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Ս� յն գրք� յկը հնարավոր է դարձել հրապարակել Հայաս-
տանի Հանրապետ� թյ� ն� մ Գերմանիայի Դաշնային Հան-
րապետ� թյան Դեսպան� թյան կող*ց «Կանանց իրավ� նք-
ների օրակարգային հարցերի խթան� մ» ծրագրի իրականաց-
ման համար Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասո-
ցիացիային (այս� հետ` ՀԵԻԱ) տրամադրված դրամաշնորհի
շրջանակներ� մ: Բովանդակ� թյան համար պատասխանա-
տ� է ՀԵԻԱ-ն, և այն կարող է չարտացոլել Հայաստանի Հան-
րապետ� թյ� ն� մ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետ� թ-
յան Դեսպան� թյան կամ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապե-
տ� թյանկառավար� թյանտեսակետները:



«ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎ	 ՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ԽԹԱՆ	 Մ» ԾՐԱԳԻՐ

Հայաստանի Հանրապետ� թյ� ն� մ Գերմանիայի Դաշ-
ն� թյանԴեսպան� թյանկող*ցֆինանսավորվող «Կանանցի-
րավ� նքներիօրակարգայինհարցերիխթան� մ» ծրագիրն (այ-
ս� հետ` Ծրագիր) իրականացվ� մ է «Հայաստանի երիտա-
սարդ իրավաբանների ասոցիացիա» ՀԿ-ի (այս� հետ` ՀԵԻԱ)
կող*ց: Ծրագրի իրականացման դրամաշնորհային պայմա-
նագիրը ստորագրվել է 2015թ. ապրիլի 14-ին ՀՀ-� մ Գերմա-
նիայի Դաշնային Հանրապետ� թյան արտակարգ և լիազոր
դեսպան Ռայներ Մորելի և ՀԵԻԱ-ի նախագահ Կարեն Զադո-
յանի *ջև: Ծրագրի իրականաց� մը սկսվել է 2015 թվականի
մայիսիցևկավարտվի2015թվականիհոկտեմբերին:

«ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎ	 ՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ԽԹԱՆ	 Մ» ԾՐԱԳԻՐ

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ

1. Իրականացնել իրավական մոնիթորինգ ՄԱԿ-ի «Կանանց
նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մա-
սին կոնվենցիայի» (CEDAW) Հայաստան� մ կիրառման,

1. Իրականացնել իրավական մոնիթորինգ ՄԱԿ-ի «Կանանց
նկատմամբ խտրական� թյան բոլոր ձևերի վերացման մա-
սին կոնվենցիայի» (CEDAW) Հայաստան� մ կիրառման,

այդ թվ� մ, ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ խտրական� թյան
վերացման կո*տեին 2014 թվականին ներկայացված ՀՀ
վերջին (համակցված 5-րդ և 6-րդ) զեկ� յցի իրավական մո-
նիթորինգ:

�� ԿազQլ իրականացված մոնիթորինգի վերաբերյալ զեկ� յ-
ցի նախագիծ, որը կներառի բարեփոխ� մների առաջար-
կ� թյ� ններ:

�� Քննարկել մոնիթորինգի վերաբերյալ զեկ� յցի նախագիծը
կանանցիրավ� նքներիպաշտպան� թյամբզբաղվողմաս-
նագետների և քաղաքացիական հասարակ� թյան կազմա-
կերպ� թյ� նների (այս� հետ`ՔՀԿ-ներ)
հետ Երևան� մ և ՀՀ 4 մարզեր� մ (Շի-
րակ,Լոռի,Գեղարք� նիքևՍյ� նիք):

�� Ներառել ՔԿՀ-ների և իրավաբանների
առաջարկ� թյ� նները զեկ� յցի վերջ-
նական տարբերակ� մ և հրապարակել
այն:

2. Բարձրացնել կանանց իրավ� նքների հարցերով իրազեկ-
ված� թյանևպաշտպան� թյանմակարդակը:

�� Իրականացնել վերապատրաստման դասընթացներ իրա-
վաբաններիևկանանցիրավ� նքներիպաշտպաններիհա-
մարԵրևան� մևՀՀ4մարզեր� մ (Շիրակ, Լոռի,Գեղարք� -
նիքևՍյ� նիք):

�� Իրականացնել վերապատրաստման դասընթացներ ՔՀԿ-
ների և տեղական ինքնակառավարման մար*նների (այ-
ս� հետ` ՏԻՄ) ներկայաց� ցիչների համար Երևան� մ և ՀՀ
4մարզեր� մ:

�� Անվճար իրավաբանական օգն� թյանտրամադր� մ բնակ-
չ� թյանը կանանց իրավ� նքների վերաբերյալ հարցերով`
ՀԵԻԱ-ի Երևանի, Գյ� մր� , Վանաձորի, Գավառի գրասեն-
յակներիկող*ց:

այդ թվ� մ, ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ խտրական� թյան
վերացման կո*տեին 2014 թվականին ներկայացված ՀՀ
վերջին (համակցված 5-րդ և 6-րդ) զեկ� յցի իրավական մո-
նիթորինգ:

2. Բարձրացնել կանանց իրավ� նքների հարցերով իրազեկ-
ված� թյանևպաշտպան� թյանմակարդակը:



Վերապատրաստման դասընթացները և անվճար իրավաբա-
նական խորհրդատվ� թյ� նը թեմատիկ առ� մով կներառեն
կանանց իրավ� նքների ողջ շրջանակը (տնտեսական, սոցիա-
լական, մշակ� թային և քաղաքական), սակայն կկենտրոնա-
նան հետևյալ հարցերի շ� րջ, որոնք հատկապես հատ� կ են
Հայաստանին.

�� Կանանց վերարտադրողական առողջ� թյան իրա-
վ� նքները, այդ թվ� մ` սեռով պայմանավորված
հղի� թյանարհեստականընդհատմանհարցը,

�� Կանանց սեփական� թյան իրավ� նքները, այդ թվ� մ`
ամ� սն� թյան,ամ� սնալ� ծ� թյանևժառանգմանհա-
մատեքստ� մ,

�� Կանանց աշխատանքային իրավ� նքները, այդ թվ� մ`
հավասար վճար� մը և ծննդաբեր� թյան նպաստները,
աշխատանքայինխտրական� թյ� նը,

�� Կանանց մասնակց� թյ� նը, այդ թվ� մ` *ջազգային
լավագ� յն փորձը գենդերային քվոտաների և այլ դրա-
կանգործող� թյ� ններիոլորտներ� մ, ինչպիսիքենտե-
ղականևկենտրոնականիշխան� թյ� նը, բիզնես ընկե-
ր� թյ� նների խորհ� րդները, դատական համակարգը
ևայլն:

�� Միջազգայինպայմանագրերով ստանձնած Հայաստա-
նի պարտավոր� թյ� նները և կանանց իրավ� նքների
կիրառմանգործնական� ղիները:



�� Ծրագրի շրջանակներ� մ իրականացվող *ջոցառ� Xե-
րի, ինչպես նաև Հայաստան� մ կանանց իրավ� նքների
ներկա վիճակի, խնդիրնե-
րի, հետագա զարգաց� -
Xերի և հաջող� թյան պա-
տմ� թյ� նների վերաբերյալ
տեղեկատվական � վերլ� -
ծական նյ� թերի հրապա-

www.iravaban.netրակ� մ
կայք� մ:

�� Ծրագրային տեղեկատվական գրք� յկի, կանանց իրա-
վ� նքների տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ 5 տեղե-
կատվականթերթիկներիհրապարակ� մևտարած� մ:

3. Սկսել բանավեճ տեղական քաղաքական� թյ� ն� մ գեն-
դերային հավասարակշռ� թյան թեմայով` իրականացնե-
լով տարածաշրջանային սե*նարներ տեղական խոր-
հ� րդներիմասնակց� թյամբ:

3. Սկսել բանավեճ տեղական քաղաքական� թյ� ն� մ գեն-
դերային հավասարակշռ� թյան թեմայով` իրականացնե-
լով տարածաշրջանային սե*նարներ տեղական խոր-
հ� րդներիմասնակց� թյամբ:

ՊԱՏՄ	 ԹՅ	 Ն

Ծրագրի գաղափարը հիմված է ՀԵԻԱ-ի կող*ց բնակչ� թ-
յանն անվճար իրավաբանական խորհրդատվ� թյան տրա-
մադր� *ցբխողկարիքներիվերլ� ծ� թյանվրա:Գաղափարը
նաև հիXված է այն փաստի վրա, որ կոնվենցիայովCEDAW

ստանձնած պարտավոր� թյ� նների կատարման վերաբերյալ
Հայաստանի վերջին զեկ� յցը հավանաբար կքննարկվի ՄԱԿ-
ի կող*ցայստարի, հետևաբար կարիք կա իրականացնել ան-
կախիրավաբանականմոնիթորինգ:

Կանանց հավասար մասնակց� թյան խնդիրը հասցեագր-
ված է ՀԵԻԱ-ի բոլոր գործեր� մ և ծրագրեր� մ: Մասնավորա-
պես, 2007-2008 թթ. ՀԵԻԱ-ն հոլանդական Համագործակց� թ-
յան զարգացման *ջեկեղեցական կազմակերպ� թյան ICCO
կազմակերպ� թյանֆինանսավորմամբիրականացված «Իրա-
վաբանական օգն� թյան և տեղեկատվ� թյան օժանդակ� թ-
յ� ն» ծրագրի շրջանակներ� միրականացրել է ՀՀ օրենսդր� թ-
յան գենդերային իրավաչափ� թյանասպեկտների իրավական
վերլ� ծ� թյ� ն: Վերջինս կենտրոնացած էր կանանց քաղաքա-
կան մասնակց� թյան հարցերի � ղղ� թյամբ, որոնք քննարկ-
վել էին ՔՀԿ-ների և իրավաբանների մասնակց� թյամբ Երևա-
ն� մ և մարզեր� մ անցկացված սե*նարների ընթացք� մ:
Վերջինիս արդյ� նք� մ ՀԵԻԱ-ն ներկայացրել էր առաջար-
կ� թյ� նների փա-
թեթ` � ղղված ՀՀ
ընտրական օրենս-
գրք� մ և «Կ� սակ-
ց� թյ� նների մա-
սին» ՀՀ օրենք� մ
բարեփոխ� Xերի
իրականացմանը:

ՊԱՏՄ	 ԹՅ	 Ն



ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱԶԴԵՑ	 ԹՅ	 Ն

Հայաստանի կող*ց կոնվենցիայով ստանձնածCEDAW

պարտավոր� թյ� նների մոնիթորինգը կներառի բարեփո-
խ� մների առաջարկների նախապատրաստ� մ: Վերջինս
կներկայացվի պատկան մար*ններին և կնպաստի Հայաս-
տան� մ կանանց իրավ� նքների պաշտպան� թյան քաղաքա-
կան� թյանզարգացմանը:

Իրավաբաններին, կանանց իրավ� նքների պաշտպաննե-
րին, ՔՀԿ-ների և ՏԻՄ-երի ներկայաց� ցիչներին վերապատ-
րաստելով` ծրագիրը *տված է կանանց իրավ� նքների
պաշտպան� թյան կառ� ցակարգերի հզորացմանը, որը
կհանգեցնի`

�� կանանց իրավ� նքների հարցերով զբաղվող իրավա-
խորհրդատ� ներիթբիբարձրացման,

�� անվճար իրավախորհրդատվ� թյ� ն ստացող կանանց
թվիաճին:

Բացի այդ, քաջալերված հաջողված պատմ� թյ� ններից,
կQծանա այն կանանց թիվը, ովքեր իրենց աշխատանքային
կարիերան կշար� նակեն քաղաքական պաշտոններ� մ, ՏԻՄ
ավագանիներ� մ ևաշխատանքի կդիQն քաղաքական և իրա-
վականոլորտ� մ (օր. դատականհամակարգ):

Ծրագրիավարտին կազմակերպվելիք վերջին*ջոցառման
ընթացք� մ Ծրագրի ներկայաց� ցիչները կներկայացնեն Ծ-
րագրի շրջանակներ� մ կատարվածաշխատանքներն � նվա-
ճած արդյ� նքները, որոնք կհանրայնացվեն և կտեղադրվեն
www.iravaban.net կայք� մ:

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱԶԴԵՑ	 ԹՅ	 Ն ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ «ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎ	 ՆՔՆԵՐԻ
ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԽԹԱՆ	 Մ» ԾՐԱԳՐԻՆ

Եթե Դ� ք � նեք հարցեր «Կանանց իրավ� նքների օրակար-
գային հարցերի խթան� մ» ծրագրով իրականացվող գործո-
ղ� թյ� նների վերաբերյալ, ցանկ� թյ� ն � նեք ներգրավվել�
դրանց իրագործմանը, մասնակցել� հայտարարված � ս� -
ց� մներին, կամ � նեք առաջարկներ կանանց իրավ� նքների
բարեփոխ� մների իրականացման � ղղ� թյամբ, երկ� շաբ-
թիից-� րբաթ օրերին` ժամը 09.00-13.00 և 14.00-18.00 ընկած
ժամանակահատված� մ կարող եք դիQլ Ծրագիրն իրակա-
նացնողկազմակերպ� թյանը.

Ծրագրիիրականացնող`
«Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա»
հասարակականկազմակերպ� թյ� ն
ք.Երևան,Նալբանդյան7, գրասենյակ2, 0010
Հեռախոս`+37410540199
Հեռապատճե`+37410580299
Անվճարհեռախոսահամար (թեժգիծ) 080001110,
Էլ.Փոստ` ayla@ayla.am

Վեբկայք` ,www.ayla.am www.iravaban.net

ք.Վանաձոր,Վարդանանց82/1,
հեռախոսահամար32222317,
ք.Գյ� մրի, ՏիգրանՄեծի1/2,
հեռախոսահամար31258236,
ք.Գավառ,Բոշնաղյան15,
հեռախոսահամար26425503
ք.Կապան,Ա.Ման� կյան1/72,
հեռախոսահամար28552511

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ «ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎ	 ՆՔՆԵՐԻ
ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԽԹԱՆ	 Մ» ԾՐԱԳՐԻՆ



Ծրագիրը ֆինանսավորվ� մ է Հայաստանի Հանրապե-
տ� թյ� ն� մ Գերմանիայի Դաշն� թյան Դեսպան� թյան կող-
*ց կող*ց: Բյ� ջեն կազմ� մ է 32900 եվրո: Ծրագրի տևող� թ-
յ� նն է 6ա*ս`2015թ. մայիսիցև*նչև2016թ. հոկտեմբեր:


