ դասարաններ)և միջին(59րդ
դասարաններ)կրթօղակները,պարտադիրէ,մինչդեռմիջնա
կարգ կրթությունը (ավագ դպրոցը՝ 1012րդ դասարաններ)
ոչպարտադիրէ,սակայնպետությանկողմիցտրամադրվում
էանվճար:Այսհամակարգըներդրվելէ20062007թթ.ուսում
նականտարվաընթացքում՝փոխարինելով10ամյակրթութ
յանհամակարգին։

1.2) ՅՈՒՆԵՍԿՈիՎիճակագրությանինստիտուտիտվ յալներիհա
մաձայն, 2016թ. (ըստ եղածամենաթարմտվ յալների) դպրո
ցիցդուրսմնալուցուցանիշըՀայաստանումեղելէ6.42%10:Այ
նուամենայնիվ,առանձինաղբյուրների համաձայն, ներառյալ՝
թիրախայինխմբերիհետունեցածքննարկումներիարդյունք
ներնումամուլիհրապարակումները,այսցուցանիշըշատավե
լիբարձրէեզդիականհամայնքում:

1.3) Չնայածավագդպրոցըչավարտածեզդիերեխաներիվերաբեր
յալորևէվստահելիվիճակագրությունգոյությունչունի,դպրոցից
դուրս մնալը եզդի երեխաների շրջանում տարածված խնդիր
է եղել տասնամյակներ շարունակ: Այս միտման պատճառները

10. Տես՝http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=156&fbclid=IwAR1bkOW
QL2VQIeb_rMoBYXMrmA49bfJD250idu40iHylphjhfV15wNZQ

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=156&fbclid=IwAR1bkOWQL2VQIeb_rMo-BYXMrmA49bfJ-D250idu40iHylphjhf-V15wNZQ
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=156&fbclid=IwAR1bkOWQL2VQIeb_rMo-BYXMrmA49bfJ-D250idu40iHylphjhf-V15wNZQ
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բարդենևոչամբողջությամբբացահայտված:«Սեյվդը չիլդ
րեն» (Save the Children) կազմակերպության կողմից 2015թ.
հրապարակված «Երեխաների իրավունքների վիճակը Հա
յաստանում»զեկույցումնշվել է,որ Հայաստանիերեխաների`
դպրոցից դուրս մնալու դեպքերի մոտ 50%ը11 սոցիալական
պայմաններիհետևանքէ:Չնայածհաստատապեսայսվիճա
կագրությունըվերաբերելիէեզդիերեխաներին,սակայնկան
այլ՝այսհամայնքինառավելհատուկպատճառներևս:

1.4) Վաղ ամուսնությունների երևույթի տարածվածությունն այն
գործոններիցմեկնէ,որնշանակալիչափովնպաստումէդպրո
ցիցդուրսմնալուն,հիմնականում՝եզդիաղջիկներիշրջանում:
Ինչպեսնշվեցվերը`19րդհոդվածինվերաբերողբաժնում,եզ
դիաղջիներիմոտտարածվածէ1213տարեկանումամուս
նանալը: Որպես կանոն, վաղ տարիքում ամուսնացած աղ
ջիկներին հարկադրում են անմիջապես դուրս գալ դպրոցից՝
առանցկրթությունըշարունակելուորևէհեռանկարի12:

1.5) Համաձայն թիրախային խմբի քննարկումների, դպրոցից
դուրսմնալուպատճառներիցմեկնէնաևայն,որեզդիական
համայնքներում,տարբերխնդիրների բերումով, երեխաների,
հատկապես՝ աղջիկ երեխաների կրթությանը նախապատ
վություն չիտրվում: Սաարդյունքէգյուղականդպրոցներում
մատուցվող կրթության ցածր որակի, այն խտրական վերա
բերմունքի,որինենթարկվումեներեխաներըդպրոցումևորը
վհատեցնումէերեխաներին,ինչպեսնաև՝այնընդհանուրհա
մոզման, որ եզդի տղաների համար ավելի կարևոր է թողնել
դպրոցըևորքանհնարավորէվաղսկսելաշխատելը,իսկեզդի
աղջիկներիհամար՝ավելիկարևորէթողնելդպրոցըևամուս
նանալ:

1.6) Ենթակառուցվածքների բացակայությունն այս իրավիճակին
նպաստողպատճառներիցմեկնէ:Մեծամասամբեզդիաբնակ
առնվազն10գյուղումչկանտեղականավագդպրոցներ(Հա
յաստանումոչբոլորդպրոցներնունենավագդպրոցիառար
կայականծրագիր,որոշներըմիայնհիմնականևմիջնակարգ

11. Տես՝https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/li
brary/bookeng.pdf

12. Տես՝https://www.azatutyun.am/a/29893489.html

https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/book-eng.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/book-eng.pdf
https://www.azatutyun.am/a/29893489.html
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կրթություն ենտրամադրում): Տեղական դպրոցների, ինչպես
նաև`այլ համայնքներ գնալու համար հանրայինտրանսպոր
տիբացակայությանպայմաններումեզդիերեխաներըզրկված
ենիրենցկրթությունըշարունակելուհնարավորությունից:Այս
խնդիրը հատկապես սուր է եզդի աղջիկների համար, որոնց
արգելվածէմիայնակհեռուտարածությունգնալը:

1.7) Ըստ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության (գրելու
պահի դրությամբ՝ ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտինախարարության)տվ յալների,369եզդիերեխաներ
ներգրավվածեն20182019թթ.ուսումնականտարվաավագ
դպրոցիկրթականհամակարգում:44եզդիերեխաներդուրս
ենմնացելդպրոցից9րդդասարանում՝25աղջիկև19տղա:

1.8) «Սինջար» Եզդիների ազգային միավորման «Եզդի կանանց
կրթությանիրավունքը Հայաստանումխախտվում է»2016թ.
զեկույցում բերված է 3 դպրոցի վերաբերյալ 20042015թթ.
հետևյալվիճակագրությունը13.
•	 Արտաշատիդպրոց՝84եզդիաղջիկներից37ըավարտել

են9րդդասարանը,3ը՝12դասարանը,
•	 Նալբանդյան դպրոց՝55 եզդի աղջիկներից 41ը ավար

տել9րդդասարանը,14ը12րդդասարանը,
•	 Ֆերիկի դպրոց՝ 25 եզդի աղջիկներից 22ը ավարտել

9րդդասարանը(10–12–րդդասարաններչկան):

Եր կա րատև բա ցա կա յութ յուն ներ սե զո նա յին աշ խա տան քի պատ ճա ռով`

1.9) Եզդիներիմեծամասնություննապրումէգյուղականհամայնք
ներում: Տարինմիքանիանգամ,սեզոնայինգյուղատնտեսա
կան աշխատանքների ժամանակաշրջանում, 23 շաբաթով
երեխաներըդպրոցչենհաճախում:Փոխարենընրանքպետքէ
մնանտանըևօգնենծնողներինգյուղատնտեսականտարբեր
աշխատանքներում,որըհաճախենթադրումէծանրառարկա
ներ կրելը, ժամեր շարունակարևիտակաշխատելը և ծանր
տեխնիկաաշխատեցնելը:Չնայածայսխնդիրըչիվերաբերում
միայնեզդիականհամայնքներին,այլառկաէամբողջՀայաս
տանիհեռավորգյուղերում,սակայնկրթությանհետկապված
այլ դժվարությունների հետ միասինառավել դժվար վիճակ է
ստեղծումեզդիերեխաներիհամար:

13. Տես՝https://epress.am/en/2016/01/29/yazidigirlsinarmeniaaredeniedtheirrightto
educationreport.html

https://epress.am/en/2016/01/29/yazidi-girls-in-armenia-are-denied-their-right-to-education-report.html
https://epress.am/en/2016/01/29/yazidi-girls-in-armenia-are-denied-their-right-to-education-report.html
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1.10) Այս խնդիրն ամբողջությամբ չի ուսումնասիրվել պետական
մարմինների կողմից, և չկան վիճակագրական տվ յալներ
դպրոցից երեխաների բացակայության հաճախակիության,
տևողության,ինչպեսնաևխնդրիտարածվածությանմասին:
Այնուամենայնիվ,այսխնդիրը բարձրաձայնվել է թիրախային
6խմբերի գրեթե բոլոր մասնակիցների կողմից, ինչպես նաև
տեղականՔՀԿներիև միջազգայինկազմակերպությունների
զեկույցներում:2008թ.ՅՈՒՆԻՍԵՖիաջակցությամբկատար
վածերկուհետազոտությունների՝«Երեխաներիաշխատանքը
Հայաստանում» և «Հայաստանի դպրոցներում հոսունության
երևույթի ուսումնասիրումը` կապվածաշակերտների  բացա
կայության հետ»արդյունքներով բացահայտվել է Հայաստա
նում աշակերտների բացակայությունների, դպրոցից դուրս
մնալուցուցանիշներիևերեխաներիաշխատանքիմիջևկա
պը:Եզրակացություններիհամաձայն,718տարեկաներեխա
ների6.1տոկոսըկամմոտ3,500ը Հայաստանումներգրավ
ված է որևէ տեսակի աշխատանքում, իսկ հետազոտության
ընթացքում հարցազրույցներին մասնակցած երեխաների 40
տոկոսըընդհանրապեսդպրոցչէրհաճախում14:

1.11) Հարցին, թե՝ ինչու է երեխաների համար սեզոնային աշխա
տանքի պատճառով դպրոց չգնալը սովորական, թիրախա
յինխմբերիմասնակիցներիմեծմասը (թե´երեխաներըև թե´
ծնողները)նշելեն,որընտանիքներըչենկարողիրենցթույլտալ
դրսիցօգնողբերել,իսկառանցերեխաներիօգնությանիվի
ճակիչենկատարելբոլորսեզոնայինաշխատանքները.«Գ յու-
ղատն տե սութ յու նը մեր շա հույթ ստա նա լու միակ ճա նա պարհն է: 
Եվ դա շատ փոքր ե կա մուտ է: Այս գյու ղե րում ապ րող մարդ կանց 
մեծ մա սը աղ քա տութ յան մեջ են ապ րում: Ի րենց էլ դուր չի գա լիս 
ի րենց ե րե խա նե րին աշ խա տեց նե լը:  Բայց՝ ստիպ ված են, թե չէ 
չեն կա րող գո յատ ևել» (եզ դի մայր):

1.12) Վհատեցնողէայնփաստը,որչնայածերեխաներիաշխատան
քըծագումէաղքատությանպատճառով,այնմիայներկարաց
նում ու խորացնում է աղքատության շղթան՝ երեխաներին
դպրոցիցհեռուպահելով:

14. Տես՝https://www.unicef.org/media/media_46200.html

https://www.unicef.org/media/media_46200.html
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Խտ րա կա նութ յուն`

1.13) Եզդիերեխաներիհանդեպխտրականությունըդրսևորվումէ
տարբերկերպ:Վերը՝14րդհոդվածիննվիրվածբաժնում,նկա
րագրվեցին կրոնական համոզմունքների հիմքով խտրակա
նությանմիքանիդրսևորումներ։Այսերևույթներընպաստում
եններկայիսայնընկալմանը,որքրիստոնյալինելըՀայաստա
նումապրելուհիմունքներիցէևորբոլորմնացածկրոնական
համոզմունքները, կարծիքները, ավանդույթներն ու ինքնութ
յունները«աննորմալեն»:

1.14) Եզդիերեխաներինկատմամբխտրականությանմեկայլձևէ
դպրոցականուսուցիչներիևվարչակազմի,ինչպեսնաևմյուս
երեխաներիծնողներիկանխակալվերաբերմունքը:Նմանվե
րաբերմունքիհիմքումընկածէայնտարածվածխարանը,որ
եզդիերեխաներըընդունակչենլավսովորելու,հետաքրքրութ
յուն չունեն կրթության հանդեպևարժանի չեն ուսուցիչների
ջանքերին: ԱՄՆ Պետքարտուղարության Մարդու իրավունք
ների2018թ. Զեկույցում15նշվումէ,որգյուղերիցմեկում (որի
անունըևդպրոցըչեննշվում)ծնողներըբողոքելենեզդիերե
խաների հանդեպ դպրոցի տնօրենի և ուսուցիչների խտրա
կանվերաբերմունքից:Ծնողներըհայտնելեն,որուսուցիչները
(որոնցիցոչմեկըեզդիականհամայնքիցչէ)շարունակարհա
մարհանքովենարտահայտվելեզդիերեխաներիմասին:

1.15) Առանձինապացույցներվկայումենայնմասին,որդասաժամե
րըկարողեննաևքարոզպարունակելկրոնականփոքրամաս
նությունների դեմ: Վերջիններս պիտակավորվում են որպես
«աղանդ», նրանց դեմ հուժկու քարոզչություն է իրականաց
վումազգայնականխմբերի կողմից (օրինակ՝ «Մեկազգ»), և
նրանքներկայացվումենորպեսվնասակար,հակահայկական
երևույթ, որը «քանդում է հայ ընտանիքնու համայնքը»՝այդ
պիսով, թշնամանքի մթնոլորտ ստեղծելով փոքրամասնութ
յունների երեխաների հանդեպ: Դժբախտաբար, նման ծայ
րահեղական տեսակետները սողոսկում են դասասենյակներ,
հատկապես՝այնդասաժամերին,որոնցընթացքումմշտապես
հերոսացվում են հայրենասիրական և ռազմահայրենասիրա
կանարժեքները(«Հայժողովրդիպատմություն»,«Հայգրակա
նություն»,«Ռազմագիտություն»ևայլն):

15. Տես՝https://am.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/92/hrr2018_arm.pdf

https://am.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/92/hrr2018_arm.pdf
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1.16) Ինչպես նշվեց վերը՝ 19րդ հոդվածին նվիրված բաժնում, եզ
դիներիհանդեպ Հայաստանում լայնորենտարածվածենբա
ցասականևթշնամականմոտեցումներ,որոնքայնքանխորն
են արմատավորվել, որ «եզդի» բառը առօրյա խոսակցական
լեզվում, այդ թվում՝ դպրոցներում և հեռուստատեսությամբ/
ռադիոյով օգտագործվում է որպես վիրավորանք: Այնուա
մենայնիվ, մի շարք հանգամանքների բերումով, այդ թվում՝
խտրականությանդեմօրենսդրությանևխտրականությանև
մշտադիտարկմանարդյունավետմեխանիզմներիմասինիրա
զեկվածությանբացակայությանպատճառովքիչթվովխտրա
կանությանդեպքերենհանրայնացվում:

 Լե զուն`

1.17) Լեզվի հետկապված, Հայաստանում եզդի երեխաները բախ
վում են երկու տեսակի դժվարության: Առաջին խնդիրը վե
րաբերում է դպրոցումառկաայն դժվարություններին, որոնք
կապվածենհայոցլեզվիիմացությանհետ:Եզդիերեխաների
մեծմասըմեծանումենիրենցմայրենի լեզվովխոսելովևհա
յոցլեզվինկա՛մվատենտիրապետում,կա՛մչենտիրապետում
ընդհանրապես: Սա լուրջ դժվարություններ է ստեղծում ու
սումնականառաջինտարում,երբբոլորառարկաներըդասա
վանդվում են հայերեն լեզվով: Նախադպրոցական կրթական
ծառայություններիբացակայության (եզդիականգյուղերիմեծ
մասումչկանմանկապարտեզներ),ինչպեսնաևլեզվիհատուկ/
լրացուցիչպարապմունքներիբացակայությանպայմաններում
եզդի երեխաները հաճախ մեծ դժվարություններ են կրում և
հետմնումիրենցհայհամադասարանցիներից:Այսխնդիրնէլ
ավելիէխորացնումուսուցիչներիայնպատկերացումը,որեզ
դիերեխաներնընդունակչենլավսովորելու–լեզվականդժվա
րություններըդիտվումենորպեսմտավորանկարողությանև
մոտիվացիայիբացակայությանապացույց:

1.18) Լեզվիհետկապվածերկրորդխնդիրըեզդիերեն լեզվիորակ
յալ դասաժամերի բացակայությունն է: Հայոց լեզուն սովորե
լու սկզբնական դժվարությունը հաղթահարելուց հետո եզդի
երեխաները դանդաղորեն անցնում են հիմնականում հայե
րեն լեզվովկարդալգրելունև հաղորդակցվելուն: Հայոց լեզվի
գերակշռումը դպրոցում, հեռուստատեսությունում, արվես
տի, գրականության և այլ ոլորտներում հաճախ հանգեցնում
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եննրան,որեզդիերեխաներըմոռանումենիրենցմայրենի լե
զուն,որնիրենցինքնությանկարևորմասնէ:Խնդիրնէլավելիէ
սրվումեզդիերենլեզվիորակյալդասաժամերիբացակայության
պատճառով:Այսառարկանդասավանդվումէմիայնեզդիական
դպրոցներիմիմասում:Ուսումնականպարտադիրծրագրիմա
սըչլինելով,այնանցէկացվումդպրոցականօրվավերջումևի
տարբերությունմյուսառարկաների՝կանոնակարգվածչէ:Արդ
յունքում, երեխաներն ու ծնողները հաճախ գանգատվում են,
որ այս դասաժամերը մեծամասամբ անարդյունավետ են, չեն
համապատասխանում որևէ չափորոշչի և չեն նպաստում եզ
դիերեն լեզվի իմացության բարելավմանը: Եզդիերեն լեզվի ու
սուցիչներիպաշտոնական հավաստագրման բացակայության
պայմաններում,այսառարկայի ուսուցիչների մեծ մասըպար
զապեսեզդիականհամայնքի ներկայացուցիչներնեն՝առանց
որևէմանկավարժականկրթությանկամփորձի:

Ա ռա ջար կութ յուն ներ`

(2) Կանոնավոր կերպով հավաքել և հրապարակել Հայաստանում
դպրոցիցդուրսմնալուվերաբերյալտվ յալներնուվիճակագրությու
նը՝տարանջատվածըստտարիքի,սեռի,էթնիկ/կրոնականինքնութ
յան,բնակավայրիևայլն:

(3) Համապարփակև խորացվածհետազոտությունիրականացնելեզ
դիերեխաների՝դպրոցիցդուրսմնալուպատճառներիևհետևանք
ներիմասին:

(4) Ստեղծել դիտարկմանև հաշվետվությունների ներկայացմանարդ
յունավետմեխանիզմներ՝ուղղվածդպրոցիցդուրսմնալուդեպքերի
վերհանմանըևհամարժեքարձագանքմանը(այդթվում՝ֆինանսա
պեսաջակցելուն)՝ապահովելուերեխաների՝դպրոցվերադառնալը:

(5) Իրականացնելհասցեականմիջոցառումներվաղամուսնություննե
րիերևույթըողջամիտժամկետներումվերացնելուուղղությամբ,այդ
թվում՝ դատական հայցերի, ոստիկանների վերապատրաստման,
ծնողներիկրթմանևայլմիջոցներով:

(6) Եզդիծնողներիևերեխաներիհետիրականացնելիրազեկման լայ
նածավալ միջոցառումներ՝ ուղղված երեխաների կրթության կար
ևորմանը՝ հատուկ կենտրոնանալով աղջիկների կրթությունը կար
ևորելուվրա:
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(7) Իրականացնել հասցեական միջոցառումներ՝ անհրաժեշտ այն բո
լոր ենթակառուցվածքները ստեղծելու համար, որոնք կապահովեն
ավագդպրոցումկրթությանմատչելիություննավագդպրոցիտարի
քիբոլորեզդիերեխաներիհամար:

(8) Իրականացնել հասցեական միջոցառումներ մանկական աշխա
տանքի երևույթը ողջամիտ ժամկետներում վերացնելու ուղղութ
յամբ,այդթվում՝ իրազեկության բարձրացման, ծնողների կրթման,
դատականհայցերիևայլմիջոցներով:

(9) Ստեղծել դիտարկմանև հաշվետվությունների ներկայացմանարդ
յունավետմեխանիզմներ՝ուղղվածերկարատևբացակայություննե
րիդեպքերիվերհանմանըևհամարժեքարձագանքմանը(այդթվում՝
ֆինանսապեսաջակցելուն)՝ապահովելուերեխաների՝դպրոցվերա
դառնալը:

(10) Իրականացնել իրազեկման և հանրակրթական լայնածավալ միջո
ցառումներ՝ ուղղված եզդի երեխաների հանդեպխտրական մոտե
ցումներին արձագանքելուն, այդ թվում՝ դպրոցում իրականացվող
ծրագրերիմիջոցով:

(11) Անցկացնել ուսուցիչների կանոնավոր վերապատրաստում՝ նպա
տակ ունենալովապահովել կրթության նկատմամբ ներառականև
ոչխտրականվերաբերմունքըևհատկապես՝եզդիերեխաներիհետ
աշխատանքումներառականմեթոդներիկիրառումը:

(12) Ընդունել խտրականության դեմ արդյունավետ և համապարփակ
օրենսդրություն: Ապահովել արդյունավետ մեխանիզմների, այդ
թվում՝ դիտարկման և հաշվետվությունների ներկայացման մե
խանիզմների, ինչպես նաև Հավասարության հարցերով մարմնի
առկայությունը՝ այս օրենսդրության կիրառումը գործնականում
երաշխավորելու համար: Ապահովել, որպեսզի փոքրամասնության
ներկայացուցիչները,այդ թվում՝անհատներն ուխմբերը,  ընդգրկ
վածլինենօրենսդրականևիրավակիրառմեխանիզմներիմշակման
գործընթացում: Ընդհանուր բնակչության և փոքրամասնություն
կազմող խմբերի շրջանում հասցեական միջոցառումներ իրակա
նացնել՝խտրականությանդեմօրենսդրությանվերաբերյալիրազեկ
վածությանմակարդակիբարձրացմաննպատակով:

(13) Ապահովելհայոցլեզվիլրացուցիչանվճարդասաժամերիառկայութ
յունըեզդիերեխաներիհամար՝մինչևառաջինդպրոցականտարին/
դրաընթացքում:
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(14) Ապահովելեզդիերենլեզվիորակյալդասաժամերիհասանելիությու
նըբոլորեզդիերեխաներիհամար՝դպրոցականկրթությանամբողջ
ընթացքում:

 ԿԱ ՌՈՒ ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ ԵՐԿ ԽՈ ՍՈՒԹ ՅԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ  
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ  ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹ ՅԱՆՆ Ա ՌԱ ՋԱՐԿ ՎՈՂ 
ՀԱՐ ՑԵՐ`

 Հար ցեր օ րենսդ րութ յան վե րա բեր յալ`

(1) ԽնդրումենքԿոմիտեինտեղեկացնելխտրականությանդեմարդյու
նավետևհամապարփակօրենսդրությունընդունելուծրագրերիմա
սին:Մասնավորապես,խնդրումենքնկարագրել,թեինչպիսիկիրառ
ման,այդթվում՝դիտարկմանևհաշվետվություններիներկայացման
մեխանիզմներենծրագրավորվածներդնել:Խնդրումենքներկայաց
նելՀավասարությանհարցերովմարմինստեղծելուծրագրերը:Խնդ
րումենքԿոմիտեինտեղեկացնել,թեինչպեսենէթնիկևկրոնական
փոքրամասնությունների,ինչպեսնաևայլփոքրամասնությունկազ
մող համայնքների ներկայացուցիչները ներգրավված եղել խտրա
կանության դեմ օրենսդրությանև դրա կիրառման մեխանիզմների
մշակմանգործընթացում:

(2) ԽնդրումենքԿոմիտեինտեղեկացնել,թեինչուՀայաստանիէթնիկև
կրոնականփոքրամասնություններիերեխաներիիրավունքներնհա
մարժեքորենարտացոլվածչենհետևյալփաստաթղթերում՝1)«Հա
յաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտ
պանության ռազմավարական ծրագիր», 2) «ՀՀ կրթության՝ մինչև
2030թ. զարգացմանպետական ծրագիր», 3) «Հայաստանում հա
մընդհանուրներառականկրթությանհամակարգիներդրմանգործո
ղություններիծրագիրևժամանակացույց»:ԽնդրումենքԿոմիտեին
տեղեկացնել կոնկրետ ծրագրերի մասին (ներառյալ՝ ժամկետները,
բյուջետային և կադրային հատկացումները և պատասխանատու
մարմինները),որոնքուղղվածենայսերեքփաստաթղթերիվերամ
շակմանը՝ դրանցում էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների
երեխաներիիրավունքներնավելիլավարտացոլելունպատակով:

(3) Խնդրում ենք Կոմիտեին տեղեկացնել կոնկրետ ծրագրերի մա
սին (ներառյալ՝ ժամկետները, բյուջետային և կադրային հատկա
ցումները և պատասխանատու մարմինները), որոնք ուղղված են



որոշումների ներառական կայացման պրակտիկայի ներդրմանը՝
ապահովելուհամար,որպեսզիփոքրամասնությունկազմողխմբերի
ներկայացուցիչները գործուն մասնակցություն ունենան համապա
տասխանբոլորորոշումներիկայացմանգործընթացում:

(4) Խնդրում ենք Կոմիտեին տեղեկացնել իրազեկվածության մակար
դակի բարձրացման այն կոնկրետ միջոցառումների մասին, որոնք
ձեռնարկվելենպետությանկողմից`ուղղված.ա)ընդհանուրբնակ
չության շրջանում փոքրամասնությունների իրավունքների մասին
իրազեկվածության բարելավմանը, և բ) փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչների իրավագիտակցության բարձրացմանը: Խնդ
րումենքնաևտեղեկացնելայնկոնկրետծրագրերիմասին(ներառ
յալ՝ժամկետները,բյուջետայինևկադրայինհատկացումներըևպա
տասխանատումարմինները), որոնքուղղվածենմոտապագայում
իրազեկմանայդմիջոցառումներիիրականացմանը:

 Հար ցեր ե րե խա յի՝ մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տութ յան ի րա վուն քի վե րա բեր յալ`

(5) ԽնդրումենքԿոմիտեինտեղեկացնել«Հայեկեղեցուպատմություն»
առարկանդպրոցականպարտադիրծրագրիցհանելունևընտրովի
դարձնելունուղղվածկոնկրետծրագրերիմասին:

(6) Խնդրում ենք Կոմիտեին տեղեկացնել կոնկրետ ծրագրերի մա
սին՝ուղղվածնրան,որպեսզիերեխաները չենթարկվենկրոնական
պրակտիկայիտարրերիպարտադիրներգործությանը,ինչպիսիքեն,
օրինակ՝աղոթքը,Աստվածաշնչիընթերցանությունը,ուղևորությու
նըդեպիկրոնականվայրեր,եկեղեցականիներկայությունըևայլն:
ԽնդրումենքԿոմիտեինտեղեկացնելնաևայնկոնկրետծրագրերի
մասին (ներառյալ՝ ժամկետները, բյուջետային և կադրային հատ
կացումներըևպատասխանատումարմինները),որոնքուղղվածեն
մոտապագայումայդմիջոցառումներիիրականացմանը:

(7) ԽնդրումենքԿոմիտեինտեղեկացնելայնիրազեկմանևհանրակր
թականկոնկրետմիջոցառումներիմասին, որոնքպետությանկող
միցիրականացվելենկրոնականևէթնիկփոքրամասնությունկազ
մողխմբերիհետ՝իրենցիրավունքներիևազատություններիմասին
իրազեկվածությունըբարձրացնելունպատակով:

(8) Խնդրում ենք Կոմիտեին տեղեկացնել ուսուցիչների վերապատ
րաստման այն միջոցառումների մասին, որոնք պետության կող
մից իրականացվել են` նպատակ ունենալովապահովել կրթության



նկատմամբներառականևոչխտրականվերաբերմունքըևհատկա
պես՝եզդիերեխաներիհետաշխատանքումներառականմեթոդնե
րիկիրառումը:

 Հար ցեր բռնութ յան և  չա րա շա հում նե րի մա սին`

(9) Խնդրումենք Կոմիտեինտեղեկացնել Հայաստանիեզդիականհա
մայնքում վաղ ամուսնությունների վիճակագրության մասին: Վաղ
ամուսնությանքանի՞դեպքէեղելանցածտասնամյակում:Խնդրում
ենքտվ յալներտրամադրել՝տարանջատվածըստտարիքի,սեռիև
բնակավայրի:Խնդրումենքառանձինտեղեկություններտրամադրել
18 տարեկանից բարձր տղամարդկանց հետ ամուսնացած անչա
փահասաղջիկներիթվիվերաբերյալ:

(10) ԽնդրումենքԿոմիտեինտեղեկացնելայնկոնկրետմիջոցառումների
մասին,որոնքպետությանկողմիցիրականացվելենվաղամուսնութ
յուններիերևույթըվերացնելուուղղությամբ:ԽնդրումենքԿոմիտեին
նաևտեղեկացնելայնկոնկրետծրագրերիմասին (ներառյալ՝ժամ
կետները,բյուջետայինևկադրայինհատկացումներըևպատասխա
նատումարմինները),որոնքուղղվածենայդերևույթիվերացմանը:

(11) Խնդրում ենք Կոմիտեին տեղեկացնել վաղ ամուսնության դեպքե
րի բացահայտմանն ուղղված դիտարկմանև հաշվետվությունների
ներկայացմանմեխանիզմներիվերաբերյալ:ԽնդրումենքԿոմիտեին
տեղեկացնելնաևայնկոնկրետծրագրերիմասին (ներառյալ՝ժամ
կետները, բյուջետային և կադրային հատկացումները և պատաս
խանատու մարմինները), որոնք ուղղված են այդ մեխանիզմների
ստեղծմանը:

(12) Խնդրում ենք Կոմիտեին տեղեկացնել Հայաստանում եզդիական
համայնքիաղջիկներիառևանգմանվիճակագրությանվերաբերյալ:
Աղջիկառևանգելուքանի՞դեպքէեղելանցածտասնամյակում:Խնդ
րումենքտվ յալներտրամադրել՝տարանջատվածըստտարիքի,սե
ռիևբնակավայրի:

(13) Խնդրումենք Կոմիտեինտեղեկացնելայն կոնկրետմիջոցառումների
մասին, որոնքպետության կողմից իրականացվել ենաղջիկներիառ
ևանգմաներևույթըվերացնելուուղղությամբ:ԽնդրումենքԿոմիտեին
նաևտեղեկացնելայնկոնկրետծրագրերիմասին(ներառյալ՝ժամկետ
ները,բյուջետային,կադրայինհատկացումներըևպատասխանատու
մարմինները),որոնքուղղվածենայդերևույթիվերացմանը:
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 Հար ցեր կրթութ յան վե րա բեր յալ`

(14) Խնդրում ենք Կոմիտեին տրամադրել դպրոցից` եզդի երեխաների
դուրս մնալու վերաբերյալ տվ յալներն ու վիճակագրությունը՝ տա
րանջատվածըստտարիքի,սեռի,բնակավայրիևայլն:Ընդհանուր
առմամբ,եզդիերեխաներիքանի՞տոկոսնէավարտելդպրոցըան
ցածտասնամյակում:Ինչպե՞սէայդթիվըհամեմատվումՀայաստա
նիընդհանուրբնակչությանթվիհետ:

(15) Խնդրում ենք Կոմիտեին տեղեկացնել այն պատճառների մասին,
որոնքհանգեցնումենդպրոցից`եզդիերեխաներիդուրսմնալուն:

(16) ԽնդրումենքԿոմիտեինտեղեկացնելայնկոնկրետմիջոցառումների
մասին, որոնքպետության կողմից իրականացվել են եզդի երեխա
ների`դպրոցիցդուրսմնալուխնդրինարձագանքելուուղղությամբ:
Խնդրումենքնաևտեղեկացնելայնկոնկրետծրագրերիմասին(նե
րառյալ՝ ժամկետները, բյուջետային, կադրային հատկացումներըև
պատասխանատումարմինները),որոնքուղղվածենայդխնդրիլուծ
մանը:

(17) Խնդրումենք Կոմիտեինտեղեկացնելդիտարկմանև հաշվետվութ
յունների ներկայացման արդյունավետ մեխանիզմների ներդրման
որևէծրագրիվերաբերյալ՝ուղղվածդպրոցիցդուրսմնալուդեպքերի
վերհանմանըևհամարժեքարձագանքմանը(այդթվում՝ֆինանսա
պեսաջակցելուն)՝ապահովելուերեխաների՝դպրոցվերադառնալը:

(18) Խնդրումենք Կոմիտեինտեղեկացնելայնկոնկրետմիջոցառումնե
րիմասին,որոնքպետությանկողմիցիրականացվելեներեխաների
աշխատանքըՀայաստանում,մասնավորապես՝եզդիականհամայն
քումվերացնելուուղղությամբ:Խնդրումենքնաևտեղեկացնելայն
կոնկրետ ծրագրերի մասին (ներառյալ՝ ժամկետները, բյուջետային
, կադրային հատկացումները և պատասխանատու մարմինները),
որոնքուղղվածենայդխնդրիլուծմանը:

(19) ԽնդրումենքԿոմիտեինտեղեկացնելայնգյուղերիթվիմասին,հատ
կապես՝եզդիականմեծհամայնքներունեցող,որոնցումչկանավագ
դպրոցներ:ԽնդրումենքԿոմիտեիննաևտեղեկացնելայնկոնկրետ
ծրագրերիմասին(ներառյալ՝ժամկետները,բյուջետային,կադրային
հատկացումները և պատասխանատու մարմինները), որոնք ուղղ
վածենայսգյուղերիերեխաներիհամարավագդպրոցումկրթութ
յանմատչելիություննապահովելուն:
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(20) Խնդրումենք Կոմիտեինտեղեկացնելայնկոնկրետմիջոցառումնե
րիմասին,որոնքպետությանկողմիցիրականացվելեն`ապահովե
լուհամար,որպեսզիեզդիերեխաներնանհրաժեշտաջակցություն
ստանանհայոց լեզունսովորելուհամար՝մինչևառաջինդպրոցա
կանտարին/դրա ընթացքում:Խնդրում ենք նաևտեղեկացնել այն
կոնկրետծրագրերի մասին (ներառյալ՝ ժամկետները, բյուջետային,
կադրային հատկացումները և պատասխանատու մարմինները),
որոնքուղղվածենայդաջակցությունըտրամադրելուն:

(21) Խնդրումենք Կոմիտեինտեղեկացնելայնմիջոցառումներիմասին,
որոնքպետությանկողմիցիրականացվելենեզդիերեխաներիհա
մար եզդիերեն լեզվի որակյալ կրթության մատչելիությունն ապա
հովելուհամար,այդթվում՝դիտարկման,ուսուցիչներիվերապատ
րաստման,չափորոշիչներիմշակմանևայլմիջոցներով:
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