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Այս հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է « Կա նանց ռե
սուր սա յին կենտ րոն» ՀԿի նա խա ձեռ նութ յամբ: Հե տա
զո տութ յան նպա տակն է ու սում նա սի րել պե տութ յան, 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և տե ղա կան հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ար ձա գան քն Ար
ցախ յան երկ րորդ պա տե րազ մի ժա մա նակ տե ղա հան
ված ար ցախ ցի կա նանց ու աղ ջիկ նե րի վե րար տադ րո
ղա կան ա ռող ջութ յան կա րիք նե րին պա տե րազ մա կան 
և հետ պա տե րազ մա կան շրջա նում: Հե տա զո տութ յան 
շրջա նակ նե րում հար ցազ րույց ներ են ի րա կա նաց վել ինչ
պես պե տա կան, այն պես էլ մի ջազ գա յին և տե ղա կան 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի հետ, ո րոնք զբաղ վել կամ պետք է զբաղ վեին 
ար ցախ ցի կա նանց ու աղ ջիկ նե րի վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յանն առնչ վող հար ցե րով: Հար ցազ րույց ներ են 
ի րա կա նաց վել նաև պե տութ յան կող մից տրա մադր ված 
կա ցա րան նե րի պա տաս խա նա տու նե րի և Ար ցա խից 
տե ղա հան ված կա նանց հետ: 
Հե տա զո տութ յան տվյալ նե րի վեր լու ծութ յան արդ յուն
քում, ներ կա յաց վել են ա ռա ջարկ ներ, ո րոնք կար ևոր նա
խադրյալ ներ են Հա յաս տա նի տա րած քում բնակ վող տե
ղա հան ված ան ձանց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ
յանն առնչ վող կա րիք նե րի բա վա րար ման հա մար: 
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Ներածություն

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, Ադրբեջանն Ար-
ցախի ուղղությամբ սկսեց հարձակում, որիարդյունքում
Արցախումսկսվեցլայնամասշտաբպատերազմ:Պատե-
րազմը տևեց 44 օր: Ադրբեջանի հարձակման առաջին
օրից՝2020թ.սեպտեմբերի27-իցմինչևհրադադարիհաս-
տատումը՝ 2020թ. նոյեմբերի 10-ը,ադրբեջանականզին-
վածուժերըթիրախավորելենքաղաքացիականանձանց
ևքաղաքացիականօբյեկտներ,այդթվում՝դպրոցներու
հիվանդանոցներԱրցախումևՀայաստանում:
ՀամաձայնՀՀՄիգրացիոնծառայությանտվյալների,44-

օրյապատերազմիառաջինօրիցմինչև2020թ.դեկտեմ-
բերի 8-ը, Արցախից տեղահանվել է ավելի քան 90.000
անձ, որոնք բնակություն են հաստատել Հայաստանի
Հանրապետությանտարբերքաղաքներումևգյուղերում:
Տեղահանված անձանց շուրջ 90%-ը եղել են կանայք և
երեխաներ1:Արցախիցտեղահանվածկանայքևերեխա-
ներըապաստանվելենՀայաստանումկա՛միրենցազգա-
կաններիևծանոթներիտներում,կա՛մՀՀաշխատանքի
ևսոցիալականհարցերինախարարության,մարզպետա-
րաններիկողմիցտրամադրածկացարաններում:Մեծթիվ
ենկազմելնաևմասնավորսեկտորիևանհատքաղաքա-
ցիներիկողմիցապաստանվածարցախցիները (հյուրա-
նոցներում,ազատտներում,տանտերերիհետհամատեղ
բնակությանպայմաններում):
ՀամաձայնՄԱԿ-իՓախստականներիհարցերովգերա-

գույն հանձնակատարի երևանյան գրասենյակի, տեղա-
հանված կանայք և երեխաները Հայաստանում ապաս-
տանվելու առաջին իսկ օրերից ունեցել են բազմաթիվ
սոցիալականկարիքներ,այդթվում՝արժանապատիվկա-
ցարանի,տաքհագուստի, ինչպեսնաևառողջապահա-
կանկարիքներևհոգեբանականաջակցությանանհրա-
ժեշտություն2:Պատերազմիավարտիցհետո,2021թ.հուն-
վարիդրությամբԱրցախ (հարկէնշել,որ44-օրյապա-

1.Տես՝http://migration.am/news/412
2.Տես՝https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20urgent%20
needs%20in%20Armenia%20and%20Azerbaijan%20February%202021.pdf

http://migration.am/news/412
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR urgent needs in Armenia and Azerbaijan February 2021.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR urgent needs in Armenia and Azerbaijan February 2021.pdf
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տերազմիարդյունքումԱրցախըկորցրեցիրտարածքիմեծմասը)տեղափոխվեցշուրջ
70-80հազարանձ3:Արցախցիներիմիմասը,ումտներըմնացելենԱդրբեջանիկողմից
զավթածտարածքներումշարունակումեմապրելՀայաստանում:
Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունները սկսվել են Կովիդ-19 համավա-

րակիթեժշրջանում,անտեսելովՄԱԿ-իԱնվտանգությանխորհրդիպահանջը,որըվե-
րաբերումէրԿովիդ-19-իընթացքումպատերազմականգործողություններնանհապաղ
դադարեցնելուն4: Պատերազմական գործողությունները հանգեցրեցին Կովիդ-19-ով
վարակվածանձանցթվիաճինՀայաստանում5:Միկողմիցպատերազմականգործողու-
թյուններիարդյունքումվիրավորված,մյուսկողմից՝Կովիդ-19-ովվարակվածանձանց
հոսպիտալացումընպաստեցՀայաստանումառողջապահականհամակարգիծանրա-
բեռնվածությանը,որնէլիրհերթինազդեցառողջապահականայլծառայությունների
որակիևհասանելիությանվրա:Իթիվսայլառողջապահականկարիքների,այսամենն
անդրադարձավԱրցախիցտեղահանվածկանանցևաղջիկներիսեռականևվերար-
տադրողականառողջությանծառայություններիհասանելիությանևորակիվրա:
Պատերազմականգործողություններովպայմանավորված,արցախցիկանանցուաղջիկ
ներիտեղահանումը լուրջ սպառնալիք էր վերջիններիս վերարտադրողականառողջու
թյանիրավունքիիրացմանհամար,որըէլավելիսրվեցօրեցօրսաստկացողԿովիդ19
համավարակիպայմաններում:
Հարկէնաևնշել,որպետությանկողմից,ո՛չպատերազմական,ո՛չհետպատերազմական
շրջանում առանձին ծրագրեր չմշակվեցին սեռական և վերարտադրողական առողջու
թյանպաշտպանությանհամարայնկացարաններում, որտեղմեծխմբերովտեղահան
վածանձինքէինապրում:Պետությունըառհասարակչսահմանեցայսկարևորուղղությու
նըորպեսգերակայություն,այլսահմանափակվեցմիայնընդհանուրառողջապահական
կարիքներինարձագանքմանմեխանիզմներիներդրմամբ:

3.ՀամաձայնԱրցախիաշխատանքի,սոցիալականևմիգրացիայիհարցերինախարարությանտվյալների:
4.Տես՝https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
5.Տես՝https://www.reuters.com/article/uk-armenia-azerbaijan-coronavirus-idUKKBN27Q1YT

https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
https://www.reuters.com/article/uk-armenia-azerbaijan-coronavirus-idUKKBN27Q1YT
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Կանանցուաղջիկներիսեռականև

վերարտադրողականառողջության

պաշտպանությունըպատերազմականև

հետպատերազմականիրավիճակներում

միջազգայինչափորոշիչներիներկայացում

Պատերազմական և հետպատերազմական շրջանում
աջակցությունտրամադրողպետական կառույցները,տե
ղականևմիջազգայինկազմակերպություններըշատհա
ճախ կենտրոնանում են տեղահանված անձանց սննդի
ապահովման,մաքուրջրիհասանելիության,կացարանիև
առողջապահականառաջնայինկարիքներիբավարարման
վրա:Սակայն1990ականներիցսկսած,միջազգայինհան
րությունըտեղահանվածկանանցուաղջիկներիսեռական
և վերարտադրողական առողջության հիմնախնդիրները
սահմանեց առաջնահերթություն, որին նպաստեցին նաև
ՌուանդայումևՀարավսլավիայումտեղիունեցածկանանց
մասսայական բռնաբարության դեպքերը6: 1995թ. Պեկին
քաղաքումտեղիունեցածԿանանցչորրորդհամաժողովին
բարձրաձայնվեց տեղահանված կանանց իրավունքների
պաշտպանության հրամայականի մասին: 1994թ. Փախս
տականկանանցխորհրդիկողմիցիրականացվածհետա
զոտությունը7ցույցտվեց,որվերարտադրողականծառա
յությունները,բացիհղիությանպահպանմանևծննդօգնու
թյանծառայությունների,չենկարևորվումտեղահանվածև
փախստական կանանց աջակցության շրջանականերում
ընդունողպետություններիկողմից:
Խոսելով պատերազմական և հետպատերազմական

իրավիճակներում կանանց ու աղջիկների սեռական և
վերարտադրողական առողջության իրավունքի պաշտ-
պանությանմասին՝հետազոտողներնառանձնացնումեն
երկուկարևորհարթություն։Առաջինըվերաբերումէհա-

6.Տես՝https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2000/12/reproductive-
health-war-affected-populations-what-do-we-know
7.Տես՝WulfD,RefugeeWomenandReproductiveHealthCare:Reassessing
Priorities,NewYork:Women’sCommissionforRefugeeWomenandChildren,
1994.

https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2000/12/reproductive-health-war-affected-populations-what-do-we-know
https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2000/12/reproductive-health-war-affected-populations-what-do-we-know
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կամարտողկողմերիկողմիցմիջազգայինմարդասիրականնորմերիպահպանմանըև
միջազգայինհանրությանկողմիցդրանցմշտադիտարկմանը։Այսկոնտեքստում,խոս-
քըվերաբերումէմասնավորապես՝բժշկականհաստատություններիչթիրախավորման,
այդ թվում՝ ծննդատների, հղի կանանց ծննդաբերությանպատշաճ կազմակերպման,
բռնաբարության՝որպեսպատերազմականհանցագործությանբացառմանևայլկարե-
վորհարցերին,որոնքկարգավորվումենմիջազգայինմարդասիրականօրենքով8:
Խնդրի մյուս հարթությունը վերաբերում է տեղահանված անձանց առողջության և

մասնավորապես՝կանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադրողականառողջու-
թյանիրավունքիիրացմաներաշխիքներիստեղծմանըընդունողպետությանկողմից։
Խոսելովպետությանկողմիցսոցիալականպաշտպանությաներաշխիքներիմասին՝

կարևոր է առանձնացնել սեռական և վերարտադրողական առողջության ծառայու-
թյունների հասանելիության ապահովումը պատերազմի ժամանակ և պատերազմից
հետո, որը ոչ միայն հումանիտարաջակցության կարևոր երաշխիքներից է,այլ նաև
մարդուիրավունքներիիրացմանկարևորնախապայման9:

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, ՄԻԱՎ-ի 
բուժ ման շա րու նա կա կա նութ յան 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 մար դա սի րա կան 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 ներդըր-
մա նը10:
Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակաշրջանում կանանց վերար-

տադրողականառողջությանպահպանումըպետքէ լինիպետությանկողմիցհումա-
նիտարարձագանքիառաջնայնություններից,քանիորվերարտադրողականառողջու
թյանհետկապվածխնդիրներըկանանցմահացությանևհիվանդություններիամենա-
տարածվածպատճառնենամբողջաշխարհում11:
ՎերջինտարիներինԻրաքում,Սիրիայում,Լիբիայումևմիշարքայլերկրներումտե-

ղի ունեղած լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունները նպաստեցին, որ
տեղահանվածկանանցմարդասիրականաջակցությունտրամադրողկազմակերպու-
թյուններըմշակեննվազագույնչափորոշիչներ,որոնքհամապատասխանարձագանք
կտրամադրենտեղահանվածկանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադրողական
կարիքներին12:
Միջազգային փորձն ու ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տեղահանված,

8.Տես՝https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule28
9.Տես՝https://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/GLP_GA_SRHR_FS_0817_Final_Web.pdf
10.Տես՝https://www.unhcr.org/4e8d6b3b14.html
11.Տես՝https://www.who.int/gender/documents/10facts_womens_health_en.pdf?ua=1
12.Տես՝https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2000/12/reproductive-health-war-affected-populations-what-do-
we-know

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule28
https://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/GLP_GA_SRHR_FS_0817_Final_Web.pdf
https://www.unhcr.org/4e8d6b3b14.html
https://www.who.int/gender/documents/10facts_womens_health_en.pdf?ua=1
https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2000/12/reproductive-health-war-affected-populations-what-do-we-know
https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2000/12/reproductive-health-war-affected-populations-what-do-we-know
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փախստականկամ ճգնաժամերիցտուժածկանանցևաղջիկների շրջանում մահա-
ցությունը, առողջության վատթարացումներն ու հաշմանդամությունը նվազեցնելու
նպատակով,անհրաժեշտէճգնաժամըվրահասնելունպեսհնարավորինսարագձեռ-
նարկել առաջնային գործողությունների շարք, որը ստացել է Վերարտադրողական
առողջությանհամարնախնականնվազագույնծառայություններիփաթեթ (այսուհետ՝
ՆՆԾՓ)անվանումը13։ՆՆԾՓկիրառումըենթադրումէընդունողպետության,միջազգա-
յինկազմակերպությունների,այդթվում՝ՄԱԿ-իտարբերգերատեսչություններիհամա-
տեղմշակվածգործողություններիծրագիր,որըկենթադրիներքոնշյալգործողություն-
ները:

ՆՆԾՓն14առաջնայինգործողություններիշարքէ,որընախագծվածէ՝
•	 կանխարգելելուևկառավարելուսեռականբռնությանհետևանքները,
•	 նվազեցնելուՄԻԱՎ-իևայլսեռավարակներիփոխանցումը,
•	 կանխարգելելումայրականևնորածնայինհիվանդություններնումահացությու-

նը,
•	 նախագծելու և ներդնելու վերարտադրողական առողջության համապարփակ

ծառայությունները ինչպես կացարաններում, այնպես էլ այլ բնակավայրերում
բնակվողտեղահանվածանձանցհամար։

ՆՆԾՓիլրացուցիչգործողություններըներառումեն՝
•	 հակաբեղմնավորման մեթոդների հասանելիությանապահովումը՝պահանջար-

կինհամապատասխան,
•	 սեռավարակներիախտանիշայինբուժումը,
•	 հակառետրովիրուսայինդեղերիապահովումը:

ՄԱԿ-ի գե րա տես չութ յուն նե րից յու րա քանչ յուրն ու նի սահ ման ված պար տա կա-
նութ յուն ներ, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց նի ՆՆԾՓ շրջա նակ նե րում: 
Չնայածմշակվածչափորոշիչների,հարկէնշել,որայսչափորոշիչներըմշտադիտար
կողմիջգերատեսչականխումբն15,արձանագրելէ,որշատպատերազմականերկրներում
այսչափորոշիչներնայդպեսէլչենկիրառվում,ինչպեսընդունողպետության,այնպեսէլ
միջազգայինկառույցներիկողմից,ինչըպայմանավորվածէ`ֆինանսականռեսուրսների
սակավությամբ(ՄԱԿիկողմիցտրամադրվողմարդասիրականաջակցությունըգնահատ
վելէորպեսառավելթանկարժեքծառայությունները,որոնքպահանջումենմեծֆինան
սականմիջոցներ),համակարգայինխնդիրներով(ընդունողերկրիառողջապահականհա
մակարգիպատրաստվածությամբ)ևմշակութայինխոչընդոտներով(գենդերայինկարծ
րատիպերըկարողենլուրջխոչընդոտհանդիսանալ,որտեղահանվածանձինքհրաժար

13.Տես՝https://bit.ly/3oGJjgc
14.Առավելմանրամասնծանոթանալուհամար,այցելել՝https://www.unhcr.org/4e8d6b3b14.html
15.Տես՝Inter-agencyworkinggrouponReproductivehealthinCrisis,moredetailsareavailable:https://iawg.net/

https://bit.ly/3oGJjgc
https://www.unhcr.org/4e8d6b3b14.html
https://iawg.net/
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վենօգտվել,օրինակ՝հակաբեղմնավորիչներից,կամբարձրաձայնենսեռականբռնության
մասին)16:
Միևնույն ժամանակ,այս չափորոշիչների ներդրումըև կիրառումըպետության, միջազ
գայինևտեղականկազմակերպություններիկողմիցպատերազմականևհետպատերազ
մականշրջանումկարևորերաշխիքէտեղահանվածկանանցսոցիալականպաշտպա
նությանհամար:Չափորոշիչներիմիասնականկիրառումըբոլորդերակատարներիկող
միցնաևկբացառիտարերայնորենկիրառվող,հաճախնույնանման,վերածածկունեցող
(overlap)ծառայությունները (օրինակ՝միևնույնընտանիքըտարբերկառույցներիկողմից
ստանում է միջադիրներ): Ժամանակին տրամադրվող վերարտադրողական ծառայու
թյուններըկարողենկանխարգելելմահվան,ծանրհիվանդություններիևհաշմանդամու
թյանդեպքերը,որոնքառաջանումենանցանկալիհղիության,հղիությանբարդություննե
րի,գենդերայինբռնության,ՄԻԱՎիևվերարտադրողականառողջությանայլկարիքների
դեպքում17:

16.Տես՝https://www.guttmacher.org/gpr/2017/02/state-crisis-meeting-sexual-and-reproductive-health-needs-
women-humanitarian-situations#
17.Տես՝https://www.ippf.org/sites/default/files/2018-09/IPPF_IMAP_SRH_in_Humanitarian_Settings.pdf 

https://www.guttmacher.org/gpr/2017/02/state-crisis-meeting-sexual-and-reproductive-health-needs-women-humanitarian-situations
https://www.guttmacher.org/gpr/2017/02/state-crisis-meeting-sexual-and-reproductive-health-needs-women-humanitarian-situations
https://www.ippf.org/sites/default/files/2018-09/IPPF_IMAP_SRH_in_Humanitarian_Settings.pdf
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Հետազոտության
մեթոդաբանություն

Այս հետազոտության շրջանակներումփորձ էարվելու սում-
նա սի րել պե տութ յան, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի և տե ղա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րի ար ձա գան քը տե ղա հան ված ար ցախ ցի կա նանց ու աղ-
ջիկ նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան կա րիք նե րին 
պա տե րազ մա կան և հետ պա տե րազ մա կան շրջա նում: 
Հե տա զո տութ յան շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վել է ո րա-
կա կան հե տա զո տութ յուն՝ կի րա ռե լով փաս տաթղ թե րի 
վեր լու ծութ յան մե թո դը՝ ու սում նա սի րե լու առ կա մի ջազ գա-
յին չա փո րո շիչ նե րը տե ղա հան ված կա նանց ու աղ ջիկ նե-
րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ծա ռա յութ յուն նե-
րի ա պա հով ման հա մար, ինչ պես նաև փոր ձա գի տա կան 
հարց ման և ս տան դար տաց ված հար ցազ րույց նե րի մե-
թոդ նե րը: 
Ստեղծված իրավիճակում կարևոր էր հասկանալ, թե Հայաս
տանումտեղահանվածանձանցհետաշխատողևմարդասի
րական աջակցություն տրամադրող կառույցներն, ինչպես են
կազմակերպել իրենց աշխատանքները պատերազմական և
հետպատերազմականշրջանում,ինչպիսինէրհամագործակ
ցությունըպետական, միջազգային ևտեղական հասարակա
կան կազմակերպությունների միջև, որոնք էինտեղահանված
կանանցուաղջիկներիվերարտադրողականառողջությանհետ
կապվածհիմնականկարիքները,ինչպիսինէեղելորոշումկա
յացնողներիարձագանքնուգործողություններնայդկարիքնե
րիբավարարմանուղղությամբ:
Տեղեկատվությանհավաքագրմաննպատակովիրականացվել
ենառցանցեղանակով 19փորձագիտականհարցումներ,այդ
թվում՝

•	 պետականարձագանքնապահովողկառույցներիներ-
կայացուցիչներիհետ,

•	 միջազգայինկազմակերպություններիհետ,
•	 տեղական հասարակական կազմակերպությունների

հետ:
Փորձագետներիցանկը (տե՛ս, հավելված 1) կազմվելէ՝ հաշվի
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առնելովՎերարտադրողականառողջությանհամարնախնականնվազագույնծառայութ
յուններիփաթեթի շրջանակներում գործառույթներ ունեցող դերակատարներին, ինչպես
նաևձնագնդիմեթոդով(երբմեկփորձագետնշելէմեկայլփորձագետի,որդերակատա
րումէունեցելտեղահանվածանձանցվերարտադրողականառողջությանծառայություն
ներիմատուցմանշրջանակներում):Փորձագիտականհարցումներնիրականացվելենս.թ. 
հու նի սի 27-ից հու լի սի 28-ն ընկածժամանակահատվածում՝նախապեսմշակվածհարց
մանպլանիմիջոցով(տե՛ս,հավելված2):
Հարցազրույցներ են իրականացվել նաևպետության կողմիցտրամադրած կա ցա րան-
նե րի թվով 4 պա տաս խա նա տու նե րի և 12 տե ղա հան ված կա նանց ու աղ ջիկ նե րի հետ,
որոնքբնակվումէինինչպեսկացարաններում,այնպեսէլվարձակալականհիմունքներով
Երևանումևմարզերում:Հարցազրույցներնանցենկացվելսեպտեմբերի2իցսեպտեմ
բերի15նընկածժամանակահատվածում:
Առաջարկներիմշակմանհամարհիմքէծառայել ինչպեսփորձագետներից,այնպեսէլ
Արցախիցտեղահանվածկանանցիցուաղջիկներիցստացվածտեղեկատվությանվեր
լուծությունը:Բացիայդ,իրականացվելէփաստաթղթերիբովանդակայինվերլուծության
մեթոդը, մասնավորապես՝ ուսումնասիրվել են ՄԱԿի տարբեր գործակալությունների,
Internationalplannedparenthoodfederationիևայլկառույցներիկողմիցլույստեսածհրա
պարակումներըևառաջարկները,որոնքվերաբերվելենտեղահանվածկանանցուաղ
ջիկներիվերարտադրողականառողջությանիրավունքիիրացմանըպատերազմականև
հետպատերազմականշրջանում:Ներկայացվածառաջարկներըկարևորնախադրյալներ
ենՀայաստանիտարածքումբնակվողտեղահանվածանձանցվերարտադրողականկա
րիքներիբավարարմանհամար:
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Հետազոտության
արդյունքների
վերլուծություն

 ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԳԵ ՐԱ ՏԵՍ ՉՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՁԱ ԳԱՆ ՔԸ 

Իրականացվածգործողություններն,այդթվում՝
ընդունվածորոշումները

Սեպտեմբերի30-ինՀՀառողջապահությաննախարա-
րիհանձնարարությամբԱրցախիցժամանակավորապես
Հայաստանտեղափոխվածանձինքամբուլատորբժշկա-
կան օգնության և ծննդօգնության անհրաժեշտության
դեպքում պետք է դիմեին «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ»
բժշկականկենտրոնիպոլիկլինիկաևծննդատուն,որտեղ
անվճար կսպասարկվեին և կօգտվեին ծառայություննե-
րից: Հոկտեմբերի 2-ին Առողջապահության նախարա-
րության առաջարկով` «Պետության կողմից երաշխա-
վորվածանվճարևարտոնյալպայմաններովբժշկական
օգնությանևսպասարկմանմասին»կառավարությանN
318-Նորոշմամբնորկարգէսահմանվել, ըստորի` Հա-
յաստանումկամԱրցախումհայտարարվածարտակարգ
իրավիճակներում կամ ռազմական կամ ահաբեկչա-
կան գործողությունների հետևանքով տուժած անձանց
հիվանդանոցային և ամբուլատոր-պոլիկլինիկական
բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականաց-
վում են պետության կողմից երաշխավորված անվճար
պայմաններով: Վերջիններս օգտվում էին անվճար հի-
վանդանոցայինբուժօգնությունից,այդթվում՝նորագույն
և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատուցվող բժշկա-
կան օգնության և սպասարկման ծառայություններից:
Տուժածանձինքնաևանվճարպայմաններովկարողէին
առողջության առաջնային պահպանման ծառայություն-
ներստանալիրենցկողմիցկամավորընտրվածամբու-
լատոր-պոլիկլինիկականկազմակերպությունում:Իդեպ,
տուժածանձինտրամադրվողպետությանկողմիցերաշ-
խավորվածանվճարպայմաններովամբուլատոր-պոլիկ-
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լինիկական բժշկական օգնությունը և սպասարկումը ներառում են նաև լաբորատոր
ախտորոշիչգործիքայինհետազոտություններըևորոշդեղերիտրամադրումը:
Առանձին որոշում, որը կվերաբերեր կանանցառողջականխնդիրներին, կառավա-

րությանկամառանձիննախարարությանկողմիցչիընդունվել:
Թե՛պատերազմական,թե՛հետպատերազմականշրջանումսեռականևվերարտադ-

րողականառողջությանիրավունքիիրացմանտեսանկյունիցպետությունըառաջնա-
հերթություն է սահմանել հղիության և ծննդօգնության երաշխիքների ապահովումը,
մնացածհարցերըչենստացելորևէհատուկկարգավորում:ԿառավարությանN318-Ն
որոշմամբ,իթիվսայլառողջապահականկարիքների,եթեկիննուներվերարտադրո-
ղական առողջության հետ կապված բժշկական միջամտության անհրաժեշտություն,
ապապետությանկողմիցերաշխավորվածաջակցությանշրջանակներումստանումէր
բժշկականմիջամտություն:
ՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարությունըկանանցսեռականև

վերարտադրողական առողջության տեսանկյունից առանձնացրել է արձագանքման
երկու մեխանիզմ. առաջինը կնոջ հղիությամբ պայմանավորված ավելի բարեկեցիկ
պայմաններունեցողկացարանիտրամադրումըևկանանցուաղջիկներինհիգիենա-
յիպարագաներով(միջադիրներ,ներքնաշոր,օճառևայլն)ապահովումը:Այնհղիները,
որոնքունեցելենառողջականխնդիրներևգտնվելենհղիությանվերջինամսումտե-
ղավորվելենԵրևանումևԵրևանինմոտտարածքներում:Բոլորհղիների՝կացարանի
ընտրությանպարագայում ուշադրություն է դարձվել սանհանգույցի բարեկարգ լինե-
լուևկացարանի՝բուժկենտրոնինմոտլինելուհանգամանքներին:Այնկացարանները,
որոնքունեցելենոչբարվոքպայմաններովսանհանգույցչենառաջարկվելԱրցախից
տեղահանվածհղիներին:

 “Մենք ու նեինք կա ցա րան Ար մա վի րում, որ տեղ կար միայն մեկ սան հան գույց, 
այն էլ շեն քի երկ րորդ հար կում: Սան հան գույ ցը բա րե կե ցիկ պայ ման ներ չու ներ և 
հետ ևա բար այդ կա ցա րան չի ուղ ղորդ վել ոչ մի հղի կին և ն րա ըն տա նիք: Գո նե 
փոր ձում էինք նման հար ցե րին ու շադ րութ յուն դարձ նել, որ հղիի հա մար լրա ցու ցիչ 
դժվա րութ յուն ներ չստեղ ծենք: 

Պե տա կան գե րա տես չութ յան ներ կա յա ցու ցիչ 


Բոլորայնհամայնքներում,որտեղեղելէկացարանևապաստանվելէհղիարցախ-
ցինախապեսկապէհաստատվելկացարանիպատասխանատուիև/կամհամայնքի
ղեկավարիհետևտեղեկացվել,որուղղորդենհղիինմոտակաբժշկականհաստատու-

 “
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թյուն՝հաշվառմանհամար:
Միայնակտարեցանձանցպարագայում (այդթվում՝կանանց)առանձնացվելէկա-

ցարան,որտեղԱշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարությունը լրացուցիչ
մասնագետներէներգրավել(բուժքույր,խոհարար),որիրականացնենտարեցանձանց
խնամքը:Հարկէնշել,որայլկացարաններումնմանմասնագետներչենեղել:

Համագործակցությունը

Փոխվարչապետի մակարդակով գործել է միջգերատեսչական խումբ, որտեղ
ներգրավվածենեղելնախարարներըկամփոխնախարարները,սակայնորպեսայդպի-
սինտեղահանվածկանանցխնդիրներիկարգավորմանհարցերինայդհանձնաժողովը
չիանդրադարձել:Նա խա րա րութ յուն նե րի միջև գոր ծել է անձ նա վոր ված-գոր ծըն կե րա յին 
հա րա բե րութ յուն ներ տե ղա հան ված նե րի խնդիր նե րը կար գա վո րե լու հա մար: Նախարա-
րություններիաշխատակիցներըմիմյանցճանաչելով՝զանգերիմիջոցովենփորձելլու-
ծելտեղահանվածներիխնդիրները:
Ոչ ֆորմալ սերտ համագործակցություն է հաստատվել պետական գերատեսչու-

թյունների,մասնավորսեկտորի,միջազգայինևտեղականհասարակականկազմակեր-
պությունների,ինչպեսնաևանհատբարերարներիմիջև:

 “Գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մի ջո ցով ենք լու ծել շատ խնդիր ներ, 
հաշ վի առ նե լով մարդ կանց մեծ հոս քը, մենք պետք է շատ ա րագ գոր ծեինք, դրա 
հա մար մեկ զան գի մի ջո ցով փոր ձում էինք, օ րի նակ՝ ա ռող ջա կան խնդիր ներ ու նե-
ցող հղիին ուղ ղոր դել ճիշտ գի նե կո լո գի մոտ: Ի րա վի ճա կը շատ լար ված էր և վե-
րած վում էր մար դա սի րա կան ա ղե տի: 

Պե տա կան գե րա տես չութ յան ներ կա յա ցու ցիչ

Կանանցվերարտադրողականկարիքներիգնահատումը

Պետության կողմից ո՛չ պատերազմական և ո՛չ էլ հետպատերազմական շրջանում կանանց
կարիքներիևմասնավորապես՝ սեռականևվերարտադրողականառողջությաննառնչվողհիմ
նախնդիրներիբացահայտմանուսումնասիրություններչենարվել,առանձինդեպքերիշրջանակ
ներումառաջենեկելհիմնախնդիրներ,այդթվում՝ ընտանեկանբռնությանը,հղիությանը,հոգե
կանառողջությանըվերաբերող,որոնքտեղումլուծումներենստացել:Մինչ օրս կա ցա րան նե րում 
բնակ վող կա նանց ու աղ ջիկ նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան կա րիք նե րը գնա հատ ված և 
պատ շաճ ար ձա գան քի ար ժա նա ցած չեն:

 “
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Իրազեկում

Իրազեկմանտեսանկյունիցպետականգերատեսչություններիներկայացուցիչներըմատնանշում
ենհասարակականկազմակերպություններին,որոնքևսակտիվդերակատարումենունեցելար
ցախցիներիաջակցությանկազմակերպանհարցումևիրազեկմանմասովհենցհասարակական
կազմակերպություններնենիրականացրելծրագրերկացարաններում:
Ինչ վերաբերում է կանանց վերարտադրողական ծառայություններ մատուցող

բուժ-հաստատություններիև ընթացակարգերի մասինտեղեկատվությանտրամադր-
մանը, ապա նորից, մշակված ընթացակարգ չի եղել, ուղղորդումները հիմնականում
արելենկացարաններիպատասխանատուներըևսոցիալականաշխատողները,որոնք
իրականացրել ենտեղահանվածների նախնական գնահատումները՝Աշխատանքիև
սոցիալականհարցերինախարարությանկողմիցստեղծվածօպերատիվշտաբիշրջա-
նակներում:Հարկէնշել,որՀՀառողջապահականհամակարգիշրջանակներումառկա
ընթացակարգերը(հղիությանհաշվառում,վիրահատականմիջամտություններևայլն)
նմանենԱրցախումգործողընթացակարգերինևայսմասով,կանայքարդենիսկտե-
ղեկացվածենեղելդրանց:
Պետական կառույցներից ստացվածտեղեկատվությունը վկայում է, որպատերազ-

միառաջինօրերիցնախարարություններումգործողթեժ-գծերիևՀՀաշխատանքիև
սոցիալականհարցերինախարարությունում ստեղծվածօպերատիվ շտաբիմիջոցով
փորձելենարձագանքելտեղահանվածանձանցկարիքներին:Վրահասածմարդասի-
րականաղետիպայմաններում,այսկառույցներըկենտրոնացելենտեղահանվածան-
ձանցառաջնայինկարիքներիվրա,ապահովելով՝կացության,սննդիևտաքհագուստի
կարիքներիբավարարումը:Կանանցվերարտադրողականառողջությանտեսանկյունից,
պետականգերատեսչություններիուշադրությաննենարժանացելհղիներըևծննդկան-
ները:Կանանցսեռականևվերարտադրողականառողջությանմյուսհիմնախնդիրները,
այդթվում՝կացարաններումսեռականբռնությանկանխարգելումը,սեռավարակների,
այդթվում՝ՄԻԱՎ-իկանխարգելումը,հակաբեղմնավորիչներիհասանելիությունըևայլ
առանցքայինհարցերչենստացելպատշաճարձագանքպետականգերատեսչություն-
ներիկողմից:Հատուկգործողություններչենմշակվելնաևայնընտանիքներիհամար,
որոնքբնակվելենՀՀտարածքումվարձակալականհիմունքներով:Մշակվածծրագրե-
րըևորոշումներըչենեղելգենդերազգայուն,չենարձագանքելկանանցուաղջիկների
սեռականևվերարտադրողականառողջությանկարիքներին:
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 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՁԱ ԳԱՆ ՔԸ 

Միջազգային կազմակերպություններից հարցազրույցներնիրականացվել ենՄԱԿ-ի
գերատեսչություններիհետ,որոնքպատերազմիառաջինօրերիցսերտհամագործակ-
ցելենպետականևտեղականհասարակականկազմակերպություններիհետ՝արցախ-
ցիներին մարդասիրական և այլ բնույթի աջակցություն տրամադրելու ուղղությամբ:
Հար ցազ րույց նե րին մաս նակ ցած ՄԱԿ-ի գե րա տես չութ յուն նե րից ոչ մե կը ներգ րավ ված չի 
ե ղել ան մի ջա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման գոր ծըն թա ցում:Նրանցկողմիցմարդա-
սիրականաջակցությունըտրամադրվելէպետականգերատեսչություններինևհասա-
րակականկազմակերպություններին,որոնքիրենցհերթինաջակցությունըբաշխելեն
արցախցիընտանիքներին:
Հարկ է նշել, որ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը Առողջապահության նախարա-

րությանըտրամադրելէորոշակիթվով«Վերարտադրողականառողջությանարկղիկ-
ներ» (Reproductivehealth kits), որոնքպարունակելենբոլորայնառարկաները,որոնք
նախատեսված են եղել արտահիվանդանոցային պայմաններում ծննդաբերությունը
կազմակերպելու համար:Առողջապահության նախարարությանըտրամադրվել է մեծ
թվովանհատականպաշտպանականմիջոցներ,որոնքմեղմելենԿովիդ-19համավա-
րակիհետևանքներըբժշկականհաստատություններումաշխատողներիևպացիենտ-
ներիշրջանում,այսպեսշուրջ500.000անհատականպաշտպանականմիջոցէտրա-
մադրվելբժշկականհաստատություններին:
ՄԱԿ-իՓախստականներիհարցերովգերագույնհանձնակատարիգրասենյակը,ֆի-

նանսավորելով«Հայկականկարմիրխաչիընկերության»կողմիցիրականացվողծրա-
գիրնուղղվածսեռականևգենդերայինբռնությանկանխարգելմաննուհայտնաբերմա-
նը,ներառելէայսծրագրումորպեսթիրախայինխումբնաևարցախցիներին:
ՄԱԿ-իՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-իհարցերիհամատեղծրագիրըիրընդհանուրծրագրիշրջանակ-

ներումթիրախավորելէարցախցիներին,ովքերկարողենանվճարևանանունթեստա-
վորվելՄԻԱՎ-ի,հեպատիտիԲ-ի,հեպատիտՑ-իևսիֆիլիսիառկայությունըստուգելու
համար:ԾրագիրնիրականացվումէԻնֆեկցիոնհիվանդություններիազգայինկենտ-
րոնիկողմիցմոբիլկայաններիմիջոցով,որոնքայցելումենմարզերևիրականացնում
հայաստանցիների,իսկպատերազմիցհետոնաևարցախցիներիանվճարթեստավո-
րում:Մոբիլկայաններումանձինքստանումեննաևխորհրդատվությունգինեկոլոգիև
այլմասնագետներիկողմից:
ԵթեՄԱԿ-իբնակչությանհիմնադրամնառանձինծրագրերէֆինանսավորել,որպես-

զի պետական գերատեսչություններն ու ՀԿ-ներն աջակցեն արցախցի կանանց, այդ
թվումուղղված՝նրանցսեռականևվերարտադրողականառողջությանպաշտպանու-
թյաննուղղված,ապաՄԱԿ-իվերոնշյալերկուկառույցներըչենիրականացրելհատուկ
ծրագրեր` ուղղվածարցախցի կանանց: Սեռական և վերարտադրողականառողջու-
թյանխնդիրներինառանձինևնպատակայինարձագանքևսչիեղելայս2կառույցների
կողմից:
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 “Մենք պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րից մեծ ծա վա լի մար դա սի րա կան ա ջակ ցութ յուն, 
այդ թվում կա նանց ու աղ ջիկ նե րի հա մար ար ժա նա պատ վութ յան ա ռար կա ներ18 
ենք բա ժա նել մեր գոր ծըն կեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի ջո ցով: 

Մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ 

Կա նանց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան կա րիք նե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված 
հա մա պար փակ հե տա զո տութ յուն, կամ կա րիք նե րի գնա հա տում չի ի րա կա նաց վել ՄԱԿ-ի գե րա-
տես չութ յուն նե րի կող մից:Հիմնականումդրանքդուրսենբերվելկանանցհետաշխատողկա-
ռույցներիկողմից:
ՄԱԿ-իգերատեսչություններըզբաղվելենի րա զեկ մամբ,այսպես՝ՄԱԿ-իբնակչությանհիմ-

նադրամըբաշխածհումանիտարաջակցությանփաթեթներում,որըհիմնականումպարունա-
կելէհիգիենայիմիջոցներևկանանցարժանապատվությանպարագաներ,տեղադրելէնաև
թռուցիկներ,որտեղկանայքևաղջիկներըկարողէինգտնելտեղեկատվությունգործողպետա-
կանաջակցությանծրագրերից,պետականևհասարակականկազմակերպությունների,մար-
դու իրավունքների պաշտպանի թեժ-գիծ ծառայության հեռախոսահամարներ: Բնակչության
հիմնադրամնառանձինֆինանսավորումէրտրամադրելՀԿ-ներին,որվերջիններստրամադ-
րենիրավաբանականխորհրդատվությունարցախցիկանանցիրենցիրավունքներինվերաբե-
րողհարցերիշուրջ:ՄԱԿ-իՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-իհարցերիհամատեղծրագրիշրջանակներումմոբիլ
կայանները,որոնքիրականացրելեննաևարցախցիներիթեստավորում,տրամադրելենտե-
ղեկատվությունսեռավարակների,դրանցփոխանցմանուղիներիևբուժմանմասին,կայանում
եղելէնաևգինեկոլոգ,որնիրականացրելէկանանցփոքրկոնքիուլտրաձայնայինհետազո-
տությունևուղղորդելհամապատասխանբժշկականհաստատություններ:
Համագործակցության շրջանակներում ՄԱԿ-ի գերատեչությունների ման դա տից ելնելով,

կարևոր է, որ վերջիններսաջակցենպետությանն իր քաղաքականությունն իրականացնելու
հարցում:ՊատերազմականշրջանումՄԱԿ-իգերատեսչություններիմանդատընաևնպաստել
էմարդասիրականաջակցությանծրագրերիիրականացմանը,որընաևյուրօրինակաջակցու-
թյունէրպետությանըստեղծվածճգնաժամայինիրավիճակում:
Պատերազմիհենցառաջինօրերին,ՄԱԿ-իևմասնավորապես՝ՄԱԿ-իՓախստականներիգե-

րագույն հանձնակատարի գրասենյակի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է Միջգերատեսչական
համակարգողխումբ(Interagencyworkinggroup),որիկազմումընդգրկվելենպետականգերա-
տեսչություններիներկայացուցիչներ,այդթվում՝Առողջապահությաննախարարության,Աշխա-
տանքիևսոցիալականհարցերինախարարությաններկայացուցիչներ,ՄԱԿ-իբոլորգերատես-
չություններիներկայացուցիչներ,ինչպեսնաևայլմիջազգայինևտեղականհասարակական
կազմակերպություններ:Միջգերատեսչականհամակարգողխումբը ստեղծվեց, որ համատեղ
քննարկման միջոցով արձագանքի արցախցիների խնդիրներին: Այս խմբի շրջանակներում
գործել է երկուաշխատաքնայինխումբ՝պաշտպանության (protection) և վաղաջակցության

18.Արժանապատվությանառարկաներըհիմնականումհիգիենայիպարագաներիցբաղկացածփաթեթէ,
որըպարունակումէկանացիմիջադիրներ,ներքնաշոր,թացևչորանձեռոցիկներ,օճառ,սրբիչևառաջին
անհրաժեշտությանայլպարագաներ:

 “
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(earlyrecovery)հարցերով:Հանդիպումներինքննարկվելենարցախցիներիաջակցության,այդ
թվում՝կացարանային,բնաիրայինաջակցությանևայլհարցեր:Կանանցսեռականևվերար-
տադրողականառողջությանխնդիրներնառանձինքննարկմանառարկաչենեղել,սակայնքա-
նիորառնչվելենայլհարցերին,ապադրանցևսորոշակիանդրադարձեղելէ:
Ընդհանուրառմամբ,ՄԱԿ-իգերատեսչություններըգնահատումենպետությանևհասարա-

կական կազմակերպությունների հետ համագործակցությունն արդյունավետ, չնայած առկա
խնդիրներինբոլորգերատեսչություններըփորձելենմոբիլիզացնելռեսուրսներըևհնարավո-
րության սահմաններումաջակցելարցախցիներին: Սեռականև վերարտադրողականառող-
ջության խնդիրները չեն դիտարկվել որպես առաջնահերթ, այս հարցի շրջանակներում դի-
տարկվելէհիգիենայիմիջոցներիտրամադրումը,իսկհիմնականարձագանքնուղղվածէեղել
այլառաջնայինկարիքներիբավարարմանը:

 ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՁԱ ԳԱՆ ՔԸ 

Աջակցություն

Հետազոտությանըներգրավվածբոլորտեղականհասարակականկազմակերպութ-
յուններն իրենց աշխատանքները տեղահանված ընտանիքների հետ սկսել են պա-
տերազմիառաջինիսկօրերից:Հարկէնշել,որփախստականներիևտեղահանված
անձանցծառայություններմատուցողկառույցներիցբացի,ոչմիհասարակականկազ-
մակերպություննախքանպատերազմըչիունեցելառանձինծրագիր,որըկնախատե-
սերմարդասիրականաջակցությունտեղահանվածներին:Կազ մա կեր պութ յուն նե րի մեծ 
մա սը մո բի լի զաց րել են ի րենց առ կա ռե սուրս նե րը և  ան հատ նե րի կող մից ար ված նվի-
րատ վութ յուն նե րի մի ջո ցով ար ձա գան քել ար ցախ ցի նե րի ա ռաջ նա յին կա րիք նե րին:Պա-
տերազմիառաջինօրերին, մեծմասիաշխատանքներնեղել ենտարերային,փորձել
ենարձագանքելմարդկանցառաջնայինկարիքներին(հագուստ,սնունդևկացարան):
Միայն2020թ.հոկտեմբերիկեսերիցէ,որկազմակերպություններնառավելհամակարգ-
վածենսկսելաշխատել,մշակելհստակծրագրեր,առանձնացրելթիրախայինխմբեր:
Հետազոտության շրջանակներում փորձագիտական հարցմանը մասնակցած բոլոր
կազմակերպությունները տրամադրել են մարդասիրական աջակցություն, այդ թվում՝
հիգիենայիպարագաներ,որոնքնախատեսելեննաևդաշտանայինհիգիենայիհամար
նախատեսվածպարագաներ (միջադիրներ, թաց և չոր անձեռոցիկներ, օճառ, սրբիչ,
ներքնաշոր),որոշկազմակերպություններտրամադրելեննաևառաջինբուժօգնության
արկղիկներ,որտեղիթիվսայլդեղերի,եղելեննաևցավազրկողներ,որոնքկանայքկա-
րողէինօգտագործելայդթվում՝դաշտանայինցավերըմեղմելուհամար:
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 “Պա տե րազ մի ա ռա ջին մեկ ա մի սը շատ քաո տիկ էինք աշ խա տում, ա ջակ ցում 
էինք բո լոր այն ըն տա նիք նե րին, որ մեզ դի մում էին, տրա մադ րում էինք տաք հա-
գուստ, հի գիե նա յի պա րա գա ներ, ան կո ղին և  այլ բա ներ, որ այդ պա հին ու նեինք 
ան հատ նե րից ստաց ված կամ մեր մի ջոց նե րով գնած: Հե տո, բայց հաս կա ցանք, որ 
պետք է ա վե լի հա մա կար գել աշ խա տանք նե րը, կենտ րո նա նալ կոնկ րետ մեկ կամ 
եր կու խնդրի վրա և փոր ձել այդ պես ար ձա գան քել: 

Տե ղա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ

Տեղականհասարակականկազմակերպություններիմեծմասնաշխատելէթիրախա-
յինխմբերիհետ.կա՛մառանձնացրելենարցախցիներովխիտբնակեցվածմարզերև
այդբնակավայրերումկազմակերպելիրենցաշխատանքները,կա՛մաշխատելենհա-
տուկկացարաններում,որոնքտրամադրվելենպետությանկողմիցարցախցիընտա-
նիքներին,կա՛մէլսահմանվելենառանձինթիրախայինխմբեր,ինչպեսօրինակ՝հղի-
ներևնործննդաբերածմայրեր,մինչև1տարեկաներեխաներունեցողկանայք,ևայդ
հատուկխմբերինտրամադրելաջակցությունը:
Հարկէնշել,որմիայնկանանցիրավունքներովզբաղվող/ֆեմինիստականևառողջա-

պահականհարցերովզբաղվողկազմակերպություններնենթիրախավորելտեղահան-
վածկանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադրողականառողջությանայլհիմնա-
հարցերևս:Մնացածկազմակերպություններըմարդասիրականաջակցությունիցբացի,
չենիրականացրելայլտիպիաջակցություն:Չնայած,որայդկազմակերպություններից
որոշներընախատեսումենիրենցարդենիսկգործողծրագրերում,որոնքառնչվումեն
սեռականևվերարտադրողականիրավունքներին,մասնավորապես՝սեռականևգեն-
դերայինբռնությանդեմարձագանքին,ներառելնաևարցախցիներին:
Կանանցիրավունքներովզբաղվող/ֆեմինիստականևառողջապահականհարցերով

զբաղվողկազմակերպություններըպատերազմիսկզբնականշրջանումթիրախավորել
ենտեղահանվածհղիներինևնործննդաբերածկանանց՝իրականացնելովվերջիննե-
րիսվճարովիբժշկականհետազոտությունները,տրամադրելհատուկդեղորայք,խնամ-
քիևհիգիենայիպարագաներ,սակայնպատերազմիցհետո,այսկառույցներընաևթի-
րախավորելենտեղահանվածկանանցևկազմակերպելվերջիններիսվերարտադրո-
ղականառողջությաննուղղվածհետազոտությունները,բժշկականկոնսուլտացիաները
ևորոշդեպքերումնաևհոգացելբուժումը:

Իրազեկում

Իրազեկմանշրջանակներումսեռականևվերարտադրողականառողջությանվերա-
բերյալտեղահանված կանանց ուաղջիկներին իրազեկել են հիմնականում կանանց

 “
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իրավունքներով զբաղվող/ֆեմինիստական և առողջապահական հարցերով զբաղ-
վող կազմակերպությունները, մնացած հասարակական կազմակերպությունները չեն
իրականացրելառանձին միջոցառումներայս ուղղությամբ: Կանանց իրավունքներով
զբաղվող/ֆեմինիստականևառողջապահականհարցերովզբաղվողկազմակերպու-
թյուններնիրազեկումիրականացրելենմիքանիուղղությամբ,նախմարդասիրական
աջակցությանշրջանակներումտրամադրելենթռուցիկներ՝սեռականևվերարտադրո-
ղականառողջությանմասին,որոնքներառելեննաևառողջապահականկազմակեր-
պություններիթեժ-գիծծառայություններիկոնտակտներ:Որոշկազմակերպություններ
իրականացրել են դասընթացներ արցախցի կանանց հետ, նվիրված վերարտադրո-
ղականառողջությանտարբերթեմաներին,ինչպեսնաևգենդերայինբռնությանկան-
խարգելմանևարձագանքմանվերաբերյալ։Այսդասընթացներըհիմնականումանցեն
կացվելարցախցիներովբնակեցվածկացարաններում:Հարկէնշել,որտեղահանված
դեռահասաղջիկների հետևս իրականացվել են դասընթացներ՝ սեռականև վերար-
տադրողականառողջությանևառողջհարաբերություններիվերաբերյալ՝հաշվիառնե-
լովվերջիններիստարիքայինառանձնահատկությունները:

“Մենք կար ևո րում ենք ի րա զե կու մը և  այդ նպա տա կով 2021թ. հու լի սից սկսե ցինք 
կազ մա կեր պել դա սըն թաց ներ կա նանց ու ա ռան ձին ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի հա-
մար ա ռողջ հա րա բե րութ յուն նե րի և գեն դե րա յին բռնութ յան վե րա բեր յալ: Հան դի-
պում նե րի ժա մա նակ նաև առնչ վում ենք սե ռա կա նութ յան հար ցե րին: 

Տե ղա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ

“Մենք հրա վի րե ցինք գի նե կո լոգ, որն ի րա կա նաց րեց հան դի պում նե րի շարք կա-
ցա րան նե րում բնակ վող ար ցախ ցի կա նանց հա մար: Գի նե կո լո գի հան դի պում նե-
րին հա ջոր դեց կա նանց անվ ճար բուժզն նու մը, հե տա զո տու մը ու բուժ ման նշանա-
կու մը գի նե կո լո գի կող մից: Կա նանց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան խնդիր նե-
րը ան տես ված են պե տութ յան կող մից, պե տութ յու նը կար ևո րում է միայն հղի նե րի 
ա ջակ ցութ յու նը, մինչ դեռ մեր այս ծրա գի րը ցույց տվեց, թե որ քան շատ խնդիր ներ 
ու նեն կա նայք: 

Տե ղա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ

 “

 “
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Հիմնականխոչընդոտներըևկարիքները

Կանանց իրավունքներով զբաղվող/ֆեմինիստական և առողջապահական հարցե-
րովզբաղվողկազմակերպությունները,որոնքտրամադրելենաջակցությունարցախ-
ցիկանանցուաղջիկներինսեռականևվերարտադրողականառողջությանպահպան-
ման շրջանակներում, նշել են, որ հիմնականումպետականև միջազգային կառույց-
ները չեն կարևորումայս թեմանև հետևաբարբավարար ջանքեր չենգործադրվում
արձագանքելուայսխնդիրներին:Պե տա կան կա ցա րան նե րում ստեղծ ված չեն պայ-
ման ներ պաշտ պա նե լու կա նանց սե ռա կան բռնութ յու նից ու ոտնձ գութ յուն նե րից, 
ո րով հետև 20 ըն տա նիք օգտ վում է մեկ կամ եր կու բաղ նի քից ու սան հան գույ ցից, 
ննջա րան նե րի դռնե րը չեն փակ վում, իսկ պա տե րազ մից հե տո, այդ կա ցա րան նե-
րում բնա կութ յուն են հաս տա տել նաև տղա մար դիկ: 
Պետությանևայլկառույցներիուշադրությաննենարժանանումմիայնհղիներըևնոր

ծննդաբերածկանայք,մինչդեռմնացածկանանցվերարտադրողականառողջության
հիմնահարցերըչենստանումպատշաճարձագանք:
Կանայք ևսանտարբեր են իրենց վերարտադրողականառողջությանխնդիրներին,

անգամանվճարբժշկականաջակցությունևբուժումտրամադրելուպարագայում,շա-
տերըչենկարևորումիրենցառողջությունը՝ունենալովսեռավարակներ,բորբոքումներ
ևփոքրկոնքիօրգաններիխնդիրներ:

“Պա տե րազ մից հե տո, այ ցե լե ցինք Ար ցախ ու մի կին կար մոտ 50 տա րե կան, 
ով ու ներ ար գան դի հետ կապ ված լուրջ խնդիր ներ, երբ ա ռա ջար կե ցի ի րեն ՈւՁՀ 
ներզն նում ա նել, ա սեց, որ հրա ժար վում է, ո րով հետև ա մա չում է այդ պռո ցե դու-
րա յից: Ես կին եմ և գի նե կո լոգ, ա մեն կերպ փոր ձում էի հա մո զել կնո ջը, որ անց նի 
հե տա զո տութ յուն, բայց մի կող մից ա մո թը, մյուս կող մից՝ սե փա կան ա ռող ջութ յան 
վրա «թքած ու նե նա լը» շատ տա րած ված խնդիր է մի ջին տա րի քի ար ցախ ցի կա-
նանց շրջա նում: 

Տե ղա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ

Մ յուս խո չըն դո տը, ո րին բախ վում էին հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, 
ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա ծածկն էր, միևնույնընտանիքըկարողէրօգտվելբոլորկա-
ռույցներիմարդասիրականաջակցությանծրագրերից,իսկմեկայլկարիքավորընտա-
նիքնայդպեսէլտեղեկացվածչլիներայդաջակցությանմասին:Քանիորհասարակա-
կանկազմակերպություններըհամագործակցումէինպետականգերատեսչությունների
հետ՝աջակցությունըբաշխելիս,ապահիմնականումդրանիցօգտվումէինկացարան-
ներիբնակիչներըևհամայնքապետարաններումհաշվառվածընտանիքները:
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“Կա յին շատ ըն տա նիք ներ, որ ու նեին հա վա քած 20 կգ լ վաց քի փո շի, կամ 20 
հատ օ ճառ, մինչ դեռ կա յին նաև կա րի քա վոր ըն տա նիք ներ, որ ո չինչ չու նեին: Մար-
դա սի րա կան ա ջակ ցութ յան շրջա նակ նե րում կար ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա ծածկ: 
Նաև ծա ռա յութ յուն նե րից հիմ նա կա նում օգտ վում էին կա ցա րա նաբ նակ ըն տա նիք-
նե րը: 

Տե ղա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ

Խո չըն դոտ նե րից է նաև ՄԱԿ-ի կա ռույց նե րի կող մից Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
տա րած քում գոր ծու նեութ յուն չծա վա լե լը, ո րը լուրջ մար տահ րա վեր է, հաշ վի առ-
նե լով խա ղա ղա պահ կոն տին գեն տի առ կա յութ յու նը և պա տե րազ մից հե տո, շատ 
կա նանց ու աղ ջիկ նե րի վե րա դարձն Ար ցախ: 
Կանանցսեռականևվերարտադրողականառողջությանշրջանակներումկարիքների

տեսանկյունիցկազմակերպություններիներկայացուցիչներընշեցին,այսթեմայիար-
դիական,սակայնպետականևմիջազգայինկազմակերպություններիկողմիցչկարևոր-
վածլինելը,ինչպեսնաևհամապարփակհետազոտությանբացակայությունը,որըթույլ
կտարառավելհասցեականդարձնելայսծառայությունները:Պետականգերատեսչու-
թյուններիկողմիցպատշաճհամակարգմանիրականացումըթույլկտարխուսափելվե-
րածածկերիցևաջակցություննուղղելառավելկարիքավորներին:

Պետականևմիջազգայինկառույցներիարձագանքիգնահատում

Հասարակականկազմակերպություններիներկայացուցիչներիկարծիքով,պետությու-
նըպատրաստչէրնմանարհավիրքիևտեղահանվածանձանցնմանհոսքի:Պա տե-
րազ մից շուրջ մեկ տա րի անց, երբ տե ղա հան ված ան ձանց մեծ մա սը վե րա դար ձավ 
Ար ցախ, պե տութ յու նը դեռևս պատ շաճ չի ար ձա գան քում Հա յաս տա նի տա րած քում 
բնակ վող ար ցախ ցի ըն տա նիք նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջության 
կա րիք նե րին: Եթեպատերազմականօրերին՝պայմանավորվածմարդկանցմեծհոսքով
ևբազմաթիվկարիքներիառկայությամբ,պետականկառույցներինդժվարէրպատշաճ
արձագանքելայսհիմնախնդրին,ապաներկայումս չկահստակբացատրությունայդ
գործողություններիբացակայությանը:Չնայածպետականպատվերիշրջանակներում
արցախցիկանայքօգտվումենանվճարբժշկականծառայություններից,սակայն չեն
ստանումդեղորայք,կամբուժում,որոշոչպլանայինհետազոտություններ,այդթվում՝
հղիների համար վճարովի են: Համաձայն հասարակական կազմակերպությունների,
պետականգերատեսչություններնառանձին-առանձինհամագործակցելենիրենցհետ
ևլուծելընտանիքներիխնդիրները,սակայնպետականտարբերգերատեսչություննե-
րիմիջևհամագործակցությունըեղելէոչպատշաճ:Որոշկազմակերպություններնաև
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նշեցին, որ ոչ միարձագանք չեն ստացելպետական գերատեսչություններից՝ իրենց
կողմիցբարձրացրածհամակարգայինխնդիրներին,շատհաճախթեժ-գիծհեռախո-
սահամարներինհնարավորչիեղելժամերշարունակզանգահարել:

“Մենք կա րող էինք մի քա նի ժամ զան գա հա րել պե տա կան կա ռույց նե րի թեժ-
գծե րին, բայց այդ պես էլ ոչ մի պա տաս խան չստա նալ: Ե ղել է, որ զան գա հա րել ենք 
նա խա րա րութ յուն նե րում մեզ ծա նոթ աշ խա տա կից նե րի, բայց ինչ ա նեին այն ըն-
տա նիք նե րը, որ ոչ մի ծա նոթ չու նեին, իսկ թեժ-գծերն էլ չէին ար ձա գա նում: 

Տե ղա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ

Միջազգային կազմակերպություններն իրենց հերթինարձագանքել են սեռական և վերար-
տադրողականառողջությանկարիքներինսահմանափակձևով:Հիմնականումթիրախավորվել
ենծննդաբերականծառայություններըևմարդասիրականաջակցությունը,որըներառելէկա-
նանցարժանապատվությանառարկաներ:

Միջգերատեսչականխմբերիաշխատանքը

Հետազոտությանշրջանակներումներգրավվածայնհասարակականկազմակերպություննե-
րը,որոնքտեղակայվածենեղելԵրևանումներգրավվածենեղելԱշխատանքիևսոցիալական
հարցերի նախարարության կողմից իրականացվող պարբերական հանդիպումներին, որոնց
շրջանակներումիրականացվելէտեղեկատվությանփոխանակում:Որոշկազմակերպություն-
ներներգրավվածենեղելնաևՄԱԿ-իկողմիցհամակարգվողաշխատանքայինխմբին:Մար-
զային հասարակական կազմակերպությունները հիմնականում ներգրավված չեն եղել որևէ
խմբերում,կապըպահելենմարզպետարաններիհետ:Հատկանշականէ,որոչմիխումբ չի
քննարկելկանանցսեռականևվերարտադրողականառողջությանկարիքներըևչենդիտարկ-
վելնաևդրանցարձագանքմանհնարավորմեխանիզմները:

Այսպիսով,տեղականհասարակականկազմակերպություններըպատերազմիառաջինօրե-
րիցտրամադրելենմարդասիրականաջակցությունԱրցախիցտեղահանվածընտանիքներին:
Նրանցմեծմասըթիրախավորելէկանանցուաղջիկներին՝տրամադրելովդաշտանայինհի-
գիենայի համար անհրաժեշտ պարագաներ, որոշ կազմակերպություններ իրականացրել են
առանձինծրագրերնաևհղիներիևնործննդաբերածկանանցհամար:Կանանցիրավունք-
ներովզբաղվող/ֆեմինիստականևառողջապահականկառույցներըսեռականևվերարտադ-
րողականառողջությանպահպանմանշրջանակներումիրականացրելենառավելհասցեկան
ծրագրեր,այդթվում՝իրականացրելանվճարգինեկոլոգիականխորհրդատվություն,հետազո-
տությունևբուժումտեղահանվածկանանցհամար,իրականացրելենպետպատվերիցդուրս
պահանջվողհետազոտություններ,գնելդեղորայք,այդթվում՝հղիներիհամար,իրազեկելկա-
նանց իրենց հասանելի ծառայությունների, սեռական և վերարտադրողականառողջությանն
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առնչվողտարբերթեմաներիվերաբերյալ:

Հիմնականումեթեխոսումենք3հիմնականոլորտների (պետական,միջազգայինևտեղա-
կանկազմակերպություններ)արձագանքիմասին,ապապետությունըթե՛պատերազմականև
թե՛հետպատերազմականշրջանումչիարձագանքելկանանցուաղջիկներիսեռականևվե-
րարտադրողականառողջության կարիքների լայն շրջանակներին: Միջազգային կազմակեր-
պություններըհիմնականումարձագանքելենմարդասիրականաջակցությանշրջանակներում,
ինչպեսնաևպետականկարիքներիցելնելով:Կանանցիրավունքներովզբաղվողտեղական
հասարակականկազմակերպություններնենհիմնականումթիրախավորելսեռականևվերար-
տադրողականառողջությանլայնթեմաները,արձագանքելայսոլորտումպետությանկողմից
չկարևորովածխնդիրներին:

 ՏԵ ՂԱ ՀԱՆ ՎԱԾ ԿԱ ՆԱՆՑ և  ԱՂ ՋԻԿ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՁԱ ԳԱՆ ՔԸ ՎԵ ՐԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ 
Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅԱ ՆԸ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՈՂ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻՆ

Հարցազրույցինմասնակցածբոլորտեղահանվածկանայքուաղջիկներըտեղափոխ-
վելենՀՀտարածքպատերազմիընթացքում:Նրանցմիմասըբնակությունէհաստա-
տելպետության կողմիցտրամադրած կացարաններում (7 կին, որից 4ը՝ նախկինում
հղի),իսկմյուսմասը՝վարձակալականհիմունքներով(5կին,որից3ը՝նախկինումհղի):
Հարցվածներից10-նապրումենմարզերում,իսկ2-ը՝Երևանում:Հարկէնշել,որվարձա-
կալականհիմունքներովբնակվողկանայք,այդթվում՝հղիկանայք,վերարտադրողա-
կանառողջությանծառայություններիմասինտեղեկացելենկա՛միրենցծանոթներից,
կա՛մԱրցախումնմանատիպխնդիրներինառնչվողփորձառությունունենալուարդյուն-
քում(օրինակ՝Արցախումհաշվառվածենեղել՝որպեսհղի):Կացարաններումբնակվող
կանայքտեղեկացելենվերարտադրողականառողջությանծառայություններիմասին
կացարաններիպատասխանատուներից,կամառաջնորդվելսեփականփորձով:
Օգտվելովվերարտադրողականառողջությանծառայություններից,այդթվում՝հղիու-

թյանվարումիցևծննդաբերությունից՝կանայքհիմնականումչենունեցելորևէխնդիր-
ներ,նաևչենբախվելխտրականությանդրսևորումների:Կանայքնշեցին,որբժշկական
ծառայություններից օգտվելիս կացարաններից և վարձակալներից վերցրել են բնա-
կությանմասինտեղեկանք,որըմիակնախապայմաննէեղելանվճարծառայություննե-
րիցօգտվելուհամար:
Որոշ կանայք նշեցին, որ առողջության պահպանման առաջնային օղակներում

առանձնացվածսենյակներենեղել,որոնքընդունելենմիայնարցախցիների:
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 ՏԵ ՂԱ ՀԱՆ ՎԱԾ ԱՆ ՁԱՆՑ ԸՆ ԴՈՒ ՆԱԾ ՊԵ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ԿՈՂ ՄԻՑ ՏՐԱ ՄԱԴ ՐԱԾ ԿԱ-
ՑԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՁԱ ԳԱՆ ՔԸ ՎԵ ՐԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ-
ՋՈՒԹ ՅԱ ՆԸ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՈՂ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻՆ

Հարցազրույցներինմասնակցեցին4կացարանիպատասխանատուներ,որոնցից3-ը
գտնվումենՀՀմարզերում,իսկ1-ը՝Երևանում:3ապաստարաններումդեռևսշարու-
նակում են բնակվելարցախցիներ: Համաձայն կացարաններիպատասխանատունե-
րի,առաջինօրըհենց,երբարցախցիներըբնակեցվելենկացարաններումիրազեկվել
ենմոտակաբժշկականհաստատություններիմասին,հղիներիդեպքումիրազեկվելեն
հղիությանհաշվառմանընթացակարգի,ծննդօգնությանմասին:Գյուղականհամայնք-
ներիկացարաններումայցելելէնաևգյուղիամբուլատորկետիբուժքույրը,իրազեկել
բժշկականհաստատություններիվայրիմասին,հղիությանհաշվառմանկարգիմասին:
Կացարաններիպատասխանատուներընշեցին,որպետությանորևէգերատեսչությու-
նից չենստացել հրաման, կամիրազեկողթերթիկարցախցիկանանցուաղջիկների
վերարտադրողականառողջությանծառայություններիվերաբերյալ:
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Հետազոտության
արդյունքում
բացահայտված
հիմնական
խնդիրներըևփաստերը

•	 Թե՛ պատերազմական, թե՛ հետպատերազմա-
կան շրջանում սեռական և վերարտադրողական
առողջությանիրավունքիիրացմանտեսանկյունից
պետությունը առաջնահերթություն է սահմանել
հղիությանևծննդօգնությաներաշխիքներիապա-
հովումը,մնացածհարցերըչենստացելորևէհա-
տուկկարգավորում:

•	 Կառավարության N 318-Ն որոշմամբ, ի թիվս այլ
առողջապահական կարիքների, եթե կինն ուներ
վերարտադրողականառողջությանհետկապված
բժշկական միջամտության անհրաժեշտություն,
ապապետությանկողմիցերաշխավորվածաջակ-
ցության շրջանակներում ստանում էր բժշկական
միջամտություն:

•	 ՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախա-
րարությունը կանանց սեռական և վերարտադրո-
ղականառողջությանտեսանկյունիցառանձնաց-
րելէարձագանքմաներկումեխանիզմ.առաջինը
կնոջ հղիությամբպայմանավորվածավելի բարե-
կեցիկպայմաններունեցողկացարանիտրամադ-
րումըևկանանցուաղջիկներինհիգիենայիպա-
րագաներով (միջադիրներ, ներքնաշոր, օճառ և
այլն)ապահովելը:

•	 Բոլոր հղիների՝ կացարանի ընտրության պարա-
գայում ուշադրություն է դարձվել սանհանգույցի
բարեկարգ լինելու և կացարանի՝ բուժկենտրոնին
մոտլինելուհանգամանքներին:

•	 Միայնակ տարեց անձանց պարագայում (այդ
թվում՝ կանանց) առանձնացվել է կացարան, որ-
տեղ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-



28

խարարությունը լրացուցիչմասնագետներէներգրավել (բուժքույր,խոհարար),
որիրականացնենտարեցանձանցխնամքը:

•	 Փոխվարչապետի մակարդակով գործել է միջգերատեսչական խումբ, որտեղ
ներգրավվածենեղելնախարարներըկամփոխնախարարները,սակայնորպես
այդպիսին տեղահանված կանանց խնդիրների կարգավորման հարցերին այդ
հանձնաժողովը չիանդրադարձել: Նախարարությունների միջև գործել էանձ-
նավորված-գործընկերայինհարաբերություններտեղահանվածներիխնդիրները
կարգավորելուհամար:

•	 Պետությանկողմիցո՛չպատերազմականևո՛չէլհետպատերազմականշրջա-
նումկանանցկարիքներիևմասնավորապես՝սեռականևվերարտադրողական
առողջությաննառնչվողհիմնախնդիրներիբացահայտմանուսումնասիրություն-
ներչենարվել:

•	 Կանանց վերարտադրողական ծառայություններ մատուցող բուժ հաստատու-
թյուններիև ընթացակարգերիմասինտեղեկատվությանտրամադրմանվերա-
բերյալմշակվածընթացակարգչիեղել,ուղղորդումներըհիմնականումարելեն
կացարաններիպատասխանատուները:

•	 Պետականկառույցներըկենտրոնացել ենտեղահանվածանձանցառաջնային
կարիքներիվրա,ապահովելով՝կացության,սննդիևտաքհագուստիկարիքների
բավարարումը:

•	 Կանանցվերարտադրողականառողջությանտեսանկյունից,պետականգերա-
տեսչություններիուշադրությաննենարժանացելհղիներըևծննդկանները:Կա-
նանց սեռականև վերարտադրողականառողջության մյուս հիմնախնդիրները,
այդ թվում՝ կացարաններում սեռական բռնության կանխարգելումը, սեռավա-
րակների,այդթվում՝ՄԻԱՎ-իկանխարգելումը,հակաբեղմնավորիչներիհասա-
նելիությունըևայլառանցքայինհարցերչենստացելպատշաճարձագանքպե-
տականգերատեսչություններիկողմից:

•	 ՀարցազրույցներինմասնակցածՄԱԿ-իգերատեսչություններիցոչմեկըներգը-
րավվածչիեղելանմիջականաջակցությանտրամադրմանգործընթացում:Մար-
դասիրականաջակցությունըտրամադրվելէպետականգերատեսչություններին
ևհասարակականկազմակերպություններին,որոնքիրենցհերթինաջակցությու-
նըբաշխելենարցախցիընտանիքներին:

•	 ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը Առողջապահության նախարարությանը
տրամադրելէորոշակիթվով«Վերարտադրողականառողջությանարկղիկներ»
(Reproductivehealthkits),որոնքպարունակելենբոլորայնառարկաները,որոնք
նախատեսված են եղել արտահիվանդանոցային պայմաններում ծննդաբերու-
թյունըկազմակերպելուհամար:

•	 ՄԱԿ-իՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-իհարցերիհամատեղծրագիրըիրընդհանուրծրագրիշրջա-
նակներումթիրախավորելէնաևարցախցիներին,ովքերկարողենանվճարև
անանուն թեստավորվել ՄԻԱՎ-ի, հեպատիտիԲ-ի, հեպատիտՑ-ի և սիֆիլիսի



29

առկայությունըստուգելուհամար:
•	 ԵթեՄԱԿ-իբնակչությանհիմադրամնառանձինծրագրերէֆինանսավորել,որ-

պեսզիպետականգերատեսչություններնուՀԿ-ներնաջակցենարցախցիկա-
նանց,այդ թվում ուղղված՝ նրանց սեռականև վերարտադրողականառողջու-
թյանպահպանությանը,ապաՄԱԿ-իվերոնշյալերկուկառույցներըչենիրակա-
նացրելհատուկծրագրեր`ուղղվածարցախցիկանանց:

•	 Պատերազմական շրջանում ՄԱԿ-ի գերատեսչությունների մանդատը նաև
նպաստել է մարդասիրական աջակցության ծրագրերի իրականացմանը, որը
նաևյուրօրինակաջակցությունէրպետությանըստեղծվածճգնաժամայինիրա-
վիճակումաջակցելտեղահանվածբնակչությանը:

•	 Պատերազմիհենցառաջինօրերին,ՄԱԿ-իևմասնավորապես՝ՄԱԿ-իՓախս-
տականների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի նախաձեռնությամբ
ստեղծվելէՄիջգերատեսչականհամակարգողխումբ(Interagencyworkinggroup),
որի կազմում ընդգրկվել ենպետականգերատեսչությունների ներկայացուցիչ-
ներ,այդթվում՝Առողջապահությաննախարարության,Աշխատանքիևսոցիալա-
կանհարցերինախարարությաններկայացուցիչներ,ՄԱԿ-իբոլորգերատեսչու-
թյուններիներկայացուցիչներ,ինչպեսնաևայլմիջազգայինևտեղականհասա-
րակականկազմակերպություններ:

•	 Կանանցսեռականևվերարտադրողականառողջությանխնդիրներնառանձին
քննարկմանառարկաչենեղել,սակայնքանիորառնչվելենայլհարցերին,ապա
դրանցևսորոշակիանդրադարձեղելէ:

•	 ՄԱԿ-իգերատեսչություններիկողմիցսեռականևվերարտադրողականառող-
ջության խնդիրները չեն դիտարկվել որպես առաջնահերթություն, այս հարցի
շրջանակներում դիտարկվել է հիգիենայի միջոցներիտրամադրումը, իսկ հիմ-
նականարձագանքնուղղվածէեղելառաջնայինկարիքներիբավարարմանը:

•	 Փախստականներիևտեղահանվածանձանցծառայություններմատուցողտե-
ղականկառույցներիցբացի,ոչմիհասարակականկազմակերպություննախքան
պատերազմըչիունեցելառանձինծրագիր,որըկնախատեսերմարդասիրական
աջակցությունտեղահանվածներին:Կազմակերպություններիմեծմասըմոբիլի-
զացրելենիրենցառկառեսուրսներըևանհատներիկողմիցարվածնվիրատ-
վություններիմիջոցովարձագանքելարցախցիներիառաջնայինկարիքներին:

•	 Պատերազմիառաջինօրերին,տեղականհասարակականկազմակերպություն-
ներիմեծմասիաշխատանքներնեղելենտարերային,փորձելենարձագանքել
մարդկանց առաջնային կարիքներին (հագուստ, սնունդ և կացարան): Միայն
2020թ.հոկտեմբերիկեսերիցէ,որկազմակերպություններնառավելհամակարգ-
վածենսկսելաշխատել, մշակելհստակծրագրեր,առանձնացրելթիրախային
խմբեր:

•	 Տեղականհասարակականկազմակերպություններիմեծմասնաշխատելէթի-
րախայինխմբերիհետ.կա՛մառանձնացրելենարցախցիներովխիտբնակեց-
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ված մարզեր և այդ բնակավայրերում կազմակերպել իրենցաշխատանքները,
կա՛մաշխատելենհատուկկացարաններում,որոնքտրամադրվելենպետության
կողմիցարցախցիընտանիքներին,կա՛մէլսահմանվելենառանձինթիրախային
խմբեր,ինչպեսօրինակ՝հղիներևնործննդաբերածմայրեր,մինչև1տարեկան
երեխաներունեցողկանայք,ևայդհատուկխմբերինտրամադրելաջակցությու-
նը:

•	 Միայն կանանց իրավունքներով զբաղվող/ֆեմինիստական և առողջապահա-
կանհարցերովզբաղվողկազմակերպություններնենթիրախավորելտեղահան-
վածկանանցուաղջիկներսեռականևվերարտադրողականառողջությանայլ
հիմնահարցեր ևս: Մնացած կազմակերպությունները մարդասիրական աջակ-
ցությունիցբացի,չենիրականացրելայլտիպիաջակցություն:

•	 Իրազեկման շրջանակներում սեռական և վերարտադրողական առողջության
վերաբերյալտեղահանվածկանանցուաղջիկներինիրազեկելենհիմնականում
կանանցիրավունքներովզբաղվող/ֆեմինիստականևառողջապահականհար-
ցերովզբաղվողկազմակերպությունները:

•	 Կանանց սեռականև վերարտադրողականառողջության շրջանակներում կա-
րիքների տեսանկյունից կազմակերպությունների ներկայացուցիչները նշեցին,
այսթեմայիարդիական,սակայնպետականևմիջազգայինկազմակերպություն-
ներիկողմիցչկարևորվածլինելը,ինչպեսնաևհամապարփակհետազոտության
բացակայությունը,որըթույլկտարառավելհասցեականդարձնելայսծառայու-
թյունները:

•	 Պատերազմիցշուրջմեկտարիանց,երբտեղահանվածանձանցմեծմասըվե-
րադարձավԱրցախպետությունըդեռևսպատշաճչիարձագանքումՀայաստա-
նիտարածքումբնակվողարցախցիընտանիքներիսեռականևվերարտադրո-
ղականառողջությանկարիքներին:
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Ամփոփումև
առաջարկներ

2020թ. Արցախյան պատերազմի և հետպատերազմա-
կանշրջանիազդեցությունըկանանցևաղջիկներիսեռա-
կանևվերարտադրողականառողջությանևիրավունքի
վրապատշաճուշադրությանչիարժանացելպետական
գերատեսչությունների կողմից:Պատերազմից շուրջ մեկ
տարիանց,տեղահանված ընտանիքները դեռևս բնակ-
վում ենպետության կողմիցտրամադրած ժամանակա-
վորկացարաններում,սակայնայդկացարաններումկա-
նանց և աղջիկների սեռական և վերարտադրողական
իրավունքներըլիարժեքպաշտպանվածչեն:Ստեղծված
չենհատուկծրագրեր,մեխանիզմներ,որոնքկապահովեն
տեղահանված կանանց իրավունքների պաշտպանու-
թյունը:Կանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադ-
րողականառողջությանիրավունքիիրացումը չիմշտա-
դիտարկվում պետության կողմից: Գործող ծրագրերը,
մասնավորապես՝դրամականաջակցությունը,որպարբե-
րաբարիրականացնումէպետությունըմիտվածէմիայն
առաջնայինկարիքներիբավարարմանը:
Միջազգային կազմակերպություններն իրենց հերթին

չունեն մշակած հայաստանյան իրավիճակին բնորոշ,
կանանց ու աղջիկների սեռական և վերարտադրողա-
կան առողջության ապահովման չափորոշիչներ, որոնք
տարբեր պատերազմական երկրներում կիրառվում են
ՄԱԿ-իգերատեսչություններիկողմից:Հետազոտությանը
մասնակցածմիջազգայինկազմակերպություններըգոր-
ծունեություն չենծավալումԱրցախիՀանրապետության
տարածքումև հետևաբար չեն մշտադիտարկումևար-
ձագանքումայնպիսիկարևորխնդիրներին,ինչպեսկա-
նանցուաղջիկներիսեռականբռնությանը,վաղամուս-
նություններին,տնայինծնունդներինևայլհիմնախնդիր-
ներին:
Տեղականհասարակականկազմակերպություններնեն,

որիրականացնումենսեռականևվերարտադրողական
առողջությանևիրավունքինառնչվողծրագրեր,սակայն
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հարկէնշել,որդրանքառավելակտիվէինպատերազմիցհետո,ներկայումսշատկազ-
մակերպություններչենտրամադրումմարդասիրականաջակցություն,քչերնենառհա-
սարակիրականացնումծրագրերարցախցիկանանցհամար:

Ամփոփելով2020թ.Արցախյանպատերազմիևհետպատերազմականշրջանումպե-
տական,միջազգայինևտեղականկառույցներիազդեցությունըկանանցուաղջիկների
սեռականև վերարտադրողականառողջության իրավունքի իրացման վրա հետազո-
տությունը՝կարևորենքհամարում՝
Պե տա կան գե րա տես չութ յուն նե րի հա մար

•	 Իրականացնելտեղահանվածկանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադ-
րողականառողջությանկարիքներիգնահատումևմատուցվողծառայություննե-
րիմշտադիտարկում:

•	 Մշակելտեղահանվածկանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադրողական
առողջությանիրացմաննուղղվածգենդերազգայունևիրավունքահենքաղաքա-
կանություն:

•	 Ներդնելկանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադրողականառողջության
պաշտպանությունը պատերազմական և հետպատերազմական իրավիճակնե-
րումմիջազգայինչափորոշիչները,այդթվում՝սեռականբռնությանևսեռական
ոտնձգություններիկանխարգելմանևարձագանքմանգործունմեխանիզմներ:

•	 Հատկացնելբավարարդրամականևմասնագիտականռեսուրսներտեղահան-
ված կանանց ու աղջիկների սեռական և վերարտադրողական առողջության
իրացմաննուղղվածծրագրերիիրականացմանհամար:

•	 Իրազեկելկանանցուաղջիկներինսեռականևվերարտադրողականառողջու-
թյանիրավունքներիիրացման,անվճարծառայություններիմասին:

•	 Հաստատելհամագործակցությունոլորտումաշխատողբոլորկառույցներիմիջև:

Մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ
•	 Իրականացնելտեղահանվածկանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադ-

րողականառողջությանիրացմաննուղղվածգենդերազգայունևիրավունքահեն
ծրագրեր, այդ թվում՝ բանակցել պետության հետ կացարաններում «բռնաբա-
րության արկղիկի» ներդրման, հակաբեղմնավորիչների հասանելիության ուղ-
ղությամբ:

•	 Իրականացնելտեղահանվածկանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադ-
րողականառողջությանկարիքներիգնահատումևպետությանկողմիցմատուց-
վողծառայություններիմշտադիտարկում:

•	 Ջատագովել կանանց ու աղջիկների սեռական և վերարտադրողական առող-
ջությանպաշտպանությունըպատերազմականևհետպատերազմականիրավի-
ճակներումմիջազգայինչափորոշիչներիներդրումըպետությանկողմից:

•	 Մշակելմեխանիզմներ,որոնքթույլկտանմշտադիտարկելԱրցախիՀանրապե-



33

տությունումկանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադրողականառողջու-
թյանիրացմանիրավիճակը,այդթվում՝սեռականբռնությանդրսևորումները:

Տե ղա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ 
•	 Իրականացնելտեղահանվածկանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադ-

րողականառողջությանիրացմաննուղղվածգենդերազգայունևիրավունքահեն
ծրագրեր:

•	 Իրականացնելպետությանկողմիցտեղահանվածկանանցուաղջիկներիսեռա-
կանևվերարտադրողականառողջությանպաշտպանությաննուղղվածծառա-
յություններիմշտադիտարկում:

•	 Մշակելմեխանիզմներ,որոնքթույլկտանմշտադիտարկելԱրցախիՀանրապե-
տությունումկանանցուաղջիկներիսեռականևվերարտադրողականառողջու-
թյանիրացմանիրավիճակը,այդթվում՝սեռականբռնությանդրսևորումները:
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Executive
Summary 

Exercising the Right to Reproductive Health Rights by Women and Girls Displaced to 
Armenia during and after the Second Artsakh War

Study of the Rաesponse Taken by the State, International Institutions and Non-
Governmental Organizations 

Methodology of the study

Thegoalofthestudyistoexaminehowthestate,internationalinstitutionsandlocalnon-
governmentalorganizationsrespondedtothereproductivehealthneedsofwomenandgirls
displacedduringtheSecondArtsakhWarandinitsaftermath.

The study is based on qualitative inquiries wherein a desk review was conducted to 
examine existing international standards on ensuring reproductive health rights to 
displaced women and girls, and expert and structured interviews were conducted. 
The studypursued the aimof understanding how the institutionsworking andproviding

humanitarian assistance to persons displaced to Armenia organized their activities during
thewarand in itsaftermath,howonemaycharacterizethecooperationbetweenthestate,
internationalinstitutionsandlocalNGOs,whatweretheprimaryneedsofthedisplacedwomen
andgirls in relation to reproductivehealth rights,howdecision-makers respondedto these
needsandwhatkindofactionstheytook.
Forpurposesofcollectinginformation,19expertinterviewswereconductedviatheonline

mediumwith։
	representativesofgovernmentinstitutionsinchargeoftheresponse,
	internationalorganizations,
	localNGOs.

Interviewswerealsoconductedwith4 persons in charge of the shelters mobilized by the state and 
12 displaced women and girlsresidinginsheltersandrentedaccommodationinYerevanandthe
marzesofArmenia.
Therecommendationshereinweredevelopedbasedonananalysisoftheinformationprovided
byboththeexpertsandthewomenandgirlsdisplacedfromArtsakh.Inadditiontothis,content
analysisofdocumentswasalsoconducted,namelypublicationsandrecommendationsprovided
by various agencies of the UN, the International Planned Parenthood Federation and other
institutionsinrelationtotheexerciseoftherighttoreproductivehealthofdisplacedwomenand
girlsduringwartimeandinthepostwarperiodwerereviewed.Therecommendationsprovided
belowserveaspreconditionsformeetingthereproductiveneedsofdisplacedpersonsresiding
inArmenia.
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Key findings of the study

•	 Bothduringwartimeandinitsaftermath,ofthesexualandreproductivehealthrights
ofwomenthestateprioritizedensuringsafeguardsforpregnancyandmaternitycare,
whiletheotherissueswerenotattendedtoinanyspecialway.

•	 In accordance with Government Decree N 318-N, if a woman needed any medical
interventioninrelationtoherreproductivehealth,interaliaotherhealthneeds,shewas
entitledtothatinterventionaspartofhealthcareguaranteedbythestate.

•	 TheMinistryofLaborandSocialAffairsofArmeniadevelopedtworesponsemechanisms
inrelationtothesexualandreproductivehealthneedsofwomen:thefirstwasthatif
awomanwas pregnant, shelterswith better accommodation conditionswere to be
providedtoher,whilethesecondapproachfocusedonensuringthatdisplacedwomen
andgirlsweresuppliedwithhygieneitems(sanitarypads,underwear,soapetc).

•	 Inallocatingallpregnantwomentoshelters,attentionwaspaidtotheavailabilityofa
well-functioningandsanitarywashroomandanearbyhealthclinic.

•	 TheMinistryofLaborandSocialAffairsengagedadditionalprofessionals(nursesand
cooks) to shelters only in the event the displaced persons (including women) were
elderlyinordertoensurecareforthem.

•	 Aninteragencycounciloperated,steeredbytheDeputyPrimeMinisterandinvolvingall
theMinistersordeputyMinisters,howeverthecouncilnevertouchedonresolvingthe
issuesofdisplacedwomen.Forresolvingtheissuesofdisplacedpeople,theinteractions
betweenMinistrieswereoftenbasedonpersonalcontactsandcollegialrelationships.

•	 Neitherduringwartimenorinitsaftermath,thestateconductedsurveystoidentifythe
needsofwomenandmorespecifically,issuesrelatedtosexualandreproductivehealth.

•	 Noprocedurewassetinplacetoprovideinformationtowomenonhealthinstitutions
andproceduresonreproductivehealthservices.Thereferralswereconductedmainlyby
thepersonsinchargeofshelters.

•	 Thestateinstitutionsfocusedontheprimaryneedsofthedisplacedpeople,ensuring
availabilityofashelterandsupplyoffoodandwarmclothes.

•	 Fromtheperspectiveofwomen’s reproductivehealth, thestateagencies focusedon
pregnantwomenandthoseclosetodeliveryperiods.Theotherissuesofwomen’ssexual
andreproductivehealth,includingpreventionofsexualviolenceinshelters,prevention
ofsexuallytransmittedinfections,includingHIV,availabilityofcontraceptivesandother
keyissuesdidnotreceiveanydueresponsebythestateagencies.

•	 None of the UN bodies interviewed for this study directly participated in providing
assistance.Thehumanitarianassistancewas transferredtostateagenciesandNGOs,
whichintheirturnallocatedittohouseholdsfromArtsakh.

•	 TheUNFPAsupplieda certainquantityof reproductivehealthkits to theMinistryof
Healththatcontainedsuppliesanditemsnecessaryforcarryingoutextra-hospitalchild
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deliveryassistance.
•	 TheUNjointprogramonHIV-AIDStargetedthepopulationfromArtsakhinitsgeneral

programoperationswhocouldgetfreeandanonymousHIV,HepatitisB,HepatitisC
andSyphilistests.

•	 WhiletheUNFPAfinancedspecialprogramsinorderforstateagenciesandNGOsto
supportwomenfromArtsakh,includinginrelationtomaintenanceoftheirsexualand
reproductivehealth,UNHCRandTheUNjointprogramonHIV-AIDSdidnotcarryout
anyspecificprogramsaimedatfulfillmentofSRHRneedswomenfromArtsakh.

•	 The mandate of the UN agencies served to the implementation of humanitarian
assistanceprogramsduringthewar.Thiswasauniquesupporttothestateinassisting
thedisplacedpopulationinthiscrisissituation.

•	 Ontheveryfirstdaysofthewar,theUNandmorespecificallytheUNHCRofficetook
theinitiativeofcreatinganInteragencyworkinggroupwiththeparticipationofstate
agencyrepresentatives,includingfromtheMinistriesofHealth,LaborandSocialAffairs,
alltheUNagencies,aswellasotherinternationalandlocalNGOs.

•	 The issues of women’s sexual and reproductive health were not subject to specific
discussions,howevertheyweretreatedaccordinglyastheyarosealongsideotherissues.

•	 TheUNagenciesdidnotviewwidescopeofsexualandreproductivehealthissuesasa
priority.Withinthiscontext,suppliesofhygieneitemsweretakenintoaccount,whilethe
majorresponsetakenwastomeetprimaryneeds.

•	 Except the local institutionsproviding services to refugeesanddisplacedpeople,no
localNGOhadaseparateprogrambeforethewaranticipatinghumanitarianassistance
todisplacedpeople.Themajorityoforganizationswereabletomobilizetheirexisting
resources and responded to the primary needs of the Artsakh population through
donationsreceivedfromindividuals.

•	 Onthefirstdaysofthewar,themajorityof localNGOsworkedhaphazardly,triedto
respond to theprimaryneedsofpeople (clothes, foodandshelter).Onlyaftermid-
October did the organizations work in a relatively more systematized manner by
developingclearprojectsandoutliningtargetgroups.

•	 The majority of local NGOs worked with target groups either focusing on regions
withconcentratedpopulationsofdisplacedpeoplefromArtsakhorworkedinspecific
sheltersprovidedbythestate tohouseholds fromArtsakhoroutlinedtargetgroups
suchaspregnantwomanorpost-deliverymothersorwomenwithchildrenunder1year
andthereforeprovidedassistancetothesegroups.

•	 Only organizations working on women’s rights/feminist and health-related issues
targeted issues related to the displacedwomen’s and girls’ sexual and reproductive
health.Therestoftheorganizationsconductednoassistanceotherthantheprimary
humanitarianone.

•	 Only women’s rights/feminist and health-focused organizations raised awareness
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amongdisplacedwomenandgirlsonsexualandreproductivehealth.
•	 In terms of needs related to women’s sexual and reproductive health, interviewed

representatives of organizations mentioned the relevance of the issues, yet their
beingundervaluedbythestateandinternational institutions,aswellasthe lackofa
comprehensivesurvey thatwouldhavemadesexualandreproductivehealth-related
servicesmoretargeted.

•	 Around one year after the end of the war when part of the displaced population
returnedtoArtsakh,thestatecontinuestounderperforminitsresponsetothesexual
andreproductivehealthneedsofhouseholdsfromArtsakhresidingintheterritoryof
Armenia.

Recommendations

In summarizing the study on the response taken by the state, international and local 
institutions to the exercise of sexual and reproductive health rights by displaced women 
and girls during the 2020 Artsakh war and in its aftermath, the following highlights are 
made: 

For the state agencies
•	 To conduct a monitoring of the sexual and reproductive health needs of displaced

womenandgirls,aswellasoftheservicesprovidedtothem.
•	 Todevelopagender-sensitiveandrights-basedpolicyonensuringtheexerciseofsexual

andreproductivehealthrightsbydisplacedwomenandgirls
•	 Toadoptinternationalstandardsofprotectingthesexualandreproductivehealthrights

ofwomenandgirls in situationsofwarand thepost-warperiod, includingeffective
preventionandresponsemechanismsagainstsexualassaultsandharassments.

•	 Toallocateadequatefinancialandhumanresources(professionals) for implementing
programs aimed at ensuring the sexual and reproductive health rights of displaced
womenandgirls.

•	 Toinformwomenandgirlsonsexualandreproductivehealthrightsandfreeservices.
•	 Establishcooperationwithinstitutionsworkinginthisfield.

For International Institutions 
•	 Toimplementgendersensitiveandrightsbasedprogramsaimedatensuringthesexual

andreproductivehealthrightsofdisplacedwomenandgirls,includingbynegotiatingwith
thestatetosetup“rapekits”andcontraceptivesuppliesintheshelters.

•	 Tocarryoutaneedsassessmentinrelationtothedisplacedwomen’sandgirls’sexualand
reproductivehealthandmonitortheservicesprovidedbythestate.

•	 Toadvocateforprotectionofwomen’sandgirls’sexualandreproductivehealthinsituations
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ofwarandduringthepostwarperiodinaccordancewithinternationalstandards.
•	 Todevelopmechanismsallowingformonitoringofthesituationofsexualandreproductive

health rightsexercisebywomenandgirls inArtsakhRepublic, includingmonitoringof
instancesofsexualassaults.

ForLocalNGOs
•	 Toconductgendersensitiveandrightsbasedprogramsaimedattheexerciseofsexual

andreproductivehealthrightsbywomenandgirls.
•	 Toconductmonitoringofstateprovidedservicesensuringandprotectingthesexualand

reproductivehealthrightsofdisplacedwomenandgirls.
•	 To develop mechanisms allowing for monitoring of the situation of the sexual and

reproductive health rights exercise by women and girls in Artsakh Republic, including
monitoringofinstancesofsexualassault.
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Հավելված1
Փորձագետներիցանկ

Պետականգերատեսչություններ
1. ՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարություն՝Ե.Վարդանյան
2. ՀՀառողջապահությաննախարարություն՝Ն.Փաշայան

Միջազգայինկազմակերպություններ
3. ՄԱԿի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ՝

Կ.Խաչատրյան
4. ՄԱԿիբնակչությանհիմնադրամ՝Լ.Սարգսյան
5. ՄԱԿի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀի հարցերի համատեղ ծրագիր, հայաստանյան գրասենյակ՝

Ռ.Բաբայան

Տեղականհասարակականկազմակերպություններ
6. ԱռաքելությունՀայաստան՝Հ.Մանուկյան
7. Կանանցաջակցմանկենտրոն՝Ն.Մանուկյան
8. Հայկականկարմիրխաչիընկերություն՝Հ.Խաչատրյան,Կ.Վարդանյան
9. Հոդված3՝Գ.Աբրահամյան
10. Հայառաջադեմերիտասարդություն՝Դ.Չոբանյան
11. ՎոլդՎիժնՀայաստան՝Տ.Գորգյան
12.Իրականաշխարհ,իրականմարդիկ՝Ժ.Մայիլյան
13.Կանանցռեսուրսայինկենտրոն՝Ա.Պողոսյան
14.Կանանցիրավունքներիտուն՝Լ.Մուրադյան
15.Կանանցզարգացմանռեսուրսկենտրոնհիմնադրամ՝Ա.Ալեքսանյան
16.Մարտունուկանանցհամայնքայինխորհուրդ՝Մ.Մխիթարյան
17. Կազահիմնադրամ՝Ն.Գրիգորյան
18.Ճամփորդողբժիշկներ՝Ա.Բարխուդարյան
19.Քույրիգսնախաձեռնություն՝Մ.Ավագյան
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Հավելված2
Փորձագիտականհարցմանպլան

Պետականգերատեսչություններիներկայացուցիչներիհամար
1. Պատերազմիևհետպատերազմականշրջանումինչպիսի՞որոշումներենկայացվել

Կառավարությանևմասնավորապես՝Ձերգերատեսչությանկողմիցտեղահանված
կանանցառողջապահականկարիքներինառնչվող:

2. Ինչպիսի՞ միջգերատեսչական կամ աշխատանքային խմբեր են ստեղծվել
տեղահանվածներին  մարդասիրական աջակցության բաշխումն առավել
հասցեականդարձնելուհամար:Արդյո՞քտեղահանվածկանանցմասովառանձին
քննարկումներեղելենայդխմբերիհանդիպումներիշրջանակներում:

3. Ինչպե՞ս կգնահատեք այդ խմբերի աշխատանքների  արդյունավետությունը
տեղահանվածկանանցուաղջիկներիիրավունքներիպաշտպանությանմասով:

4. Ինչպիսի՞աջակցությանծրագրերեքունեցելտեղահանվածկանանցաջակցության
մասով և մասնավորապես՝ սեռական և վերարտադրողական առողջության
պաշտպանության մասով (հղիությանպաշտպանություն, հակաբեղմնավորիչների
հասանելիություն,հղիությանարհեստականընդհատում,սեռավարակներիբուժում):
Մանրամասնեքդրանք:

5. Արդյո՞քիրականացրելեքգնահատումկանանցսեռականևվերարտադրողական
առողջությանկարիքներիհետկապված:

6. Արդյո՞քիրազեկելեքկանանց(հատկապեսկացարաններումգտնվող)առողջության
ևմասնավորապես՝ՍՎառողջությանպետականպատվերիշրջանակներումգործող
ծառայությունների,դրանցիցօգտվելուկարգիմասին:

7. Արդյո՞քիրազեկելեքկանանցառողջությանևմասնավորապես՝ՍՎառողջությանն
առնչվող թեմաների մասին (սեռավարակների կանխարգելում, ընտանիքի
պլանավորում,հղիություն):Եթեայո,ինչպե՞ս:

8. Տեղահանվածկանանցտարբերխմբերի(հղի,հաշմանդամությունունեցող,ՄԻԱՎ
ով ապրող) ՍՎ առողջությանն առնչվող խնդիրները, ինչպիսի՞ արձագանք են
ստացել:
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Տեղականևմիջազգայինկազմակերպություններիներկայացուցիչների
համար
1. Ինչպիսի՞ աջակցության ծրագրեր եք ունեցել տեղահանված կանանց աջակցության
մասովևմասնավորապես՝ՍՎառողջությանպաշտպանությանմասով (բացելբլոկերով,
հղիության պաշտպանություն, հակաբեղմնավորիչների հասանելիություն, հղիության
արհեստականընդհատում,սեռավարակներիբուժում):Մանրամասնեքդրանք:

2.Արդյո՞քիրազեկելեք/նաևթռուցիկներ/կանանցառողջությանևմասնավորապես՝ՍՎ
առողջությաննառնչվողթեմաներիմասին(սեռավարակներիկանխարգելում,ընտանիքի
պլանավորում,հղիություն,ընտանեկանևսեռականբռնությանկանխարգելում):

3. Մարդասիրական աջակցության շրջանակներում քանի՞ կնոջ եք տրամադրել ՍՎ
առողջության պաշտպանությանն ուղղված աջակցություն և ինչպե՞ս կգնահատեք այդ
աջակցությանհասցեականությունը:

4. Տեղահանված կանանց մարդասիրական աջակցության շրջանակներում ինչպիսի՞
խոչընդոտներիեքբախվել:

5. Ինչպիսի՞ կարիքներ եք բացահայտել տեղահանված կանանց և աղջիկների ՍՎ
առողջությանհարցերիվերաբերյալ:

6.ՏեղահանվածկանանցուաղջիկներիՍՎառողջությանպաշտպանությանշրջանակներում
ինչպե՞սեքգնահատումպետությանգործողությունները/արձագանքը:

7.ՏեղահանվածկանանցուաղջիկներիՍՎառողջությանպաշտպանությանշրջանակներում
ինչպե՞սեքգնահատումմիջազգայինկազմակերպություններիգործողությունները:

8. Ինչպիսի՞միջգերատեսչական/պետականկամայլաշխատանքայինխմբերենստեղծվել
տեղահանվածներին  հումանիտարա աջակցության բաշխումն առավել հասցեական
դարձնելուհամար:Արդյո՞քտեղահանվածկանանցմասովառանձինքննարկումներեղել
ենայդխմբերիհանդիպումներիշրջանակներում:

9.Արդյո՞քներգրավվածեքեղելայդխմբերիաշխատանքներում:

10. Ինչպե՞ս կգնահատեք այդ խմբերի աշխատանքների  արդյունավետությունը
տեղահանվածկանանցուաղջիկներիիրավունքներիպաշտպանությանմասով:
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Հավելված3

Տեղահանվածկանանցհետանցկացվածհարցմանհարցաթերթ
1. Ե՞րբեքտեղափոխվելՀայաստան:
2. Որտե՞ղեքբնակությունհաստատելՀայաստանում:
3. Ինչպիսի՞ առողջապահական կարիքներ եք ունեցել, երբ տեղափոխվել եք

Հայաստան:
4. Ինչպիսի՞ վերարտադրողական առողջության խնդիրներ եք ունեցել, այդ թվում՝

հղիությանհետկապված:
5. Ինչպե՞սեքլուծելայդխնդիրները,ու՞րեքգնացել,ինչպե՞սեքիմացել,թեուրպետք

էդիմեք:
6. Ինչպե՞սկգնահատեքայդծառայություններիորակը:
7. Եթե բնակվում եք կացարանում,արդյո՞ք կացարանիցաջակցություն ստացել եք

վերարտադրողական առողջության կարիքները հոգալու համար: Մանրամասնեք
այդաջակցությունը:

Տեղահանված կանանց ապաստանած կացարանների պատասխա‑
նատուներիհետանցկացվածհարցմանհարցաթերթ

1. Ինչպիսի՞ առողջապահական կարիքներ են ունեցել տեղահանված կանայք ու
աղջիկները,երբապաստանվելենձերկացարանում:

2. Ինչպիսի՞վերարտադրողականառողջությանխնդիրներենունեցելտեղահանված
կանայքուաղջիկները,այդթվում՝հղիությանհետկապված:

3. Ինչպե՞սենլուծելայդխնդիրները,ու՞րենգնացել,ինչպե՞սենիմացել,թեուրպետք
էդիմել:

4. Պետական կառույցներից, արդյո՞ք ստացել եք որևէ կարգադրություն, որը
կվերաբերիտեղահանվածկանանցևաղջիկներիսեռականևվերարտադրողական
առողջությանխնդիրներին:

5. Ինչպիսի՞քայլերեքիրականացրելկացարաններումսեռականևվերարտադրողական
առողջությանկարիքներիբավարարմանուղղությամբ:
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