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 Սույն զե կույ ցը պատ րաստ վել է 
«  Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ րոն» ՀԿ 
կող մից՝ ներ կա յաց նե լու հա մար 2020թ. 
սեպ տեմ բեր-նո յեմ բեր ա միս նե րի ըն թաց-
քում Ադր բե ջա նի կող մից սան ձա զերծ ված 
պա տե րազ մի ազ դե ցութ յու նը Ար ցա խում 
բնակ վող և/ կամ տե ղա հան ված կա նանց 
վրա։   Զե կույ ցում ներ կա յաց ված է տվյալ-
ներ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի հետ ևան քով կյան քի ի րա վուն քի, խոշ-
տան գում նե րից զերծ լի նե լու ի րա վուն քի 
խախ տում նե րի, կա նանց սե ռա կան և 
 վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան, 
կրթութ յան և  սո ցիա լա կան ա պա հո վութ-
յան ի րա վունք նե րի վրա պա տե րազ մի 
ազ դե ցութ յան, ին պես նաև պա տե րազ մի 
հո գե բա նա կան հետ ևանք նե րի վե րա բեր-
յալ։ 

  Զե կույ ցում ի րա վունք նե րի խախ տում-
նե րին անդ րա դարձ է կա տար վել ինչ պես 
բուն պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի ազ դե ցութ յան, այն պես էլ հետ պա-
տե րազմ յան ճգնա ժա մա յին ժա մա նա-
կա հատ վա ծում պե տութ յան ար ձա գան քի 
տե սանկ յու նից։
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Կանայքև
պատերազմը

  Կա նանց դե րը պա տե րազմ նե րի 
ըն թաց քում և  պա տե րազմ նե րի ազ-
դե ցութ յու նը կա նանց վրա ու սում-
նա սիր ման ա ռար կա են դար ձել 
միայն վեր ջին տաս նամ յակ նե րին։ 
2000թ. ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան 
խոր հուրդն ըն դու նեց «  Կա նայք, 
խա ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ-
յուն» խո րագ րով 1325 բա նաձ ևը1, 
ո րը ՄԱԿ-ի ա ռա ջին փաս տա-
թուղթն է, որ ինս տի տու ցիո նալ 
ա ռու մով անդ րա դառ նում է կա-
նանց նկատ մամբ զին ված հա կա-
մար տութ յուն նե րի ազ դե ցութ յա նը, 
զին ված հա կա մար տութ յուն նե րի 
կան խար գել ման, կար գա վոր ման և 
 խա ղա ղա շի նութ յան գոր ծըն թա ցին 
կա նանց ներգ րավ մա նը: Ի թիվս 
այլ խնդիր նե րի՝ բա նաձ ևը նաև կոչ 
է ա նում պե տութ յուն նե րին կա ռու-
ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա-
կա նաց նել կա նանց և  աղ ջիկ նե րին 
գեն դե րա յին բռնութ յու նից, մաս նա-
վո րա պես՝ բռնա բա րութ յու նից, սե-
ռա կան բռնութ յան այլ տե սակ նե րից 
և  պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե-

1. Տես՝ https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
2. Տես՝ https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0798_women_facing_war.pdf

րում տե ղի ու նե ցող այլ բռնութ յան 
տե սակ նե րից պաշտ պա նե լու հա-
մար, ինչ պես նաև տե ղա հան ված 
ան ձանց բնա կութ յան վայ րե րի ձևա-
վոր ման, տե ղա հան ման գոր ծըն թա-
ցի և  վե րաին տեգր ման ծրագ րե րի 
մշակ ման ժա մա նակ հաշ վի առ նել 
կա նանց և  աղ ջիկ նե րի և ն րան ցից 
կախ յալ ան ձանց ա ռանձ նա հա տուկ 
կա րիք նե րը։ 

  Կա նանց վրա պա տե րազ-
մի ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ 
լայ նա ծա վալ հե տա զո տութ յուն 
ի րա կա նաց վել է 2001թ.   Կար միր 
խա չի մի ջազ գա յին կո մի տեի (այ-
սու հետ՝ ԿԽՄԿ-ի) կող մից2։ ԿԽՄԿ 
հե տա զո տութ յան հիմ նա կան եզ-
րա կա ցութ յուն նե րից էր այն, որ 
մի ջազ գա յին հու մա նի տար ի րա-
վուն քը, մար դու ի րա վունք ները և 
 փախս տա կան նե րի ի րա վուն քը 
պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմ ներ 
են տրա մադ րում պա տե րազ մա կան 
ի րա վի ճակ նե րում կա նանց կա րիք-
նե րին հա մա պա տաս խան, ուս տի, 
կա նայք այ սօր պա տե րազ մից տու-
ժում են ոչ թե կար գա վո րում նե րի 
բա ցա կա յութ յան, այլ դրանց չկի-
րառ ման հետ ևան քով։

2020թ.Արցախյան 
պատերազմը

2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-
ին` ա ռա վոտ յան 7:10, Ադր բե ջա նը 
Ար ցա խի ուղ ղութ յամբ սկսեց օ դա յին 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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և հր թի ռա յին հար ձա կում, ո րի հետ-
ևան քով Ար ցա խում լայ նա մասշ-
տաբ պա տե րազմ սկսվեց3:   Նույն 
օ րը   Հա յաս տա նում և Ար ցա խում 
հայ տա րար վեց ռազ մա կան դրութ-
յուն և  զո րա հա վաք:Ադր բե ջա նի 
հար ձակ ման ա ռա ջին օ րից՝ 2020թ. 
սեպ տեմ բե րի 27-ից մինչև հրա-
դա դա րի հաս տա տու մը՝ 2020թ. 
նո յեմ բե րի 10-ը, ադր բե ջա նա կան 
զին ված ու ժե րը թի րա խա վո րել են 
քա ղա քա ցիա կան ան ձանց Ար-
ցա խում և   Հա յաս տա նում: Ար ցա-
խի գրե թե բո լոր քա ղա քա ցիա-
կան բնա կա վայ րե րը, այդ թվում 
խիտ բնա կեց ված քա ղաք նե րը 
(  Հադ րութ, Ս տե փա նա կերտ և  այլն) 
շա րու նա կա կան թի րա խա յին հրե-
տա նա յին և  օ դա յին հար ձա կում-
նե րի տակ են ե ղել պա տե րազ մի 
բո լոր 44 օ րե րի ըն թաց քում: Ադր-
բե ջա նի կող մից թի րա խա վոր վել են 
դպրոց ներ, ման կա պար տեզ ներ և 
 հի վան դա նոց ներ: 

Ար ցա խի մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի զե կույ ցում ար տա ցոլ-
ված տվյալ նե րով՝ 2020թ. սեպ տեմ-
բե րի27-ից մինչև 2021թ. հուն վա րի 
27-ը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծում հայտ նա բեր վել է Ադր բե ջա նի 
զին ված ու ժե րի կող մից սպան ված 
72 քա ղա քա ցիա կան ան ձի մար մին, 
ո րից՝ 60 տղա մարդ և 12 կին4: 

Ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րը սան ձա զերծ վել և  շա րու նակ վել 

3. Տես՝ https://www.evnreport.com/spotlight-karabakh/azerbaijan-launches-wide-scale-offensive
4. Տես՝ https://www.artsakhombuds.am/hy/document/785#_Toc62764429
5. Տես՝ https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
6. Տես՝ https://www.ombuds.am/images/files/e632fe2219cb340fc05194d684d7206f.pdf

են Ադր բե ջա նի կող մից COVID-19-ի 
ըն թաց քում պա տե րազ մա կան գոր-
ծո ղութ յուն ներն ան հա պաղ դա դա-
րեց նե լու ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան 
խորհր դի ու ղիղ պա հան ջի կո պիտ 
խախտ մամբ։5 Ակն հայտ էր, որ 
COVID-19 հա մաշ խար հա յին պան-
դե միա յի ժա մա նակ հար ձա կումն 
էա կա նո րեն նպաս տե լու էր հու-
մա նի տար ա ղե տին։ ՀՀ և Ար ցա խի 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան-
նե րի փաս տա հա վաք աշ խա տանք-
նե րը վկա յում են, որ Ադր բե ջա նի 
զին ված ու ժե րը վի րու սի գլո բալ 
սահ մա նա փա կում ներն օգ տա գոր-
ծե լով են Ար ցա խի և   Հա յաս տա նի 
բնակ չութ յա նը պատ ճա ռել զանգ-
վա ծա յին մա հեր և  այլ տա ռա-
պանք ներ6: COVID-19-ի պայ ման-
նե րում ադր բե ջա նա կան զին ված 
հար ձա կում նե րի պատ ճա ռով մա-
հա բեր վի րուսն ու նե ցավ սրըն թաց 
աճ ոչ միայն Ար ցա խում, այլ նաև 
  Հա յաս տա նում: Ե թե պա տե րազ մին 
նա խոր դած 7 ամս վա տվյալ նե րով 
ար ձա նագր վել է 951 մար դու մահ, 
ա պա պա տե րազ մի 44 օ րե րի ըն-
թաց քում այդ թի վը հա սել է 658-ի, 
իսկ պա տե րազ մից հե տո միայն կես 
ամս վա ըն թաց քում մա հա ցել է 584 
մարդ։ Ադր բե ջա նա կան զին ված 
ու ժե րի գոր ծո ղութ յուն ներն, այս-
պի սով, պետք է ո րա կել ոչ միայն 
պա տե րազ մա կան, այլ նաև մարդ-
կութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծութ յուն ներ:
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ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՌԵԺԻՄԸՌԱԶՄԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԺԱՄԱՆԱԿ

  Ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ժա մա նակ գոր ծող ի րա վուն քի նոր-
մե րը, ո րոնք սահ մա նում են ռազ-
մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ վա րե լու 
մի ջոց ներն ու մե թոդ նե րը, զին ված 
ընդ հար ման ժա մա նակ կող մե րի 
հա մար ի րա վա բա նո րեն պար տա-
դիր ո րո շա կի վար քագ ծի կա նոն-
ներ ըն դուն ված է ամ բող ջաց նել 
  Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան 
ի րա վունք (այ սու հետ՝ ՄՄԻ) եզ րույ-
թով։ ՄՄԻ-ի հիմ նա կան աղբ յուր են 
1949 թ. օ գոս տո սի 12-ի Ժնև յան 4 
կոն վեն ցիա նե րը ։

  Միև նույն ժա մա նակ,   Մի ջազ գա յին 
ար դա րա դա տութ յան դա տա րա-
նը, ո րը ՄԱԿ-ի հիմ նա կան դա տա-
կան մար մինն է և  ի րա վա սութ յուն 
ու նի մի ջազ գա յին մար դու ի րա-
վունք նե րի հար ցե րի վե րա բեր յալ, 
իր 1996թ. խորհր դատ վա կան կար-
ծի քում նշել է, որ պա տե րազ մի 
ժա մա նակ ՄԱԿ-ի   Քա ղա քա կան և 

 քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին դաշ նագ րի գոր ծո ղութ յու նը 
չի դա դա րում: 2004թ. խորհր դատ-
վա կան կար ծի քում դա տա րա նը 
նույնն ա սել է նաև ՄԱԿ-ի Տն տե սա-
կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին 
ի րա վունք նե րի մա սին դաշ նագ րով 
ա պա հով ված ի րա վունք նե րի մա-
սին՝ նշե լով, որ տա րած քը գրա ված 
պե տութ յու նը պար տա վոր է ա պա-
հո վել   Դաշ նագ րով ամ րագր ված 
նվա զա գույն ի րա վունք նե րը նույ-
նիսկ պա տե րազ մի ժա մա նակ։

Այս պի սով, պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ ևս 
 պե տութ յուն նե րը պետք է ա պա-
հո վեն ան հա տի (հատ կա պես 
քա ղա քա ցիա կան բնակ չութ յան) 
կյան քի, խոշ տան գում նե րի չեն-
թարկ վե լու, ա ռող ջութ յան պահ-
պան ման, կրթութ յան, սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան և  այլ հիմ նա րար 
ի րա վունք ներ։
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ԿՅԱՆՔԻԻՐԱՎՈՒՆՔևԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ
ՉԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒԻՐԱՎՈՒՆՔ

7. Տես՝ https://www.artsakhombuds.am/hy/document/785#_Toc62764429

ՄԱԿ-ի   Քա ղա քա կան և 
 քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին դաշ նագ րի 6-րդ  հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ կյան քի ի րա-
վուն քը յու րա քանչ յուր մար դու ան-
կապ տե լի ի րա վունքն է, ո րը պաշտ-
պան վում է օ րեն քով: Ոչ ոք չպետք է 
կա մա յա կան կեր պով զրկվի կյան-
քից: Կ յան քի ի րա վունքն ամ րագր-
ված է նաև   Մար դու ի րա վունք նե րի 
և  ա զա տութ յուն նե րի եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ ՄԻԵԿ) 
2-րդ  հոդ վա ծում, ինչ պես նաև մար-
դու ի րա վունք նե րի մի շարք այլ 
հիմ նա րար փաս տաթղ թե րում։

Խոշտանգումների և այլ դա
ժան, անմարդկային վերաբեր
մունքի չենթարկվելու իրա
վունքը մար դու հիմ նա րար 
ի րա վունք նե րից է, որն ամ րագր-
ված է ինչ պես ՄԱԿ-ի քա ղա քա կան 
և  քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին դաշ նագ րի 7-րդ  հոդ վա ծում 
և ՄԻԵԿ-ի 3-րդ  հոդ վա ծում, այն պես 
էլ մար դու ի րա վունք նե րի մի շարք 
այլ հիմ նա րար փաս տաթղ թե րում։ 
  Խոշ տան գում նե րի չեն թարկ վե լու 
ի րա վուն քը բա ցար ձակ ի րա վունք է, 
ին չը նշա նա կում է, որ այն չի կա րող 
սահ մա նա փակ վել որ ևէ նպա տա-
կով, այդ թվում՝ նաև ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ։

Ար ցա խի մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի զե կույ ցում ար տա ցոլ-
ված տվյալ նե րով՝ 2020թ. սեպ տեմ-
բե րի 27-ից մինչև 2021թ. հուն վա րի 
27-ը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծում հայտ նա բեր վել է Ադր բե ջա նի 
զին ված ու ժե րի կող մից սպան ված 
72 քա ղա քա ցիա կան ան ձի մար մին, 
ո րից 60 տղա մարդ և 12 կին7:

Ար ձա նագր վել են խոշ տանգ ման 
և  դիակ նե րի խեղ ման, ան խու սա-
փե լիո րեն քա ղա քա ցիա կան մա հե-
րի հան գեց նող թի րա խա յին հար-
ված նե րի մի շարք դեպ քեր:   Մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պանն ար-
ձա նագ րել է նաև 163 քա ղա քա-
ցիա կան ան ձի վի րա վոր ման դեպք, 
ո րոնց զգա լի մա սը տե ղի է ու նե ցել 
այլ ան ձանց մահ վան հան գեց րած 
հար ված նե րի հետ ևան քով:

Ար ցա խի ՄԻՊ-ի տվյալ նե րով՝ 7 
կին (նե րառ յալ 1 ան չա փա հաս աղ-
ջիկ) սպան վել են ադր բե ջա նա կան 
զին ված ու ժե րի հե ռա հար հար-
ված նե րի հետ ևան քով, նե րառ յալ 
հրթի ռա կո ծութ յան, հրե տա կո ծութ-
յան, ռմբա կո ծութ յան, դի վեր սիոն 
խմբե րի հրա զե նա յին կրա կոց նե րի, 
իսկ 5 կին՝ ադր բե ջա նա կան գե րութ-
յան կամ առն վազն վե րահս կո ղութ-
յան ներ քո՝ ֆի զի կա կան բռնութ յան, 
խոշ տանգ ման և  այլ ան մի ջա կան 
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մի ջոց նե րի կի րառ մամբ։

  Խոշ տան գում նե րի մա սին են 
վկա յում հայտ նա բեր ված մար մին-
նե րի ու սում նա սի րու մը։ Այս պես, 
  Հադ րու թի շրջա նի   Վար դա շատ 
գյու ղում բնակ վող 82-ամ յա կնոջ 
դիակն իր հա մայն քում հայտ նա-
բեր վել է լրիվ քայ քայ ված վի ճա-
կում՝ գլու խը մարմ նից ան ջատ ված 
է ե ղել, իսկ ձեռ քը՝ կոտր ված: Կ նոջ 
ա մուս նու դիա կը ևս  հայտ նա բեր վել 
է նույն հա մայն քում։   Հադ րու թի 
շրջա նում բնակ վող 68-ամ յա կնոջ 
դին հայտ նա բեր վել է ոտ քե րը պա-
րա նով փա թաթ ված, իսկ գան գը՝ 
մարմ նից ա ռանձ նաց ված վի ճա-
կում:   Շու շիի շրջա նի   Քա րին տակ 
գյու ղում բնակ վող և  հո գե կան ա ռող-
ջութ յան խնդիր ու նե ցող 51-ամ յա 
կնոջ դիա կի ար տա քին զննութ յամբ 
ար ձա նագր վել են խոշ տանգ ման 
մա սին վկա յող բա ցա հայտ հետ քեր, 
կտրված է ձախ ա կան ջը և  լե զուն: 
Այլ դիակ նե րը ևս  ե ղել են ան ճա նա-
չե լի և  նույ նա կա նաց վել են ԴՆԹ հե-
տա զո տութ յան արդ յուն քում։

Խոշտագումներից զերծ մնա
լու իրավունքն անկ յու նա քա րա յին 
է դառ նում պա տե րազ մի գե րի նե րի 
մա սին խո սե լիս։   Թե՛ 44-օր յա պա-
տե րազ մի ըն թաց քում, թե՛ դրա նից 
հե տո հա մա ցան ցում հայտն վե ցին 
բազ մա թիվ տե սան յու թեր, ո րոն ցում 
պատ կեր ված էին Ադր բե ջա նի վե-
րահս կո ղութ յան տակ հայտն ված 
հայ գե րի նե րը և ն րանց նկատ մամբ 

8. Տես՝ https://www.hrw.org/news/2021/03/19/azerbaijan-armenian-pows-abused-custody
9. Տես՝ https://www.facebook.com/1600924961/videos/10221720352830336/
10. Տես՝ https://bit.ly/3n5VJLC

ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի 
դրվագ ներ։   Գե րի նե րի ընդ հա նուր 
թի վը հայտ նի չէ, սա կաjն   Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րա նում ար դեն իսկ շուրջ 200 
դի մում կա հայ ռազ մա գե րի նե րի 
մա սով, ո րոնց մի մա սով ՄԻԵԴ-ը 
պար զա բա նում է պա հան ջել Ադր-
բե ջա նից։   Գե րի նե րի նկատ մամբ 
ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի մա-
սին վկա յում են նաև մար դու ի րա-
վունք նե րով զբաղ վող մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի զե կույց նե-
րը8:

  Գե րի նե րի թվում կան նաև կա-
նայք։   Կա նան ցից մե կը գե րե վար վել 
էր դեռևս պա տե րազ մի ժա մա նակ, 
և ն րա մաս նակ ցութ յամբ տե սան-
յու թը հայտն վել էր հա մա ցան ցում, 
ո րում նա իբրև թե ու րա խութ յամբ 
դի մա վո րում էր ադր բե ջան ցի զին-
վոր նե րին9։   Գե րե վար ման մեջ էր 
հայտն վել նաև մի տա րեց հայ կին, 
ո րը գե րութ յու նից վե րա դառ նա-
լուց հե տո ցուց մունք տվեց իր և  այլ 
ռազ մա գե րու նկատ մամբ ան մարդ-
կա յին ու դա ժան վե րա բեր մուն քի և 
 խոշ տան գում նե րի մա սին10:

  Զի նա դա դա րի մա սին հայ տա րա-
րութ յու նից հե տո՝ նո յեմ բե րի 10-ին, 
գե րե վար վել էր լիա բա նա նա հայ կին 
  Մա րալ   Նա ճա րեա նը, ո րը պա տե-
րազ մից 1 ա միս ա ռաջ   Լի բա նա նից 
տե ղա փոխ վել էր Ար ցախ։   Վեր ջինս 
գե րութ յան մեջ էր անց կաց րել 4 
ա միս և  միայն   Մար դու ի րա վունք-
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նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
մի ջանկ յալ ո րոշ ման,   Լի բա նա նի 
և   Ռու սաս տա նի իշ խա նութ յուն նե-

11. Տես՝ https://www.azatutyun.am/a/31145517.html
12. Տես՝ https://bit.ly/3n7WK5G
13. Տես՝ https://www.hrw.org/news/2009/05/08/sri-lanka-repeated-shelling-hospitals-evidence-war-crimes

րի մի ջամ տութ յու նից հե տո վե րա-
դարձ վել էր   Լի բա նան11։

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԿԱՆԱՆՑև
ԱՂՋԻԿՆԵՐԻՍԵՌԱԿԱՆևՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆՎՐԱ

  Խո սե լով պա տե րազ մա կան և 
 հետ պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ-
նե րում կա նանց ու աղ ջիկ նե րի սե-
ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի պաշտ-
պա նութ յան մա սին՝ հարկ է ա ռանձ-
նաց նել եր կու կար ևոր հար թութ յուն։ 
Ա ռա ջի նը վե րա բե րում է հա կա մար-
տող կող մե րի կող մից մի ջազ գա յին 
մար դա սի րա կան նոր մե րի պահ-
պան մա նը և  մի ջազ գա յին հան-
րութ յան կող մից դրանց մշտա դի-
տարկ մա նը։ Այս կոն տեքս տում, 
խոս քը վե րա բե րում է մաս նա վո րա-
պես՝ բժշկա կան հաս տա տութ յուն-
նե րի չթի րա խա վոր ման, այդ թվում՝ 
ծննդատ նե րի, խա ղաղ բնակ չութ-
յան շրջա նում վի րա վոր նե րի տար-
հան ման և չ թի րա խա վոր մա ն և  այլ 
կար ևոր հար ցե րին, ո րոնք կար գա-
վոր վում է մի ջազ գա յին մար դա սի-
րա կան օ րեն քով12: 

Խնդ րի մյուս հար թութ յունը վե-
րա բե րում է տե ղա հանվածների և 

 պա տե րազ մա կան գոտում բնա-  
կ վող նե րի ա ռող ջության և մաս նա-
վո րա պես՝ կա նանց ու աղ ջիկ նե րի 
սե ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ի րաց ման 
ե րաշ խիք նե րի ստեղծ մա նը պե-
տութ յան, այդ թվում՝ ըն դու նող պե-
տութ յան կող մից։ 

Բժշ կա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
վրա հար ձա կում նե րը տա րած ված 
պրակ տի կա են պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ: 
Այս պես,   Կո սո վո յի հիմ նա կան հի-
վան դա նո ցը 1992թ ., ռմբա կոծ վել 
է ա վե լի քան 100 ան գամ: Human 
Rights Watch մի ջազ գա յին կազ մա-
կեր պութ յու նը, անդ րա դառ նա լով 
Շ րի   Լան կա յում քա ղա քա ցիա կան 
պա տե րազ մի ժա մա նակ բժշկա-
կան հաս տա տու թուն նե րի ռմբա կո-
ծութ յա նը, այն դի տար կում է որ պես 
պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծութ-
յուն13: 
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2012-2014թթ. ԿԽՄԿ-ն 11 կոնֆ լիկ-
տա յին շրջան նե րում ար ձա նագ րել 
է բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
թի րա խա վոր ման 2398 մի ջա դեպ14: 

Բժշկական հաստատություն
ների չթիրախավորումը պա-
տե րազմ նե րի ժա մա նակ հան-  
 դի սա նում  է մի ջազ գա յին մար դա- 
 սի րա կան օ րեն քով ան թույ լատ րե-
լի, ո րը կար գա վոր վում է ժնևյան 
չոր րորդ կոն վեն ցիա յով 1949թ.-ից 
ի վեր, և  ո րը վա վե րաց րել է 196 
պե տութ յուն, այդ թվում՝ Ադր բե-
ջա նը15:   Մինչ դեռ 44-օր յա պա տե-
րազ մի ըն թաց քում Ադր բե ջա նը 
թի րա խա վո րել է բժշկա կան հաս-
տա տութ յուն նե րը և  նաև խա ղաղ 
բնակ չութ յա նը:   Մի ջազ գա յին մար-
դա սի րա կան ի րա վուն քի տե սանկ-
յու նից այս դեպ քե րը ոչ միայն հան-
դի սա նում են ան թույ լատ րե լի, այլ 
պետք է խստա գույն գնա հա տա-
կա նի ար ժա նա նան մի ջազ գա յին 
հան րութ յան կող մից, ո րը սա կայն 
պա տե րազ մից ա միս ներ անց չի 
տվել այս ա մե նին ոչ մի գնա հա տա-
կան: 

  Պա տե րազ մա կան և  հետ պա - 
տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե րում 
պե տութ յուն նե րը պետք է հա վա-
տա րիմ լի նեն մար դու ի րա վունք-
նե րի ո լոր տում ստանձ նած ի րենց 
պար տա վո րութ յուն նե րին, ինչ պես 
ի րենց ի րա վա սութ յան, այն պես էլ 
ար տա տա րած քա յին ի րենց վե-

14. Տես՝ https://bit.ly/3tCoxh7
15. Տես՝ https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/380
16. Տես՝ Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, General Recommendation No. 30: Women 
in Conflict Prevention, Conflict and Post-Conflict Situations, para. 8, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/30 (2013) 
17. Տես՝ http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/State_of_World_Population_2015_EN.pdf

րահս կո ղութ յան ներ քո գտնվող ան-
ձանց նկատ մամբ16: 

  Կա նանց և  աղ ջիկ նե րի սե ռա կան 
և  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-
յան ի րա վուն քի ի րաց ման ե րաշ-
խիք նե րի ա պա հո վու մը պա տե րազ-
մա կան և  հետ պա տե րազ մա կան 
ի րա վի ճակ նե րում կար ևոր նա խա-
պայ ման է բնակ չութ յան սո ցիա-
լա կան պաշտ պա նութ յան շրջա-
նակ նե րում:   Պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում և 
դ րա նից հե տո շատ կա նայք և  աղ-
ջիկ ներ ու նե նում են սե ռա կան և 
 վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-
յան ի րա վուն քի ի րաց ման մար-
տահ րա վեր ներ, այդ թվում՝ ման-
կա բար ձա կան և  գի նե կո լո գիա կան 
ա ջակ ցութ յուն հղիութ յան և ծնն-
դա բե րութ յան ըն թաց քում, հղիութ-
յան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
հա սա նե լիութ յուն, հա կա բեղմ նա-
վոր ման և  դաշ տա նա յին հի գիե նա-
յի ա պա հով ման մի ջոց նե րի հա սա-
նե լիութ յուն:   Մինչ դեռ ի րա կա նում, 
շատ կա նայք և  աղ ջիկ ներ, ամ բողջ 
աշ խար հում զրկված են լի նում այդ 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ-
յու նից պա տե րազ մի ըն թաց քում և 
դ րա նից հե տո17։

44-օր յա պա տե րազ մի հետ ևան-
քով Ար ցա խից տե ղա հան ված և 
 պա տե րազ մի ըն թաց քում Ար ցա-
խում բնակ վող կա նայք և  աղ ջիկ նե-
րը ևս  բախ վել են այս մար տահ րա-



13

վեր նե րին:

ՄԱԿ-ի   Կա նանց նկատ մամբ 
խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե-
րի վե րաց ման   Կո մի տեն կոչ 
է ա նում պա տե րազ մա կան և 
 հետ պա տե րազ մա կան ճգնա ժա մե-
րի ըն թաց քում ձեռ նար կել մի ջոց ներ 
հաս ցեագ րե լու հա մա կար գա յին 
ան հա վա սա րութ յու նը, ո րը հան-
գեց նում է կա նանց ի րա վունք նե րի 
ոտ նա հա րում նե րին, ար ձա գան քել 
կա նանց ա ռանձ նա հա տուկ կա-
րիք նե րին և  կան խար գե լել դրանց 
ա ռա ջա ցու մը18: 

ՄԱԿ-ի   Կա նանց նկատ մամբ 
խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե-
րաց ման   Կո մի տեի Գլ խա վոր հանձ-
նա րա րա կան N30ը, ո րը պար տա-
վո րեց նում է պե տութ յուն նե րին 
հար գել, պաշտ պա նել և  ի րաց նել 
կա նանց ի րա վունք նե րը և  ա պա հո-
վել գեն դե րա յին հա վա սա րութ յուն 
կոնֆ լիկտ նե րի ժա մա նակ, հստակ 
նշում է, որ ՄԱԿ-ի   Կա նանց նկատ-
մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե-
րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիան 
շա րու նա կում է կի րառ վել պա տե-
րազմ նե րի ըն թաց քում և դ րա նից 
հե տո ևս: Այն նաև անդ րա դառ նում 
է պե տութ յան պար տա վո րութ յուն-
նե րին (due diligence obligation)՝ պա-
տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու 
բո լոր այն ոչ պե տա կան դե րա կա-
տար նե րին, ով քեր կա նանց դեմ 
հան ցա գոր ծութ յուն են կա տա րել19: 

18. Տես՝ CEDAW Committee, Gen. Recommendation No. 30, supra note 15, para. 79. 
19. Տես՝ CEDAW Committee, Gen. Recommendation No. 30, supra note 15, para. 15. 
20. Տես՝ CEDAW Committee, Gen. Recommendation No. 30, supra note 15, para. 26. 
21. Տես՝ http://www.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unwglobal-study-1325-2015.pdf. 

ՄԱԿ-ի   Կա նանց նկատ մամբ 
խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե-
րաց ման   Կո մի տեի ընդ հա նուր 
հանձ նա րա րա կան N30ը նաև նշում 
է, որ կա րիք կա հա մա ձայ նեց-
ված և  միաս նա կան մո տեց ման, 
ո րը կնպաս տի Անվ տան գութ յան 
խորհր դի կող մից «  Կա նայք, խա-
ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ յուն» 
(այ սու հետ՝ ԿԽԱ) օ րա կար գի շրջա-
նակ նե րում ՄԱԿ-ի   Կա նանց նկատ-
մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե-
րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա յի 
լայն կի րառ մա նը20: 

ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան խորհր-
դի 1325 հռչա կագ րի կի րառ ման 
գլո բալ ու սում նա սի րութ յու նը ևս 
 կար ևո րում է այս ա ռա ջար կը և 
 կոչ ա նում մե ծաց նել փոխ կապ-
վա ծութ յու նը ԿԽԱ օ րա կար գի և 
 մար դու ի րա վունք նե րի առ կա մե-
խա նիզմ նե րի միջև, ինչ պես օ րի-
նակ՝   Կա նանց նկատ մամբ խտրա-
կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 
կոն վեն ցիան և   Մար դու ի րա վունք-
նե րի խոր հուր դը և դ րա մե խա-
նիզմ նե րը21։ 

  Խո սե լով պե տութ յան կող մից սո-
ցիա լա կան պաշտ պա նության 
ե րաշ խիք նե րի մա սին՝ կար ևոր 
է ա ռանձ նաց նել սե ռա կան և 
 վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ-
յան ա պա հո վու մը պա տե րազ մի 
ժա մա նակ և  պա տե րազ մից հե տո, 
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ո րը ոչ միայն հու մա նի տար ա ջակ-
ցութ յան կար ևոր ե րաշ խիք նե րից 
է, այլ նաև մար դու ի րա վունք նե-
րի ի րաց ման կար ևոր նա խա պայ-
ման22: 

  Ման կա բար ձա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը հղի 
կա նանց հա մար, հա կա բեղմ նա վո-
րիչ մի ջոց նե րի, անվ տանգ հղիութ-
յան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
հա սա նե լիութ յու նը, դաշ տա նա յին 
հի գիե նա յի մի ջոց նե րի ա պա հո-
վու մը և  սե ռա կան բռնութ յան են-
թարկ ված կա նանց ու աղ ջիկ նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը թերևս ա ռաջ-
նա յին խնդիր ներ են, ո րոնք պետք 
է հաս ցեագր վեն հու մա նի տար 
ա ջակ ցութ յու նը մա տու ցե լիս և  ար-
ժա նա նան պե տութ յան կող մից 
պաշտ պա նութ յան հստակ մե խա-
նիզմ նե րի ներդր մա նը: 

ՄԱԿ-ի տնտե սա կան, սո ցիա լա-
կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի 
կո մի տեն ճա նա չել է, որ հա կա մար-
տութ յուն նե րից տու ժած կա նայք 
և  աղ ջիկ նե րը ան հա մա չա փո րեն 
կա րող են տու ժել ի րա վունք նե րի 
ոտ նա հա րում նե րից և  կոչ է ա րել 
պե տութ յուն նե րին ձեռ նար կել մի-
ջոց ներ, ե րաշ խա վո րե լու ոչ խտրա-
կան և  ի րա կան հա վա սա րութ-
յուն (substantive equality), և նման 
մի ջոց նե րը պետք է ճա նաչ վեն և 
 կի րառ վեն՝ մեղ մե լու փոխ հատ վող 
(ին տեր սեկ ցիո նալ) խտրա կա նութ-

22. Տես՝ https://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/GLP_GA_SRHR_FS_0817_Final_Web.pdf
23. Տես՝ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 22 (2016) on the Right to sexual 
and reproductive health, para. 30, U.N. Doc. E/C.12/GC/22 (2016) 
24. Տես՝ www.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf.
25. Տես՝ https://www.refworld.org/pdfid/59c383034.pdf

յան դրսևո րում նե րի ազ դե ցութ յու նը 
սե ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ի րաց ման 
վրա23:

  Կար ևոր մար տահ րա վեր է նաև 
կա նանց ու աղ ջիկ նե րի պաշտ-
պա նութ յու նը և  կան խար գե լու մը 
սեռական բռնությունից։ ՄԱԿ-ի 
Անվ տան գութ յան խորհր դի 1325 
հռչա կագ րի կի րառ ման գլո բալ ու-
սում նա սի րութ յու նը վկա յում է, որ 
մեծ թվով կա նայք ու աղ ջիկ ներ, 
ո րոնք  պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում 
են թարկ վում են սե ռա կան բռնութ-
յան, չեն հա ղոր դում ի րենց հետ տե-
ղի ու նե ցած բռնութ յու նը, ո րով հետև 
«… չ կան հա սա նե լի ծա ռա յութ-
յուն ներ կամ մի ջոց ներ անվ տանգ 
ձևով հա ղոր դում տա լու հա մար, 
ստա նա լու ա ջակ ցութ յուն և  ար ժա-
նա պա տիվ վե րա բեր մունք»24: Այս 
պա րա գա յում կար ևոր են նաև մաս-
նա գետ նե րի վե րա պատ րաս տում-
նե րը, ո րոնք  կար ձա գան քեն սե ռա-
կան բռնութ յան դեպ քե րին: Ի լրումն՝ 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ-
յու նից բա ցի, ար դա րա դա տութ յան 
մատ չե լիութ յու նը ևս  կար ևոր մար-
տահ րա վեր է սե ռա կան բռնութ յան 
դեպ քե րի բա ցա հայտ ման տե սանկ-
յու նից:   Հա կա մար տութ յան գո տում 
խա ղա ղա պահ նե րի առ կա յութ յու նը 
մեկ այլ մար տահ րա վեր է սե ռա կան 
բռնութ յան տե սանկ յու նից25, ին չի 
կա պակ ցութ յամբ պետք է ստեղ ծել 
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մո նի թո րին գա յին լրա ցու ցիչ մե խա-
նիզմ ներ, որ պես զի կան խար գել-
վեն խա ղա ղա պահ կոն տին գեն տի 
կող մից սե ռա կան բռնութ յան և  
ոտնձ գութ յուն նե րի դեպ քե րը: Ըն-
դու նող եր կի րը տե ղա հան ված նե-
րին տրա մադր վող կա ցա րան նե-
րում, ճամ բար նե րում պար տա վոր է 
ա պա հո վել պատ շաճ պայ ման ներ, 
այդ թվում՝ բա վա րար թվով սան հա-
գույց ներ և  լո գախ ցիկ ներ, ա ռան-
ձին ննջա րան ներ26, ո րոնք կկան-
խար գե լեն սե ռա կան բռնութ յու նը: 
  Հա յաս տան յան կա ցա րան նե րում, 
որ տեղ բնակ վում են տե ղա հան-
ված ըն տա նիք նե րը, բա ցա կա յում 
են պատ շաճ պայ ման ներ, ո րոնք 
կե րաշ խա վո րեն կա նանց և  աղ ջիկ-
նե րի պաշտ պա նութ յու նը սե ռա կան 
բռնութ յու նից: 

ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան խոր-
հուր դը ԿԽԱ օ րա կար գի վե րա բեր-
յա լ ըն դու նել է մի քա նի հռչա կագ-
րեր, ո րոնք միա սին ամ բող ջաց նում 
են այն մար տահ րա վեր նե րի ար-
ձա գան քը, ո րոնց հետ բախ վում 
են կա նայք պա տե րազ մա կան և 
 հետ պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ-
նե րում27: 

ԿԽԱ-ի օ րա կար գը կար ևո րում 
է նաև սե ռա կան բռնութ յան կան-
խար գե լու մը և  ճա նա չում է բռնա-

26. Տես՝ https://www.unicef.org/rosa/stories/when-going-bathroom-takes-courage 
27. Տես՝ S.C. Res. 1325, U.N. Doc. S/RES/1325 (2000); S.C. Res. 1820, U.N. Doc. S/RES/1820 (2008); S.C. Res. 1888, U.N. 
Doc. S/RES/1888 (2009); S.C. Res. 1889,
U.N. Doc. S/RES/1889 (2009); S.C. Res. 1960, U.N. Doc. S/RES/1960 (2010); S.C. Res. 2106, U.N. Doc. S/RES/2106 
(2013); S.C. Res. 2122, U.N. Doc. S/RES/2122
(2013); S.C. Res. 2242, U.N. Doc. S/RES/2242 (2015).
28. Տես՝ http://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/rapeweaponwar.aspx. 
29. Տես՝ https://www.guttmacher.org/gpr/2017/02/state-crisis-meeting-sexual-and-reproductive-health-needs-
women-humanitarian-situations

բա րութ յու նը, որ պես պա տե րազ մա-
կան զենք28: 

  Սե ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ի րա-
ցու մը են թադ րում է մի շարք ծա-
ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յուն, 
ինչ պես օ րի նակ՝ մաքուր ջրի և
հիգիենայի միջոցների առկա
յություն, հակաբեղմնավորիչ
միջոցների հասանելիություն,
ծննդօգնության պատշաճ կազ
մակերպում: Ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գի և  ա վե լի լայն են թա-
կա ռուց վածք նե րի գոր ծու նեութ յան 
սահ մա նա փա կու մը պա տե րազ մի 
ժա մա նակ խո չըն դո տում է սե ռա-
կան և  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջութ յան և  ի րա վունք նե րի լիար ժեք 
ի րաց մա նը հա կա մար տութ յուն նե-
րից տու ժած կա նանց և  աղ ջիկ նե րի 
հա մար29: 

Այս պի սով, մի ջազ գա յին ի րա-
վա կան նոր մե րը հստակ ամ րագ-
րում են կա նանց ու աղ ջիկ նե րի 
սե ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ի րաց-
ման ե րաշ խիք նե րի ա պա հով ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը հա կա մար-
տող կող մե րի կող մից և  կար ևո րում 
դրանց պաշտ պա նութ յու նը ինչ պես 
պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի ժա մա նակ, այն պես էլ դրա նից 
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հե տո: 

Ադր բե ջա նի հար ձակ ման ա ռա-
ջին օ րից՝ 2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից 
մինչև հրա դա դա րի հաս տա տու մը՝ 
2020թ. նո յեմ բե րի 10-ը, ադր բե ջա-
նա կան զին ված ու ժե րը թի րա խա-
վո րել են քա ղա քա ցիա կան ան ձանց 
և  են թա կա ռուց վածք ներն ինչ պես 
  Լեռ նա յին   Ղա րա բա ղում, այն պես էլ 
  Հա յաս տա նում:

  Պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին օ րը՝ 
սեպ տեմ բե րի 27-ին, Ադր բե ջա նի 
կրա կից վի րա վոր ված հղի կի նը հա-
ջորդ օ րը հրա տապ ծննդա բե րել է30: 

  Կա նանց վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վուն քի մեկ այլ ոտ նա հա րում 
է հոկ տեմ բե րի 7-ին Ս տե փա նա-
կեր տի ա պաս տա րա նում կնոջ 
ծննդա բե րութ յու նը, ո րը տե ղի է 
ու նե ցել ադր բե ջա նա կան ին տեն-
սիվ հրթի ռա կո ծութ յան ներ քո31: Հր-
թի ռա կո ծութ յան ժա մա նակ կնոջն 
ուղ ղա կի չեն կա րո ղա ցել տե ղա-
փո խել ծննդա տուն, որ տեղ կի նը և 
 նո րա ծի նը կստա նա յին պատ շաճ 
մաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ յուն:

44-օր յա պա տե րազ մի ըն թաց-
քում Ադր բե ջա նի կող մից թի րա-
խա վոր վել են ոչ միայն խա ղաղ 
բնակ չութ յու նը, այլ նաև քա ղա-
քա ցիա կան են թա կա ռուց վածք-
նե րը: Այս պես, հոկ տեմ բե րի 28-ին, 
Ադր բե ջա նի զին ված ու ժերն օր-
վա ըն թաց քում բազ մա թիվ ան-
գամ ռմբա հա րել և հր թի ռա կո ծել 

30. Տես՝ https://bit.ly/3sxByYd
31. Տես՝ https://lurer.com/?p=388496&l=am
32. Տես՝ https://bit.ly/3izSR7i

են Ար ցա խի   Հան րա պե տութ յան 
մայ րա քա ղաք Ս տե փա նա կեր-
տը և  մե ծութ յամբ երկ րորդ քա ղաք 
  Շու շին։   Հար ված ներ են հասց վել 
քա ղա քի բնա կե լի թա ղա մա սե րին 
և  քա ղա քա ցիա կան են թա կա ռուց-
վածք նե րին, այդ թվում՝ Ս տե փա-
նա կեր տի ծննդա տա նը:   Խա ղաղ 
բնակ չութ յան շրջա նում ե ղել են զո-
հեր և  վի րա վոր ներ32: 

Այս պա տե րազ մա կան հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րը, ո րոնք մի ջազ գա-
յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի և 
 սո վո րու թա յին ի րա վուն քի կո պիտ 
խախ տում են, հստա կո րեն ցույց 
են տա լիս, որ Ար ցա խում Ադր բե-
ջա նի թի րա խը ժո ղո վուրդն է՝ նո-
րա ծին ներ, մայ րեր, տա րեց ներ: Եվ 
այս տե սանկ յու նից միջազգային
հանրությունը պետք է խիստ
գնահատականտաԱդրբեջանի 
 կող մից ի րա կա նաց ված հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րին: 

  Խո սե լով Ար ցա խից տե ղա հան-
ված ներ ըն դու նող պե տութ յան ար-
ձա գան քի մա սին՝  հարկ է նշել, որ 
սեպ տեմ բե րի 30-ին ՀՀ ա ռող ջա-
պա հութ յան նա խա րա րի հանձ-
նա րա րութ յամբ Ար ցա խից ժա-
մա նա կա վո րա պես   Հա յաս տան 
տե ղա փոխ ված ան ձինք ամ բու լա-
տոր բժշկա կան օգ նութ յան և ծնն-
դօգ նութ յան անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում պետք է դի մեին «  Սուրբ 
Գ րի գոր   Լու սա վո րիչ» բժշկա կան 
կենտ րո նի պո լիկ լի նի կա և ծնն դա-
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տուն, որ տեղ անվ ճար կսպա սարկ-
վեին և  կօգտ վեին ծա ռա յութ յուն նե-
րից: 

  Հոկ տեմ բե րի 2-ին Ա ռող ջա պա-
հութ յան նա խա րա րութ յան ա ռա-
ջար կով` «  Պե տութ յան կող մից 
ե րաշ խա վոր ված անվ ճար և  ար-
տոն յալ պայ ման նե րով բժշկա կան 
օգ նութ յան և ս պա սարկ ման մա սին» 
կա ռա վա րութ յան N 318-Ն ո րոշ-
մամբ նոր կարգ է սահ ման վել, ըստ 
ո րի̀    Հա յաս տա նում կամ Ար ցա խում 
հայ տա րար ված ար տա կարգ ի րա-
վի ճակ նե րում կամ ռազ մա կան կամ 
ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի հետ ևան քով տու ժած ան ձանց 
հի վան դա նո ցա յին և  ամ բու լա տոր-
պո լիկ լի նի կա կան բժշկա կան օգ-
նութ յունն ու սպա սար կումն ի րա-
կա նաց վում են պե տութ յան կող մից 
ե րաշ խա վոր ված անվ ճար պայ-
ման նե րով:   Վեր ջին ներս օգտ վում են 
անվ ճար հի վան դա նո ցա յին բու ժօգ-
նութ յու նից, այդ թվում՝ նո րա գույն 
և  թան կար ժեք տեխ նո լո գիա նե րով 
մա տուց վող բժշկա կան օգ նութ յան 
և ս պա սարկ ման ծա ռա յութ յուն նե-
րից:   Տու ժած ան ձինք նաև անվ ճար 
պայ ման նե րով կա րող էին ա ռող-
ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման 
ծա ռա յութ յուն ներ ստա նալ ի րենց 
կող մից կա մա վոր ընտր ված ամ-
բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան կազ-
մա կեր պութ յու նում: Ի դեպ, տու ժած 
ան ձին տրա մադր վող պե տութ յան 
կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար 
պայ ման նե րով ամ բու լա տոր-պո-
լիկ լի նի կա կան բժշկա կան օգ նութ-

33. Տես՝ https://bit.ly/32zgqGo

յու նը և ս պա սար կու մը նե րա ռում 
են նաև լա բո րա տոր ախ տո րո շիչ 
գոր ծի քա յին հե տա զո տութ յուն նե րը 
և  դե ղե րի տրա մադ րու մը:   Տու ժա ծի՝ 
ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ-
թե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում 
հիմք է ըն դուն վում   Հա յաս տա նի 
  Հան րա պե տութ յան ոս տի կա նութ-
յան անձ նագ րա յին և  վի զա նե րի 
վար չութ յան տրա մադ րած ժա մա-
նա կա վոր փաս տա թուղ թը:

  Մինչ օրս սե ռա կան և 
 վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-
յան ի րա վուն քի ի րաց ման տե սանկ-
յու նից պե տութ յու նը ա ռաջ նա հեր-
թութ յուն է սահ մա նել հղիութ յան 
և ծնն դօգ նութ յան ե րաշ խիք նե րի 
ա պա հո վու մը, մնա ցած հար ցե րը 
չեն ստա ցել որ ևէ հա տուկ կար գա-
վո րում պա տե րազ մի ժա մա նակ և 
 պա տե րազ մից հե տո և  թողն ված են 
կնոջ անձ նա կան ռե սուրս նե րի վրա: 
2021թ.   Մար տի 11-ի կա ռա վա րութ-
յան նիս տում ո րոշ վեց, որ Ար ցախ-
յան պա տե րազ մում զա վակ կորց-
րած զույ գե րը ցան կութ յան դեպ քում 
կա րող են անվ ճար օգտ վել վե րար-
տադ րո ղա կան բուժ ծա ռա յութ յան 
ծրագ րից33: 

  Հու մա նի տար ա ջակ ցութ յան տե-
սանկ յու նից, ինչ պես մի ջազ գա յին 
կա ռույց նե րը, այն պես էլ տե ղա կան 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րը ա ջակ ցութ յուն տրա մադ-
րում են հիմ նա կա նում Ար ցա խից 
տե ղա հան ված կամ Ար ցա խում 
բնակ վող հղի նե րին և  նոր ծննդա-
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բե րած կա նանց, ինչ պես նաև 
տրա մադ րում են կա նանց ար ժա-
նա պատ վութ յան ա ռար կա ներ, ինչ-
պես օ րի նակ՝ մի ջա դիր ներ, ներք-
նա շոր:   Հու մա նի տար ա ջակ ցութ յան 
մա տուց ման շրջա նակ նե րում սե-

34. Տես՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=1896
35. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=18501
36. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=60503

ռա կան և  վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան պա րա գա նե րի չա-
փո րո շիչ ներ մշակ ված չեն ո՛չ պե-
տութ յան, ո՛չ հա սա րա կա կան կա-
ռույց նե րի կող մից:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔԸՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

ևԴՐԱՆԻՑՀԵՏՈ

Կր թութ յան ի րա վունքն ամ րագր-
ված է   Մար դու ի րա վունք նե րի հա-
մընդ հա նուր հռչա կագ րի 26-րդ 
 հոդ վա ծով34, ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան, 
սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա-
վունք նե րի մի ջազ գա յին դաշ նագ-
րի35 13-րդ  հոդ վա ծով, ինչ պես նաև 
մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա-
յին այլ փաս տաթղ թե րում: ՄԱԿ-ի 
Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա-
սին կոն վեն ցիա յի36 28-րդ և 29-րդ 
 հոդ ված նե րը նույն պես ճա նա չում 
են հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե-
րի հի ման վրա կրթութ յան ի րա վուն-
քի ի րա կա նա ցու մը: 

Կր թութ յան ի րա վուն քը հան դի-
սա նում է կար ևոր նա խա պայ ման 
մար դու հիմ նա րար ի րա վունք նե րի 
և  ա զա տութ յուն նե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար։ 

Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և 
մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա-
սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 13-
րդ  հոդ վա ծով սահ ման ված է՝ կր-
թութ յու նը պետք է ուղղ ված լի նի 
մարդ կա յին ան հա տի և ն րա ար-
ժա նա պատ վութ յան գի տակց ման 
լիա կա տար զար գաց մա նը և  պետք 
է ամ րապն դի հար գան քը մար դու 
ի րա վունք նե րի և  հիմ նա րար ա զա-
տութ յուն նե րի նկատ մամբ: Կր թութ-
յու նը բո լո րին պետք է հնա րա-
վո րութ յուն ըն ձե ռի արդ յու նա վետ 
մաս նակ ցութ յուն ու նե նալ ա զատ 
հա սա րա կութ յա նը՝ նպաս տե լու բո-
լոր ազ գե րի և  ռա սա յա կան, էթ-
նի կա կան կամ կրո նա կան բո լոր 
խմբե րի միջև փո խըմբռն մա նը, 
հան դուր ժո ղա կա նութ յանն ու բա-
րե կա մութ յա նը և  ա ջակ ցե լու խա-
ղա ղութ յան պահ պան մա նը: 
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Երբ հա կա մար տութ յուն նե րը 
հան գեց նում են ռե սուրս նե րի սահ-
մա նա փակ ման, պե տութ յու նը պար-
տա վոր է ա պա հո վել կրթա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի մատ չե լիութ-
յու նը, ո րա կը հատ կա պես խո ցե լի 
խմբե րի հա մար: 

Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցիա յի 28-րդ  հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ 

1. Մաս նա կից պե տութ յուն նե րը ճա-
նա չում են ե րե խա յի կրթութ յան 
ի րա վուն քը, և  հա վա սար հնա րա վո-
րութ յուն նե րի հի ման վրա այդ ի րա-
վուն քի ի րա կա նաց մանն աս տի ճա-
նա բար հաս նե լու հա մար նրանք, 
մաս նա վո րա պես.

(ա) մտցնում են պար տա դիր և  
անվ ճար տար րա կան կրթութ-
յուն,

(բ) խրա խու սում են միջ նա-
կարգ կրթութ յան տար բեր ձե-
վե րի, նե րառ յալ ընդ հա նուր և 
 մաս նա գի տա կան կրթութ յան 
զար գա ցու մը, ա պա հովում են 
դրանց մատ չե լիութ յու նը բո-
լոր ե րե խա նե րի հա մար և 
 ձեռ նար կում են այն պի սի անհ-
րա ժեշտ մի ջոց ներ, ինչ պի սիք են 
անվ ճար կրթութ յուն տրա մադ-
րե լը և  կա րի քի դեպ քում ֆի նան-
սա կան օգ նութ յուն ցույց տա լը,

(գ) բո լոր հա մա պա տաս խան մի-
ջոց նե րով ա պա հո վում են բարձ-
րա գույն կրթութ յան մատ չե-

37. Տես՝ https://www.un.org/press/en/2003/sc7908.doc.htm
38. Տես՝ https://www.globalpartnership.org/blog/role-education-women-and-girls-conflict-and-post-conflict-
countries

լիութ յու նը՝ ըստ յու րա քանչ յու րի 
ըն դու նա կութ յուն նե րի,

2.   Մաս նա կից պե տութ յուն նե րը 
խթա նում և խ րա խու սում են մի-
ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յու-
նը կրթութ յա նը վե րա բե րող հար-
ցե րով, մաս նա վո րա պես, ամ բողջ 
աշ խար հում տգի տութ յան և  անգ-
րա գի տութ յան վե րաց մա նը և 
 գի տա տեխ նի կա կան գի տե լիք նե րի 
և  ու սուց ման ժա մա նա կա կից մե-
թոդ նե րի մատ չե լիութ յան հեշ տաց-
մա նը նպաս տե լու նպա տա կով: Այդ 
կա պակ ցութ յամբ հա տուկ ու շադ-
րութ յուն է դարձ վում զար գա ցող 
երկր նե րի կա րիք նե րին:

ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան խոր-
հուրդն ար ձա նագ րել է, որ կա
նայք ու աղջիկներն ի համե
մատություն տղամարդկանց
ու տղաների՝ անհամաչափ են
տուժում պատերազմական և
հետպատերազմական իրավի
ճակներից37:   Հա մա ձայն ՄԱԿ-ի 
  Փախս տա կան նե րի հար ցե րով գե-
րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա-
սեն յա կի տվյալ նե րի  ՝ աղջիկները
բախվում են լրացուցիչ խոչըն
դոտների իրենց կրթական իրա
վունքն իրացնելիս ավելի, քան 
տղա նե րը, ին չը պայ մա նա վոր ված 
է գեն դե րա յին ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րով38: 

  Պա տե րազ մա կան և  հետ պա- 
 տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե րում 
աղ ջիկ նե րը զրկվում են կրթութ յան 
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ի րա վուն քից՝ իրենց ընտանիքի
կրտսեր երեխաների խնամքը
ստանձնելու, վաղ ամուսնութ
յունների, սեռական բռնության
ենթարկվելու ռիսկի առկայութ
յան և ընտանիքը եկամտով
ապահովելուանհրաժեշտությու
նիցելնելով39: Ս րանք կար ևոր գոր-
ծոն ներ են, ո րոնք պետք է հաշ վի 
առն վեն ըն դու նող երկ րի կող մից և 
 հաս ցեագր վեն, որ պես զի բա ցառ-
վի աղ ջիկ նե րի՝ կրթութ յու նից դուրս 
մնա լու վտան գը: 

44 օր մղվող պա տե րազ մում Ադր-
բե ջա նի ագ րե սիա յի  հետ ևան քով 
թի րա խա վոր վե լեն նաև Ար ցա խի 
կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րը, 
ո րով և խախտ վել է շուրջ 33.000
մարդուկրթությանիրավունքը:

Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րը 
հրթի ռահ րե տա նա յին հար ված-
ներ են հասց րել խիտ բնա կեց ված 
հատ ված նե րին՝ նե րառ յալ դպրոց-
նե րին և  նա խադպ րո ցա կան կրթա-
կան հաս տա տութ յուն նե րին, այդ 
իսկ պատ ճա ռով բո լոր կրթա կան 
հաս տա տութ յուն նե րը փակ են ե ղել 
ա նո րոշ ժա մա նա կով, ուս տի, ու-
սա նող նե րը և դպ րո ցա կան նե րը 
զրկված են ե ղել կրթութ յու նից, իսկ 
աշ խա տա կազ մը՝ աշ խա տան քից:

Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րը գոր-
ծել են խա ղաղ բնակ չութ յան դեմ և 
 հե տապն դել են խա ղաղ բնակ չութ-
յան ա ռող ջութ յա նը վնա սե լու նպա-
տակ, ո րոնց մեջ մտնում են նաև 

39. Տես՝ https://www.globalpartnership.org/blog/role-education-women-and-girls-conflict-and-post-conflict-
countries

ե րե խա նե րը:

Ար ցա խի   Հան րա պե տութ յան   Մար - 
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
գրա սեն յա կի կող մից ներ կա յաց-
րած՝ Ար ցա խի   Հան րա պե տութ յան 
դեմ Ադր բե ջա նի հար ձա կում նե րից 
տու ժած ե րե խա նե րի ի րա վունք նե-
րի մա սին հա տուկ զե կույ ցի հա մա-
ձայն՝ 71 դպրոց և 14 նա խադպ րո-
ցա կան հաս տա տութ յուն, այդ թվում 
Ս տե փա նա կեր տի թիվ 4 և  թիվ 10 
դպրոց նե րը,   Հադ րու թի,   Շու շիի, Այ-
գես տա նի,   Մա տա ղի սի դպրոց նե րը 
կրել են նյու թա կան վնաս ներ Ադր-
բե ջա նի հրե տա կո ծութ յուն նե րից, 
հրթի ռա յին և  օ դա յին հար ված նե-
րից:

Ադր բե ջա նի հար ված նե րի հետ-
ևան քով փակ վել են բո լոր 220 
դպրոց ներն ու 58 մա կա պար տեզ-
նե րը:   Հետ ևա բար, Ար ցա խի թվով 
23978 ե րե խա ներ զրկվել են կրթութ-
յան ի րա վուն քից, դպրոց հա ճա խե-
լու հնա րա վո րութ յու նից, իսկ 4036 
ե րե խա ներ՝ նա խադպ րո ցա կան 
կրթութ յուն ստա նա լու հնա րա վո-
րութ յու նից:

  Հարկ է նշել, որ թի րա խա-
վոր ված են ե ղել ոչ միայն Ար-
ցա խի   Հան րա պե տութ յան տա-
րած քում գտնվող կրթա կան 
հաս տա տութ յուն ներն, այլև 
  Հա յաս տա նի   Հան րա պե տութ յան 
  Գե ղար քու նի քի մար զի   Սոթք և   Կութ 
հա մայնք նե րում գտնվող միջ նա-
կարգ դպրոց նե րը: 



21

ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա-
կույ թի և ս պոր տի նա խա րար Ա րա-
յիկ   Հա րութ յուն յա նի 2020թ . սեպ-
տեմ բե րի 27-ի հայ տա րա րութ յան 
հա մա ձայն՝ ռազ մա կան դրութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված, սահ մա նա մերձ 
բնա կա վայ րե րի ու սում նա կան հաս-
տա տութ յուն նե րը ան ցում են կա-
տա րել հե ռա վար ու սուց ման40:

  Պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կով 
պայ մա նա վոր ված՝ ՀՀ կրթութ յան, 
գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր-
տի նա խա րա րութ յու նը (այ սու-
հետ՝ ԿԳՄՍՆ),   Հան րա պե տա կան 
և   Տա րած քա յին ման կա վար ժա-
հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան 
կենտ րոն նե րի հետ հա մա տեղ, հո-
գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան ծա ռա-
յութ յուն ներ է կազ մա կեր պել այն 
ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնք ու նեն 
դրա կա րի քը, այս պի սով գոր ծար կել 
է անվ ճար թեժ գիծ՝ խո ցե լի խմբե-
րում գտնվող ե րե խա նե րի և ն րանց 
ըն տա նիք նե րի ա րագ ար ձա գան-
քե լու, ուղ ղոր դե լու կամ հո գե բա նա-
կան ծա ռա յութ յուն տրա մադ րե լու 
նպա տա կով։

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կրթութ յան մի ջազ-
գա յին բյու րո յի խորհր դի նիս տի ըն-
թաց քում խոր հուր դը նա խա գա հող 
ՀՀ ԿԳՄՍ-ն  հան դես է ե կել հայ տա-
րա րութ յամբ՝ նշե լով 2020 թվա կա-
նի սեպ տեմ բե րի 27-ից Ար ցա խի 
և Ադր բե ջա նի միջև շփման գծի 
ամ բողջ եր կայն քով Ադր բե ջա նի 
զին ված ու ժե րի ագ րե սիվ գոր ծո-
ղութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք թի րա-

40. Տես՝ https://escs.am/am/news/7227
41. Տես՝ https://escs.am/am/news/7253

խա վո րել են նաև խա ղաղ բնա կա-
վայ րե րը:ՅՈՒՆԵՍԿՕնկոչէարել
Ադրբեջանինզերծմնալերեխա
ների, ուսուցիչների, կրթական
անձնակազմի կամ դպրոցների
վրա ցանկացած հարձակումից
կամվնասհասցնելուց՝ապահո
վելկրթությանիրավունքը«Անվ-
տանգ դպրոց նե րի հռչա կագ րի» 
սկզբունք նե րի հի ման վրա և դ րա 
ու ղե ցույց նե րին հա մա հունչ: Նշ ված 
փաս տաթղ թե րը սահ մա նա փա կում 
են դպրոց նե րի և  հա մալ սա րան նե րի 
օգ տա գոր ծու մը ռազ մա կան նպա-
տակ նե րով և  հոր դո րում ու ժե ղաց-
նել կրթութ յան պաշտ պա նութ յու-
նը հար ձա կում նե րից, ինչ պես նաև 
ա պա հո վել անվ տանգ կրթութ յան 
շա րու նա կա կա նութ յու նը զին ված 
ընդ հա րում նե րի ըն թաց քում41:

ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից ըն-
դուն ված ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ՀՀ-ը 
100 տո կոս փոխ հա տու ցում տրա-
մադ րեց պա տե րազ մի մաս նա-
կից ու սա նող նե րին և  մար տա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի մաս նա կից նե-
րի ու սա նող զա վակ նե րին, կնո ջը 
կամ ա մուս նուն:   Հա մա ձայն ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան դեկ տեմ բե րի 10-ի 
նիս տում հաս տատ ված ո րոշ ման` 
ամ բող ջութ յամբ փոխ հա տուց վեց 
2020 թ. ա ռա ջին կի սամ յա կի ուս-
ման վար ձավ ճա րը: Ուս ման վար ձի 
փոխ հա տուց ման ո րոշ մամբ շա հա-
ռու կա րող են հան դի սա նալ առ կա և 
 հե ռա կա ու սուց մամբ վճա րո վի հա-
մա կար գում մի ջին մաս նա գի տա-
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կան ու սում նա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի, բու հե րի բա կա լավ րիա տի, 
մա գիստ րա տու րա յի, աս պի րան-
տու րա յի և կ լի նի կա կան օր դի նա-
տու րա յի սո վո րող նե րը: Այն ու սա-
նող նե րը, ո րոնք ար դեն վճա րել են 
ուս ման վար ձը, հա մա պա տաս խան 
չա փով վճա րած գու մա րը կփո-
խանց վի հա ջորդ կի սամ յակ, իսկ 
ա վար տա կան կուր սի ու սա նող նե րի 
վճա րած գու մա րը կվե րա դարձ վի:

  Վե րը նշված ո րո շումն ըն դու նե-
լուց հե տո տար բեր հա մալ սա րան-
ներ հայ տա րա րութ յուն ներ ա րե ցին՝ 
կապ ված ուս ման ա ռա ջին կի սամ-
յա կի վար ձավ ճար նե րը փոխ հա-
տու ցե լու մա սին, ինչ պես նաև դի-
մե լու ըն թա ցա կար գի մա սին:

ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա-
կույ թի և ս պոր տի նա խա րա-
րութ յու նը նաև հայ տա րա րեց, որ 
Ար ցա խից   Հա յաս տան տե ղա փոխ-
ված ե րե խա նե րի հա մար պա տե-
րազ մի ա ռա ջին օ րե րին ա պա-
հով վել է կրթա կան գոր ծըն թա ցի 
շարունակականությունը, քա նի 
որ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ի րա կա նաց վել է դպրո ցա կան նե րի 
հաշ վա ռում և կր թա կան կա րիք նե-
րի գնա հա տում:

  Հարկ է նշել, որ ե րե խա նե րը հնա-
րա վո րութ յուն են ու նե ցել հաշ վառ-
վե լու և  հա ճա խե լու ի րենց ժա մա-
նա կա վոր բնա կութ յան վայ րին մոտ 
դպրոց ներ, գոր ծըն թա ցը ա րագ է 
անց կաց վել, քա նի որ դպրոց նե րի 
վար չա կազ մե րից փաս տաթղ թեր 
չեն պա հան ջել, դեռ ա վե լին՝ նա խա-

րա րութ յու նը հաշ վի չի ա ռել դպրոց-
նե րի ծան րա բեռն վա ծութ յու նը:

Դպ րոց նե րին կցված բո լոր ե րե-
խա նե րը ստա ցել են անհ րա ժեշտ 
դա սագր քե րը, անհ րա ժեշ տութ-
յան դեպ քում՝ նաև գրե նա կան պի-
տույք ներ: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
հա յաս տան յան դպրոց նե րում պա-
տե րազ մի ողջ ըն թաց քում կրթութ-
յուն է ստա ցել ար ցախ ցի ե րե խա-
նե րի կե սից ա վե լին:

  Միև նույն ժա մա նակ, հենց նա-
խա րա րութ յու նից նշել էին, որ 2000-
ից ա վել ե րե խա ներ տեխ նի կա կան 
մի ջոց ներ չու նե նա լու պատ ճա ռով 
հե ռա վար անց կաց վող դա սե րին չեն 
մաս նակ ցել, նշյալ խնդի րը փոր ձել 
են լու ծել ա ռան ձին հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն ներ: 

Այս պի սով, ՀՀ կա ռա վա րութ յու-
նը վե րոնշ յալ ծրագ րե րի մի ջո ցով 
փոր ձել է ա պա հո վել տե ղա հան ված 
ան ձանց շա րու նա կա կան կրթութ-
յան ա պա հով ման հնա րա վո րութ-
յու նը, սա կայն բո լոր ծրագ րե րում 
բա ցա կա յում է գեն դե րա յին բա-
ղադ րի չը, ծրագ րե րը հաշ վի չեն առ-
նում տղա նե րի և  աղ ջիկ նե րի կար-
գա վի ճա կա յին տար բե րութ յուն նե րը 
և  այն ռիս կե րը, ո րոնք հան գեց նում 
են աղ ջիկ նե րի՝ կրթութ յու նից դուրս 
մնա լու գոր ծըն թա ցին: 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
ՌԱԶՄԱԿԱՆԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԺԱՄԱՆԱԿ

ևՏԱՐԱԾՔՈՒՄ

  Մի ջազ գա յին հու մա նի տար ի րա-
վուն քը մի շարք դրույթ ներ է պա-
րու նա կում, ո րոնք նե րա ռում են 
պե տութ յան պար տա վո րութ յու-
նը՝ ա պա հո վե լու սնունդ և բժշ կա-
կան պա րա գա ներ բնակ չութ յան 
հա մար (1949թ. օ գոս տո սի 12-ի 
  Քա ղա քա ցիա կան բնակ չութ յան 
պաշտ պա նութ յան մա սին Ժն-
ևի կոն վեն ցիա յի 55-րդ  հոդ ված), 
համաձայնելու բնակչության տար- 
հանման սխեմաներին, ե թե նրանք 
բա վա րար մի ջոց նե րով ա պա հով-
ված չեն (նույն կոն վեն ցիա յի հոդ-
ված 59), ա պա հո վել հու մա նի տար 
բեռ նե րի օ պե րա տիվ բա ժա նու մը 
(նույն կոն վեն ցիա յի հոդ ված 61) կամ 
ա պա հո վել, որ բնակ չութ յու նը ստա-
նա ան հա տա կան հու մա նի տար 
ա ջակ ցութ յուն, ո րոնք ու ղարկ վում 
են վեր ջին նե րիս (նույն կոն վեն ցիա-
յի հոդ ված 62):

Ինչ պես անդ րա դար ձել ենք վեր-
ևում, պա տե րազ մա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ժա մա նակ Տն տե սա-
կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին 
ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի դաշ-
նագ րով ա պա հով ված ի րա վունք-
նե րը չեն կա սեց վում, և  տա րած քը 
գրա ված պե տութ յու նը պար տա վոր 
է ա պա հո վել   Դաշ նագ րով ամ րագր-
ված նվա զա գույն ի րա վունք նե րը 

նույ նիսկ պա տե րազ մի ժա մա նակ, 
այդ թվում՝ նաև   Դաշ նագ րի 9-րդ 
 հոդ վա ծով ամ րագր ված սո ցիա լա-
կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը։

  Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան 
ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան տե-
սանկ յու նից կի րա ռե լի են մի ջազ գա-
յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի մի 
շարք կա նոն ներ։   Մաս նա վո րա պես, 
սովը,որպեսպատերազմիմիջոց
կիրառելը, ինչ պես նաև քա ղա քա-
ցիա կան բնակ չութ յան գո յատև ման 
հա մար խիստ անհ րա ժեշտ օբ-
յեկտ նե րի, նե րառ յալ  սննդամ թեր-
քի պա հեստ նե րի, տնա յին կեն դա-
նի նե րի և խ մե լու ջրի աղբ յուր նե րի 
ոչն չա ցու մը, ար գել ված է։ Այլ կերպ 
ա սած՝ բնակ չութ յան սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յու նը վե րա բե րում է 
ոչ միայն հա մա պա տաս խան ծա-
ռա յութ յուն նե րի տրա մադր մա նը, 
այլ նաև պա տե րազ մի վար ման 
կա նոն նե րին։ Այս հա մա տեքս-
տում կենտ րո նա կան հարց է դառ-
նում տար բե րա կու մը ռազ մա կան 
և  քա ղա քա ցիա կան օբ յեկտ նե րի 
միջև։

Ադր բե ջա նի սան ձա զեր ծած և 
44-օր տևած պա տե րազ մի ժա մա-
նակ Արցախի մոտ 90.000 բնա
կիչներ տեղահանվել են (զգալի
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մասըկանայք), կորց րել են ի րենց 
տու նը և  գույ քը: Վ նաս վել են մի 
շարք են թա կա ռուց վածք ներ։ Ադր-
բե ջա նը պա տե րազ մի ըն թաց քում 
հրե տա կո ծութ յուն ներն ի րա կա-
նաց րել է ա ռանց քա ղա քա ցիա-
կան և  ռազ մա կան օբ յեկտ նե րի 
միջև տար բե րակ ման։ Հ րե տա կոծ-
վել են ինչ պես բնա կե լի շեն քեր և 
 հի վան դա նոց ներ, այն պես էլ բնակ-
չութ յան գո յատև ման հա մար անհ-
րա ժեշտ են թա կա ռուց վածք ներ, 
մաս նա վո րա պես   Վար դե նիս-  Սոթք 
ավ տո ճա նա պար հը42, Ս տե փա նա-

42. Տես՝ https://www.azatutyun.am/a/30868643.html
43. Տես՝ https://www.youtube.com/watch?v=UhV0GA3lX6k
44. Տես՝ https://bit.ly/3sDoIHZ
45. Տես՝ https://bit.ly/2QHv2kr
46. Տես՝ https://bit.ly/3sDb8nQ

կեր տի կենտ րո նա կան շու կան43, 
խա նութ ներ և  պա հեստ ներ44, Ս տե-
փա նա կեր տի է լեկտ րա կա յա նը45և 
այլն։

Վերոնշյալ չտարբերակված և 
քաղաքացիական օբյեկտների թի- 
րախավորման հետևանքով Ստե- 
փանակերտի բնակչությունը մնա- 
ցել է հոսանքազրկված, սննդի 
սահմանափակ պաշարներով, իսկ  
բնակչության զգալի մասը ստիպ- 
ված է եղել լքել իրենց տները։

ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾԱՆՁԱՆՑՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

ՄԱԿ-ի տնտե սա կան, սո ցիա լա-
կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի 
կո մի տեն սո ցիա լա կան ա պա հո-
վութ յան ի րա վուն քի մա սին 19-րդ  
ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յու նում 
ար ձա նագ րել է, որ ա ռանձ նա հա-
տուկ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ-
նել այն հար ցին, որ պե տութ յան 
սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան հա-
մա կար գը պատ րաստ լի նի ար ձա-
գան քել ար տա կարգ ի րա վի ճակ-
նե րին, այդ թվում՝ պա տե րազ մին և 
 հետ պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ-

նե րին։  Պե տութ յու նը պար տա վոր է 
օգ տա գոր ծել ի րեն հա սա նե լի առ-
կա բո լոր մի ջոց նե րը սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան ի րա վուն քի նվա-
զա գույն մա կար դակ ա պա հո վե լու 
հա մար46։

 Հետ պա տե րազ մա կան շրջա նում 
ՀՀ և Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յան 
կող մից ի րա կա նաց վե ցին և  շա րու- 
 նա կում են իրականացվելմիշարք
սոցիալական աջակցության
ծրագրեր՝ տե ղա հան ված ան ձանց 
և  ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
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րին մաս նակ ցած զին ծա ռա յող նե-
րի ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման 
ուղ ղութ յամբ:  Կազ մա կերպ վեց ՀՀ 
տա րած քում Ար ցա խում հաշ վառ-
ված ան ձանց կեն սա թո շակ նե րի և 
ն պաստ նե րի վճա րու մը։ Ար ցա խից 
տե ղա հան ված ան ձանց հա մար ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան կող մից ի րա կա-
նաց վե ցին 5 սո ցիա լա կան ա ջակ-
ցութ յան ծրագ րեր, ո րոնք են թադ-
րում էին միան վագ  ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցութ յուն կամ կրած ծախ սե րի 
փոխ հա տու ցում։ Այս պես, Ար ցա-
խի բնա կիչ նե րին տրա մադր վեց 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա-
փով միան վագ օգ նութ յուն, Ադր-
բե ջա նի վե րահս կո ղութ յան տակ 
ան ցած հա մայնք նե րի բնա կիչ նե-
րին՝ 300,000 ՀՀ դրա մի չա փով, իսկ 
Ար ցա խի տա րած քում ան շարժ 
գույք կորց րած ան ձանց՝ 250.000 
ՀՀ դրա մի չա փով միան վագ օգ-
նութ յուն։ Ար ցա խի կամ Ադր բե ջա-
նի վե րահս կո ղութ յան տակ ան-
ցած տա րածք նե րի բնա կիչ նե րին 
հյու րըն կա լած ան ձանց կա տա րած 
ծախ սե րի հա մար տրա մադր վեց 
մաս նա կի փոխ հա տու ցում մի քա-
նի ա միս նե րի հա մար47։  Ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով 
վի րա վո րում ստա ցած ան ձանց ևս 
տ րա մադր վեց միան վագ ֆի նան-
սա կան ա ջակ ցութ յուն, ինչ պես նաև 
զին ծա ռա յող նե րի ա պա հո վագ-
րութ յան հա մա կար գի մի ջո ցով սո-
ցիա լա կան և բժշ կա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րի փոխ հա տու ցում։

 Թեև վե րոնշ յալ սո ցիա լա կան 

47. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=149810

ծրագ րե րով պե տութ յու նը փոր-
ձեց ա պա հո վել տե ղա հան ված և 
 պա տե րազ մից տու ժած ան ձանց 
սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան 
ի րա վուն քի նվա զա գույն բա ղադ-
րիչ նե րը, սա կայն սո ցիա լա կան 
ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման գոր-
ծըն թացն ինք նին բազ մա թիվ տեխ-
նի կա կան թե րութ յուն ներ ու ներ։ 
Ան ձի՝ Ար ցա խի բնա կիչ հան դի սա-
նա լու ճշգրտու մը տե ղի էր ու նե-
նում է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի 
մի ջո ցով, և տվ յալ նե րի բա զա նե-
րի անճշ տութ յուն նե րի հետ ևան-
քով տե ղա հան ված ան ձանց դի-
մում նե րը եր բեմն մերժ վում էին։ 
 Հա մա պա տաս խան գե րա տես չութ-
յու նը չու ներ բա վա րար մարդ կա յին 
ռե սուրս ներ բո լոր դի մում-բո ղոք նե-
րին և  զան գե րին ժա մա նա կին պա-
տաս խա նե լու հա մար։  Պե տա կան 
կա ռույց նե րի կող մից հա մա կարգ-
մանն ուղղ ված քայ լերն օ պե րա տիվ 
չէին, իսկ ա պաս տա րան նե րում տե-
ղա վոր ման և  ա ռա ջին անհ րա ժեշ-
տութ յան ի րե րի տրա մադր ման գոր-
ծըն թա ցը պե տա կան մար մին նե րի 
կող մից ա վե լի դան դաղ և բ յու րոկ-
րա տա կան էր, ուս տի, տե ղա հան-
ված նե րի մեծ մա սը նա խընտ րում 
էր ա ջակ ցութ յուն ստա նալ ան հատ 
ան ձան ցից կամ հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րից։

 Տե ղա հան ված ան ձանց ա պաս-
տա նի տրա մադ րու մը, ա ռա ջին 
անհ րա ժեշ տութ յան պա րա գա նե-
րով ա պա հո վու մը ի րա կա նաց վում 
էր նաև հա սա րա կա կան կազ մա-
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կեր պութ յուն նե րի ջան քե րով։ Այս
տեղհատկանշականէ կանանց
իրավունքներով զբաղվող կազ
մակերպությունների դերն ու 
մաս նակ ցութ յու նը, ռե սուրս նե րի 
մո բի լի զա ցիան և  պե տութ յան գոր-
ծա ռույթ նե րի մի մա սի ստանձ նու մը։ 
ՀՀ տա րած քում գոր ծող՝ կա նանց 
ի րա վունք նե րով զբաղ վող կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի հիմ նա կան 
մա սը ներգ րավ վեց հու մա նի տար 
ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րին, ո րոնք 
շա րու նակ վե ցին նաև հետ պա տե-
րազ մա կան շրջա նում48։ Ա ջակ ցութ-
յան ծրագ րե րի ի րա կա նաց մանն ու 
մո բի լի զա ցիոն աշ խա տանք նե րում 
ներգ րավ ված էին նաև պա տե րազ-
մա կան տա րածք նե րում աշ խա տող 
կա նանց կազ մա կեր պութ յուն նե րը, 

48. Տես՝ https://bit.ly/32BjpxQ

մաս նա վո րա պես՝  Կա նանց կենտ-
րոն  Շու շին։

Այս պի սով, թեև պե տութ յան կող-
մից ջան քեր գոր ծադր վե ցին տե-
ղա հան ված ան ձանց սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան ի րա վուն քի ա պա-
հով ման ուղ ղութ յամբ, սա կայն արդ-
յուն քում պարզ դար ձավ, որ պե տա-
կան հա մա կար գը պատ րաստ չէր 
ար ձա գան քե լու հետ պա տե րազ մա-
կան ի րա վի ճա կում տե ղա հան ված 
ան ձանց սո ցիա լա կան ա պա հո-
վութ յան նվա զա գույն կա րիք նե րին 
և  կա րող էր կո լապ սի են թարկ վել, 
ե թե հա սա րա կա կան և  մաս նա վոր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը չներդ նեին 
ի րենց ռե սուրս նե րը ՝  ա ջակ ցե լու 
տե ղա հան ված ան ձանց։

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՀԵՏևԱՆՔՆԵՐԸԿԱՆԱՆՑՎՐԱ

 Պա տե րազ մը մեծ ազ դե ցութ-
յուն է թող նում ոչ միայն զին վոր-
նե րի, այլ նաև հա սա րա կութ յան 
յու րա քանչ յուր ան հա տի վրա՝ փո-
խում է ըն տա նի քում սո ցիալ-դե-
րա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րը, մար դիկ ստիպ ված հե ռա նում 
և  տե ղա հան վում են ի րենց տնտե-
սութ յուն նե րից, գե րե վար վում են, ու-
նե նում բազ մա թիվ կո րուստ ներ. այս 
բո լոր գոր ծոն նե րը բա ցա սա բար 

են ազ դում ան հա տի հո գե բա նա-
կան, ֆի զի կա կան և  սո ցիա լա կան 
ո լորտ նե րի և կ յան քի ո րա կի վրա: 
 Ցա վոք, հա սա րա կութ յան ա ռա-
վել խո ցե լի խմբե րը դառ նում են է՛լ 
ա վե լի խո ցե լի. օ րի նակ՝ կա նանց և  
ե րե խա նե րի պա րա գա յում մե ծա-
նում է բռնութ յան և  շա հա գործ ման 
են թարկ վե լու հա վա նա կա նութ յու նը: 
Այս պի սով՝ կա նայք պա տե րազ մի 
ըն թաց քում կա րող են են թարկ վել 
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ստի պո ղա կան տե ղա հա նութ յան, 
աղ քա տա նալ, կա րող են դիտ վել 
թերս նում և  ա ռող ջա կան խնդիր-
նե րի վատ թա րա ցում, ըն տա նի քից 
բա ժա նում կամ տնտե սութ յու նից 
զրկում, կա րող են են թարկ վել սե-
ռա կան բռնութ յան, թրա ֆի քին գի 
զոհ դառ նալ:

Ըստ Ա ռող ջա պա հա կան հա մաշ-
խար հա յին կազ մա կեր պութ յան՝ 
ա ռողջ հա մար վում է ոչ միայն այս 
կամ այն խան գար ման բա ցա կա-
յութ յու նը, այլ նաև սո ցիա լա կան, 
ֆի զի կա կան և մ տա վոր բա րե կե-
ցութ յու նը: Այ սինքն՝ բռնի տե ղա հա-
նութ յու նը, տար րա կան պայ ման նե-
րի բա ցա կա յութ յու նը, մտե րիմ նե րի 
կո րուս տը, նախ կին դե րե րի կո րուս-
տը և  այլ գոր ծոն ներ հստակ ցու ցիչ 
են, որ ցա վոք, կա նայք դառ նում են 
պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի զոհ, ին չի մա սին հա ճախ չի 
ընդգծ վում, քա նի որ հա մար վում է, 
որ պա տե րազ մի հիմ նա կան զոհ 
դառ նում են նրանք, ով քեր ան-
մի ջա պես մաս նակ ցել են պա տե-
րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին: 
Այս պի սով, պա տե րազ մը բա ցա-
սա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե նում 
կա նանց և  աղ ջիկ նե րի հան րա յին 
ա ռող ջութ յան , մաս նա վո րա պես՝ 
հո գե բա նա կան, հու զա կան վի-
ճա կի վրա:  Հե տա զո տութ յուն նե րը 
ցույց են տա լիս, որ կա նայք և տ ղա-
մար դիկ տար բեր կերպ են վե րապ-
րում պա տե րազ մի տրավ ման, և 

49. Տես՝ https://www.apa.org/monitor/2009/09/women-war
50. Տես՝ Yaser Snoubar, N. D. (January-April 2016). Impact of Wars and Conflicts on Women and Children in Middle 
East:Health, Psychological, Educational and Social Crisis. European Journal of Social Sciences Education and Research 

 հետ ևա բար, գեն դե րա յին վեր լու-
ծութ յու նը այս տե սանկ յու նից անհ-
րա ժեշտ գոր ծիք է49: 

Այս պես, վերց նե լով ըն տա նի քի 
տղամարդու կորստի հետևան
քով առաջացած բեռը՝ կա նայք 
ստիպ ված են լի նում աշ խա տել 
ա մե նա ցածր աշ խա տա վար ձով, 
նրանք, ինչ պես և  ե րե խա նե րը ու նե-
նում են հո գե բա նա կան խնդիր ներ:  
Պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րը, թաքս տոց նե րի ռմբա կո ծութ-
յու նը, տար հան ման ըն թաց քում 
ա ռա ջա ցող բար դութ յուն նե րը՝ եր-
կար ժա մա նակ քայ լել, ընկ նել կրա-
կա հեր թե րի և ռմ բա կո ծութ յուն նե րի 
տակ, բժշկա կան հա մա պա տաս-
խան ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու 
անհ նա րի նութ յուն, սե ռա կան ոտնձ-
գութ յուն ներ և բռ նութ յուն կամ նման 
տե սա րան նե րի ա կա նա տես լի նել, 
կա րող են ա ռա ջաց նել հո գե բա-
նա կան և  սո ցիա լա կան բազ մա թիվ 
խնդիր ներ՝ դող, դեպ րե սիա, տագ-
նապ, մե կու սա ցում50: 

 Բազ մա թիվ մշա կույթ նե րում, այդ 
թվում նաև հայ մշա կույ թում ե րե-
խա նե րի դաս տիա րա կութ յան և 
 զար գաց ման հա մար պա տաս խա-
նա տու են հիմ նա կա նում կա նայք, 
, և  թե՛ պա տե րազ մի ըն թաց քում, և 
 թե՛ դրա նից հե տո է՛լ ա վե լի է մե-
ծա նում այդ պա տաս խա նատ վութ-
յու նը, և  կինն է դառ նում հա մայն-
քի շա րու նա կութ յունն ա պա հո վողն 
ու պա տաս խա նա տուն, ինչն էլ իր 
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հեր թին ա ջակ ցող գոր ծոն է ե րե-
խա նե րի՝ պա տե րազ մով պայ մա-
նա վոր ված տրավ մա յի հաղ թա հար-
ման տե սանկ յու նից, բայց միև նույն 
ժա մա նակ՝ ևս  մեկ ռիս կա յին գոր-
ծոն կնոջ հա մար: Ե թե մի պե տութ-
յուն պա տե րազ մում է մյու սի դեմ ու 
ցան կա նում մշա կույ թը խարխ լել, 
ա պա կի նը դառ նում է ռազ մա վա-
րա կան կար ևոր նշա նա կետ՝ ըն-
տա նի քում, հա մայն քում մեծ դեր 
ու նե նա լու ա ռու մով :Ս տաց վում է, 
որ մի կող մից՝ պա տե րազ մի ըն-
թաց քում կա նայք կրում են ծանր 
հետ ևանք ներ, բայց պա տե րազ-
մի ա վար տից հե տո վնաս նե րը չեն 
պա կա սում, և  կա նայք շա րու նա-
կում են, եր բեմն նաև ստիպ ված, 
դե րեր վերց նել ի րենց վրա, միև նույն 
ժա մա նակ են թարկ վե լով խտրա կա-
նութ յան տար բեր ձևե րի՝ օ րի նակ, 
Աֆ ղանս տա նում կա տար ված հե-
տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, 
որ պա տե րազ մից հե տո սնունդն 
ա ռաջ նա հերթ տրվում էր տղա նե-
րին, իսկ աղ ջիկ նե րին տրվում էին 
սննդի մնա ցորդ նե րը: Էլ  Բուշ րա յի 
և  Լո պե զի կող մից կա տար ված հե-
տա զո տութ յու նը ցույց է տվել, թե 
հա մայն քա յին մա կար դա կում ինչ-
քան քիչ են կար ևոր վել կնոջ սո-
ցիալ-հո գե բա նա կան խնդիր նե րը 
պա տե րազ մից հե տո, և  շատ հա-
ճախ պե տա կան տար բեր ինս տի-
տուտ ներ նույ նիսկ չեն կար ևո րել 
կա նանց՝ պա տե րազ մի հետ ևան-

, 211-215.
51. Տես՝ Yaser Snoubar, N. D. (January-April 2016). Impact of Wars and Conflicts on Women and Children in Middle 
East:Health, Psychological, Educational and Social Crisis. European Journal of Social Sciences Education and Research 
, 211-215. 

քով ա ռա ջա ցած հիմ նախն դիր նե-
րը51:  Ցա վոք, թե՛ հա մայն քի կող մից, 
և  թե՛ հենց կա նանց կող մից պա տե-
րազ մի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
հո գե բա նա կան խնդիր նե րը կա րող 
են չդի տարկ վել որ պես խնդիր ներ, 
ո րոնք կա րիք ու նեն մաս նա գի տա-
կան մի ջամ տութ յան. ո մանք տևա-
կան ժա մա նակ չեն ստա նում հո գե-
բա նա կան ա ջակ ցութ յուն, ո մանք էլ 
եր բեք չեն դի մում հո գե բա նի, ինչն էլ 
ա վե լի է բար դաց նում հո գե բա նա-
կան խնդիր նե րը: Այս պես, պա տե-
րազ մից հե տո մշա կու թա յին սպա-
սե լիք նե րը մե ծաց նում են կնոջ դե րի 
նկատ մամբ առ կա կարծ րա տի պե-
րը և  պատ կե րա ցում նե րը: Կ նոջ 
նկատ մամբ կա րող է մե ծա նալ 
շրջա պա տի կող մից վե րահս կո-
ղութ յու նը, կա նանց պա հանջ մունք-
նե րը դառ նում են երկ րոր դա յին և՛ 
ի րենց ըն կալ մամբ, և՛ հա սա րա կութ-
յան կող մից: Օ րի նակ, հատ կա պես 
այ րիա նա լուց հե տո կ նոջ նկատ-
մամբ փոխ վում են սպա սե լիք նե րը, 
մե ծա նում է վե րահս կո ղութ յու նը 
հա րա զատ նե րի կող մից:

Մ յուս հիմ նախն դի րը, ո րին բախ-
վում են կա նայք թե՛ պա տե րազ-
մի ըն թաց քում, թե՛ պա տե րազ մից 
հե տո, սեռական բռնությունն է. 
պատ մա կա նո րեն բռնա բա րութ յու-
նը հա մար վել է պա տե րազ մի ցա-
վոտ, բայց և  միև նույն ժա մա նակ, 
դժվար ա պա ցու ցե լի ձևը նույ նա կա-
նաց նե լու խնդի րը և  դի տարկ վում է 
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որ պես գոր ծիք թշնա մուն վա խեց-
նե լու հա մար:  Մաս սա յա կան բռնա-
բա րութ յուն նե րը մաս նա վո րա պես 
 Հա րավս լա վիա յի և  Ռո ւան դա յի օ րի-
նա կով նույ նա կա նաց վել են որ պես 
պա տե րազ մա կան հան ցա գոր-
ծութ յուն և  մարդ կութ յան դեմ գոր-
ծած հան ցա գոր ծութ յուն:52  Ցա վոք, 
ե րի տա սարդ կա նայք և  աղ ջիկ նե-
րը դառ նա լով սե ռա կան բռնութ յան 
զոհ՝ ու նե նում են ոչ միայն տար բեր 
ֆի զի կա կան խնդիր ներ, այլ նաև 
հո գե բա նա կան խնդիր ներ:

 Հա ջորդ խնդի րը, որն ու սում նա-
սիր վել է՝ կապ ված է ընտանեկան
բռնության հետ:  Ցա վոք, հետ-
պա տե րազմ յան գո տի նե րում մե-
ծա նում է ըն տա նե կան բռնութ յան 
հա վա նա կա նութ յու նը, բազ մա թիվ 
երկր նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, 
որ տղա մար դու կող մից ըն տա-
նի քի մա տա կա րա րի դե րի նվազ-
ման և  պա տե րազ մի հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած հո գե բա նա կան հետ-
ևանք ներն ազ դում են ըն տա նե-
կան հա րա բե րութ յուն նե րի վրա՝ 
մե ծաց նե լով բռնութ յան հա վա նա-
կա նութ յու նը53: Ինչ պես նաև նման 
հա սա րա կութ յուն նե րում մե ծա նում 
է գեն դե րա յին բռնութ յան յու րա-
քանչ յուր դրսևո րում, քա նի որ հա-
սա րա կութ յան հա մար նոր նոր մեր 
են ա ռա ջա նում, մաս նա վո րա պես՝ 
բռնութ յան նոր մա լի զա ցիան, ին չը, 
ցա վոք, ա ռաջ նա յին ազ դե ցութ յուն 
է ու նե նում կա նանց և  աղ ջիկ նե րի 
վրա:

52. Տես՝ https://www.apa.org/monitor/2009/09/women-war
53. Տես՝ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1472268/

 Վե րոգր յալ տրավ մա տիկ ի րո-
ղութ յուն նե րը (հարկ է նշել, որ 
տրավ մա տիկ են հա մար վում այն 
ի րա դար ձութ յուն նե րը, ո րոնք գե-
րա զան ցում են օր գա նիզ մի հար-
մար վե լու սո վո րա կան կա րո ղութ-
յուն նե րը և  նե րա ռում են մար դու 
կյան քի և  ֆի զի կա կան ամ բող ջա-
կա նութ յան նկատ մամբ վտանգ: 
 Հո գե բա նա կան տրավ մա յի ա ռա-
ջաց մա նը հան գեց նող կամ հա վա-
նա կա նո րեն հան գեց նող ա ռա վել 
տա րած ված գոր ծոն ներ են հան-
կար ծա կի հար ձա կու մը, բռնա բա-
րութ յու նը, պա տե րազ մը, տա րե-
րա յին ա ղետ նե րը, ման կութ յան 
տա րի նե րին սե ռա կան բռնութ յան 
են թարկ վե լը և  այլն) կա րող են ու նե-
նալ կար ճա ժամ կետ և  եր կա րատև 
հետ ևանք ներ, ինչ պես նաև ու նե նալ 
ուղ ղա կի հետ ևանք ներ՝ վնաս վածք-
ներ, վի րա վո րում ներ և ա նուղ ղա կի՝ 
վար քագ ծի փո փո խութ յուն, տագ-
նա պա յին խան գա րում ներ և  այլն: 
 Հետ ևանք նե րի ուժգ նութ յու նը և  
ազ դե ցութ յունն անձ նա յին մա կար-
դա կում, ինչ պես ցույց են տա լիս 
հե տա զո տութ յուն նե րը, կախ ված են 
տրավ մա տիկ գոր ծո նի տևո ղութ-
յու նից և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րից:

Այս պի սով, մա հը պա տե րազ մի 
հետ ևանք նե րից սառ ցա բե կո րի վե-
րին և  ար տա քին շերտն է, պա տե-
րազ մի հետ ևանք նե րը ահ ռե լի են, 
իսկ հո գե բա նա կան հետ ևանք նե-
րը՝ ցա վոք, քիչ փաս տաթղ թա վոր-
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ված:  Հո գե բա նա կան խնդիր նե րը 
կա րող են լի նել դիսթ րե սը, դեպ րե-
սիան, հո գե սո մա տիկ դրսևո րում-
նե րը՝ ճնշման բարձ րա ցում, սիրտ-
ա նո թա յին հա մա կար գի խնդիր ներ, 
հետտ րավ մա տիկ սթրե սա յին խան-
գա րում՝ ՀՏՍԽ, ըստ DSM-5-ի՝ ու նի 
մի շարք հիմ նա կան ցու ցիչ ներ՝ որ ևէ 
տե սա կի տրավ մա տիկ փոր ձի առ-
կա յութ յուն, կպչուն ախ տա նիշ ներ, 
խու սա փում տրավ մա հի շեց նող 
գոր ծոն նե րից և  ի րա վի ճակ նե րից, 
բա ցա սա կան փո փո խութ յուն ներ 
կոգ նի տիվ մա կար դա կում և տ րա-
մադ րութ յու նում, գերգրգռ վա ծութ-
յուն, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ու նի 
իր ախ տա նիշ նե րը, և  մեկ ամ սից 
ա վել կրկնվե լու դեպ քում դրանք 
ի րենց ազ դե ցութ յունն են ու նե նում 
ան ձի հար մար վո ղա կա նութ յան 
վրա:

 Հատ կան շա նա կան է, որ 44-օր յա 
պա տե րազ մը բազ մա թիվ կա նանց 
կյան քում երկ րորդ պա տե րազմն 
է, ին չը նշա նա կում է, որ բազ մա-
թիվ դեպ քե րում կա րող ենք խո սել 
ռետ րավ մա տի զա ցիա յի մա սին: 
 Ռետ րավ մա տի զա ցիան գի տակց-
ված և չ գի տակց ված հի շե ցումն է 
նախ կին տրավ մա յի, ին չը հան գեց-
նում է նախ կին ի րա վի ճա կով պայ-
մա նա վոր ված տրավ մա յի վե րապր-
մա նը: Այդ պի սի գոր ծոն ներ կա րող 
ենք դի տար կել տե ղա հա նութ յու նը, 
ռմբա կո ծութ յուն նե րը, ինչ պես նաև 
մեկ այլ գոր ծոն կա րող ենք դի-
տար կել մինչ այդ հա մա ճա րա կա-

54. Տես՝ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7480753/

յին ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված 
սահ մա նա փա կում նե րը, տագ նապ-
ներն ու վա խե րը:  Հա րավս լա վիա յի 
պա տե րազ մի ա կա նա տես նե րի 
հետ ի րա կա նաց ված հե տա զո-
տութ յուն նե րը ցույց տվե ցին, որ 
հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճա կով 
պայ մա նա վոր ված սահ մա նա փա-
կում նե րը վե րաակ տի վաց րել են 
պա տե րազ մով պայ մա նա վոր ված 
նախ կին տրավ մա նե րը54: 

Այս պի սով, վե րը նշվա ծից պարզ 
է դառ նում, որ կա նայք և տ ղա մար-
դիկ տար բեր կերպ են վե րապ րում 
պա տե րազ մի հո գե բա նա կան հետ-
ևանք նե րը, հո գե բա նա կան տրավ-
ման և, հետ ևա բար, գեն դե րա յին 
վեր լու ծութ յու նը այս տե սանկ յու նից 
անհ րա ժեշտ գոր ծիք է. վերց նե-
լով ըն տա նի քի տղա մար դու կորս-
տի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած բե-
ռը՝ կա նայք ստիպ ված են լի նում 
աշ խա տել ա մե նա ցածր աշ խա-
տա վար ձով, թաքս տոց նե րի ռմբա-
կո ծութ յու նը, տար հան ման ըն թաց-
քում ա ռա ջա ցող բար դութ յուն նե րը՝ 
եր կար ժա մա նակ քայ լել, ընկ նել 
կրա կա հեր թե րի և ռմ բա կո ծութ յուն-
նե րի տակ, բժշկա կան հա մա պա-
տաս խան ա ջակ ցութ յուն ստա նա-
լու անհ նա րի նութ յու նը, սե ռա կան 
ոտնձ գութ յուն նե րը և բռ նութ յու նը, 
կամ նման տե սա րան նե րի ա կա-
նա տես լի նե լը կա րող են ա ռա ջաց-
նել և  ա ռա ջաց նում են հո գե բա նա-
կան և  սո ցիա լա կան բազ մա թիվ 
խնդիր ներ՝ դող, դեպ րե սիա, տագ-
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նապ, մե կու սա ցում: Այս ա մե նին 
ա վե լա նում է նաև հա սա րա կութ-
յան մեջ առ կա խտրա կա նութ յու նը 
կա նանց և  ա ջիկ նե րի նկատ մամբ, 
և  հետ պա տե րազմ յան ժա մա նա-
կաշր ջա նում ագ րե սիա յի և բռ նութ-
յան նոր մա լի զա ցիան և դ րա նից 
բխող կա նանց կրկնա կի զո հա կա-

նա ցու մը հա սա րա կութ յու նում, է՛լ 
ա վե լի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 
են ու նե նում կնոջ հո գե բա նա կան 
վի ճա կի վրա:  Հո գե բա նա կան հետ-
ևանք ներն էլ կա րող են լի նել բազ-
մա զան և  ու նե նալ ոչ միայն կար ճա-
ժամ կետ, այլ նաև եր կա րա ժամ կետ 
ազ դե ցութ յուն:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

2020թ. Ար ցախ յան պա տե րազ մի 
ազ դե ցութ յու նը կա նանց ի րա վունք-
նե րի վրա պատ շաճ ու շադ րութ յան 
չի ար ժա նա ցել:  Մի ջազ գա յին հան-
րութ յու նը չի տվել պատ շաճ գնա-
հա տա կան Ադր բե ջա նի կող մից 
մար դու ի րա վունք նե րի, այդ թվում՝ 
կա նանց ի րա վունք նե րի խախ-
տում նե րին, իսկ ըն դու նող երկ րի՝ 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
քա ղա քա կա նութ յու նը տե ղա հան-
ված նե րին ա ջակ ցութ յուն ցու ցա-
բե րե լու ուղ ղութ յամբ գեն դե րազ-
գա յուն չէ: Այս պես, կա նանց և  
աղ ջիկ նե րի սո ցիա լա կան ա պա-
հո վութ յան, կրթութ յան, սե ռա կան 
և  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջութ յան, բռնութ յու նից զերծ լի նե լու 
ի րա վունք նե րի ա ռու մով պե տութ-
յան ար ձա գան քը հիմն ված չի ե ղել 
գեն դե րա յին ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րի վրա, հաշ վի չեն առն վել 
կա նանց տար բեր խմբե րի ա ռանձ-
նա հա տուկ կա րիք ները: 

Ամփոփելով 2020թ. Արցախյան  
պատերազմի և հետպատերազ- 
մական շրջանի ազդեցությունը 
կանանց հիմնարար իրավունքների 
վրա ուսումնասիրությունը՝ կարևոր 
ենք համարում՝

• միջազգային հանրության 
արձագանքը Ադրբեջանի 
կողմից մարդու 
իրավունքների, այդ 
թվում՝կանանց իրավունքների 
խախտումներին,

• տեղահանված բնակչության 
կարիքներին արձագանքող 
քաղաքականությունների 
վերանայումը և 
գենդերազգայուն մոտեցման 
որդեգրումը ընդունող երկրի 
կողմից,

• սեռական բռնության 
դրսևորումների 
մշտադիտարկման 
իրականացումը 
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հետպատերազմական 
շրջանում, ինչպես Արցախի 
տարածքում, այնպես 
էլ տեղահանվածների 
կացարաններում,

• պատերազմի հետևանքով 
կերակրողին կորցրած 
անձանց տնտեսական 

աջակցության ծրագրերի 
ներդրումը,

• պատերազմից տուժած 
կանանց ու աղջիկների 
համար հոգեբանական 
աջակցության ծրագրերի 
ներդրումը: 
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