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Ներածություն 

Սույն փաստաթուղթը մշակվել և համաձայնեցվել է Հայաստանում գործող 22 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից ստեղծված և կառավարվող և 38 

քաղաքացիական հասարակության իրավապաշտպան կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչների կողմից: Այն ուղղված է Ազգային ժողովի պատգամավորի 

թեկնածուներին՝ ընտրվելուց հետո իրենց ծրագրերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կարիքները և պահանջները ներառելու նպատակով: 

 

Հիմնավորում 

Ըստ 2017 թվականի ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

տրամադրած տվյալների` Հայաստանում հաշվառված են 205.166 հաշմանդամություն 

ունեցող անձինք: Շարունակում է չլուծված մնալ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

նկատմամբ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում հանդիպող խնդիրները: 

Անմատչելիության և խտրական վերաբերմունքի հետևանքով մշտապես խախտվում են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթական, առողջապահական, զբաղվածության, 

քաղաքական մասնակցության, ազատ տեղաշարժման, տեղեկատվությունից օգտվելու և մի 

շարք այլ իրավունքներ: Նրանք մնում են երկրում ամենաաղքատ խավը: Թեև 

հաշմանդամության հիմքով խտրականությունն արգելված է 2010 թվականին Հայաստանի 

կողմից վավերացված ՄԱԿ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին 

կոնվենցիայով, մի շարք միջազգային փաստաթղթերով, ինչպես նաև գործող տարբեր 

իրավական ակտերով, սակայն Հայաստանում խտրականությունը կանխարգելող և արգելող 

գործուն ու արդյունավետ մեխանիզմներ դեռևս չկան: 

 

Հայաստանը անցնում է խորհրդարանական կառավարման համակարգի, և Ազգային 

ժողովի դերը առավել քան բարձրանում է: Հաշվի առնելով այս կարևոր գործընթացը, 

սպասվող բոլոր օրենսդրական նախաձեռնություններն ու փոփոխությունները, որոնք 

ապագայում կիրականացվեն և որոնք ուղղված կլինեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ 

կուսակցություններին առաջարկվում է քաղաքականությունների ձևավորման փուլում 

ներառել սոցիալական այս խմբի կարծիքները: 

 

Ներկայացվում է փաստաթուղթ, որը ներառում է հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքներին առնչվող հիմնական առաջարկություններ, որոնք պահանջում են 

հրատապ լուծումներ և կարող են հիմք հանդիսանալ ընտրություններում առաջադրված 

կուսակցությունների քաղաքական ծրագրերի նախագծման և իրականացման համար: 

Ինչպես նաև կհանդիսանան երաշխիք՝ խորհրդարան անցնելու դեպքում իրականացնել 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կիրառմանն ու պաշտպանությանն 

ուղղված օրենսդրական գործունեություն:  

 

Մեր առաջարկություններից յուրաքանչյուրը հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների ոլորտի կարիքներին ուղղված անհապաղ գործողությունների ուղեցույց է, և 

մեր ապագա կառավարությունը կարող է օգտվել դրանից: Առաջարկությունների 

իրագործումից կարող են շահել ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող անձինք, այլ նաև 



ամբողջ հանրությունը՝ մասնավորապես ծերերը, մանկահասակ երեխաներ ունեցող 

ծնողները, ցածր գրագիտություն ունեցող անձինք և այլն:  

 

Մենք ցանկանում ենք շեշտադրել ոլորտին առնչվող մի քանի հիմնական կետեր և 

հորդորում ենք ընտրվելուց հետո իրականացնել ստորև նշված քայլերը և բարեփոխումները, 

որոնք ներկայացնում ենք ըստ ոլորտների:  

 

 

Կրթություն 

 Բարելավել նախակրթական հաստատությունները՝ խթանելով ներառականությունը: Նաև 

նույն ներառականությունն ապահովել բուհում, միջնակարգ և մասնագիտական 

հաստատություններում: 

 Իրականացնել հանրակրթական ոլորտի բարեփոխումներ՝ միտված ծրագրերի 

հասցեականությանն ու երեխայակենտրոն ուսուցմանը: 

 Խթանել այլընտրանքային կրթական մեթոդների առկայությունը: 

 Ընդլայնել կարճաժամկետ մասնագիտական վերապատրաստումների 

հնարավորությունները: 
  

Զբաղվածություն 

 Աշխատավայրերում տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 

ապահովել հավասար պայմաններ և աշխատանքի ընդունելիս բացառել 

հաշմանդամությամբ պայմանավորված խտրականության որևէ դրսևորում: 

 Խթանել մասնագիտական կողմնորոշման ներառականությունը հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար: 

 

Առողջապահություն 

 Ապահովել առողջապահական ծառայությունների մատչելիություն տարբեր տեսակի 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար (մատչելի առողջապահական տեխնիկա և 

սարքավորումներ, այլընտրանքային ծառայությունների ապահովում ժեստերի լեզվով, 

համացանցով, տեսաձայնային կապով, բրայլով տեղեկատվության տրամադրում): 

 Ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հատկապես հաշմանդամություն 

ունեցող կանանց, սեռական և վերարտադրողական առողջության ծառայությունների 

մատչելիությունը:  

 Խթանել և ապահովել նեղ մասնագետների առկայությունը տարբեր տեսակի 

հաշմանդամությամբ անձանց համար:  

 Ծննդատներում, հաշմանդամություն ունեցող երեխա ծնվելու դեպքում, ծնողների համար 

ապահովել բազմամասնագիտական խորհրդատվական ծառայություն (հոգեբան, 

ֆիզիոթերապևտ): 

 

Մատչելիություն, տրանսպորտ, հանրային ծառայությունների մատչելիություն 

տեղեկատվության մատչելիություն 

 Մշակել ազգային համընդհանուր մատչելիության պլան՝ հստակ կանոնակարգերով, 

ստանդարտներով, բյուջեով և ժամանակացույցով, չափելի ցուցանիշներով, որոնք 

կերաշխավորեն համընդհանուր դիզայնի սկզբունքների կիրառումը ֆիզիկական 

միջավայրում, ներառյալ մատչելի բնակարանային պայմանները և մատչելի 

տրանսպորտը ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական բնակավայրերում՝ 

ապահովելով մատչելիություն բոլոր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար: 

 Մշակել և իրականացնել համապատասխան ռեսուրսներով և ժամանակացույցով 

գործողությունների պլան, որը կապահովի տեղեկատվության և հաղորդակցման 

տեխնոլոգիաների և համակարգերի մատչելիությունը: 



 Ապահովել տրանսպորտ-էլեկտրատրանսպորտի (մետրո, տրոլեյբուս) մատչելիությունը՝ 

ցուցանակ, էկրան, հարմարեցում բոլոր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար: 

 Ապահովել ներքաղաքային և քաղաքային տրանսպորտի մատչելիությունը տարբեր 

տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  

 

Սոցիալական ծառայություններ և խնամք 

 Պատվիրակել և/կամ մասնավորեցնել ամբողջական սոցիալական ծառայությունների և 

խնամքի փաթեթ, վերահսկել և մշտադիտարկել տրամադրվող ծառայությունների որակը, 

վերապատրաստել պետական ծառայողներին (էթիկայի կանոններ): 

 

Բարենպաստ իրավական դաշտ 

 Ընդունել խտրականության դեմ ՀՀ օրենք: 

 Ընդդեմ գենդերային բռնության պայքարի ռազմավարության մեջ ներառել 

հաշմանդամություն ունեցող կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի 

մեխանիզմներ:  

 Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների ապահովման մասին ՀՀ օրենքում, 

ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքում և հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց վերաբերող օրենքում սահմանել ամրագրված իրավունքների կիրառման հստակ 

մեխանիզմներ:  

 

Մասնակցություն հասարակական-քաղաքական կյանքին, աջակցող տեխնոլոգիաների 

ապահովում 

 Ապահովել հաշմադամություն ունեցող անձանց լիարժեք և արդյունավետ 

մասնակցությունը համայնքային կյանքին: 

 Ապահովել ընտրական գործընթացների մատչելիություն և ստեղծել խելամիտ 

հարմարեցումներ: 

 Խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց առավել խոցելի խմբերի կողմից 

հիմնադրվող կազմակերպությունների ստեղծումը և գործունեության իրականացումը: 

 Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող կազմակերպությունների շրջանում խթանել և 

խրախուսել աջակցող տեխնոլոգիաների ստեղծման գործընթացը: 

 

Սպորտ 

 Խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը սպորտում՝ նաև 

ներառական մարզական հնարավորությունների ստեղծմամբ: 

 Դպրոցներում ապահովել ֆիզկուլտուրայի դասերի ներառականությունը՝ մատչելի 

պայմանների ստեղծմամբ: 

 

Այս փաստաթղթին միացել են հետևյալ հասարակական կազմակերպությունները՝ 

 

1. «Ագաթ» հատուկ կարիքներով կանանց կենտրոն ՀԿ 

2. «Աշխարհն առանց արգելքների» ՀԿ 

3. «Աստղացոլք» ՀԿ  

4. «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ 

5. Գորիսի մամուլի ակումբ 

6. «Դիսըբիլիթի ինֆո» ՀԿ 

7. «Երիտասարդ նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ 

8. Երևանի մամուլի ակումբ 

9. «Էխո» հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավապաշտպան ՀԿ 

10. «Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿ 

11. «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիա  



12. «Ընտանիք» բարեգործական ՀԿ 

13. «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ 

14. «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ 

15.  «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» ՀԿ 

16. «Լիարժեք կյանք» ՀԿ 

17. «ԼոգոՍ» ՀԿ 

18. «Լռության ձայն» ՀԿ 

19. «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ 

20. «Խարիսխ» ՀԿ 

21. «Խորան Արդ ինտելեկտուալ կենտրոն» ՀԿ 

22. «Խտրականության դեմ պայքարի և հանուն հավասարության» կոալիցիա 

23. «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ 

24. «Կանանց ռեսուրս կենտրոն» ՀԿ 

25. «Կանթեղ Արագածի» ՀԿ 

26. Հայաստանի հելսինկյան ասոցիացիա Վանաձոր 

27. Հայկական Կարիտաս 

28. «Հայկական ճամբար» ՀԿ 

29. «Հայ մայրեր» բարեգործական ՀԿ  

30. «Հանուն հավասար իրավունքների» ՀԿ 

31. Հանրային լրատվության ակումբ 

32. «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ 

33. Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիա 

34. «Հաշմանդամ անձանց սեղանի թենիսի հայկական ֆեդերացիա» ՀԿ 

35. «Հաշմանդամների մարզամշակութային կենտրոն» ՀԿ 

36. «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ 

37. «Հավասար իրավունքներ-հավասար հնարավորություններ» ՀԿ 

38. «Հելսինկյան ասոցիացիա» իրավապաշտպան ՀԿ 

39. Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ 

40. «Հյուման Դիգնիթի ընդ Փիս» հիմնադրամ 

41. «Հույս, կյանք, հավատ, ապագա» ԵՀԿ 

42. «Հույսի Մեծամոր» ՀԿ 

43. «Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոն» ՀԿ 

44. «Մենք կարող ենք» ՀԿ  

45. «Միասին» հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի 

պաշտպանության» ՀԿ  

46. «Նոր սերունդ» մարդասիրական ՀԿ 

47. «Ողջի» ՀԿ 

48. «Ջերմիկ անկյուն» հիմնադրամ 

49.  «Սատար» ՀԿ 

50. «Սկարպ» առողջական կենտրոն ՀԿ 

51. «Սպիտակ բազե» ՀԿ 

52. «Սպիտակի հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան ՀԿ 

53. «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ  

54. «Սրբազան հող» ՀԿ 

55. Վորլդ Վիժն Հայաստան 

56. «Ունիսոն» ՀԿ 

57.  «Փյունիկ» հաշմանդամների միության Գյումրիի մասնաճյուղ 

58. «Փրկություն» ՀԿ 

59. «ՕքսԵՋեն» երիտասարդության և կանանց իրավունքների պաշտպանության 

հիմնադրամ 

60. Օքսֆամի հայաստանյան գրասենյակ 
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