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Preface

This is a joint submission by a coali  on of civil society actors with extensive experience in monitoring, doc-
umen  ng and repor  ng human rights viola  ons in Armenia. The report covers the following areas: child 
rights and educa  on; and health and social rights. The report is prepared following broad consulta  ons 
with all of the organisa  ons and is based on the fi rst-hand data collected during their monitoring and right 
protec  on work. The report is submi  ed on behalf of a group of civil society organiza  ons by the Trans-
parency Interna  onal An  corrup  on Center.

In 2014, a group of civil society organisa  ons submi  ed the report on Armenia’s implementa  on of the 
UPR recommenda  ons aler  ng that the situa  on reported during the previous cycle had not improved 
but con  nued deteriora  ng. The human rights and democra  c governance principles and prac  ces took 
a serious dive as the former President Serzh Sargsyan decided not to sign the Associa  on Agreement with 
the EU in 2013. Cons  tu  onal Amendments, adopted in 2015, ins  tu  onalised the decline of democracy 
and jus  ce and took a heavy toll on an  -discrimina  on, an  -corrup  on and women’s rights. The guaran-
tees of certain rights (namely, right to liberty, suffi  cient living standards, healthcare, access to informa-
 on, working condi  ons, social security, confi den  ality of correspondence, right to fair trial, presump  on 

of innocence and right to marry) overshadowed these cri  cal changes and, most importantly, allowed 
Sargsyan, a  er his two terms as president, to claim the post of the prime minister, the highest offi  ce by the 
amended cons  tu  on. Moreover, right before the prime minister took offi  ce, a new legisla  on had been 
adopted gran  ng the prime minister’s offi  ce wide powers and minimising its accountability. The Police, 
Na  onal Security Service, Special Inves  ga  ve Service, Inves  ga  on Commi  ee, and State Control Service 
were to report solely to the prime minister. 

Massive peaceful protests led by the opposi  on MP Nikol Pashinyan against Sargsyan’s vo  ng in as a prime 
minister resulted in Serzh Sargsyan’s resigning from the offi  ce in April 2018, a week a  er the vote. In May 
2018, following large-scale protests, the parliament elected Nikol Pashinyan as the prime minister. In De-
cember 2018, early parliamentary elec  ons were held resul  ng in consolida  ng the results of the peaceful 
Revolu  on and the formerly ruling Republican Party of Armenia losing the legisla  ve branch. Democra  c 
changes in Armenia allow for higher expecta  ons from the new government and the following report out-
lines the priority issues that should be resolved to reconcile with the human rights viola  ons commi  ed by 
the former government. 

Since the Revolu  on in April 2018, some serious advancement has been registered in honouring and pro-
tec  ng rights. Specifi cally, for the fi rst  me in decades, Armenia had free and fair na  onal elec  ons, pre-
ceded by equally high-integrity Yerevan City Council elec  ons. The right to freedom of expression and 
freedom of media have substan  ally improved in prac  ce. The control over the Public TV broadcast sub-
stan  ally weakened. The authori  es have declared and pursued zero tolerance towards corrup  on and 
have started addressing some systemic issues in a more systema  c way by developing a robust an  -cor-
rup  on strategy. There is a serious commitment of the authori  es to improve the situa  on of mental 
health in the country by de-ins  tu  onalising the care and by securing the legal capacity of the pa  ents. 
Pallia  ve care has received government support and is expanding. 
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These democra  c gains are encouraging. However, these are s  ll thema  c ini  a  ves with limited inten-
 ons to ins  tu  onalise the change. Similarly, it is diffi  cult to draw a clear and wholesome picture of the 

commitments taken by the new authori  es with regards to human rights, as they have not published the 
new human rights strategy. Their inert posi  on towards the right to be free from torture and ill-treatment 
and poor protec  on of the rights of LGBTI community representa  ves—a posi  on characteris  c to prior 
authori  es—is concerning.  To make the transi  on irreversible and to end systemic viola  ons of human 
rights and impunity for such viola  ons, systemic reform of the en  re jus  ce system, including prosecu  on 
and inves  ga  on services, peniten  ary, and judiciary is urgently needed. And for this reform to be sub-
stan  al and enduring, it should be informed by a profound revision of the past viola  ons and of the state 
capture that allowed systemic injus  ce and corrup  on. 
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1. CHILD RIGHTS AND EDUCATION

1.1.  No signifi cant progress towards the implementa  on of recommenda  ons from 
the second cycle of UPR was made, specifi cally related to the persis  ng issues in re-
gards to the protec  on of children’s rights.   

2. 2. CHILD PROTECTION AND JUSTICE FOR CHILDREN

2.1. The number of criminal cases against children almost doubled during 2016-2018.  In about 22% 
of the cases, the perpetrator of violence against children was a family member. Only 69 criminal 
cases against 73 persons went to the court with the bill of indictment. 

2.2. Though Armenia has adopted and ra  fi ed the UN Conven  on on the Rights of the Child and a 
number of UN human rights conven  ons, the country s  ll does not have a comprehensive system 
for child rights protec  on to ensure children’s social, economic, and cultural rights. Interagency co-
opera  on for the protec  on of the rights of children is weak or missing. Armenia is not a member 
state to the Lanzarote Conven  on, and the mechanism for the protec  on of a child witnesses and 
vic  m of crime is not adopted. The procedure of interviewing children, collec  ng and processing 
evidence from them has not received required a  en  on in the overall law-enforcement system and 
o  en vic  mises children.  Community based social and rehabilita  on services for children in confl ict 
with the law is weak. Armenia s  ll needs to develop eff ec  ve juvenile jus  ce mechanisms. 

2.3. Regarding poverty and mul  ple depriva  on of a child, Armenian government has failed to ins  -
tute a stand-alone mechanism for the assessment of child vulnerability, instead, it uses family pov-
erty as an indicator. Such a generic approach does not allow the development of an individualised 
support mechanism to help a child to overcome her/his vulnerability.

3. Recommenda  ons

3.1. Adopt an independent mechanism for the assessment of poverty and mul  ple depriva  on of 
children separate from the family poverty assessment;

3.2. Ra  fy Lanzarote Conven  on. Create an integrated database of children in confl ict with law.  
Establish and develop community based social and rehabilita  on services for children in confl ict 
with the law and children subjected to domes  c violence.
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4. RIGHT TO EDUCATION

4.1. Armenia recorded regress in educa  on a  ainment and other educa  onal aspects according 
to the World Bank Human Capital Index 2018.  Children in Armenia complete 11.1 years of general 
educa  on by age 18, but when the years of schooling are adjusted to the quality of learning it is 
equivalent to 7.9, resul  ng in a learning gap of 3.2 years. There is also a lack of func  onal literacy 
among 10% of young people aged 19-20. 

4.2. Educa  on a  ainment of children is linked to the social status of the family and is par  cularly af-
fected by poverty.  Children from non-poor families are more likely to access quality educa  on and 
get be  er life condi  ons and career prospects than their peers from poor families. In 2016 – 2017 
academic year, 274 children dropped out of school;  65% of the cases were due to social-economic 
reasons. Non-poor families in Armenia spend 2-3  mes more on public educa  on of their children 
than poor families. Private tutoring is essen  al for admission to the university, and students from 
poor families spend only 11.1% of their educa  on expenses on private tutoring. As a result, in 2017, 
the gross enrolment rates of children from poor households in higher educa  on was only 29%; chil-
dren from extremely poor families do not enter ter  ary level of educa  on. 

4.3. Armenia adopted inclusive educa  on as a state policy in 2014. However, the quality and capac-
ity of inclusive schools and suppor  ng ins  tu  ons remains inadequate. Inclusive educa  on funding 
mechanism does not guarantee quality inclusion of children with special needs in educa  on. The 
assessment system of special needs in educa  on reinforces the labelling of children and represents 
an addi  onal barrier for inclusion. The needs of children from various vulnerable groups, such as 
children from poor or socio-economically vulnerable families, from rural areas, ethnic minori  es, 
girls, are not considered and included in formal assessment. There are no eff ec  ve and systemic 
measures to counter bullying that aff ects primarily children from vulnerable groups.

5. Recommenda  ons

5.1. Introduce transi  onal measures, such as organisa  on of extra-curricular, catch-up classes, 
tutoring, learning materials, to compensate the knowledge gap among students lacking func  on-
al literacy so that in the course of the next 3-5 years, performance of rural and urban children, 
those living in poverty, as well as other aff ected groups is improved;

5.2. Revise the mechanisms of assessment and funding of special needs in educa  on so that 
wider needs in educa  on are targeted and adequately addressed within inclusive educa  on pol-
icy framework, and quality support to children with special need in educa  on is provided within 
mainstream schools;
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5.3. Adopt provisions in the laws on Educa  on and General educa  on to ensure gender-sensi  ve 
and non-discrimina  ve teaching, as well as improve the content of textbooks and other learning 
materials licensed by the state authorised bodies to mainstream gender equality and promote 
zero tolerance towards any types of discrimina  on.

5.4. Improve the system of iden  fying and referring children that dropped out of educa  on by: 
a) adop  ng the Government Decree on Iden  fying, Registering, and Referring Children that 
Dropped out of Compulsory Educa  on; b) defi ning the list of cases and/or scenarios to be con-
sidered as dropped out of educa  on; c) maintaining reliable sta  s  cs to monitor dropout cases.

 

6. HEALTH AND SOCIAL RIGHTS

6.1. The state has not undertaken signifi cant eff orts towards the implementa  on of recommenda-
 ons received during the second cycle of the UPR. Along with the obliga  ons to protect social right, 

li  le progress was registered in the fi elds of mental health deins  tu  onalisa  on, confi den  ality and 
personal data protec  on, access to strong opioids for pallia  ve care. 

7. RIGHT TO HEALTH

7.1. The government has announced a number of large-scale reforms in the healthcare sector, in-
cluding legisla  ve and systemic changes to improve treatment outcomes and the quality of medical 
services. However, the ac  vi  es undertaken to ensure in prac  ce the right to enjoy the highest 
a  ainable standard of physical and mental health have not been suffi  cient.  Studies  conducted by 
civil society show lingering problems with the aff ordability and accessibility, viola  ons of pa  ents’ 
and providers’ rights, and unfavourable working condi  ons for the medical personnel preven  ng 
eff ec  ve enjoyment of the right to health.

7.2. The right to privacy protects persons from unwanted intrusion into their personal life. The Law 
on Personal Data Protec  on states that “personal data shall be processed for legi  mate and spec-
ifi ed purposes and may not be used for other purposes without consent,”  however, there are fre-
quent viola  ons of pa  ent’s right to confi den  ality, right to informa  on and right to give informed 
and free consent raising ethical issues and hindering many pa  ents’ access to medical services, 
par  cularly those from vulnerable groups.

7.3. Aiming to improve transparency, registra  on preciseness and decrease paperwork, in 2017, the 
United Informa  on System of Electronic Healthcare (E-health) launched in Armenia as a compre-
hensive and synchronous data-transmission pla  orm for clinical, administra  ve and fi nancial data. 
E-health also raises concerns about respect for the right to confi den  ality of pa  ents, because of 
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missing legal regula  ons on electronic data protec  on in medical ins  tu  ons, corresponding provi-
sions in the contracts of medical staff  and system operators. 

8. Right of access to medical services

8.1. In 2015, the right to preserva  on of health was prescribed in the Cons  tu  on of Armenia de-
linea  ng that the law shall defi ne the list of free basic medical services and provision procedures.  
Currently, there is no law defi ning such a list. Instead, the government issued the decree No. 318-N 
guaranteeing free medical services for a list of vulnerable groups. The decree does not provide a 
specifi ed list of free-of-charge services. This impreciseness between paid and state-funded services 
puzzles both pa  ents and healthcare providers contribu  ng to corrup  on risks and inequity. 

8.2. There are geographical imbalances in terms of access and quality of healthcare for persons 
living in rural or remote areas. Especially in winter, the ambulances or the medical personnel of 
primary healthcare services (policlinics, ambulatories, emergency) face diffi  cul  es in reaching out 
to popula  on due to unfavourable road condi  ons and long distances.  Given the absence of spe-
cialised doctors, medical equipment and supplies in rural areas, pa  ents have to travel to the capital 
city, which implies addi  onal costs for them and hinders the implementa  on of the right to health.

8.3. Medical services remain inaccessible for the pa  ents unable to visit healthcare ins  tu  ons due 
to their health condi  on or social problems.   Pa  ents with physical disability who require assistance 
and cannot move around independently in healthcare facili  es face challenges in accessing health-
care services due to the absence of necessary accommoda  ons and equipment (ramps, elevators). 

9. Recommenda  ons

9.1. Adopt a law defi ning the list of free-of-charge medical services, the list of their benefi ciaries, 
and provision procedures;

9.2. Review the deployment map of medical ins  tu  ons and redistribute them in accordance 
with the number of popula  on and medical personnel;

9.3. Use incen  ves and other methods to increase the number of medical personnel in rural or 
remote areas;

9.4. Improve and ensure geographic and physical accessibility of health services, par  cularly in 
remote areas, including access to facili  es, medical equipment and essen  al medica  on;

9.5. Adopt a law on E-health system to ensure mechanisms for electronic data protec  on.   
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10. Pallia  ve care

10.1. Several legal acts and amendments on pallia  ve care were adopted in Armenia in recent years, 
and the domes  c legisla  on no longer contains any obstacles to the provision of pain management 
using narco  c drugs. S  ll, pallia  ve care and pain management remain inaccessible for the popula-
 on.  The main obstacles to the adequate delivery of pallia  ve care are the lack of ins  tu  onalised 

educa  on and training for medical personnel and insuffi  cient prescrip  on of pain relief medica  on.  
Police con  nues the illegi  mate control over prescrip  on process and access to pa  ents’ personal 
data (including photos and passport registra  on in the police), viola  ng the right to privacy, the 
right to confi den  ality and the rights of medical providers. The number of licenced pharmacies 
selling narco  c drugs in Armenia is insuffi  cient (3% out of 2,295 pharmacies), crea  ng issues of geo-
graphic access and fi nancial aff ordability for the pa  ents living in rural and remote areas. 

11. Recommenda  ons

11.1. Increase investment in preven  on, educa  on and informa  on programs about pallia  ve 
care pain management to ensure quality pallia  ve care delivery in the country;

11.2. Scale up home based care and inpa  ent units in all regions of Armenia to meet the pallia  ve 
care needs;

11.3. Ensure the right of pa  ents to privacy and confi den  ality;

11.4. Cease police interference into opioids prescrip  on process; 

11.5. Ensure physical accessibility of oral morphine and other pain medica  on in all the regions 
of Armenia.

12. Right to health of persons living with HIV

12.1. As of 31 March 2019, there were 3,444 registered cases of HIV among ci  zens of Armenia.  Ac-
 vi  es aimed at protec  ng the health of persons living with HIV are regulated by interna  onal and 

local protocols based on evidence-based medicine,  and the Republic of Armenia Law on Preven  on 
of the Disease Caused by the Human Immunodefi ciency Virus.  However, certain health services are 
not available to persons living with HIV due to s  gma and discrimina  on against such persons, the 
geographic inaccessibility of services, and unprofessional conduct of the medical personnel. Under 
the law, AIDS Preven  on Center operates in Armenia in order to prevent and monitor HIV/AIDS. The 
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Center is located in Yerevan, which creates geographic access and fi nancial aff ordability problems 
for the ci  zens living outside the capital.

12.2. According to the survey by the Na  onal Consor  um to Counter HIV and media ar  cles on 
discrimina  on,  persons living with HIV are most discriminated in medical ins  tu  ons. Medical per-
sonnel violate the ethics o  en by trea  ng persons living with HIV disrespec  ully and disclosing their 
HIV status without pa  ent’s knowledge and consent.

12.3. Women living with HIV face double discrimina  on, especially in terms of viola  ons of sexual 
and reproduc  ve health rights. According to the Minister of Health Decree 77-N (28 November 
2013),  obstetrical and gynaecological medical services are provided mostly on territorial basis, but 
women living with HIV prefer not to exercise this right, because other rights (privacy, confi den  ality, 
non-discrimina  on) are violated when they a  empt to exercise their sexual and reproduc  ve rights. 
Under Ar  cle 11 of the Law on Medical Care and Services for the Popula  on, persons that have a 
disease posing a threat to the surroundings (the list includes HIV)  are en  tled to free-of-charge 
state-guaranteed medical services, including the treatment in ins  tu  ons providing specialised 
medical care and services, which are designated for such purposes. The only specialised centre, as 
men  oned, is located in Yerevan.

13. Recommenda  ons

13.1. Create a mechanism for regional medical ins  tu  ons to par  cipate in HIV/AIDS preven  on 
and monitoring processes;

13.2. Carry out regular training on human rights, HIV/AIDS, and discrimina  on for the staff  of 
regional medical ins  tu  ons;

13.3. Adopt the Law on Discrimina  on, prohibi  ng discrimina  on against persons living with HIV 
and providing addi  onal protec  on mechanisms for women with HIV;

13.4. Defi ne “medical secrecy” in the Armenian legisla  on.

14. Mental health 

14.1. Psychiatric care is s  ll mainly provided in specialised mental health ins  tu  ons. Besides psy-
chotropic medicines, the care lacks services, such as psychosocial and community-based support. 
The mental health system s  ll contains elements of outdated models and prac  ces, including easy 
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and frequent hospitalisa  on of people with mental health condi  ons, overmedica  on and long-
term confi nement based on labels such as “chronic pa  ents”. In several ins  tu  ons, pa  ents remain 
confi ned for long periods of  me not because they need to be hospitalised but because there are 
no care structures at the community level.  Many pa  ents undergo compulsory treatment in psy-
chiatric hospitals, which they cannot challenge on their own: there are no direct mechanisms for 
an aff ected individual to seek review of hospitalisa  on. A court decision on their release might be 
sought only by the hospitals.

14.2. Under the current legisla  on, persons with mental health problems can be recognised legally 
incapable and become deprived of the possibility to exercise their rights fully and properly and to 
make decisions about their life independently. There are no eff ec  ve mechanisms for resta  ng per-
son’s legal capacity. The court trials of cases challenging person’s legal incapability fail to ensure the 
“equality of arms,” and a guardian is appointed for the person declared legally incapable without 
consul  ng with them. This regula  on was found uncons  tu  onal and needs a revision in line with 
CRPD standards. 

15. Recommenda  ons

15.1. Ra  fy the Second Op  onal Protocol to the Interna  onal Covenant on Civil and Poli  cal 
Rights and the remaining op  onal protocols on individual complaints procedures of the interna-
 onal human rights trea  es;

15.2. Stop priori  sing investments in large psychiatric hospitals and residen  al ins  tu  ons for 
people with mental health condi  ons and scale up investments in alterna  ve mental health ser-
vices and support models that respect the dignity and autonomy of users of services and empow-
er them;

15.3. Repeal laws and prohibit deten  on, including involuntary hospitalisa  on and forced ins  tu-
 onalisa  on, and non-consensual psychiatric treatment on the grounds of impairment; introduce 

a provision for a periodic review of involuntary civil hospitalisa  on at least once every six months.

15.4. Revise the Civil and Civil Procedure Codes to abolish regula  ons allowing depriva  on of 
legal capacity and develop supported decision-making mechanisms in line with CRPD principles.
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16. Children’s rights to health

16.1. Government Decree 318-N defi nes the rights of certain specifi ed groups to receive state-guar-
anteed free-of-charge and concessional medical care and services. In prac  ce, though, parents very 
o  en have to pay for the medical care and services provided to their children. The legal acts o  en 
do not clarify the list of state-funded and paid services. This causes the aforemen  oned viola  ons.

16.2. Visits of the Human Rights Defender have revealed that because of limited space in premises, 
juveniles with mental health issues are placed in the same rooms with adult pa  ents of the same 
sex.  There is a plan to open a children’s mental health ward adjunct to the Na  onal Center for Men-
tal Health Preserva  on, with both inpa  ent and outpa  ent facili  es. This indicates that there is a 
plan to provide children’s psychiatric care and services in a specialised hospital, which contradicts 
the policy of deins  tu  onalisa  on.

17. Recommenda  ons

17.1. Following the Cons  tu  onal provision, adopt a law defi ning the list of free-of-charge medi-
cal services, list of their benefi ciaries, and provision procedures;

17.2. Implement eff ec  ve control and quality assurance mechanisms to improve the transparen-
cy of provided accessible, aff ordable, free-of-charge, and concessional medical care and services 
(including medica  on provision) to children under the age of seven and children with disabili  es 
under the age of eighteen;

17.3. Abandon the legacy of outdated policies and services reliant on large psychiatric hospitals 
and long-term care ins  tu  ons and develop mechanisms for deins  tu  onalising children’s men-
tal health services;

17.4. Develop the fi eld of child psychiatry, organise the treatment and care of children with men-
tal health issues in general hospitals, by developing the capacity of medical personnel.

18. ENVIRONMENT

18.1. The waste from metal mines causes serious environmental disasters and health problems for 
the aff ected communi  es with a dispropor  onate increase in cancer cases among the popula  on. 
Heavy metals and dioxins have been found in land, foodstuff s and in human organisms. In the town 
of Akhtala (Lori marz), there are children with a large amount of lead in their blood. 
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19. Recommenda  ons

19.1. The Ministry of Health should carry out full-scale studies in the areas adjacent to metal mines 
to assess the impact of heavy metals on people’s health;

19.2. The Ministry of Health should be involved in the exper  se and licensing process along with 
other decision makers.   

20. LABOR RIGHTS

20.1. Workers across diff erent industries have been facing massive labour rights viola  ons. The an-
nual reports of the Human Rights Defender, along with the civil society monitoring reports point out 
a variety of viola  ons per  nent to the right to adequate compensa  on, right to form a trade union, 
prohibi  on of discrimina  on. Some mass viola  ons of labour rights were registered during 2017 
Parliamentary elec  ons. Civil society reports revealed how the authori  es in  midated the princi-
pals of public schools to secure votes for the ruling party.  In another example, the audio recording 
of the staff  mee  ng in the chain of “SAS” supermarkets, owned by a former MP, showed how the 
employees of the company were threatened to lose their jobs in case they failed to collect votes for 
a certain candidate. No steps were taken by the former authori  es to inves  gate these cases. More-
over, school principals sued the NGO leader for defama  on a  er the abuses were made public.  

20.2. Armenia lacks eff ec  ve Labour inspec  on to oversee the protec  on of workers’ rights. The ex-
is  ng inspec  on body adjacent to the government oversees only the health and safety condi  ons in 
the workplace, not covering the whole spectrum of labour rights prescribed by the law. The exis  ng 
Labour Code does not protect the workers from arbitrary dismissal, harassment and discrimina  on 
in workplace. The safeguards for exercising the workers’ rights to strike and freedom of associa  on 
are signifi cantly compromised in the law. The Labour Code is vague concerning the ques  on whether 
employees can create new trade unions or join the exis  ng trade unions in their respec  ve sectors. 

21. Recommenda  ons

21.1. Establish an independent and eff ec  ve Labour Inspec  on in compliance with the standards 
of the ILO Conven  on No. 81;

21.2. Revise the Labour Code in line with the interna  onal labour rights standards;
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21.3. Eliminate the limita  on that requires an employment contract with the same employer as 
a condi  on for the crea  on of a trade union;

21.4. Expand the list of en   es, having the right to organise a strike, the list should include the 
Strike Commi  ee elected directly at the Congress of Employees and trade unions opera  ng in 
the sector.

22. Migrants’ rights

22.1. The immigra  on of foreigners to Armenia increases drama  cally every year. In comparison to 
2015, in 2018 the number of obtained temporary residency permits increased by 50%.  The stocks 
of immigrants have changes too, involving a larger number of labour migrants. Despite these radical 
changes, migra  on policy lingers to address the new developments. Labour migrants are invisible 
in the sta  s  cs and migra  on policy. The key migra  on policy documents—The State Migra  on 
Strategy 2017-2021 and The Strategy of Integra  on of Refugees, Asylum Seekers and Foreign Immi-
grants—do not address immigra  on and labour migra  on. With the excep  on for limited groups, 
labour migrants are required a work permit. There are no func  oning mechanisms for obtaining 
it. These policy gaps increase the risk of labour migrants’ exploita  on and human rights viola  ons. 
Poor governance of immigra  on also strikes public concern and tension.      

23. Recommenda  ons

23.1. Incorporate into the State Migra  on Strategy 2017-2021 a chapter on immigra  on manage-
ment with par  cular stress on labour migra  on; 

23.2. Develop legal mechanisms regula  ng labour migra  on, work permit, and protec  on of la-
bour migrants’ human rights. 
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24. REFUGEE HOUSING

24.1. The problem of housing of refugees lingers, posing an obstacle to their integra  on in society. 
The assistance provided by the state for this purpose is extremely limited, and does not meet the 
exis  ng demand. The refugees’ housing problem is addressed on a short-term rent subsidisa  on 
programs funded by interna  onal and local organisa  ons and charity ini  a  ves. Temporary and 
limited monetary assistance to refugees (approximately 125 USD for housing for 9 months) and 
the policy gap in addressing refugees’ socioeconomic integra  on place the refugees at high risk of 
poverty and social insecurity. 

25. Recommenda  ons

25.1. Develop and implement mechanisms to provide long-term solu  ons for the housing problems 
of refugees;

25.2. Revise the refugee integra  on policy of Armenia and the mechanisms for its implementa  on;

25.3. Document cases of discrimina  on against refugees and viola  on of their rights in the spheres 
of labour rights, healthcare and interac  ons with law-enforcement bodies, and provide remedies;  

25.4. Inves  gate the cases of fraud, blackmail and coercion in housing provision and ensure compli-
ance of provided housing with interna  onal standards.

26. ELDERLY SOCIAL PROTECTION

26.1. Armenia has an ageing popula  on, with 11.33% of the total popula  on aged 65 years and 
over,  and older people make up the highest percentage (13.8 % ) in the total number of poor people 
in Armenia. Poverty makes the socio-economic situa  on of the elderly cri  cal, aff ec  ng their food 
security and health status. In addi  on to the economic vulnerabili  es, they o  en suff er from chron-
ic diseases or physical disabili  es, live on their own and have problems accessing available services. 
The current social service system is unable to fully address the socio-psychological, legal, health and 
housing needs of the elderly. Social services are largely provided in urban communi  es serving a 
limited number of elderly and being unavailable for rural communi  es.
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27. Recommenda  on

27.1. Adopt Ar  cle 23 of the Revised European Social Charter and undertake the commitments 
prescribed therein for safeguarding social protec  on of the elderly;

27.2. Ensure geographically propor  onal distribu  on and availability of social services for the 
elderly people;

27.3. Develop and implement mechanisms to ensure a longer working life for the elderly, includ-
ing mechanisms for lifelong learning.
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FOR NOTES

ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ







ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Քաղաքացիական հասարակ� թյան կազմակերպ� թյ� նների 

խմբի համատեղ զեկ� յցը ՄԱԿ-ի Մարդ�  իրավ� նքների 

խորհրդի՝ Համընդհան� ր պարբերական դիտարկման 35-րդ 

նիստին (20 – 31 հ� նվարի, 2020 թ.)

Մաս II

Ե րե խա յի ի րա վ� նք ներ և կր թ� թ յ� ն, ա ռող ջ� թ յ� ն և  սո ցիա լա կան ի րա վ� նք ներ

Երևան, Հայաստան

Հ� լիս, 2019 թ.
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Նախաբան

 Ս� յն փաս տա թ� ղ թը հա մա տեղ տե ղե կանք է, ո րը պատ րաս տել է  Հա յաս տա ն� մ մար դ�  ի րա-
վ� նք նե րի խախ տ� մն  ե րի մշտա դի տարկ ման, փաս տաթղ թա յին ար ձա նագր ման և  զե կ� ց ման 
հա ր� ստ փորձ �  նե ցող՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի կոա լի ցիան։ 
 Զե կ� յ ցը վե րա բե ր� մ է հետև յալ ո լորտ նե րին. ե րե խա յի ի րա վ� նք ներ և կր թ� թ յ� ն, ա ռող ջ� թ-

յ� ն և  սո ցիա լա կան ի րա վ� նք ներ:  Զե կ� յ ցը պատ րաստ վել է ներ քո հիշ յալ բո լոր կազ մա կեր պ� թ-
յ� ն նե րի հետ լայ նա ծա վալ խորհր դակ ց� թ յ� ն նե րի արդ յ� ն ք� մ՝ հիմք ըն դ�  նե լով մշտա դի տարկ-
ման և  մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան աշ խա տան քի ըն թաց ք� մ նրանց կող մի ց ան մի -
ջա կա նո րեն ձեռք բեր ված տվյալ նե րը։  Զե կ� յ ցի պատ րաստ մանն օ ժան դա կել և  աշ խա տանք նե րը 
հա մա կար գել է  Բաց հա սա րա կ� թ յան հիմն  ադ րամն  եր– Հա յաս տա նը։

2014 թվա կա նին քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի խ� մ բը զե կ� յց 
ներ կա յաց րեց  Հա յաս տա նի կող մի ց  Հա մընդ հա ն� ր պար բե րա կան դի տարկ ման (ՀՊԴ) հանձ նա-
րա րա կան նե րի կա տար ման մա սին՝ ա հա զան գե լով, որ նա խորդ շրջա փ�  լ� մ զե կ� ց ված ի րա-
վի ճա կը ոչ թե բա րե լավ վել, այլ վատ թա րա ցել է։  Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և  ժո ղովր դա վա րա կան 
կա ռա վար ման սկզբ� նք ներն �  ի րա գոր ծ�  մը սրըն թաց ան կ� մ ապ րե ցին, երբ  Նա խա գահ  Սերժ 
 Սարգս յա նը ո րո շեց 2013 թվա կա նին չստո րագ րել Եվ րո պա կան մի � թ յան հետ Ա սո ցաց ման հա-
մա ձայ նա գի րը։ 2015 թվա կա նին ըն դ� ն ված  Սահ մա նադ րա կան փո փո խ� թ յ� ն ներն ինս տի տ� -
ցիո նա լաց րե ցին ժո ղովր դա վա ր� թ յան և  ար դա րա դա տ� թ յան նա հան ջը և  ծանր հետ ևանք ներ 
�  նե ցան խտրա կա ն� թ յան, կո ռ� պ ցիա յի դեմ պայ քա րի ինչ պես նաև կա նանց ի րա վ� նք նե րի 
ա ռաջ խա ղաց ման վրա։ Ո րոշ ի րա վ� նք նե րի (մաս նա վո րա պես՝ ա զա տ� թ յան ի րա վ� ն քի, բա վա-
րար կեն սա պայ ման նե րի, ա ռող ջա պա հ� թ յան, տե ղե կատ վ� թ յան հա սա նե լի� թ յան, աշ խա տան-
քա յին պայ ման նե րի, սո ցիա լա կան ա պա հո վ� թ յան, հա ղոր դակ ց� թ յան գաղտ նի� թ յան, ար դար 
դա տաքն ն� թ յան ի րա վ� ն քի, ան մե  ղ� թ յան կան խա վար կա ծի և  ա մ� ս նա նա լ�  ի րա վ� ն քի) ե րաշ-
խիք նե րը ստվե րե ցին այդ կար ևո րա գ� յն փո փո խ� թ յ� ն նե րը, և  որ ա մե  նա կար ևորն է,  Սարգս յա-
նին թ� յլ տվե ցին որ պես նա խա գահ պաշ տո նա վա րե լ�  եր կ�  ժամ կետ նե րից հե տո ձգտել զբա-
ղեց նե լ�  վար չա պե տի պաշ տո նը, որն ա մե  նա բարձրն էր փո փոխ ված  Սահ մա նադ ր� թ յամբ։ Ա վե-
լին, վար չա պե տի կող մի ց պաշ տո նը ստանձ նե լ� ց ան մի  ջա պես ա ռաջ նոր օ րենք ըն դ� ն վեց, ո րը 
վար չա պե տի աշ խա տա կազ մի ն լայն ի րա վա ս� թ յ� ն ներ շնոր հեց՝ նվա զա գ� յ նի հասց նե լով այս 
պաշ տո նի հաշ վետ վո ղա կա ն� թ յ�  նը. Ոս տի կա ն� թ յ�  նը, Ազ գա յին անվ տան գ� թ յան ծա ռա յ� թ-
յ�  նը,  Հա տ� կ քննչա կան ծա ռա յ� թ յ�  նը, Քնն չա կան կո մի  տեն և  Պե տա կան վե րահս կո ղա կան 
ծա ռա յ� թ յ�  նը հաշ վե տ�  դարձ վե ցին բա ցա ռա պես վար չա պե տին։

Ընդ դի մա դիր պատ գա մա վոր  Նի կոլ  Փա շին յա նի ա ռաջ նոր դ� թ յամբ ըն թա ցող բո ղո քի զանգ վա-
ծա յին խա ղաղ ց� յ ցե րը, � ղղ ված ընդ դեմ  Սերժ  Սարգս յա նի՝ վար չա պե տի պաշ տո ն� մ ընտր-
վե լ� ն, հան գեց րե ցին նրան, որ 2018 թվա կա նի ապ րի լին, քվեար կ� թ յ�  նից ըն դա մե  նը մե կ շա-
բաթ անց,  Սարգս յա նը հրա ժա րա կան տվեց այդ պաշ տո նից։ 2018 թվա կա նի մա յի սին, բո ղո քի 
զանգ վա ծա յին ց� յ ցե րից հե տո, խորհր դա րա նը  Նի կոլ  Փա շին յա նին ընտ րեց վար չա պետ։ 2018 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րին ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ ր� թ յ� ն ներ անց կաց վե ցին, ո րոնց 
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արդ յ� ն ք� մ ամ րապնդ վե ցին խա ղաղ  Թավշ յա հե ղա փո խ� թ յան արդ յ� նք նե րը, և  նախ կի ն� մ 
իշ խած  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տա կան կ�  սակ ց� թ յ�  նը զրկվեց իշ խա ն� թ յան օ րենս դիր ճյ� -
ղից։  Ժո ղովր դա վա րա կան փո փո խ� թ յ� ն նե րը  Հա յաս տա ն� մ նա խադր յալ ներ ստեղ ծե ցին ա վե լի 
բարձր ակն կա լիք ներ �  նե նա լ�  նոր կա ռա վա ր� թ յ�  նից:  Ս� յն զե կ� յ ց� մ ընդգծ ված են գե րա կա 
խնդիր նե րը, ո րոնք պետք է լ� ծ վեն, որ պես զի հաղ թա հար վեն նախ կին իշ խա ն� թ յան կող մի ց կա-
տար ված՝ մար դ�  ի րա վ� նք նե րի խախ տ� մն  ե րի հետ ևանք նե րը։

2018 թվա կա նի ապ րիլ յան հե ղա փո խ� թ յ�  նից ի վեր ո րո շա կի լ� րջ ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագր-
վել ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան և  հարգ ման � ղ ղ� թ յամբ։  Մաս նա վո րա պես, տաս նամ յակ-
նե րի ըն թաց ք� մ ա ռա ջին ան գամ  Հա յաս տանն �  նե ցավ ա զատ և  ար դար հա մազ գա յին ընտ-
ր� թ յ� ն ներ, ո րին նա խոր դե ցին Եր ևան քա ղա քի ա վա գա ն� ՝ ն� յն չափ օ րի նա վոր անց կաց ված 
ընտ ր� թ յ� ն նե րը։ Ար տա հայտ վե լ�  ա զա տ� թ յան  ի րա վ� ն քը, լրատ վա մի  ջոց նե րի ա զա տ� թ յան 
ի րա վ� ն քը գործ նա կա ն� մ զգա լիո րեն բա րե լավ վել են։ Զ գա լիո րեն թ�  լա ցել է վե րահս կո ղ� թ յ�  նը 
 Հան րա յին հե ռ� ս տա տե ս� թ յան ե թե րի նկատ մամբ։ Իշ խա ն� թ յ� ն նե րը հռչա կել են զրո հան դ� ր-
ժո ղ� թ յ� ն կո ռ� պ ցիա յի նկատ մամբ և  հե տա մ� տ են դար ձել այդ նպա տա կին՝ սկսե լով հա մա-
կար գա յին խնդիր ներն ա վե լի հա մա կարգ ված կեր պով լ�  ծել՝ մշա կե լով հա կա կո ռ� պ ցիոն ա մ� ր 
ռազ մա վա ր� թ յ� ն։ Իշ խա ն� թ յ� ն նե րը վճռա կա նո րեն հանձ նա ռ�  են՝ բա րե լա վե լ�  հո գե կան 
ա ռող ջ� թ յան վի ճա կը երկ ր� մ՝ ա պաինս տի տ�  ցիո նա լաց նե լով խնամ քը և  ե րաշ խա վո րե լով խնա-
մա ռ�  նե րի գոր ծ�  նա կ� թ յ�  նը։  Ցա վա մո քիչ խնամ քը կա ռա վա ր� թ յան ա ջակ ց� թ յ� նն է ստա ցել 
և  ընդ լայն վ� մ է։

 Ժո ղովր դա վա րա կան այս նվա ճ� մն  ե րը քա ջա լե րող են։ Այ ն�  հան դերձ, դրանք մի նչ օրս ըն դա մե -
նը թե մա տիկ նա խա ձեռ ն� թ յ� ն ներ են, և  փո փո խ� թ յ� նն ինս տի տ�  ցիո նա լաց նե լ�  մտադ ր� թ-
յ�  նը սահ մա նա փակ է։ Ն մա նա պես, դժվար է հստակ և  ամ բող ջա կան պատ կե րա ց� մ կազ մե լ նոր 
իշ խա ն� թ յ� ն նե րի կող մի ց մար դ�  ի րա վ� նք նե րի կա պակ ց� թ յամբ ստանձ նած հանձ նա ռ� թ յ� ն-
նե րի մա սին, քա նի որ նրանք չեն հրա պա րա կել մար դ�  ի րա վ� նք նե րի նոր ռազ մա վա ր� թ յ�  նը։ 
Մ տա հո գիչ է նրանց ի ներտ դիր քո րո շ�  մը խոշ տանգ ման և  վատ վե րա բեր մ� ն քից զերծ լի նե լ�  
ի րա վ� ն քի և ԼԳԲՏԻ հա մայն քի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի ի րա վ� նք նե րի նկատ մամբ. դիր քո րո շ� մ, 
ո րը հատ կան շա կան էր նախ կին իշ խա ն� թ յ� ն նե րին։ Ան ց� մն  անշր ջե լի դարձ նե լ�  և  մար դ�  
ի րա վ� նք նե րի հա մա կար գա յին խախ տ� մն  ե րին և  այդ խախ տ� մն  ե րի հա մար ան պատ ժե լի� թ-
յա նը վերջ դնե լ�  հա մար հրա տա պո րեն անհ րա ժեշտ են ար դա րա դա տ� թ յան ողջ հա մա կար գի՝ 
նե րառ յալ դա տա խա զ� թ յան և քնն չա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի, քրեա կա տա րո ղա կան հա մա կար գի 
և  դա տա կան հա մա կար գի ամ բող ջա կան բա րե փո խ� մն  եր։ Եվ որ պես զի բա րե փո խ�  մը բո վան-
դա կա լից և տ ևա կան լի նի, դրա ն� մ պետք է հաշ վի առ նել անց յա լի խախ տ� մն  ե րի և  պե տ� թ յան 
զավթ ման ման րակր կիտ վեր լ�  ծ� թ յան արդ յ� նք նե րը, ո րոնց պատ ճա ռով հնա րա վոր էին դար ձել 
հա մա կար գա յին ա նար դա ր� թ յ�  նը և  կո ռ� պ ցիան։
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1. ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎ8 ՆՔՆԵՐ ԵՎ ԿՐԹ8  8 Ն

1.1. ՀՊԴ-ի երկ րորդ շրջա փ�  լ� մ տրված հանձ նա րա րա կան նե րի կա տար ման 
� ղ ղ� թ յամբ զգա լի ա ռա ջըն թաց չի ար ձա նագր վել, մաս նա վո րա պես՝ ե րե խա-
նե րի ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան դեռևս շա ր�  նակ վող հիմն  ախն դիր նե րի 
ա ռ�  մով:1

2. ԵՐԵԽԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆ8  8 Ն ԵՎ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏ8  8 Ն 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

2.1. Ե րե խա նե րի նկատ մամբ հա ր� ց ված քրեա կան գոր ծե րի թի վը գրե թե կրկնա պատկ վել 
է 2016-2018 թվա կան նե րի ըն թաց ք� մ:2 Գոր ծե րի մոտ 22%-ի դեպ ք� մ ե րե խա նե րի նկատ-
մամբ բռն� թ յ�  նը կա տա րո ղը ե ղել է ըն տա նի քի ան դամ: Մե ղադ րա կան եզ րա կա ց� թ յամբ 
դա տա րան է �  ղարկ վել 69 քրեա կան գործ՝ 73 ան ձի վե րա բեր յալ:

2.2. Թեև Հա յաս տանն ըն դ�  նել և վա վե րաց րել է Ե րե խա յի ի րա վ� նք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի 
կոն վեն ցիան և մար դ�  ի րա վ� նք նե րի վե րա բեր յալ ՄԱԿ-ի մի  շարք այլ կոն վեն ցիա ներ, եր-
կի րը դեռևս չ�  նի ե րե խա յի ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան հա մա պար փակ հա մա կարգ, 
ո րը կե րաշ խա վո րի ե րե խա նե րի սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և մ շա կ�  թա յին ի րա վ� նք նե-
րը: Ե րե խա նե րի ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան � ղ ղ� թ յամբ մի ջ գե րա տես չա կան հա մա-
գոր ծակ ց� թ յ�  նը թ� յլ է կամ գո յ� թ յ� ն չ�  նի: Հա յաս տա նը չի վա վե րաց րել Լան զա րո տեի 
կոն վեն ցիան, և հան ցա գոր ծ� թ յ�  նից տ�  ժող ե րե խա նե րի և  ան չա փա հաս վկա նե րի պաշտ-
պա ն� թ յան մե  խա նիզ մը ներդր ված չէ: Ե րե խա նե րի հետ հար ցազ ր� յց ներ վա րե լ� , նրան-
ցից ա պա ց� յց ներ ստա նա լ�  և մ շա կե լ�  ըն թա ցա կար գը բա վա րար չա փով �  շադ ր� թ յան 
չի ար ժա նա ցել ի րա վա պահ հա մա կար գ� մ, և  այդ ըն թա ցա կար գի պատ ճա ռով ե րե խա նե րը 
հա ճախ տ�  ժ� մ են: Օ րեն քի հետ խնդիր �  նե ցող ե րե խա նե րի հա մար թ� յլ են հա մայն քա-
հեն սո ցիա լա կան և վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րը: Հա յաս տա նին դեռևս անհ րա-
ժեշտ է ստեղ ծել ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տ� թ յան արդ յ�  նա վետ մե  խա նիզմն  եր:

2.3. Ե րե խա նե րի աղ քա տ� թ յան և բազ մա կի խո ցե լի� թ յան եր և� յ թի վե րա բեր յալ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տ� թ յան կա ռա վա ր� թ յ�  նը չի ներդ րել ա ռան ձին մե  խա նիզմ ե րե խա յի 
խո ցե լի� թ յան գնա հատ ման հա մար: Փո խա րե նը կա ռա վա ր� թ յ�  նը որ պես ց�  ցա նիշ օգ-
տա գոր ծ� մ է ըն տա նի քի աղ քա տ� թ յ�  նը: Այդ պի սի ընդ հան րա կան մո տե ց�  մը թ� յլ չի տա-
լիս ա ջակ ց� թ յան ան հա տա կա նաց ված մե  խա նիզմ մշա կել՝ խո ցե լի� թ յ�  նը հաղ թա հա րե լ�  
հար ց� մ ե րե խա յին օգ նե լ�  հա մար:
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3. Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

3.1. Ներդ նել ե րե խա նե րի աղ քա տ� թ յան և բազ մա կի խո ցե լի� թ յան գնա հատ ման ան-
կախ մե  խա նիզմ, ո րը ա ռանձ նաց ված կլի նի ըն տա նի քի աղ քա տ� թ յան գնա հատ ման հա-
մա կար գից:

3.2. Վա վե րաց նել Լան զա րո տեի կոն վեն ցիան, ստեղ ծել օ րեն քի հետ խնդիր �  նե ցող ե րե-
խա նե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րի մի աս նա կան շտե մա րան, ստեղ ծել և զար գաց նել հա-
մայն քա հեն սո ցիա լա կան և վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յ� թ յ� ն ներ օ րեն քի հետ խնդիր 
�  նե ցող ե րե խա նե րի և  ըն տա նե կան բռն� թ յան են թարկ ված ե րե խա նե րի հա մար:

4. ԿՐԹ8  ԱՆ ԻՐԱՎ8 ՆՔ

4.1. Հա յաս տա նը հե տըն թաց է ար ձա նագ րել կրթա կան ձեռք բե ր� մն  ե րի և կր թ� թ յան այլ 
ց�  ցա նիշ նե րով՝ համա ձայն Հա մաշ խար հա յին բան կի կող մի ց կազմ վող Մարդ կա յին կա պի-
տա լի 2018 թվա կա նի հա մաթ վի:3 Ե րե խա նե րը Հա յաս տա ն� մ մի նչև 18 տա րե կանն ա վար-
տ� մ են հան րակր թ� թ յան 11.1 տա րի, սա կայն ե թե դպրո ցա կան կրթ� թ յան տա րի նե րը 
ճշգրտվ� մ են ըստ �  ս� մն  ա ռ� թ յան ո րա կի՝ ստաց վ� մ է 7.9 տա րի, այ սինքն՝ �  ս� մն  ա-
ռ� թ յան խզ�  մը կազ մ� մ է 3.2 տա րի: Բա ցի դրա նից, 19-20 տա րե կան ե րի տա սարդ նե րի 
10%-ը չ�  նի գոր ծառ նա կան գրա գի տ� թ յ� ն:4

4.2. Ե րե խա նե րի կրթա կան ձեռք բե ր�  մը կապ ված է ըն տա նի քի սո ցիա լա կան կար գա վի-
ճա կի հետ, մաս նա վո րա պես դրա վրա մե ծ է աղ քա տ� թ յան ազ դե ց� թ յ�  նը: Ոչ աղ քատ 
ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի դեպ ք� մ ա վե լի հա վա նա կան է ո րակ յալ կրթ� թ յան հա սա նե-
լի� թ յ�  նը և կ յան քի ա վե լի բա րեն պաստ պայ ման ներ և կա րիե րա յի հե ռան կար ներ �  նե-
նա լը, քան նրանց այն հա սա կա կից նե րի հա մար, ո րոնք աղ քատ ըն տա նիք նե րից են: 2016 
– 2017 �  ս� մն  ա կան տա ր� մ 274 ե րե խա ներ դ� րս են մն ա ցել դպրո ցից,5 դեպ քե րի 65%-ը 
պայ մա նա վոր ված են ե ղել սո ցիալ-տնտե սա կան պատ ճառ նե րով: Ոչ աղ քատ ըն տա նիք նե րը 
Հա յաս տա ն� մ 2-3 ան գամ ա վե լի շատ են ծախ ս� մ ի րենց ե րե խա նե րի հան րակր թ� թ յան 
վրա, քան աղ քատ ըն տա նիք նե րը: Մաս նա վոր կրկն�  ս� յց նե րի պա րապ մ� նք նե րը մե ծ նշա-
նա կ� թ յ� ն �  նեն հա մալ սա րան ըն դ� ն վե լ�  հա մար, և  աղ քատ ըն տա նիք նե րի ե րե խա ներն 
ի րենց կրթա կան ծախ սե րի ըն դա մե  նը 11.1%-ն  են ծախ ս� մ մաս նա վոր կրկն�  ս� յց նե րի պա-
րապ մ� նք նե րի վրա: Արդ յ� նքն այն է, որ 2017 թվա կա նին աղ քատ տնա յին տնտե ս� թ յ� ն-
նե րի ե րե խա նե րի բարձ րա գ� յն կրթ� թ յան մե ջ հա մա խառն ընդգրկ վա ծ� թ յան ց�  ցա նի շը 
կազ մե լ է ըն դա մե  նը 29%, իսկ ծայ րա հեղ աղ քատ ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րը մ� տք չեն 
գոր ծ� մ կրթ� թ յան եր րորդ մա կար դա կի մե ջ:
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4.3. Հա յաս տա նը նե րա ռա կան կրթ� թ յ�  նը որ պես պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յ� ն որ դեգ-
րել է 2014 թվա կա նին: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, նե րա ռա կան դպրոց նե րի և  ա ջակ ցող կա ռ� յց նե րի 
ո րա կը և կա րո ղ� թ յ� ն նե րը շա ր�  նա կ� մ են ան բա վա րար մն ալ: Նե րա ռա կան կրթ� թ յան 
ֆի նան սա վոր ման մե  խա նիզ մը չի ե րաշ խա վո ր� մ կրթ� թ յան մե ջ հա տ� կ կա րիք ներ �  նե-
ցող ե րե խա նե րի ո րակ յալ նե րա ռ�  մը: Կր թ� թ յան մե ջ հա տ� կ կա րիք նե րի գնա հատ ման 
հա մա կարգն ամ րապն դ� մ է ե րե խա նե րի պի տա կա վո ր�  մը և լ րա ց�  ցիչ խո չըն դոտ է նե-
րառ ման ճա նա պար հին: Խո ցե լի տար բեր խմբե րի ե րե խա նե րի, օ րի նակ՝ աղ քատ կամ սո-
ցիալ-տնտե սա պես խո ցե լի  ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի, գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե րի, էթ նիկ 
փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի ե րե խա նե րի, աղ ջիկ ե րե խա նե րի կա րիք նե րը հաշ վի չեն առն վ� մ 
և չեն նե րառ վ� մ ֆոր մալ գնա հատ ման մե ջ: Չ կան բ� լ լին գի դեմ պայ քա րի արդ յ�  նա վետ և 
հա մա կար գա յին մի  ջոց ներ, իսկ այդ եր և� յթն ա ռա ջին հեր թին բա ցա սա բար ազ դ� մ է խո-
ցե լի խմբե րը ներ կա յաց նող ե րե խա նե րի վրա:

5. Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

5.1. Ներդ նել ան ց�  մա յին մի  ջոց ներ, օ րի նակ՝ կազ մա կեր պել ար տա դա սա րա նա կան, բա-
ցե րի լրաց ման դա սեր, լրա ց�  ցիչ պա րապ մ� նք ներ, �  ս� մն  ա կան նյ�  թեր, ո րոնք կլրաց-
նեն գի տե լի քի բա ցը գոր ծառ նա կան գրա գի տ� թ յ� ն չ�  նե ցող սո վո րող նե րի շրջա ն� մ, 
որ պես զի հա ջորդ 3-5 տա րի նե րի ըն թաց ք� մ բա րե լավ վի գյ�  ղաբ նակ և քա ղա քաբ նակ 
ե րե խա նե րի, աղ քա տ� թ յան մե ջ ապ րող ե րե խա նե րի և  աղ քա տ� թ յան բա ցա սա կան հետ-
ևանք նե րը կրող այլ խմբե րի ե րե խա նե րի ա ռա ջա դի մ� թ յ�  նը:

5.2. Վե րա նա յել կրթ� թ յան մե ջ հա տ� կ կա րիք նե րի գնա հատ ման և ֆի նան սա վոր ման 
մե  խա նիզմն  ե րը, որ պես զի կրթ� թ յան ո լոր տ� մ առ կա կա րիք նե րի ա վե լի լայն շրջա նակ 
նե րառ վի և հա մար ժեք �  շադ ր� թ յան ար ժա նա նա նե րա ռա կան կրթ� թ յան քա ղա քա կա-
ն� թ յան շրջա նա կի մի  ջո ցով, և  որ պես զի կրթ� թ յան մե ջ հա տ� կ կա րիք ներ �  նե ցող ե րե-
խա նե րին ո րակ յալ ա ջակ ց� թ յ� ն ց�  ցա բեր վի հան րակր թա կան դպրոց նե ր� մ:

5.3. Հա մա պա տաս խան դր� յթ ներ ըն դ�  նել կրթ� թ յան և հան րակր թ� թ յան մա սին 
օ րենք նե ր� մ՝ ա պա հո վե լ�  գեն դե րազ գա յ� ն և  ոչ խտրա կան դա սա վան դ�  մը, բա րե լա-
վե լ�  դա սագր քե րի և պե տա կան լիա զոր մար մի ն նե րի կող մի ց ար տոն ված �  ս� մն  ա կան 
այլ նյ�  թե րի բո վան դա կ� թ յ�  նը, և ներդր վի գեն դե րա յին հա վա սա ր� թ յան բա ղադ րի չը և 
զ րո յա կան հան դ� ր ժո ղ� թ յ�  նը խտրա կա ն� թ յան որ ևի ցե տե սա կի նկատ մամբ:

5.4. Բա րե լա վել կրթ� թ յ�  նից դ� րս մն ա ցած ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման և  � ղ ղորդ ման 
հա մա կար գը, մաս նա վո րա պես. ա) ըն դ�  նե լով պար տա դիր �  ս�  ց�  մի ց դ� րս մն ա ցած 
ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման, հաշ վառ ման և  � ղ ղորդ ման մա սին կա ռա վա ր� թ յան ո րո-
շ�  մը, բ) սահ մա նե լով այն դեպ քե րի և/ կամ սցե նար նե րի ցան կը, ո րոնք պետք է հա մար-
վեն կրթ� թ յ�  նից դ� րս մն ա ցած, գ) վա րե լով ար ժա նա հա վատ վի ճա կագ ր� թ յ� ն՝ դ� րս 
մն ա լ�  դեպ քե րի մո նի թո րինգն ի րա կա նաց նե լ�  հա մար:
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6. ԱՌՈՂՋ8  8 Ն ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՐԱՎ8 ՆՔՆԵՐ

6.1. ՀՊԴ-ն  երկ րորդ շրջա փ�  լ� մ տրված հանձ նա րա րա կան նե րի կա տար ման � ղ ղ� թ-
յամբ պե տ� թ յ�  նը զգա լի ջան քեր չի գոր ծադ րել: Սո ցիա լա կան ի րա վ� նք նե րը պաշտ պա-
նե լ�  պար տա վո ր� թ յ� ն նե րից զատ, հո գե կան ա ռող ջ� թ յան ա պաինս տի տ�  ցիո նա լաց-
ման, գաղտ նի� թ յան և  անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա ն� թ յան, ինչ պես նաև ցա վա մո քիչ 
խնամ քի նպա տա կով �  ժեղ ա փիո նա յին դե ղե րի հա սա նե լի� թ յան ո լորտ նե ր� մ ար ձա նագր-
ված ա ռա ջըն թա ցը սահ մա նա փակ է ե ղել:6

7. ԱՌՈՂՋ8  ԱՆ ԻՐԱՎ8 ՆՔԸ

7.1. Կա ռա վա ր� թ յ�  նը մի  շարք մե  ծա մասշ տաբ բա րե փո խ� մն  եր է հայ տա րա րել ա ռող-
ջա պա հ� թ յան ո լոր տ� մ՝ նե րառ յալ օ րենսդ րա կան և հա մա կար գա յին փո փո խ� թ յ� ն ներ 
բ� ժ ման վերջ նարդ յ� նք նե րը և բժշ կա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի բա րե լավ ման � ղ ղ� թ յամբ: 
Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջ� թ յան ա ռա վե լա գ� յն բարձր մա կար դա-
կից օգտ վե լ�  գործ նա կա ն� մ ե րաշ խա վո րե լ�  � ղ ղ� թ յամբ ձեռ նարկ ված մի  ջո ցա ռ� մն  ե րը 
բա վա րար չեն ե ղել:7 Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան կա տա րած �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն նե-
րը8 ց� յց են տվել, որ շա ր�  նա կ� մ են չլ� ծ ված մն ալ խնդիր նե րը՝ կապ ված մատ չե լի� թ յան 
և հա սա նե լի� թ յան, խախ տ� մն  ե րի և բ�  ժաշ խա տող նե րի ի րա վ� նք նե րի խախ տ� մն  ե րի, 
ինչ պես նաև բ�  ժաշ խա տող նե րի աշ խա տան քի ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի հետ, ո րոնք 
խո չըն դո տ� մ են ա ռող ջ� թ յան ի րա վ� ն քի արդ յ�  նա վետ ի րա կա նա ց�  մը:

7.2. Անձ նա կան կյան քի գաղտ նի� թ յան ի րա վ� ն քի շրջա նա կ� մ ան ձինք պաշտ պան ված են 
ի րենց անձ նա կան կյան քի նկատ մամբ ան ցան կա լի մի  ջամ տ� թ յ�  նից: «Անձ նա կան տվյալ-
նե րի պաշտ պա ն� թ յան մա սին» օ րեն քով նա խա տես վ� մ է, որ «անձ նա կան տվյալ նե րը 
մշակ վ� մ են օ րի նա կան և  ո րո շա կի նպա տակ նե րով և  ա ռանց տվյալ նե րի ս� բ յեկ տի հա-
մա ձայ ն� թ յան չեն կա րող օգ տա գործ վել այլ նպա տակ նե րով»,9 սա կայն հա ճա խա կի են հի-
վան դի գաղտ նի� թ յան ի րա վ� ն քի, տե ղե կատ վ� թ յան ի րա վ� ն քի և  ի րա զեկ ված �  ա զատ 
հա մա ձայ ն� թ յ�  նը տա լ�  ի րա վ� ն քի խախ տ� մն  ե րը, ո րոնք է թի կա յի խնդիր ներ են ա ռա-
ջաց ն� մ և խո չըն դո տ� մ են բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի հա սա նե լի� թ յ�  նը հի վանդ նե րի, 
մաս նա վո րա պես՝ խո ցե լի խմբե րին պատ կա նող հի վանդ նե րի հա մար:

7.3. Ն պա տակ �  նե նա լով բա րե լա վել թա փան ցի կ� թ յ� նն �  հաշ վառ ման ճշգրտ� թ յ�  նը և 
ն վա զեց նել թղթա տա ր� թ յ�  նը՝ 2017 թվա կա նին Հա յաս տա ն� մ ներդր վել է Է լեկտ րո նա յին 
ա ռող ջա պա հ� թ յան մի աս նա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գը (E-health), որ պես կլի նի-
կա կան, վար չա կան և ֆի նան սա կան տվյալ նե րի փո խա նակ ման հա մա պար փակ և հա մա-
ժա մա նակ յա հար թակ: E-health հա մա կար գ� մ մտա հո գ� թ յ� ն ներ են ա ռաջ գա լիս նաև՝ 
կապ ված հի վանդ նե րի գաղտ նի� թ յան ի րա վ� ն քի հարգ ման հետ, քա նի որ բա ցա կա յ� մ են 
ի րա վա կար գա վո ր� մն  ե րը բ� ժ հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ է լեկտ րո նա յին տվյալ նե րի կար գա-
վոր ման վե րա բեր յալ, և հա մա պա տաս խան կե տեր չկան բ�  ժաշ խա տող նե րի և հա մա կար գի 
օ պե րա տոր նե րի պայ մա նագ րե ր� մ:
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8. Բժշ կա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի հա սա նե լի� թ յան ի րա վ� նք

8.1. Ա ռող ջ� թ յան պահ պան ման ի րա վ� ն քը 2015 թվա կա նին ամ րագր վեց Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ� թ յան Սահ մա նադ ր� թ յան մե ջ՝ նա խա տե սե լով, որ օ րեն քը սահ մա ն� մ է անվ-
ճար հիմն  ա կան բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ցան կը և մա տ� ց ման կար գը:10 Ներ կա յ� մս 
գո յ� թ յ� ն չ�  նի այդ ցան կը սահ մա նող օ րենք: Փո խա րե նը, Կա ռա վա ր� թ յ� նն ըն դ�  նել է 
թիվ 318-Ն ո րո շ�  մը ո րով ե րաշ խա վոր վ� մ են անվ ճար բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րը ո րո-
շա կի ցան կով նա խա տես ված խո ցե լի ան ձանց հա մար: Ո րո շ�  մը չի նա խա տե ս� մ անվ ճար 
ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի կոնկ րետ ցանկ: Վ ճա րո վի և պետ պատ վե րով ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի այդ 
անհս տա կ� թ յ�  նը շփո թեց ն� մ է թե՛ հի վանդ նե րին, թե՛ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յ� թ յ� ն-
ներ մա տ�  ցող նե րին, և ն պաս տ� մ է կո ռ� պ ցիոն ռիս կե րին և սո ցիա լա կան ա նար դա ր� թ-
յա նը:

8.2. Գո յ� թ յ� ն �  նի աշ խար հագ րա կան ան հա վա սա րակշ ռ� թ յ� ն գյ�  ղա կան կամ հե ռա-
վոր վայ րե ր� մ բնակ վող ան ձանց հա մար ա ռող ջա պա հ� թ յան հա սա նե լի� թ յան և  ո րա կի 
ա ռ� մն  ե րով: Հատ կա պես ձմռա նը շտա պօգ ն� թ յան մե  քե նա նե րը կամ ա ռաջ նա յին օ ղա կի 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի (պո լիկ լի նի կա նե րի, ամ բ�  լա տո րիա նե րի, շտա պօգ-
ն� թ յան) բ�  ժաշ խա տող նե րը դժվա ր� թ յ� ն նե րի են բախ վ� մ բնակ չ� թ յա նը հաս նե լ�  հա-
մար ճա նա պարհ նե րի անմխ  ի թար վի ճա կի և  եր կար հե ռա վո ր� թ յ� ն նե րի պատ ճա ռով:11 
Հաշ վի առ նե լով մաս նա գի տա ցած բժիշկ նե րի, բժշկա կան սար քա վո ր� մն  ե րի և պա րա գա-
նե րի բա ցա կա յ� թ յ�  նը գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե ր� մ, հի վանդ նե րը ստիպ ված են լի ն� մ 
հաս նել մայ րա քա ղաք, ո րը լրա ց�  ցիչ ծախ սեր է են թադ ր� մ նրանց հա մար և խո չըն դո տ� մ 
է ա ռող ջ� թ յան ի րա վ� ն քի ի րա կա նա ց�  մը:

8.3. Բժշ կա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րը շա ր�  նա կ� մ են ան հա սա նե լի մն ալ այն հի վանդ նե րի 
հա մար, ո րոնք չեն կա րող այ ցե լել բ� ժ հիմն  արկ ներ ի րենց ա ռող ջա կան վի ճա կի կամ սո-
ցիա լա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով:12 Ֆի զի կա կան հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող հի վանդ նե-
րը, ո րոնք ա ջակ ց� թ յան կա րիք �  նեն և չեն կա րող ան կախ տե ղա շարժ վել բ� ժ հիմն  արկ-
նե րի տա րած ք� մ, դժվա ր� թ յ� ն նե րի են հան դի պ� մ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յ� թ յ� ն ներ 
ստա նա լ�  հար ց� մ՝ պայ մա նա վոր ված անհ րա ժեշտ հար մա րե ց� մն  ե րի և տեխ նի կա յի (թե-
քա հար թակ նե րի, վե րե լակ նե րի) բա ցա կա յ� թ յամբ:13
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9. Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

9.1. Ըն դ�  նել օ րենք, ո րը կսահ մա նի անվ ճար հիմն  ա կան բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի 
ցան կը, մա տ� ց ման կար գը և դ րանց շա հա ռ�  նե րի ցան կը:

9.2. Վե րա նա յել բ� ժ հիմն  արկ նե րի տե ղա բաշխ ման քար տե զը և դ րանք վե րա բաշ խել՝ 
ըստ բնակ չ� թ յան և բ�  ժաշ խա տող նե րի թվա քա նա կի:

9.3. Կի րա ռել շա հագրգ ռող խթան ներ և  այլ մե  թոդ ներ գյ�  ղա կան կամ հե ռա վոր բնա կա-
վայ րե ր� մ բ�  ժաշ խա տող նե րի թվա քա նակն ա վե լաց նե լ�  հա մար:

9.4. Բա րե լա վել և  ե րաշ խա վո րել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի աշ խար հագ րա-
կան և ֆի զի կա կան հա սա նե լի� թ յ�  նը, հատ կա պես հե ռա վոր բնա կա վայ րե ր� մ, նե րառ-
յալ՝ հիմն  արկ նե րը, բժշկա կան սար քա վո ր� մն  ե րը և  անհ րա ժեշտ դե ղա մի  ջոց նե րը:

9.5. Օ րենք ըն դ�  նել E-health հա մա կար գի մա սին՝ ա պա հո վե լ�  է լեկտ րո նա յին տվյալ նե րի 
պաշտ պա ն� թ յան հա մա կարգ:

10. Ցա վա մո քիչ (պա լիա տիվ) խնամք

10.1. Ցա վա մո քիչ խնամ քի մա սին մի  քա նի ի րա վա կան ակ տեր և փո փո խ� թ յ� ն ներ են ըն-
դ� ն վել Հա յաս տա ն� մ վեր ջին տա րի նե րին, և ներ պե տա կան օ րենսդ ր� թ յ� նն այլևս չի պա-
ր�  նա կ� մ որ ևէ խո չըն դոտ թմրա դե ղե րի օգ տա գործ ման մի  ջո ցով ցա վը կա ռա վա րե լ�  հա-
մար: Այ ն�  հան դերձ, ցա վա մո քիչ խնամ քը և ցա վի կա ռա վա ր�  մը շա ր�  նա կ� մ են ան հա-
սա նե լի մն ալ բնակ չ� թ յա նը:14 Ցա վա մո քիչ խնամ քի մա տ� ց ման ճա նա պար հին հիմն  ա կան 
խո չըն դոտ ներն են ին տի տ�  ցիո նա լաց ված կրթ� թ յան և վե րա պատ րաստ ման բա ցա կա յ� թ-
յ�  նը բ�  ժաշ խա տող նե րի հա մար, ինչ պես նաև ցավ ա մո քող դե ղա մի  ջոց նե րի ոչ բա վա րար 
չա փով նշա նակ ման մո տե ց�  մը:15 Ոս տի կա ն� թ յ�  նը շա ր�  նա կ� մ է ա նօ րի նա կան կեր պով 
վե րահս կել նշա նակ ման գոր ծըն թա ցը և ս տա նալ հի վանդ նե րի անձ նա կան տվյալ նե րը (այդ 
թվ� մ՝ լ�  սան կար նե րի և  անձ նագ րե րի հաշ վա ռ�  մը ոս տի կա ն� թ յ�  ն� մ), ո րը խախ տ� մ 
է անձ նա կան կյան քի ի րա վ� ն քը, գաղտ նի� թ յան ի րա վ� ն քը և բ�  ժաշ խա տող նե րի ի րա-
վ� նք նե րը: Հա յաս տա ն� մ ան բա վա րար է թմրա մի  ջոց ներ վա ճա ռե լ�  հա մար ար տո նագր-
ված դե ղատ նե րի թի վը (2,295 դե ղատ նե րի 3%-ը), որն աշ խար հագ րա կան հա սա նե լի� թ յան 
և ֆի նան սա կան մատ չե լի� թ յան տե սանկ յ�  նից խնդիր ներ է հա ր�  ց� մ գյ�  ղա կան և հե ռա-
վոր բնա կա վայ րե ր� մ ապ րող հի վանդ նե րի հա մար:16
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11.  Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

11.1. Ա վե լաց նել ներդ ր� մն  ե րը ցա վա մո քիչ խնամ քի մի  ջո ցով ցա վի կա ռա վար ման թե մա-
յով կազ մա կերպ վող կան խար գել ման, ի րա զեկ ման և կրթ ման ծրագ րե րի մե ջ՝ նպա տակ 
�  նե նա լով ա պա հո վել ո րակ յալ ցա վա մո քիչ խնամ քի կազ մա կեր պ�  մը և  ի րա կա նա ց�  մը 
երկ րի տա րած ք� մ:

11.2. Ընդ լայ նել տնա յին խնամ քի և ս տա ցիո նար բա ժան մ� նք նե րի ծա վալ նե րը Հա յաս տա-
նի բո լոր մար զե ր� մ՝ ցա վա մո քիչ խնամ քի կա րիք նե րը բա վա րա րե լ�  հա մար:

11.3. Ե րաշ խա վո րել հի վանդ նե րի անձ նա կան կյան քի և գաղտ նի� թ յան ի րա վ� ն քը:

11.4. Դա դա րեց նել ոս տի կա ն� թ յան մի  ջամ տ� թ յ� նն ա փիո նա յին դե ղե րի նշա նակ ման 
գոր ծըն թա ցին:

11.5. Ա պա հո վել բե րա նով ըն դ� ն ման մոր ֆի նի և ցա վազր կող այլ դե ղե րի ֆի զի կա կան 
հա սա նե լի� թ յ�  նը Հա յաս տա նի բո լոր մար զե ր� մ:

12. ՄԻԱՎ-ով ապ րող մարդ կանց ա ռող ջ� թ յան ի րա վ� նք

12.1. 2019 թվա կա նի մար տի 31-ի դր� թ յամբ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի շրջա ն� մ հաշ-
վառ ված է ՄԻԱՎ-ի 3,444 դեպք:17 ՄԻԱՎ-ով ապ րող մարդ կանց ա ռող ջ� թ յան պաշտ պա-
ն� թ յանն � ղղ ված գոր ծ�  նե� թ յ�  նը կար գա վոր վ� մ է ա պա ց�  ցա հեն բժշկ� թ յան վրա 
հիմն  ված մի  ջազ գա յին և տե ղա կան ըն թա ցա կար գե րով,18 ինչ պես նաև « Մար դ�  ի մ�  նա յին 
ան բա վա րա ր� թ յան վի ր�  սից ա ռա ջա ցած հի վան դ� թ յան կան խար գել ման մա սին» Հա յաս-
տան Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քով:19 Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, ո րոշ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յ� թ-
յ� ն ներ հա սա նե լի չեն ՄԻԱՎ-ով ապ րող մարդ կանց՝ պայ մա նա վոր ված նման ան ձանց դեմ 
գո յ� թ յ� ն �  նե ցող խա րա նով և խտ րա կա ն� թ յամբ, ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի աշ խար հագ րա կան 
ան հա սա նե լի� թ յամբ և բ�  ժաշ խա տող նե րի ոչ ար հես տա վարժ վար քագ ծով: Նշ ված օ րեն քի 
հա մա ձայն, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կան խար գել ման և մշ տա դի տարկ ման նպա տա կով Հա յաս տա-
ն� մ գոր ծ� մ է ՁԻԱՀ-ի կան խար գել ման կենտ րո նը: Կենտ րո նը գտնվ� մ է Եր ևա ն� մ, ո րը 
աշ խար հագ րա կան հա սա նե լի� թ յան և ֆի նան սա կան մատ չե լի� թ յան խնդիր ներ է ստեղ-
ծ� մ մայ րա քա ղա քից դ� րս բնակ վող քա ղա քա ցի նե րի հա մար:

12.2. ՄԻԱՎ-ի դեմ պայ քա րի ազ գա յին կոն սոր ցի�  մի  անց կաց րած հե տա զո տ� թ յան և խտ-
րա կա ն� թ յան վե րա բեր յալ զանգ վա ծա յին լրատ վա մի  ջոց նե րի հրա պա րա կ� մն  ե րի հա մա-
ձայն,20 ՄԻԱՎ-ով ապ րող մար դիկ ա ռա վել շատ են խտրա կա ն� թ յան են թարկ վ� մ բժշկա-
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կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ: Բ�  ժաշ խա տող նե րը խախ տ� մ են է թի կա յի նոր մե  րը ՄԻԱՎ-ով 
ապ րող մարդ կանց նկատ մամբ` հա ճախ ց�  ցա բե րե լով ան հար գա լից վե րա բեր մ� նք և բա-
ցա հայ տե լով նրանց ՄԻԱՎ կար գա վի ճակն ա ռանց հի վան դի ի մա ց� թ յան և հա մա ձայ ն� թ-
յան:

12.3. ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նայք կրկնա կի խտրա կա ն� թ յան են են թարկ վ� մ, հատ կա պես՝ 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վ� նք նե րի խախ տ� մն  ե րի ա ռ�  մով։ Ա ռող ջա պա-
հ� թ յան նա խա րա րի թիվ 77-Ն (28-ը նո յեմ բե րի, 2013թ.) ո րոշ ման21 հա մա ձայն, ման կա-
բար ձա կան և գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րը մե ծ մա սամբ մա տ� ց վ� մ են 
տա րած քա յին սկզբ� ն քով, սա կայն ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նայք նա խընտ ր� մ են չօգտ վել այդ 
ի րա վ� ն քից, քա նի որ այլ ի րա վ� նք ներ (անձ նա կան կյան քի, գաղտ նի� թ յան, խտրա կա-
ն� թ յան չեն թարկ վե լ�  ի րա վ� նք նե րը) խախտ վ� մ են, երբ նրանք փոր ձ� մ են օգտ վել ի րենց 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վ� նք նե րից։ «Բ նակ չ� թ յան բժշկա կան օգ ն� թ յան և 
ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, շրջա պա տի հա մար վտանգ 
ներ կա յաց նող հի վան դ� թ յամբ (այդ հի վան դ� թ յ� ն նե րի ցան կը նե րա ռ� մ է ՄԻԱՎ-ը)22 տա-
ռա պող մարդն ի րա վ� նք �  նի անվ ճար ստա նալ պե տ� թ յան կող մի ց ե րաշ խա վոր ված կար-
գով բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն �  սպա սար կ� մ և բ� ժ վել այդ նպա տա կի հա մար նա խա տես ված 
հա տ� կ մաս նա գի տաց ված բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ի րա կա նաց նող հաս տա-
տ� թ յ� ն նե ր� մ: Միակ մաս նա գի տաց ված կենտ րո նը, ինչ պես նշվեց, գտնվ� մ է Եր ևա ն� մ։

13. Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

13.1. Ս տեղ ծել մե  խա նիզմ, ո րով մար զա յին բժշկա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րը կմաս նակ ցեն 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կան խար գել ման և մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թաց նե րին:

13.2. Ի րա կա նաց նել մար դ�  ի րա վ� նք նե րի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և խտ րա կա ն� թ յան թե մա-
նե րով կա նո նա վոր վե րա պատ րաս տ� մն  եր մար զա յին բժշկա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե րի 
աշ խա տող նե րի հա մար:

13.3. Ըն դ�  նել «Խտ րա կա ն� թ յան մա սին» օ րեն քը՝ ար գե լե լով խտրա կա ն� թ յ�  նը ՄԻԱՎ-
ով ապ րող ան ձանց դեմ և պաշտ պա ն� թ յան լրա ց�  ցիչ մե  խա նիզմն  եր հատ կաց նել ՄԻԱՎ-
ով ապ րող կա նանց հա մար:

13.4. Հա յաս տա նի օ րենսդ ր� թ յան մե ջ սահ մա նել «բժշկա կան գաղտ նիք» հաս կա ց� թ յ� -
նը։
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14. Հո գե կան ա ռող ջ� թ յ�  նը

14.1. Հո գե բ�  ժա կան խնամ քը մի նչ օրս մե ծ մա սամբ տրա մադր վ� մ է հո գե կան ա ռող ջ� թ-
յան մաս նա գի տաց ված հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ։ Հո գե բ�  ժա կան խնամ քի բնա գա վա ռ� մ, 
հո գե մե տ դե ղե րից զատ, ան բա վա րար են հո գե բ�  ժա կան խնամ քի ծա ռա յ� թ յ� ն նե րը, 
մաս նա վո րա պես՝ հո գե սո ցիա լա կան և հա մայն քա հեն ա ջակ ց� թ յ�  նը։ Հո գե կան ա ռող ջ� թ-
յան հա մա կար գը մի նչ օրս պա ր�  նա կ� մ է հնա ցած մո դել նե րի և գոր ծե լա կեր պի տար րեր՝ 
նե րառ յալ հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր ներ �  նե ցող ան ձանց դյ�  րին և հա ճա խա կի հի-
վան դա նո ցագ ր�  մը, դե ղե րի չա փա զանց շատ օգ տա գոր ծ�  մը և  ա զա տ� թ յան սահ մա նա-
փակ ման վի ճա կ� մ եր կա րա ժամ կետ պա հ�  մը՝ հիմք ըն դ�  նե լով այն պի սի պի տակ ներ, 
ինչ պի սին է «քրո նիկ հի վանդ» ար տա հայ տ� թ յ�  նը։ Մի քա նի հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ հի-
վանդ նե րը մն � մ են ա զա տ� թ յան սահ մա նա փակ ման վի ճա կ� մ տևա կան ժա մա նակ՝ ոչ թե 
հի վան դա նո ց� մ մն ա լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յան պատ ճա ռով, այլ՝ հա մայն քա յին խնամ քի կա-
ռ� յց նե րի բա ցա կա յ� թ յան պատ ճա ռով։23 Հի վանդ նե րից շա տե րը պար տա դիր բ�  ժ� մ են 
ստա ն� մ հո գե բ�  ժա կան հի վան դա նոց նե ր� մ, որն ի րենք ինք ն�  ր� յն չեն կա րող վի ճար կել: 
Չ կան ան մի  ջա կան մե  խա նիզմն  եր, ո րոն ցով նման ի րա վի ճա կ� մ հայտն ված ան ձը կա րող 
է դի մե լ՝ հի վան դա նո ցագր ման ո րո շ�  մը վե րա նա յե լ�  պա հան ջով։ Ան ձին ա զատ ար ձա կե-
լ�  մա սին դա տա կան ո րո շ� մ կա յաց նե լ�  հա մար մի ջ նոր դ� թ յ� ն կա րող են ներ կա յաց նել 
մի այն հի վան դա նոց նե րը։

14.2. Գոր ծող օ րենսդ ր� թ յան ներ քո, հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր ներ �  նե ցող ան ձինք 
կա րող են ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ վել և զրկ վել ի րենց ի րա վ� նք նե րից լիար ժեք և պատ շաճ 
կեր պով օգտ վե լ�  և սե փա կան կյան քի մա սին ան կախ ո րո շ� մն  եր կա յաց նե լ�  հնա րա-
վո ր� թ յ�  նից։ Գո յ� թ յ� ն չ�  նեն ան ձի գոր ծ�  նա կ� թ յ�  նը վե րա կանգ նե լ�  արդ յ�  նա վետ 
մե  խա նիզմն  եր։ Ան ձի ան գոր ծ�  նա կ� թ յ�  նը վի ճարկ ման գոր ծե րի դա տաքն ն� թ յ�  նը չի 
ա պա հո վ� մ «զեն քե րի հա վա սա ր� թ յ�  նը», և  ան գոր ծ�  նակ ճա նաչ ված ան ձի հա մար նշա-
նակ վ� մ է խնա մա կալ՝ հաշ վի չառ նե լով ան ձի կար ծի քը։ Տվ յալ ի րա վա կար գա վո ր� մն  ան-
սահ մա նադ րա կան է ճա նաչ վել և պետք է վե րա նայ վի՝ հիմք ըն դ�  նե լով Հաշ ման դա մ� թ յ� ն 
�  նե ցող ան ձանց ի րա վ� նք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի չա փա նիշ նե րը։24

15. Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

15.1. Վա վե րաց նել Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վ� նք նե րի մա սին մի  ջազ գա յին 
դաշ նագ րի երկ րորդ կա մըն տիր ար ձա նագ ր� թ յ�  նը և մար դ�  ի րա վ� նք նե րին վե րա բե-
րող մի  ջազ գա յին այլ պայ մա նագ րե րի մն աց յալ կա մըն տիր ար ձա նագ ր� թ յ� ն ներն ան հա-
տա կան գան գա տարկ ման ըն թա ցա կար գե րի մա սին:
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15.2. Դա դա րեց նել հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր ներ �  նե ցող ան ձանց հա մար նա խա-
տես ված հո գե բ�  ժա կան խո շոր հի վան դա նոց նե ր� մ և կա ցա րա նա յին տի պի հաս տա-
տ� թ յ� ն նե ր� մ կա տար վող ներդ ր� մն  երն ա ռաջ նա հերթ հա մա րե լը և  ա վե լաց նել ներդ-
ր� մն  ե րը հո գե կան ա ռող ջ� թ յան այ լընտ րան քա յին ծա ռա յ� թ յ� ն նե ր� մ և  ա ջակ ց� թ յան 
այն պի սի մո դել նե ր� մ, ո րոնք հար գ� մ են ծա ռա յ� թ յ� ն նե րից օգտ վող նե րի ար ժա նա-
պատ վ� թ յ� նն �  ինք ն�  ր� յ ն� թ յ�  նը և  �  ժե ղաց ն� մ են նրանց:

15.3. Ու ժը կորց րած ճա նա չել այն օ րենք ներն �  պահ ման այն կար գը, ո րոնք նե րա ռ� մ են ոչ 
հո ժա րա կամ հի վան դա նո ցագ ր� մ և հար կա դիր ինս տի տ�  ցիո նա լա ց� մ, ինչ պես նաև հո-
գե կան խան գար ման հիմ քով ա ռանց ան ձի հա մա ձայ ն� թ յան ի րա կա նաց վող հո գե բ�  ժա-
կան մի  ջամ տ� թ յ�  նը և  ըն դ�  նել քա ղա քա ցիա կան կար գով ոչ կա մա վոր հի վան դա նո ցագ-
ր�  մը պար բե րա բար առն վազն վեց ա մի  սը մե կ ան գամ վե րա նա յե լ�  մա սին ի րա վա նորմ:

15.4. Վե րա նա յել Քա ղա քա ցիա կան և Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա ր� թ յան օ րենսգր քե րը՝ 
վե րաց նե լով այն կար գա վո ր� մն  ե րը, ո րոնք թ� յլ են տա լիս ան ձին զրկել գոր ծ�  նա կ� թ-
յ�  նից և մ շա կել ա ջակ ց� թ յան ց�  ցա բեր մամբ ո րո շ� մն  ե րի կա յաց ման մե  խա նիզմն  եր՝ 
Հաշ ման դա մ� թ յ� ն �  նե ցող ան ձանց ի րա վ� նք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի սկզբ� նք նե-
րին հա մա հ� նչ։

16. Ե րե խա նե րի ա ռող ջ� թ յան ի րա վ� նք ներ

16.1. Կա ռա վա ր� թ յան 318-Ն ո րոշ մամբ սահ ման վ� մ են պե տ� թ յան կող մի ց ե րաշ խա վոր-
ված անվ ճար կամ ար տոն յալ բժշկա կան օգ ն� թ յ� ն և ս պա սար կ� մ ստա նա լ� ՝ նա խա տես-
ված ո րո շա կի խմբե րի ի րա վ� նք նե րը։ Գործ նա կա ն� մ, սա կայն, ծնող նե րը խիստ հա ճախ 
ստիպ ված են լի ն� մ վճա րել ի րենց ե րե խա նե րին ց�  ցա բեր վող բժշկա կան օգ ն� թ յան և 
ս պա սարկ ման հա մար։ Ի րա վա կան ակ տե րով հա ճախ չի հստա կեց վ� մ պե տ� թ յան կող-
մի ց ֆի նան սա վոր վող և վ ճա րո վի ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ցան կը։ Դա հան գեց ն� մ է ստորև նկա-
րագր ված խախ տ� մն  ե րին։

16.2. Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա նի այ ցե րով բա ցա հայտ վել է, որ տա րածք նե ր� մ 
սահ մա նա փակ տե ղի պատ ճա ռով հո գե կան ա ռող ջ� թ յան խնդիր ներ �  նե ցող ան չա փա-
հաս նե րը պահ վ� մ են ն� յն սե ռի մե  ծա հա սակ հի վանդ նե րի հետ մի և ն� յն սեն յակ նե ր� մ։25 
Ծ րագր վ� մ է ե րե խա նե րի հո գե կան ա ռող ջ� թ յան բա ժան մ� նք բա ցել Հո գե կան ա ռող ջ� թ-
յան պահ պան ման ազ գա յին կենտ րո նին կից ստա ցիո նար և  ամ բ�  լա տոր ծա ռա յ� թ յ� ն նե-
րով։ Դա վկա յ� մ է այն մա սին, որ նա խա տես վ� մ է ե րե խա նե րի հո գե բ�  ժա կան խնամ քը 
և ծա ռա յ� թ յ� ն նե րը կազ մա կեր պել մաս նա գի տաց ված հի վան դա նո ց� մ, ո րը հա կա ս� մ է 
ա պաինս տի տ�  ցիո նա լաց ման քա ղա քա կա ն� թ յա նը։
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17. Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

17.1. Հետ ևե լով Սահ մա նադ ր� թ յան դր� յ թին՝ ըն դ�  նել օ րենք, ո րով կսահ ման վի անվ ճար 
բժշկա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի ցան կը, շա հա ռ�  նե րի ցան կը և մա տ� ց ման ըն թա ցա կար-
գե րը:

17.2. Ներդ նել ո րա կի ե րաշ խա վոր ման և հսկ ման արդ յ�  նա վետ մե  խա նիզմն  եր՝ բա րե-
լա վե լ�  մի նչև յոթ տա րե կան ե րե խա նե րին և մի նչև 18 տա րե կան հաշ ման դա մ� թ յ� ն � -
նե ցող ե րե խա նե րին մա տ� ց վող հա սա նե լի, մատ չե լի, անվ ճար և  ար տոն յալ բժշկա կան 
օգ ն� թ յան և ս պա սարկ ման (նե րառ յալ դե ղո րայ քի տրա մադր ման) թա փան ցի կ� թ յ�  նը:

17.3. Հաղ թա հա րել հնա ցած քա ղա քա կա ն� թ յ� ն նե րի և ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի այն ժա ռան-
գ� թ յ�  նը, ո րը հիմն  վ� մ է խո շոր հո գե բ�  ժա կան հի վան դա նոց նե րի և  եր կա րա ժամ կետ 
խնամ քի հաս տա տ� թ յ� ն նե րի վրա և մ շա կել ե րե խա նե րի հո գե կան ա ռող ջ� թ յան ծա ռա-
յ� թ յ� ն նե րի ա պաինս տի տ�  ցիո նա լաց ման մե  խա նիզմն  եր:

17.4. Զար գաց նել ման կա կան հո գե բ�  ժ� թ յան բնա գա վա ռը, հո գե կան ա ռող ջ� թ յան 
խնդիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րի բ�  ժ�  մը և խ նամ քը կազ մա կեր պել ընդ հա ն� ր հի վան-
դա նոց նե ր� մ՝ զար գաց նե լով բ�  ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան կա րո ղ� թ յ� ն նե րը։

18. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

18.1. Մե տա ղա կան հան քե րի թա փոն նե րը բնա պահ պա նա կան լ� րջ ա ղետ ներ և  ա ռող ջա-
կան խնդիր ներ են ա ռա ջաց ն� մ ազ դե ց� թ յ�  նը կրող հա մայնք նե րի հա մար՝ ան հա մա մաս-
նո րեն ա վե լաց նե լով քաղց կե ղի դեպ քե րի տա րած վա ծ� թ յ� նն այդ հա մայնք նե րի բնակ չ� թ-
յան շրջա ն� մ։ Ծանր մե  տաղ ներ և  եր կօք սին ներ են հայտ նա բեր վել հո ղի, սննդամ թեր քի և 
մարդ կա յին օր գա նիզմն  ե րի մե ջ։ Լո ռ�  մար զի Ախ թա լա քա ղա ք� մ կան ե րե խա ներ, ո րոնց 
ար յան մե ջ մե ծ է կա պա րի պա ր�  նա կ� թ յ�  նը։26

19. Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

19.1. Ա ռող ջա պա հ� թ յան նա խա րա ր� թ յ�  նը պետք է լիա մասշ տաբ �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն-
ներ ի րա կա նաց նի մե  տա ղա կան հան քե րի հա րա կից տա րածք նե ր� մ՝ գնա հա տե լ�  ծանր 
մե  տաղ նե րի ազ դե ց� թ յ�  նը մարդ կանց ա ռող ջ� թ յան վրա:

19.2. Ա ռող ջա պա հ� թ յան նա խա ր� թ յ�  նը պետք է այլ ո րո շ� մն  եր կա յաց նող նե րի հետ 
մե կ տեղ մաս նա կից լի նի փոր ձաքն ն� թ յան և լի ցեն զա վոր ման գոր ծըն թա ցին։
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20. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎ8 ՆՔՆԵՐ

20.1. Տար բեր ո լորտ նե րի աշ խա տող ներն աշ խա տան քա յին ի րա վ� նք նե րի զանգ վա ծա յին 
խախ տ� մն  եր են կրել։ Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա նի տա րե կան զե կ� յց նե ր� մ, ինչ-
պես նաև քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան մո նի թո րին գա յին զե կ� յց նե ր� մ ընդգծ վ� մ են 
տա րաբ ն� յթ խախ տ� մն  եր՝ կապ ված հա մար ժեք վար ձատ ր� թ յան ի րա վ� ն քի, ար հես տակ-
ցա կան մի � թ յ� ն ձևա վո րե լ�  ի րա վ� ն քի և խտ րա կա ն� թ յան ար գել քի հետ։ Աշ խա տան-
քա յին ի րա վ� նք նե րի ո րոշ զանգ վա ծա յին խախ տ� մն  եր են ար ձա նագր վել 2017 թվա կա նի 
խորհր դա րա նա կան ընտ ր� թ յ� ն նե րի ըն թաց ք� մ։ Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կ� թ յան զե-
կ� յց նե րը բա ցա հայ տել են, թե ինչ պես են իշ խա ն� թ յ� ն ներն ա հա բե կել հան րակր թա կան 
դպրոց նե րի տնօ րեն նե րին, որ պես զի վեր ջին ներս ձայ ներ ա պա հո վեն իշ խող կ�  սակ ց� թ-
յան հա մար։27 Հա ջորդ օ րի նա կը նախ կին պատ գա մա վո րի պատ կա նող ս�  պեր մար կետ նե րի 
«ՍԱՍ» ցան ցի աշ խա տող նե րի հան դիպ ման ձայ նագ ր� թ յ� նն է, ո ր� մ լսվ� մ է, թե ինչ պես 
են ըն կե ր� թ յան աշ խա տող նե րին սպառ ն� մ, որ կզրկվեն աշ խա տան քից, ե թե չա պա հո վեն 
ձայ ներ կոնկ րետ թեկ նա ծ�  ի օգ տին։ Նախ կին իշ խա ն� թ յ� ն նե րը որ ևէ քայլ չեն ձեռ նար-
կել այս դեպ քե րը քննե լ�  � ղ ղ� թ յամբ։ Ա վե լին, չա րա շա հ� մն  երն հրա պա րա կե լ� ց հե տո 
դպրոց նե րի տնօ րեն ներն հկ -ի ղե կա վա րին դա տի են տվել զրպար տ� թ յան հա մար։

20.2. Հա յաս տա նը չ�  նի արդ յ�  նա վետ աշ խա տան քի տես չ� թ յ�  նը, ո րը կվե րահս կի աշ խա-
տող նե րի ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յ�  նը։ Կա ռա վա ր� թ յանն ա ռըն թեր առ կա տես չա-
կան մար մի  նը վե րահս կ� մ է մի այն աշ խա տան քի վայ րի ա ռող ջ� թ յան և  անվ տան գ� թ յան 
պայ ման նե րը՝ չանդ րա դառ նա լով օ րեն քով սահ ման ված աշ խա տան քա յին ի րա վ� նք նե րի ողջ 
տի ր� յ թին։ Գոր ծող Աշ խա տան քա յին օ րենս գիր քը չի պաշտ պա ն� մ աշ խա տող նե րին կա մա-
յա կան ա զա տ�  մի ց, ճնշ� մն  ե րից և  աշ խա տա վայ ր� մ խտրա կա ն� թ յ�  նից։ Աշ խա տող նե-
րի գոր ծա դ�  լի ի րա վ� նք նե րի և մի ա վո ր� մն  ե րի ա զա տ� թ յան ի րա վ� ն քի ի րա կա նաց ման 
ե րաշ խիք նե րը զգա լիո րեն ան տես ված են օ րեն ք� մ։ Աշ խա տան քա յին օ րենս գիրքն ա ղոտ է 
այն հար ց� մ, թե արդ յոք աշ խա տող նե րը կա րող են նոր ար հես տակ ցա կան մի � թ յ� ն ներ 
ստեղ ծել կամ մի ա նալ գոր ծող ար հես տակ ցա կան մի � թ յ� ն նե րին ի րենց ո լորտ նե ր� մ։

21. Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

21.1. Ս տեղ ծել ան կախ և  արդ յ�  նա վետ Աշ խա տան քի տես չ� թ յ� ն՝ ի կա տա ր� մն  Աշ խա-
տան քի մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պ� թ յան թիվ 81 կոն վեն ցիա յի չա փա նի շի:

21.2. Վե րա նա յել Աշ խա տան քա յին օ րենս գիր քը աշ խա տան քի ի րա վ� ն քի մի  ջազ գա յին 
չա փա նիշ նե րին հա մա հ� նչ:
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21.3. Վե րաց նել այն սահ մա նա փա կ�  մը, ո րով ար հես տակ ցա կան մի � թ յան ստեղծ ման 
հա մար որ պես նա խա պայ ման պա հանջ վ� մ է աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր �  նե նալ 
մի և ն� յն գոր ծա տ�  ի հետ:

21.4. Ընդ լայ նել գոր ծա դ� լ կազ մա կեր պե լ�  ի րա վ� նք �  նե ցող կա ռ� յց նե րի ցան կը, ընդ 
ո ր� մ ցան կը պետք է նե րա ռի Աշ խա տող նե րի կոնգ րե սի կող մի ց � ղ ղա կիո րեն ընտր վող 
Գոր ծա դ�  լի հանձ նա ժո ղո վը և  ո լոր տ� մ գոր ծող ար հես տակ ցա կան մի � թ յ� ն նե րը։

22. Միգ րանտ նե րի ի րա վ� նք ներ

22.1. Օ տա րերկ րա ցի նե րի ներ գաղ թը Հա յաս տան տա րեց տա րի ա ճ� մ է։ 2015 թվա կա նի 
հա մե  մա տ� թ յամբ՝ 2018 թվա կա նին 50%-ով ա ճել է ստաց ված ժա մա նա կա վոր կա ց� թ յան 
թ� յլտ վ� թ յ� ն նե րի թի վը։28 Փոխ վել է նաև ներ գաղ թի կա ռ� ց ված քը, որն այ սօր նե րա ռ� մ 
է մե  ծա թիվ աշ խա տան քա յին մի գ րանտ ներ։ Չ նա յած այս կտր� կ փո փո խ� թ յ� ն նե րին, մի գ-
րա ցիա յի քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը հա պա ղ� մ է՝ չար ձա գան քե լով նոր զար գա ց� մն  ե րին։ Աշ-
խա տան քա յին մի գ րանտ ներն ան տե սա նե լի են թե՛ վի ճա կագ ր� թ յան, թե՛ մի գ րա ցիոն քա-
ղա քա կա ն� թ յան մե ջ։ Միգ րա ցիոն քա ղա քա կա ն� թ յան հիմն  ա կան փաս տաթղ թե րը՝ Միգ-
րա ցիա յի քա ղա քա կա ն� թ յան 2017-2021 թվա կան նե րի պե տա կան ռազ մա վա ր� թ յ�  նը և 
Փախս տա կան նե րի, ա պաս տան հայ ցող նե րի և  օ տա րերկր յա մի գ րանտ նե րի ին տեգր ման 
ռազ մա վա ր� թ յ�  նը, չեն անդ րա դառ ն� մ ներ գաղ թին և  աշ խա տան քա յին մի գ րա ցիա յին։ 
Բա ցա ռ� թ յամբ ո րոշ սահ մա նա փակ խմբե րի, աշ խա տան քա յին մի գ րանտ նե րից աշ խա-
տան քա յին թ� յլտ վ� թ յ� ն է պա հանջ վ� մ։ Չ կան վեր ջինս ստա նա լ�  գոր ծող մե  խա նիզմն  եր։ 
Քա ղա քա կա ն� թ յան այդ բա ցերն ա վե լաց ն� մ են աշ խա տան քա յին մի գ րանտ նե րի շա հա-
գործ ման և մար դ�  ի րա վ� նք նե րի խախ տ� մն  ե րի ռիս կը։ Ներ գաղ թի ա նարդ յ�  նա վետ կա-
ռա վա ր�  մը նաև հան րա յին մտա հո գ� թ յան և լար վա ծ� թ յան տե ղիք է տա լիս։ 

23. Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

23.1. Միգ րա ցիա յի քա ղա քա կա ն� թ յան 2017-2021 թվա կան նե րի պե տա կան ռազ մա վա-
ր� թ յան մե ջ նե րա ռել ներ գաղ թի կա ռա վար մա նը նվիր ված գլ� խ՝ ընդգ ծե լով հատ կա պես 
աշ խա տան քա յին մի գ րա ցիան:

23.2. Մ շա կել աշ խա տան քա յին մի գ րա ցիա յի, աշ խա տան քի թ� յլտ վ� թ յան կար գա վոր-
ման և  աշ խա տան քա յին մի գ րանտ նե րի մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան ի րա-
վա կան մե  խա նիզմն  եր։
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24. ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԿԱՑԱՐԱՆՈՎ ԱՊԱՀՈՎ8 Մ

24.1. Փախս տա կան նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման խնդի րը մն � մ է չլ� ծ ված՝ խո չըն-
դոտ հան դի սա նա լով հա սա րա կ� թ յ�  ն� մ նրանց ին տեգր ման ճա նա պար հին։ Այս նպա տա-
կի հա մար պե տ� թ յան կող մի ց տրա մադր վող ա ջակ ց� թ յ�  նը խիստ սահ մա նա փակ է և չի 
բա վա րա ր� մ առ կա պա հան ջար կը։ Փախս տա կան նե րի բնա կա րա նա յին խնդրին անդ րա-
դարձ կա մի  ջազ գա յին և տե ղա կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի և բա րե գոր ծա կան նա խա ձեռ-
ն� թ յ� ն նե րի կող մի ց ֆի նան սա վոր վող վար ձավ ճա րի ս� բ սի դա վոր ման կար ճա ժամ կետ 
ծրագ րե ր� մ։ Փախս տա կան նե րին ց�  ցա բեր վող ժա մա նա կա վոր և սահ մա նա փակ դրա մա-
կան ա ջակ ց� թ յ�  նը (մոտ 125 ԱՄՆ դո լար բնա կա րա նա յին ա պա հով ման հա մար՝ 9 ա մի ս 
ժամ կե տով) և փախս տա կան նե րի սո ցիալ-տնտե սա կան ին տեգ ր� մն  ա պա հո վող քա ղա քա-
կա ն� թ յան բա ցի պատ ճա ռով փախս տա կան նե րը կր� մ են աղ քա տ� թ յան և սո ցիա լա կան 
ա նա պա հո վ� թ յան ա վե լի մե ծ ռիսկ։ 

25. Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

25.1. Մ շա կել և ներդ նել մե  խա նիզմն  եր, ո րոնք կա պա հո վեն փախս տա կան նե րի բնա կա-
րա նա յին ա պա հով ման խնդիր նե րի եր կա րա ժամ կետ լ�  ծ� մն  եր:

25.2. Վե րա նա յել Հա յաս տա նի փախս տա կան նե րի ին տեգր ման քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը և 
դ րա ի րա գործ ման մե  խա նիզմն  ե րը:

25.3. Փաս տաթղ թա վո րել փախս տա կան նե րի նկատ մամբ խտրա կա ն� թ յան և  աշ խա-
տան քա յին ի րա վ� նք նե րի, ա ռող ջա պա հ� թ յան և  ի րա վա պահ մար մի ն նե րի հետ շփ� մ-
նե րի ո լորտ նե ր� մ նրանց ի րա վ� նք նե րի խախ տ� մն  ե րի դեպ քե րը և տ րա մադ րել ի րա վա-
կան պաշտ պա ն� թ յան մի  ջոց ներ:

25.4. Քն նել բնա կա րա նա յին ա պա հով ման ո լոր տ� մ խար դա խ� թ յան, շան տա ժի և հար-
կադ րան քի դեպ քե րը և  ա պա հո վել տրա մադր վող կա ցա րա նի հա մա պա տաս խա ն� թ յ�  նը 
մի  ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին։
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26. ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆ8  8 Ն

26.1. Հա յաս տանն �  նի ծե րա ցող բնակ չ� թ յ� ն: Ընդ հա ն� ր բնակ չ� թ յան 11.33%-ի տա րի քը 
65-ից բարձր է,29 ընդ ո ր� մ Հա յաս տա ն� մ ապ րող աղ քատ նե րի ընդ հա ն� ր թվի մե ջ ա մե -
նա բարձրն է տա րեց նե րի տո կո սա բա ժի նը (13.8%)։30 Աղ քա տ� թ յ�  նը խիստ բար դաց ն� մ է 
տա րեց նե րի սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կը՝ ազ դե լով նրանց պա րե նա յին անվ տան գ� թ յան 
և  ա ռող ջա կան վի ճա կի վրա։ Տն տե սա կան խո ցե լի� թ յ�  նից զատ, նրանք հա ճախ �  նե ն� մ 
են քրո նիկ հի վան դ� թ յ� ն ներ կամ ֆի զի կա կան հաշ ման դա մ� թ յ� ն, ապ ր� մ են մի այ նակ 
և խն դիր ներ �  նեն առ կա ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի հա սա նե լի� թ յան ա ռ�  մով։ Սո ցիա լա կան ծա-
ռա յ� թ յ� ն նե րի գոր ծող հա մա կարգն ան կա րող է լիո վին հո գալ տա րեց նե րի սո ցիալ-հո գե-
բա նա կան, ի րա վա կան, ա ռող ջա կան և բ նա կա րա նա յին կա րիք նե րը։ Սո ցիա լա կան ծա ռա-
յ� թ յ� ն ներն հիմն  ա կա ն� մ մա տ� ց վ� մ են քա ղա քա յին բնա կա վայ րե ր� մ՝ սպա սար կե լով 
սահ մա նա փակ թվով տա րեց նե րի և  ան հա սա նե լի մն ա լով գյ�  ղա կան բնա կա վայ րե ր� մ։

27. Ա ռա ջար կ� թ յ� ն ներ

27.1. Ըն դ�  նել Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յի 23-րդ հոդ վա ծը և 
ս տանձ նել դրա նով նա խա տես ված հանձ նա ռ� թ յ� ն նե րը՝ ե րաշ խա վո րե լ�  տա րեց նե րի 
սո ցիա լա կան պաշտ պա ն� թ յ�  նը:

27.2. Ա պա հո վել տա րեց նե րի հա մար նա խա տես ված սո ցիա լա կան ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի աշ-
խար հագ րա կան տե սանկ յ�  նից հա մա չափ բաշխ վա ծ� թ յ�  նը և  առ կա յ� թ յ�  նը:

27.3. Մ շա կել և ներդ նել մե  խա նիզմն  եր՝ ա պա հո վե լ�  ա վե լի եր կար աշ խա տան քա յին 
կյանք տա րեց նե րի հա մար, այդ թվ� մ մե  խա նիզմն  եր ցկյանս �  ս� ց ման հա մար։



19

(Endnotes)
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