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Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով
ստանձ նած ՀՀ պար տա վո րութ յուն նե րը
և  կա նանց ի րա վունք նե րի կի րառ ման

գործ նա կան ու ղի նե րը

խա տան քի և  մաս նա գի տա կան հար ցե րում հա վա -
սար հնա րա վո րութ յուն նե րի և  հա վա սար վե րա -
բեր մուն քի ի րա վուն քի արդ յու նա վետ կի րա ռու մը
ա պա հո վե լու նպա տա կով  Խար տիա յին միա ցած
պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում են ճա նա չել այդ
ի րա վուն քը և  հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ ձեռ -
նար կել` ա պա հո վե լու կամ խթա նե լու դրա կի րա -
ռու մը հետև յալ ո լորտ նե րում՝

ա) աշ խա տան քի մատ չե լիութ յու նը, աշ խա -
տան քի ա զա տու մից և  մաս նա գի տա կան վե րա -
միա վո րու մից պաշտ պան վա ծութ յու նը,

բ) մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծութ յու նը, ու սու -
ցու մը, վե րու սու ցու մը և  վե րա կանգ նու մը,

գ) զբաղ վա ծութ յան և  աշ խա տան քա յին պայ -
ման նե րը՝ նե րառ յալ վար ձատ րութ յու նը,

դ) աշ խա տան քա յին զար գա ցու մը՝ նե րառ յալ
պաշ տո նեա կան ա ռաջ խա ղա ցու մը:

Խար տա յի 24-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի դ) կե տի
հա մա ձայն` ռա սան, մաշ կը, սե ռը, ըն տա նե կան
կար գա վի ճա կը, ըն տա նե կան պար տա կա նութ յուն -
նե րը, հղիութ յու նը, կրո նը, քա ղա քա կան կար ծի քը,
ազ գա յին կամ սո ցիա լա կան ծա գու մը հիմ նա վոր -
ված պատ ճառ ներ չեն հան դի սա նա գոր ծա տո ւի
կող մից աշ խա տան քի դա դա րեց ման հա մար:

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՅԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆԸ  ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Վե րոնշ յալ ար ձա նագ րութ յան 1-ին հոդ վա ծի
հա մա ձայն` մաս նա կից պե տութ յուն նե րը, ի րենց
ի րա վա սութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում, պետք է ա -
պա հո վեն տե ղա կան իշ խա նութ յան գոր ծե րին յու -
րա քանչ յու րի մաս նակ ցութ յան ի րա վուն քը: 3-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն` օ րեն քը, բա ցա ռե լով ցան կա -
ցած ան ձի կամ խմբի նկատ մամբ խտրա կա նութ -
յու նը, կա րող է տար բեր ի րա վի ճակ նե րի կամ
մարդ կանց խմբե րի հա մար սահ մա նել հա տուկ
չա փա նիշ ներ:

Մայիս 2015

Սույն տե ղե կատ վա կան թեր թի կը հնա րա վոր է
դար ձել հրա պա րա կել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ -
յու նում  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տութ յան
Դես պա նութ յան կող մից « Կա նանց ի րա վունք նե րի օ -
րա կար գա յին հար ցե րի խթա նում» ծրագ րի ի րա կա -
նաց ման հա մար  Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ ի րա վա -
բան նե րի ա սո ցիա ցիա յին (այ սու հետ` ՀԵԻԱ) տրա -
մադր ված դրա մաշ նոր հի շրջա նակ նե րում:  Բո վան դա -
կութ յան հա մար պա տաս խա նա տու է ՀԵԻԱ-ն, և  այն
կա րող է չար տա ցո լել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու -
նում  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տութ յան  Դես -
պա նութ յան կամ  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե -
տութ յան կա ռա վա րութ յան տե սա կետ նե րը:

Սույն տե ղե կատ վա կան թեր թի կում ներ -
կա յաց վում են ՄԱԿ-ի  Կա նանց նկատ -
մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե -
րաց ման մա սին կոն վեն ցիա յով (CEDAW),
Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան
խար տիա յով,  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման եվ րո պա կան խար տիա յի  Տե ղա կան
իշ խա նութ յա նը մաս նակ ցե լու  ի րա վուն քի
մա սին լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րութ յամբ
Հա յաս տա նի ստանձ նած պար տա վո րութ -
յուն նե րը քա ղա քա կան և  հա սա րա կա կան
կյան քում, մի ջազ գա յին աս պա րե զում և
զբաղ վա ծութ յան բնա գա վա ռում:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՃԱՐ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԴԻՄԵԼ.

ք. Երևան, Նալբանդյան 7, գրասենյակ 2, 0010
անվճար հեռախոսահամար (թեժ գիծ) 080001110,
հեռախոսահամար 010 540199,
ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 1/72,
հեռախոսահամար 285 52511,
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 82/1,
հեռախոսահամար 322 22317,
ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի 1/2,
հեռախոսահամար 312 58236,
ք. Գավառ, Բոշնաղյան 15,
հեռախոսահամար 264 25503

Իմացե՛ք և պաշտպանե՛ք Ձեր իրավունքները:

Աջակցե՛ք կանանց իրավունքների խթանմանը:

Ստացե՛ք անվճար իրավաբանական օգնություն:

Նաև կարող եք այցելել www.ayla.am,
www.iravaban.net վեբ կայքերը:



Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը 2004 թ. վա վե -
րաց րել է ՄԱԿ-ի  Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա -
նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն -
ցիան (CEDAW), այ սու հետ`  Կոն վեն ցիա,  Վե րա -
նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիան,
2013 թ.-ին`  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո -
պա կան խար տիա յի  Տե ղա կան իշ խա նութ յա նը
մաս նակ ցե լու  ի րա վուն քի մա սին լրա ցու ցիչ ար -
ձա նագ րութ յու նը:  Հա յաս տանն այդ քայ լով ստանձ -
նել է հետև յալ պար տա վո րութ յուն նե րը.

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ԿՅԱՆՔՈՒՄ

Կոն վեն ցիա յի 7-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` մաս -
նա կից պե տութ յուն նե րը ձեռ նար կում են բո լոր հա -
մա պա տաս խան մի ջոց նե րը՝ վե րաց նե լու կա նանց
նկատ մամբ խտրա կա նութ յու նը երկ րի քա ղա քա -
կան ու հա սա րա կա կան կյան քում և, մաս նա վո րա -
պես, կա նանց հա մար, տղա մարդ կանց հետ հա վա -
սար պայ ման նե րով, ա պա հո վում են հետև յալ ի րա -
վունք նե րը. 

ա) քվեար կե լու բո լոր ընտ րութ յուն նե րում և
հան րաք վե նե րում, ընտր վե լու բո լոր պե տա կան
ընտ րո վի մար մին նե րում, 

բ) մաս նակ ցե լու կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կա -
նութ յան ձևա վոր մանն ու ի րա կա նաց մա նը և  կա -
ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րով զբա ղեց նե լու
պե տա կան պաշ տոն ներ և  ի րա կա նաց նե լու բո լոր
պե տա կան գոր ծա ռույթ նե րը,

գ) մաս նակ ցե լու երկ րի հա սա րա կա կան ու քա -
ղա քա կան կյան քին առնչ վող հա սա րա կա կան կազ -
մա կեր պութ յուն նե րի և  միա վո րում նե րի գոր ծու -
նեութ յա նը:

Վե րը նշված դրույթ նե րը շա րադր ված են նաև
Կա նանց քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին կոն -
վեն ցիա յում, ո րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու -
նը միա ցել է 2007 թ -ից:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ

Կոն վեն ցիա յի 8-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` մաս -
նա կից պե տութ յուն նե րը ձեռ նար կում են բո լոր հա -
մա պա տաս խան մի ջոց նե րը, որ պես զի կա նանց
հա մար ա պա հով վի տղա մարդ կանց հետ հա վա -
սար պայ ման նե րով և  ա ռանց որ ևէ խտրա կա նութ -
յան ի րենց կա ռա վա րութ յուն նե րը մի ջազ գա յին
մա կար դա կով ներ կա յաց նե լու և  մի ջազ գա յին կազ -
մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տան քին մաս նակ ցե լու
հնա րա վո րութ յուն:

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

Կոն վեն ցիա յի 11-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն`
մաս նա կից պե տութ յուն նե րը ձեռ նար կում են բո -
լոր հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը՝ վե րաց նե լու
կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յու նը զբաղ վա -
ծութ յան բնա գա վա ռում, տղա մարդ կանց և  կա -
նանց հա վա սա րութ յան հի ման վրա միև նույն ի -
րա վունք ներն ա պա հո վե լու նպա տա կով, մաս նա -
վո րա պես.

ա) աշ խա տան քի ի րա վուն քը՝ որ պես բո լոր
մարդ կանց ան կապ տե լի ի րա վունք, 

բ) աշ խա տան քի ըն դուն վե լու միև նույն հնա րա -
վո րութ յուն նե րի ի րա վուն քը, նե րառ յալ՝ աշ խա -
տան քի ըն դու նե լիս ընտ րութ յան միև նույն չա փա -
նիշ նե րի կի րա ռու մը, 

գ) մաս նա գի տութ յան և  աշ խա տան քի ա զատ
ընտ րութ յան ի րա վուն քը, ա ռաջ խա ղաց ման,
զբաղ վա ծութ յան ե րաշ խի քի և  բո լոր ար տո նութ -
յուն նե րից ու ծա ռա յութ յան պայ ման նե րից օգտ վե -
լու ի րա վուն քը, մաս նա գի տա կան պատ րաս տութ -
յուն և  վե րա պատ րաս տում ստա նա լու ի րա վուն քը, 

դ) հա վա սար վար ձատ րութ յան ի րա վուն քը, նե -
րառ յալ՝ ար տո նութ յուն նե րը, հա վա սա րար ժեք աշ -
խա տան քի դի մաց հա վա սար մո տեց ման ի րա վուն -
քը, ինչ պես նաև աշ խա տան քի ո րա կի գնա հատ ման
դեպ քում հա վա սար մո տեց ման ի րա վուն քը,

ե) սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը,
մաս նա վո րա պես, կեն սա թո շա կի անց նե լու, գոր -
ծազր կութ յան, հի վան դութ յան, հաշ ման դա մութ յան

ու ծե րութ յան և  աշ խա տու նա կութ յան կորս տի այլ
դեպ քե րում, ինչ պես նաև վճա րո վի ար ձա կուր դի ի -
րա վուն քը, 

զ) ա ռող ջութ յան պաշտ պա նութ յան և  աշ խա -
տան քի պայ ման նե րի անվ տան գութ յան ի րա վուն -
քը, նե րառ յալ՝ վե րար տադ րութ յան գոր ծա ռույ թի
պաշտ պա նու մը: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Կոն վեն ցիա յին միա ցած պե տութ յուն նե րը ձեռ -
նար կում են հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ՝ 

ա) պատ ժա մի ջոց նե րի կի րառ ման սպառ նա լի -
քի ներ քո ար գե լե լու աշ խա տան քից ա զա տու մը
հղիութ յան կամ հղիութ յան և ծնն դա բե րութ յան
ար ձա կուր դի հի ման վրա, կամ աշ խա տան քից ա -
զա տե լիս ա մուս նա կան դրութ յան հիմ քով խտրա -
կա նութ յու նը, 

բ) տրա մադ րե լու հղիութ յան և ծնն դա բե րութ յան
վճա րո վի կամ սո ցիա լա կան հա մե մա տե լի
նպաստ նե րով ար ձա կուրդ՝ ա ռանց կորց նե լու աշ -
խա տան քի նախ կին տե ղը, վե րա դա սութ յու նը կամ
սո ցիա լա կան նպաստ նե րը,

գ) խրա խու սե լու անհ րա ժեշտ օ ժան դակ սո -
ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադ րու մը, ո -
րոնք ծնող նե րին հնա րա վո րութ յուն կտան ի րենց
ըն տա նե կան պար տա կա նութ յուն նե րը հա մա տե -
ղե լու աշ խա տան քա յին պար տա կա նութ յուն նե րի
և  հա սա րա կա կան կյան քին մաս նակ ցութ յան հետ, 

դ) հղիութ յան ըն թաց քում ա պա հո վե լու կա -
նանց հա տուկ պաշտ պա նութ յունն աշ խա տան քի
այն տե սակ նե րում, ո րոնց վնա սա կա րութ յու նը
նրանց ա ռող ջութ յան հա մար ա պա ցուց ված է:

ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԽԱՐՏԻԱ

Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար -
տիա յի, այ սու հետ`  Խար տիա, 20-րդ  հոդ վա ծի հա -
մա ձայն` ա ռանց սե ռա կան խտրա կա նութ յան՝ աշ -


