






 
Ինչո՞ւ մարդու իրավունքների ցուցանիշներ, ինչո՞ւ են դրանք կարևոր 

ՄԱԿ-ի Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի 

մարդու իրավունքների ցուցանիշների նպատակն է պետություններին ուղղորդել 

դեպի այնպիսի գործողությունների և միջոցառումների ձեռնարկումը, որոնք 

կապահովեն Կոնվենցիայի կիրարկումը մի կողմից և մյուս կողմից՝ կդյուրացնեն 

Կոնվենցիայի կիրարկման առաջընթացի գնահատումը: Մարդու իրավունքների 

ցուցանիշները հանդիսանում են նաև Կոնվենցիայի կիրարկման գործընթացի 

վերահսկման և մշտադիտարկման գործիք շահագրգիռ կառույցների համար, 

ինչպիսիք են, օրինակ՝ մարդու իրավունքների մոնիթորինգի անկախ մեխանիզմները, 

քաղաքացիական հասարակությունը, միջազգային համագործակցության 

գործակալությունները, դոնոր կազմակերպությունները և այլն:  

Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի կողմից մշակված 

մարդու իրավունքների սույն ցուցանիշները փորձում են չափել պետությունների 

ստանձնած պարտավորություններն ու ջանքերը, մարդու իրավունքների նկատմամբ 

պետությունների ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, ինչպես նաև այն 

արդյունքները, որոնք ապահովել են քաղաքացու կողմից իր՝ մարդու իրավունքներից 

օգտվելը:  

Մարդու իրավունքների ցուցանիշների վերաբերյալ Գերագույն հանձնակատարի 

գրասենյակի մեթոդաբանությունը հիմնված է մարդու իրավունքների միջազգային 

չափորոշիչների վրա՝ ամրագրված մարդու իրավունքների հիմնական 

դաշնագրերում: Կիրառված մեթոդաբանությունը ճանաչում է քաղաքացիական, 

քաղաքական, տնտեսական,  սոցիալական և մշակութային իրավունքների 

փոխկապվածությունն ու անբաժանելիությունը և արտացոլում է մարդու 

իրավունքների այնպիսի խաչվող նորմեր, ինչպիսիք են՝ խտրականությունն ու 

հավասարությունը, մասնակցությունն ու հաշվետվողականությունը: Այն սահմանում 

է համընդհանուր կիրառելի ցուցանիշներ՝ ինչպես որակական, այնպես էլ 

քանակական, որոնք դյուրին կիրառելի են երկրների տեղական համատեքստում: 
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Հոդվածներ 1 – 4. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի (ՀՈՒԱԻՄԿ) նպատակի, սահմանումների, սկզբունքների և ընդհանուր պարտավորությունների 

նկարագրական ցուցանիշներ  

Ցուցանիշ ՀՈՒԱԻԿ-ի և դրա ԿԱ-ի կարգավիճակը ու 

իրավական ներդաշնակեցումը  

Իրավական դաշտ և քաղաքականության մշակում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցություն 

Իրավական 

դաշտ 
1/4.1 Բացակայում է կամ արդյունավետորեն 

վերացվում է՝  

- ցանկացած վերապահում, որը կատարվում է 

ՀՈՒԱԻԿ-ը վավերացնելիս կամ դրան 

միանալիս և/կամ  

- ՀՈՒԱԻԿ-ի դրույթների վերաբերյալ 

կատարված ցանկացած մեկնաբանող 

հայտարարություն, որը անհամատեղելի է 

պայմանագրի առարկայի և նպատակի հետ:  

1/4.2 ՀՈՒԱԻԿ-ի կամընտիր  արձանագրության 

վավերացում:  

1/4.3 Համապատասխան միջոցներ են 

ձեռնարկված՝ ներառելու ՀՈՒԱԻԿ-ը երկրի 

իրավական համակարգում` և/կամ դրա 

ուղղակի կիրառելիությունը և կիրարկումը 

դատարանների կողմից ապահովելու համարi:   

1/4.4 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների մասին գործող օրենսդրությունը 

համապատասխանում է ՀՈՒԱԻԿ-ի 

նպատակին, սահմանումներին, սկզբունքներին 

և ընդհանուր պարտավորություններինii:  

1/4.5 Իրավական ներդաշնակեցման ազգային 

ծրագրի/ռազմավարության ընդունում` 

ՀՈՒԱԻՄԿ-ի համաձայնiii: 

1/4.6 Կոնվենցիայի իրականացման համար ազգային 

ծրագրի/ռազմավարության մշակում, որում նշված են 

ժամկետներ, կոնկրետ ցուցանիշներ, ելակետային 

տվյալներ ու տարբերակված տվյալներ՝ ըստ 

հաշմանդամության և ռեսուրսների հատկացմանiv:  

1/4.7 Օրենքով և/կամ կանոնադրական  փաստաթղթով 

սահմանված,  կառավարությունում (կառավարության 

աշխատակազմում և բոլոր նախարարություններում) 

նշանակել  պատասխանատու  մարմին՝  օժտված 

բավարար  լիազորություններով ընդգրկելու 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները 

ոլորտի ծրագրերում, ինչպես պահանջված է  

Կոնվենցիայով: 

1/4.8  Ազգային մակարդակում,  օրենքով և/կամ 

կանոնադրական այլ  փաստաթղթերով սահմանված, 

կառավարությունում նշանակել  հստակ կառուցվածք 

ունեցող,   իրավասություններով և   կառավարման 

բավարար լիազորություններով օժտված համակարգող 

մարմին, որը կիրականացնի տարբեր մակարդակներում 

ոլորտային ծրագրերի/միջոցառումների միջև 

համակարգումն ու փոխկապվածությունը՝ ապահովելու 

համար Կոնվենցիայի ներառումն ու իրականացումն այդ 

ծրագրերի միջոցով:   

1/4.9 Օրենքով կամ իրավական այլ կարգավուրումներով սահմանված 

դրույթ(ներ), որը(որոնք) ամրագրել են  ներառական և մատչելի 

ընթացակարգեր ու մեխանիզմներ՝ ապահովելու տարբեր տեսակի 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց (ներառյալ երեխաները) և նրանց 

ներկայացնող կազմակերպությունների ներգրավումը Կոնվենցիայի 

իրականացումն ապահովող օրենքների և քաղաքականությունների 

մշակման ու իրականացման աշխատանքներում (նման է կետ 33.8-ին)v:   

1/4.10 Միություններին ազատ միանալու իրավունքն ապահովող 

օրենսդրությունը վերաբերում է նաև հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց և  ունի դրույթ, որով ամրագրված է նաև հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց կազմակերպությունների զարգացմանն աջակցելու 

պարտավորությունը, ինչպես նաև ահաբեկումներից, ոտնձգություններից 

և բռնաճնշումներից նրանց պաշտպանությունը մասնավորապես 

տարբեր կարծիք հայտնելու դեպքերում:   

1/4.11 Իրավական ակտ, որով պահանջվում է պետական բյուջեից ֆոնդեր 

հատկացնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների ամրապնդմանը և զարգացմանը` Կոնվենցիայի 

իրականացման  նպատակով օրենսդրությունը և քաղաքականությունը 

մշակելու և իրականացնելու գործընթացներին  մասնակցելու համարvi: 

(նման է 33.9 ցուցանիշին): 

Գործընթաց 1/4.12 Հաշմանդամության ցանկացած գնահատում և հաստատում պետք է համահունչ լինի ՀՈՒԱԻՄԿ-ին, 

անվճար և մատչելի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, ներառյալ քաղաքային, գյուղական և 

հեռավոր վայրերում բնակվողների համարvii:   

1/4.13 Հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 

իրավունքների իրականացման համար հատկացված ընդհանուր բյուջեն` ըստ քաղաքականության 

ոլորտների և ֆոնդերի աղբյուրների:  

1/4.14 Հետազոտությունը, ներառյալ մասնակցային հետազոտությունը, հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կողմից առաջնորդվող հետազոտությունը և օգտագործողի կողմից առաջնորդվող 

հետազոտությունը և  

- համընդհանուր դիզայն ունեցող ապրանքների, ծառայությունների, սարքավորումների և 

պարագաների  զարգացումը,  

- նոր տեխնոլոգիաների, ներառյալ տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների, 

շարժունակությանն օժանդակող պարագաների, սարքերի և հենաշարժական սարքավորումների 

զարգացումը` նախընտրելով նվազագույն ծախսեր պահանջողներին:  

1/4.15 Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների 

(օրինակ` ասոցիացիաներ, հիմնադրամներ և այլն) գրանցման 

համակարգերը ապահովող կանոնակարգերը և միջոցները պարզ են, 

մատչելի, արագ, հասանելի և ոչ բարդ (կամ ծախսատար չեն) և/կամ 

անվճար են (կետ 29.23): 

1/4.16 Բյուջեն (ներառյալ միջազգային համագործակցության 

ռեսուրսները) հատկացվում և բաշխվում են հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կազմակերպություններին` Կոնվենցիայի համաձայն դրանց 

կարողությունները հզորացնելու և օրենսդրության ու 

քաղաքականությունների մշակմանը և իրականացմանը մասնակցելու 

համար: (33.17-րդ կետի նման) 

1/4.17 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների 

կարողությունները հզորացնելու նպատակով պետությունների կողմից 

ֆինանսավորվող կարողությունների ամրապնդման/հզորացման 

աշխատանքների թիվը: (33.19-րդ կետի նման) 

1/4.18 Խորհրդակցության գործընթացում ներգրավված պետական 
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հատվածի աշխատակիցների թիվը, ովքեր  վերապատրաստվել են 

մարդու իրավունքների վրա հիմնված հաշմանդամության թեմաներով, 

ներառյալ խտրականության արգելումը և ողջամիտ հարմարեցումների 

տրամադրումը, մատչելի տեղեկատվությունը և հաղորդակցումը:  

1/4.19 ՀՈՒԱԻՄԿ-ում նախատեսված հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներ և գործողություններ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքների, պետական մարմիններում որոշումներ կայացնողների, ներառյալ  ներպետական/կենտրոնական և տեղական 

մակարդակներում, լայն հանրության համար, ներառյալ ՀՈՒԱԻՄԿ-ի, դրա Կամընտիր արձանագրության և ՀՈՒԱԻԿ-ի կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանությունների տարածումը:   

1/4.20 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների, ներառյալ ողջամիտ հարմարեցումների, ընթացակարգային հարմարեցումների և համընդհանուր դիզայնի մասին 

ուսուցում/վերապատրաստում անցած պետական հատվածի աշխատակիցների (ազգային մակարդակից մինչև տեղական իշխանություններ),  խորհրդարանի պատգամավորների և 

աշխատակիցների ու համապատասխան մասնագետների թիվը և համամասնությունը, օրինակ` ներառյալ, դատավորներ, դատական ակտերի հարկադիր կատարողներ, 

բուժաշխատողներ, ուսուցիչներ և այլքviii:  

1/4.21 Ձեռնարկված են խորհրդակցական գործընթացները, որոնք ապահովել են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, երիտասարդների և չափահասների ակտիվ 

ներգրավվածությունը, ներառյալ նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով, ՀՈՒԱԻՄԿ-ով նախատեսված հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին առնչվող 

օրենքները, կանոնակարգերը, քաղաքականությունները և ծրագրերը, հետազոտությունը և ուսուցումը/վերապատրաստումը մշակելիս, կիրարկելիս և մշտադիտարկելիս, ըստ թեմայի 

և բնակության վայրիix:   

1/4.22 ՀՈՒԱԻՄԿ-ի դրույթների հետ անհամապատասխանությունների մասով ստացված բողոքների ու հետաքննված ու դատական կարգով ճանաչված բողոքների 

համամասնությունը, ի նպաստ բողոքը ներկայացնողի բավարարված բողոքների համամասնությունը և կառավարության ու/կամ պարտականություն կրողի կողմից (օրինակ` 

մասնավոր դպրոց) ի կատար ածված դատական վճիռների համամասնությունը, ըստ մեխանիզմի տեսակի:  
Արդյունք 1/4.23 ՀՈՒԱԻՄԿ-ի դրույթների մասին այլ 

վերապահումների և/կամ դրանք մեկնաբանող 

հայտարարությունների քանակը:  

1/4.24 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների մասին ազգային բարձրագույն 

դատարանների որոշումները, որոնք 

համապատասխանում են ՀՈՒԱԻՄԿ-ի 

սկզբունքներին և դրույթներին, տարեկան 

կտրվածքով:  

1/4.25 ՀՈՒԱԻՄԿ-ի և դրա դրույթների հետ 

ներդաշնակեցված համապատասխան օրենքների 

քանակը` ըստ թեմաների:  

1/4.26 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը, 

ովքեր անցել են հաշմանդամության գնահատում և 

ունեն հաշմանդամությունը հաստատող 

փաստաթուղթx, համեմատած հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց թվի վիճակագրական 

գնահատականների հետ:  

1/4.27 Պետական ֆինանսավորմամբ 

իրականացված կամ ընթացքի մեջ գտնվող 

հետազոտության ծրագրերի քանակը, որոնք 

բնութագրվում են որպես մասնակցային 

հետազոտություն, հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կողմից համաղեկավարվող 

հետազոտություն կամ օգտագործողի կողմից 

ղեկավարվող հետազոտություն՝  

- համընդհանուր դիզայնի ապրանքների, 

ծառայությունների, սարքավորումների և 

պարագաների մասով կամ  

- նոր տեխնոլոգիաների, ներառյալ 

տեղեկատվական և հաղորդակցության 

տեխնոլոգիաների, շարժունակության օժանդակող 

պարագաների, սարքերի և հենաշարժական 

սարքավորումների մասով 

1/4.28 ՀՈՒԱԻՄԿ-ի կիրարկման հարցով խորհրդակցության 

գործընթացներում մասնակցող հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների թիվը և համամասնությունը` ըստ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների տեսակիxi, 

ըստ հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում ներկայացված 

խմբերի և բնակավայրի:  

1/4.29 Խորհրդակցության ընթացներում/ գործողություններում 

ներգրավված հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների թիվը և համամասնությունը` ըստ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում ներկայացված 

կազմակերպության տեսակների և խմբերի:  

1/4.30 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և կազմակերպությունների 

թիվը, որոնք մասնակցել են պետության կողմից ֆինանսավորվող 

կարողությունների ամրապնդման/հզորացման աշխատանքներից` ըստ 

սեռի, տարիքի, հաշմանդամության և բնակավայրի:  

1/4.31  Որոշումների կայացման ներառականությանը և արագ 

արձագանքող- հավատացող բնակչության համամասնությունը՝ ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության և բնակչության խմբի (ԿԶՆ ցուցանիշ 16.7.2) 

(կետ 29.32):  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

i Համապատասխան միջոցի(ների) տարբերությունները պայմանավորված են երկրների տարբեր իրավական ավանդույթներով: Որոշ դեպքերում մարդու իրավունքների մասին իրավական փաստաթղթի վավերացումը բավարար 

է ներքին իրավական դաշտում դրա ներառման և ուղղակի կիրառման համար: Այլ դեպքերում պարտադիր քայլ է ազգային օրենսդրության ընդունումը: Այդ կապակցությամբ պետք է առկա լինի Կոնվենցիայի պաշտոնական 

թարգմանություն՝ պետական լեզվով, և ապահովվի լիարժեք համապատասխանությունը Կոնվենցիայի տեքստին և իմաստին:  
ii Այդ օրենսդրությունը պետք է՝ 

- լիարժեքորեն ամրագրի հաշմանդամության մոդելը՝ հիմնված մարդու իրավունքների սկզբունքների վրա և ձգտի չեղարկել/վերացնել բարեգործական և բժշկական մոդելների վրա կառուցված մոտեցումները օրենքներում և 

քաղաքականության մեջ.  

- ներառի «հաշմանդամություն ունեցող անձ» հասկացությունը Կոնվենցիայի 1-ին հոդվածի համաձայն` ճանաչելով հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց որպես իրավունքի սուբյեկտներ` անկախ նրանց սեռից, տարիքից, 

կրոնից, ռասայից, գենդերային ինքնությունից կամ սեռական կողմնորոշումից, փոքրամասնություն լինելուց, տեղաբնիկ լինելուց, միգրանտի կամ այլ կարգավիճակ ունենալուց, ներառյալ բոլոր այն անձինք, ովքեր ունեն 

հոգեկան առողջության հետ կապված  իրական կամ ենթադրյալ կարգավիճակ, անձինք, ովքեր ապրում են աուտիզմով, ալբինիզմով կամ այնպիսի քրոնիկական հիվանդություններով, ինչպիսիք են ՄԻԱՎ-ը, և այլ խմբեր.  

- վերահաստատի Կոնվենցիայի 2-րդ և 3-րդ հոդվածներում ամրագրված սահմանումները և սկզբունքները. 

- մյուսների հետ հավասար հիմունքներով ապահովի հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանությունը ցանկացած տեսակի խտրականությունից` հաշմանդամության և այլ հիմքերով, և ճանաչի, որ ողջամիտ 

հարմարեցումների տրամադրման մերժումը հավասար է հաշմանդամության հիմքով խտրականության. 

- պարտադրի հաշմանդամության հիմքով խտրականության տարրեր պարունակող գործող օրենքների, կանոնակարգերի, սովորությունների և գործընթացների լրամշակում կամ չեղարկում.  

- արգելի պետական պաշտոնյաներին և հաստատություններին ներգրավվել որևէ գործողության մեջ կամ գործընթացում, որը չի համապատասխանում Կոնվենցիայի նպատակներին, սկզբունքներին և դրույթներին, և ապահովի, 

որ պետական մարմինները և հաստատությունները գործեն դրանց համապատասխան. 

- արգելի հաշմանդամության հիմքով խտրականության դրսևորումը մասնավոր սուբյեկտների կողմից ընդհանրապես և, մասնավորապես, այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ զբաղվածությունը, կրթությունը, 

առողջապահությունը, բնակարանով ապահովման ծրագրերը և լայն հանրության համար նախատեսված ծառայություններն ու կառույցները. 

- ապահովի, որ ազգային տվյալների հավաքումը (մարդահամար, հարցումներ, վարչական տվյալների բազաներ) ներառական լինեն նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց առումով՝ առանձնացնելով համապատասխան 

բոլոր տվյալներն «ըստ հաշմանդամության», ըստ դրանց նույնականացման տեսակների և խմբերի (տե´ս FAQs),   

- կանխի և չեղարկի հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին նվաստացուցիչ տերմինաբանության օգտագործումը.  

- ապահովի արդյունավետ դատական պաշտպանության միջոցների առկայությունը բռնության կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ոտնահարման դեպքերում, ինչպես նաև ապահովի համապատասխան 

պատժամիջոցներ՝ հանրային և մասնավոր հատվածներում նման արարքներ գործած իրավախախտների համար.  

- հղում չկատարի ախտորոշված հիվանդությունների արդյունքում հնարավոր խանգարումների կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականություններին` որպես Կոնվենցիայի կիրարկման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների իրացման միջոցի.  

- նախաձեռնի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց շահերը ներկայացնող կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավման և նրանց հետ սերտ խորհրդակցությունների գործընթաց: Տե՛ս 5-րդ ծանոթագրությունը: 

iii Այդ ծրագիրը պետք է՝  

- բոլոր իրավական ակտերում և գործողությունների ծրագրերում հաշմանդամության հիմնահարցերին վերաբերվող դրույթներում և միջոցառումներում ապահովի մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցումների 

կիրառումը` համաձայն ՀՈՒԱԻՄԿ-ում ամրագրված տեսլականի և նպատակների.  

- չեղարկի գործող օրենքների, կանոնակարգերի, սովորությունների և գործընթացների լրամշակում և հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականության տարրեր պարունակող դրույթները.  

- արգելի Կոնվենցիայի սկզբունքներին և դրույթներին հակասող որևէ գործողության կամ գործընթացին մասնակցությունը և ապահովի, որ պետական մարմիններն ու հաստատությունները գործեն վերոնշյալ 

պարտավորություններին համապատասխան,  

- կանխի կամ չեղարկի նվաստացուցիչ տերմինաբանության օգտագործումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց անդրադառնալիս,  

- ապահովի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց շահերը ներկայացնող կազմակերպությունների հետ խորհրդակցությունները և սերտ համագործակցությունը: 
iv Դրանում պետք է ընդգրկել միջոցառումներ, որոնք.  

- ապահովում են հաշմանդամության հարցում մարդու իրավունքների սկզբունքների վրա հիմնված մոտեցումների կիրառումը, որոնք ամրագրված են ՀՈՒԱԻՄԿ-ի ընդհանուր քաղաքականության մեջ, ինչպես նաև, ըստ 

անհրաժեշտության,  ընդգրկեն կոնկրետ քայլեր՝ կապված հաշմանդամության հիմնահարցերի հետ.  

- ներառում են հաշմանդամություն ունեցող կանանց, երեխաների և տարեցների մասին հստակ դրույթներ և ճանաչում են նրանց բազմակի և փոխխաչվող ինքնությունները.  

- ապահովում են համապատասխան բյուջետային միջոցներ՝ նախատեսելով նաև առանձին ծախսերի տող՝ հաշմանդամությանը բյուջետային հատկացումներն և ծախսերը վերահսկելու համար.  

- նախաձեռնում են համընդհանուր դիզայն ունեցող ապրանքների, ծառայությունների, սարքավորումների և կառույցների ուսումնասիրություն և խթանում են դրանց զարգացումը, 

- խթանում և նախաձեռնում են նոր տեխնոլոգիաների, ներառյալ տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների, շարժունակության օժանդակող պարագաների, սարքերի և հենաշարժական սարքավորումների 

հետազոտումն ու զարգացումը՝ առաջնահերթությունը տալով նվազագույն ծախսեր պահանջող տեխնոլոգիաներին. 

- մատչելի տեղեկատվություն են տրամադրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց շարժունակությանն օժանդակող պարագաների, սարքերի և հենաշարժական սարքավորումների, ներառյալ նոր տեխնոլոգիաների, ինչպես 

նաև օժանդակության այլ ձևերի, աջակցության ծառայությունների և կառույցների մասին.  

- նախատեսում են ՀՈՒԱԻԿ-ում նշված հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցով վերապատրաստման դասընթացների անցկացումը և քաղաքականություն մշակողների, մասնագետների և 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատող մասնագետների կարողությունների հզորացումը՝ հաշվի առնելով և ընդունելով նրանց փորձառությունը և փորձը.  

- ապահովում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների հետ անմիջական խորհրդակցությունների անցկացումն ու ակտիվ ներգրավումը:  
v Այդ դրույթնեըը պետք է ապահովեն, որ՝ 

- խորհրդակցությունների գործընթացների մեխանիզմները և դրանց մասին տեղեկատվությունը հասանելի են հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելի ձևաչափերով. 

- խորհրդակցությունների մեխանիզմները ընձեռեն ողջամիտ մասնակցության հնարավորություն` հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններին տրամադրելով հստակ ու բավարար ժամկետներ իրենց 

անդամների շրջանում ներքին խորհրդակցություններ անցկացնելու և իրենց տեսակետները հավաքելու համար. 
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- խորհրդակցությունների մեխանիզմները այդ գործընթացին ներառեն բոլոր տեսակների և խմբերի անձանց, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող կանանց, երեխաներին, տարեցներին, փախստականներին ու ասպաստան 

հայցողներին, լեսբուհի, գեյ, բիսեքսուալ և տրանսգենդեր անձանց, հոգեսոցիալական խանգարումներ անձանց, սահմանափակ մտավոր կարողություններ ունեցող անձանց, տեսողության և լսողության խանգարումներ ունեցող 

անձանց, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց, գյուղական վայրերում բնակվող և ավելի շատ աջակցության կարիք ունեցող անձանց.  

- Կոնվենցիայի իրականացման և  /կամ մշտադիտարկման, ինչպես նաև  հաշմանդամություն ունեցող անձանց առնչվող և կամ նրանց վրա ուղղակի ազդեցություն ունեցող այլ գործընթացներում ներդրվեն գործուն մեխանիզմներ, 

որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձինք և նրանց ներկայացնող կազմակերպությունները ներգրավված լինեն այդ գործընթացների հետ կապված բոլոր խորհրդակցություններին: 

- որոշում կայացնողները հաշվի առնեն նման խորհրդակցությունների արդյունքները և դրանք արտացոլեն իրենց ընդունած որոշումներում:  
vi Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել մտավոր հաշմանդամություն և հոգեբանասոցիալական հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հաշմանդամություն ունեցող կանանց և երեխաների կազմակերպությունների 

զարգացմանն ու նրանց տրամադրվող աջակցությանը: Պետության կողմից տրամադրվող ֆինանսավորման ձևերը չպետք է ազդեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների կողմից իրենց շահերի 

պաշտպանության օրակարգը անկախ որոշելու վրա և կամ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոնվենցիաներում նրանց ազատ և անկախ ներգրավման վրա:  
vii Այդ համակարգը պետք է՝  

- գնահատի դիտարկվող անհատների կարիքները, կամքը և նախընտրությունները.  

- ուշադրություն դարձնի խոչընդոտների վերացման և հասարակության կյանքին հաշմանդամություն ունեցող անձանց լիարժեք և արդյունավետ մասնակցության վրա:  
viii Վերապատրաստման դասընթացները պետք է մշակվեն յուրաքանչյուր թիրախային լսարանի համար առանձին, և հաշմանդամությանը վերաբերող թեմաները պետք է կառուցված լինեն մարդու իրավունքների վրա հիմնված 

մոտեցումների և  խտրականության բացառման, ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրման, համընդհանուր դիզայնի և  մատչելիության ապահովման սկզբունքների վրա (ներառյալ մատչելի տեղեկատվությունը և 

հաղորդակցումը), ինչպես նաև անդրադարձ կատարեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների հետ խորհրդակցելու և նրան ակտիվորեն ներգրավելու կարևորությանը և 

պարտականությանը:   
ix Այս ցուցանիշով պահանջվում է ստուգել, թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են ձեռնարկել պետական մարմինները, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդեցություն 

ունեցող որոշումների կայացման գործընթացներում նրանց ներգրավելու ուղղությամբ, ինչպես ամրագրված է  ՀՈՒԱԻՄԿ 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում և ՀՈՒԱԻԿ-ի կոմիտեի 7-րդ մեկնաբանությունում, որոնք, ի թիվս մի շարք 

մեթոդների և մեխանիզմների, ներառել են նաև խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդակցական հարցումները, օրենսդրության և քաղաքականությունների մասին կարծիքներ 

տալը. 

- ապահովեն, որ խորհրդակցության գործընթացները լինեն թափանցիկ և մատչելի.  

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը.  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններից չթաքցնեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չթելադրեն կամ արգելեն նրանց ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքները.  

- ընդգրկեն թե´ գրանցված և թե´ չգրանցված կազմակերպություններին,  

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածությունը.  

- Փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը:  
x Հիմնված հաշմանդամության գնահատման (գնահատումների) վարչական տվյալների և ՀՈՒԱԻԿ-ի հետ համատեղելի ստուգման համակարգի վրա:  
xi Այդ թվում հստակ տեղեկատվությունը հաշմանդամություն ունեցող կանանց, երեխաների և երիտասարդների կազմակերպությունների և բավարար չափով չներկայացված խմբերի մասին, ինչպիսիք են հաշմանդամություն 

ունեցող տեղաբնակները: Տե´ս ՀՈՒԱԻՄԿ-ի թիվ 7 Ընդհանուր մեկնաբանությունը 4(3)-րդ և 33(3)-րդ հոդվածների մասին: 
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Հոդված 5. Հավասարության և խտրականության բացառման նկարագրական ցուցանիշներ 

Հավասարության և խտրականության բացառման իրավունք* 

Ցուցանիշ Հավասարություն և պաշտպանություն 

խտրականությունից 

(հաշմանդամության և այլ հիմքերով) 

Ողջամիտ հարմարեցումների 

տրամադրում 

Փաստացի 

հավասարության հասնելու 

կոնկրետ միջոցներ  
Իրավական 

դաշտ 
5.1 Երկրի սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ ամրագրված են դրույթներ, որոնք ճանաչում են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասարության և խտրականության չենթարկվելու իրավունքը, ներառյալ 

ողջամիտ հարմարեցումներ ստանալու իրավունքը և փաստացի հավասարության հասնելու համար կոնկրետ 

միջոցներ ձեռնարկելու պարտավորությունըi: 

5.2 Հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց, մասնավորապես, խտրականության ռիսկի ենթակա խմբերի 

համար հավասարության հասնելու համար ազգային ռազմավարության և/կամ ծրագրի ընդունումii: 

5.3 Տվյալների հավաքման օրենսդրական կամ կանոնադրական պահանջ` հավաքելու և հրապարակելու 

հաշմանդամության տվյալները՝ տարբերակված ըստ բոլոր ոլորտների (առողջություն, զբաղվածություն, 

կրթություն, բռնություն, արդարադատության մատչելիություն, մասնակցություն քաղաքական կյանքին, ի շարս 

այլոց), ներառյալ ընդգրկվածության մակարդակը. զբաղվածության մակարդակը, առողջապահական 

ծառայությունների մատչելիության մակարդակը, բռնությունից տուժածների մակարդակը, խտրականության դեմ 

ներկայացված բողոքների մակարդակը և այլնiii:  

5.4 Պետական բյուջեում ծախսային հոդված ստեղծելու օրենքով սահմանված պահանջ` հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունքները խթանելու և պաշտպանելու համար:  

5.5 Գործող համապատասխան 

թեմատիկ օրենսդրությունըiv 

միանշանակորեն արգելում է 

հաշմանդամության հիմքով 

խտրականությունը և նախատեսում է 

դատական պաշտպանության միջոցներ 

խտրականության բոլոր տեսակների 

դեպքում:  

5.6 Հաշմանդամություն ունեցող բոլոր 

անձանց հավասարության համար 

ազգային 

ռազմավարությունում/ծրագրում 

կոնկրետ թեմա/թիրախ է սահմանված, 

որոնք տեխնիկական հագեցման 

ցուցումներ են տալիսv, ապահովում են 

ողջամիտ հարմարեցումներ 

տրամադրելու համար ֆինանսական 

խթաններ և բյուջետային ռեսուրսներ՝ 

պետական և մասնավոր սուբյեկտների 

կողմից:  

5.7 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար 

փաստացի 

հավասարության հասնելու 

նպատակով, 

օրենքում/ներում և/կամ 

քաղաքականության 

ծրագրերում ամրագրված 

են կոնկրետ դրույթներ կամ 

պարտադիր կատարման 

միջոցառումներvi, 

հատկապես 
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հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց շրջանում 

այն խմբերի համար, որոնք 

ունեն խտրականության 

ենթարկվելու ավելի մեծ 

ռիսկ, ներառյալ 

մշտադիտարկման և 

պարտադիր կատարման 

մեխանիզմների 

առկայությունը/ 

նշանակումը:  
Գործընթաց 5.8 Պետական հատվածում հանրության համար ծառայություններ մշակող, 

իրականացնող և/կամ տրամադրող այն աշխատակիցների թիվը և 

համամասնությունը, ովքեր վերապատրաստվել են Կոնվենցիայում նախատեսված 

հավասարության և խտրականության արգելման հարցերով, ներառյալ ողջամիտ 

հարմարեցումներ տրամադրելու պարտավորությունը` ըստ ոլորտների, 

գործակալության և բնակության վայրի:  

5.11 Կոնկրետ միջոցներից, 

մասնավորապես` 

կառուցողական 

գործողությունների 

միջոցներից օգտված 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց թիվը` 

ըստ միջոցի, սեռի, 

տարիքի, 

հաշմանդամության, 

բնակության վայրի և, 

հնարավորության 

դեպքում, ոլորտի 

(պետական կամ 

մասնավոր)vii: 

5.12 Բյուջետային 

հատկացումներ կոնկրետ 

միջոցների, ներառյալ 

կառուցողական 

գործողությունների 

5.9 Պետական հատվածում ողջամիտ 

հարմարեցում տրամադրելու համար 

հատկացված բյուջե (օրինակ՝ ողջամիտ 

հարմարեցումների կենտրոնացված 

ֆոնդեր): 

5.10 Պետական ծրագրերով մասնավոր 

հատվածի համար ողջամիտ 

հարմարեցումներ տրամադրելու 

պարտավորության և հարակից 

ընթացակարգերի հարցերով 

վերապատրաստված անձանց թիվը 

(գործատուներ, ծառայություն 

տրամադրողներ և այլն):  
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իրականացման և 

մշտադիտարկման համար: 

5.13 Լայն հանրության, ներառյալ հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքների համար 

իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներ և հաշմանդամության հիմքով խտրականության արգելման, 

խտրականությունը բացառող իրավական համակարգի, ողջամիտ հարմարեցումներ տրամադրելու և փաստացի 

հավասարության հասնելու կոնկրետ միջոցների մասին տեղեկատվության տարածման աշխատանքներ:  

5.14 Ձեռնարկված խորհրդակցական գործընթացները ապահովում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ակտիվ ներգրավվածությունը, ներառյալ նրանց ներկայացուցիչների միջոցով, հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց հավասարության և խտրականությունն արգելող իրավունքների վերաբերյալ օրենքները, 

կանոնակարգերը, քաղաքականությունը և ծրագրերը մշակելիս, իրականացնելիս և մշտադիտարկելիսviii:  

5.15 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ հաշմանդամության հիմքով և/կամ այլ հիմքերով 

խտրականության մեղադրանքով ստացված բողոքների և հետաքննված ու դատական կարգով ճանաչված 

բողոքների համամասնությունը, ի նպաստ բողոքարկողի բավարարված բողոքների համամասնությունը և 

կառավարության և/կամ պարտականություն կրողի կողմից ի կատար ածված դատական վճիռների 

համամասնությունը` ըստ մեխանիզմի տեսակիix:  
Արդյունք 5.16 Մարդու իրավունքների միջազգային 

իրավունքով արգելված 

խտրականության (ԿԶՆ ցուցանիշներ 

10.3.1/16.b.1) հիմքով վերջին 12 

ամիսների ընթացքում անձամբ 

խտրականության կամ ոտնձգության 

ենթարկված լինելու մասին հաղորդում 

ներկայացրած մարդկանց 

համամասնությունը` ըստ սեռի, տարիքի 

և հաշմանդամության: 

5.17 Պետական հատվածի կողմից 

տրամադրված ողջամիտ 

հարմարեցումների մասին դիմումների 

թիվը և համամասնությունը` ըստ սեռի, 

տարիքի և հաշմանդամության: 

5.18  Աղքատության միջազգային շեմից ցած ապրող բնակչության համամասնությունը` ըստ սեռի, տարիքի, 

զբաղվածության կարգավիճակի, բնակավայրի (քաղաքային/գյուղական), (ԿԶՆ ցուցանիշ 1.1.1) և 

հաշմանդամության: 

5.19 Աղքատության  ազգային շեմից ցածր ապրող բնակչության համամասնությունը` ըստ սեռի, տարիքի (ԿԶՆ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

* ՀՈՒԱԻԿ-ի 5-րդ հոդվածը տարածվում է Կոնվենցիայի բոլոր իրավունքների վրա և, հետևաբար, սերտորեն կապված է բոլորի հետ: Թեպետ

ՀՈՒԱԻՄԿ-ը սահմանում է հավասարության և խտրականության բացառման առանձին իրավունք, սակայն խտրականության հիմքով 

բռնությունները ամենից հաճախ կապված են լինելու Կոնվենցիայի այլ հոդվածի հետ, օրինակ` բանկային հաշիվ բացելու կույր մարդկանց 

իրավունքի սահմանափակումը հավասարվում է թե´ ՀՈՒԱԻՄԿ-ի 12-րդ հոդվածի և թե´ 5-րդ հոդվածի ոտնահարմանը:  

i  Օրենսդրությունը պետք է պարունակի առնվազն հետևյալ տարրերը՝  

- հաշմանդամության հիմքով խտրականության սահմանումը` Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի համաձայն. 

ցուցանիշ 1.2.1) և հաշմանդամության: 

5.20 Հիմնական ծառայությունների հասանելիություն ունեցող տնային տնտեսությունների համամասնությունը 

(ԿԶՆ ցուցանիշ 1.4.1)՝ ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

5.21 Հողի սեփականության երաշխավորված իրավունք ունեցող ընդհանուր չափահաս բնակչության 

համամասնությունը, ում սեփականության իրավունքը ճանաչվել է իրավական փաստաթղթերով, և ովքեր 

ստացել են իրենց հողի իրավունքները որպես երաշխիք, ըստ սեռի և սեփականության տեսակի (ԿԶՆ ցուցանիշ 

1.4.2) և հաշմանդամության:   

5.22 Իգական և արական սեռի աշխատողների միջին ժամավճարը` ըստ մասնագիտության, տարիքի և 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց (ԿԶՆ ցուցանիշ 8.5.1): 

5.23 Գործազրկության մակարդակը` ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց (ԿԶՆ ցուցանիշ 

8.5.2): 

5.24 Միջին եկամտի 50 տոկոսից ցածր եկամուտ ունեցող անձանց համամասնությունը` ըստ եկամտի, տարիքի, 

սեռի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց (ԿԶՆ ցուցանիշ 10.2.1): 

5.25 Հիմնական առողջապահական ծառայությունների ծածկույթը-ընդգրկումը (սահմանված է որպես հետագծող 

միջամտությունների հիման վրա սահմանված առողջապահական ծառայությունների միջին ծածկույթ, ներառյալ 

վերարտադրողական, մայրական, նորածնի և մանկական առողջությունը, վարակիչ հիվանդությունները, ոչ 

վարակիչ հիվանդությունները և ծառայության կարողունակությունը և մատչելիությունը ընդհանուր բնակչության 

և առավել խոցելի խմբերի համար) (ԿԶՆ ցուցանիշ 3.8.1), ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության:  

5.26 Պետական հաստատություններում (ազգային և տեղական օրենսդիր մարմիններ, հանրային 

ծառայոություններ և դատական մարմիններ) պաշտոններ զբաղեցրած անձանց (ըստ սեռի, տարիքի և 

բնակչության խմբերի) համամասնությունը` համեմատած ազգային մակարդակում զբաղեցրած պաշտոնների 

հետ (ԿԶՆ ցուցանիշ 16.7.1):  
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- խտրականության բացառումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ` խտրականությունն արգելող բոլոր հիմքերով, ներառյալ 

իրական կամ ենթադրյալ հաշմանդամությունը.  

- հաշմանդամության հիմքով խտրականության սահմանումը ներառում է ուղղակի/անուղղակի խտրականությունը, ոտնձգությունը, 

խտրականությունը միությունների կողմից, միաժամանակ տարբեր հիմքերով և կամ որոշակի հիմքերով խտրականությունը, ինչպես նաև 

ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրման մերժումը, ինչպես ամրագրված են Կոնվենցիային համապատասխան սահմանումներով. 

- հաշմանդամության հիմքով խտրականությունն արգելվում է կյանքի բոլոր ոլորտներում և բնագավառներում, ներառյալ՝ զբաղվածությունը, 

կրթությունը, առողջապահությունը, ապրանքների, ծառայությունների, արդարադատության մատչելիությունը, քաղաքական կյանքին 

մասնակցությունը և այլն.  

- ողջամիտ հարմարեցումներ տրամադրելու պարտավորվածությունը ճանաչվում է բոլոր բնագավառներում և կյանքի բոլոր ոլորտներում.  

- ֆինանսավորման մեխանիզմների մասին դրույթ` ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրումն ապահովելու համար.  

- հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը վերացնելու իրավասություն ունեցող ազգային մեխանիզմի նշանակում.  

- արդյունավետ դատական պաշտպանության միջոցների և զսպող միջոցների առկայությունը խտրականությունն արգելող օրենսդրությունը 

խախտելու դեպքում,  

- լեգիտիմության կարգավիճակի լայն ճանաչում, ներառյալ խտրականության դեմ պայքարող անհատ տուժած անձանց, խմբերի և 

միություններին. 

- կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկելու պետության պարտավորությունը, ներառյալ հաշմանդամություն ունեցող անձանց փաստացի 

հավասարությանը հասնելու կառուցողական գործողության միջոցները:  
ii Օրինակ՝ խուլ կանայք, տղամարդիկ, աղջիկներ ու տղաներ, երեխաներ, տարեց անձինք, մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձինք, 

հոգեբանասոցիալական հաշմանդություն ունեցող անձինք, հաշմանդություն ունեցող ԼԳԲՏԻ անձինք, ոչ բարվոք սոցիալ-տնտեսական խմբերին 

պատկանող հաշմանդամություն ունեցող անձինք, միգրանտներ, տեղաբնակներ, ալբինիզմով ապրող անձինք, աուտիզմով ապրող անձինք, 

փոքրամասնությանը պատկանող անձինք, հեռավոր և գյուղական վայրերում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձինք և, ի թիվս այլոց, 

հաշմանդություն ունեցող տեղահանված անձինք:  
iii Տվյալները հրապարակելիս պետք է հարգել անհատների մասնավոր կյանքը և տվյալների պաշտպանության չափանիշները: Տե´ս ՄԱԿ-ի ՄԻԳՀԳ-

ի Տվյալների համար մարդու իրավունքների սկզբունքների վրա հիմնված մոտեցում (A human rights based approach to data) (2018 թ.): 
iv «Գործող համապատասխան թեմատիկ օրենսդրությունը» վերաբերում է իրավունքների իրացման իրավական համակարգին, անկախ նրանից, 

դրանք առնչվում են հաշմանդամությանը, թե հիմնական իրավունքներ են (օրինակ՝ աշխատանքային օրենսգիրք, կրթության մասին օրենք, 

սոցիալական ապահովության մասին օրենք, ԶԼՄ-ների մասին օրենք և այլն): 
v Օրինակ՝ ողջամիտ հարմարեցումների մասին ցուցումը կարող է նպաստել դրա մասին գիտելիքի ընդլայնմանը և ապահովել դրա տրամադրման 

ընդլայնմանը, մասնավորապես, հաշվի առնելով, որ ողջամիտ հարմարեցում տրամադրելու պարտավորությունը հաճախ թյուրըմբռնման տեղիք է 

տալիս և այն շփոթում են մատչելիության միջոցների հետ: Պարզորոշ տարբերելու համար տե´ս ՀՈՒԱԻԿ կոմիտեի թիվ 2 Ընդհանուր 

մեկնաբանության ( general comment no. 2) 25-րդ և 26-րդ կետերը և թիվ 6 Ընդհանուր մեկնաբանության ( general comment no. 6) 26-րդ կետը, օրինակ` 

Պերուում մշակվել են ազգային մակարդակով ողջամիտ հարմարեցում տրամադրելու մասին ուղեցույցներ` 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/282560-171-2019-tr, Նոր Զելանդիայում` 

https://www.hrc.co.nz/files/7814/4848/7923/imm_reasonable_accommodation_guide.pdf, ի թիվս այլ երկրների:  
vi Փաստացի հավասարության հասնելու կոնկրետ միջոցառումների, ներառյալ պարտադիր կատարման գործողությունների օրինակ են՝  
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- զբաղվածության քվոտաներ, որոնք և՛ պետական, և՛ մասնավոր գործատուներից պահանջում են վարձել հաշմանդամություն ունեցող անձինք 

որոշակի համամասնությամբ` ըստ իրենց աշխատակիցների ընդհանուր թվի (օրինակ` մեկը 20,5%-ի մեջ). 

- ընտրացուցակներում կամ պատգամավորական տեղերի քվոտաներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներկայացուցչությունը խթանելու և 

քաղաքական կյանքում մասնակցությունը մեծացնելու համար.  

- հարկային արտոնություններ շարժունակության կոնկրետ ապրանքներ ներմուծելու համար (հարմարեցված մեքենաներ, հենաշարժական 

սարքավորումներ և այլն). 

- սոցիալական ապահովության նպաստների նշանակում հաշմանդամություն ունեցող անձանց` կամ եկամուտը ապահովելու 

(հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիրախավորող աղքատության կրճատման ծրագրեր), կամ հաշմանդամության հետ կապված ծախսերը 

ծածկելու համար (սոցիալական ապահովության ծրագրեր հաշմանդամության հետ կապված ուղղակի կամ անուղղակի ծախսերը մեղմացնելու 

կամ ծածկելու համար): 
vii Պետք է մշակել պարտադիր կատարման գործողություններ, որոնք կապահովեն դրանց ազդեցությունը մշտադիտարկելու հնարավորություն` 

շահառուների մասին զեկույցներ/հաշվետվություններ պատրաստելիս/ներկայացնելիս, մասնավորապես, շահառուների բազմաթիվ ու բազմազան 

ինքնությունները արտացոլելու համար, եթե դա էական է համատեքստի համար, օրինակ՝ պարտադիր կատարման գործողության արդյունքը կարող 

է լինել համալսարաններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ընդունելության տեղերի ավելացումը (օրինակ՝ քվոտաներ կամ 

արտոնյալ ընդունելություն) և/կամ իրավասու հաշմանդամություն ունեցող դիմորդների թվի ավելացումը:  
viii Այս ցուցանիշով պահանջվում է ստուգել, թե կոնկրետ ինչ միջոցներ են ձեռնարկել պետական մարմինները հաշմանդամություն ունեցող 

մարդկանց՝ նրանց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդող որոշումների կայացման գործընթացներում ներգրավելու համար, ինչը 

համապատասխանում է ՀՈՒԱԻՄԿ 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և ՀՈՒԱԻԿ-ի կոմիտեի թիվ 7 Ընդհանուր մեկնաբանությանը, ներառյալ 

խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ասուլիսները, առցանց խորհրդակցական հարցումները, օրենսդրության և 

քաղաքականությունների մասին մեկնաբանություններ կատարելու կոչերը, ի թիվս մասնակցության այլ մեթոդների և մեխանիզմների: Այս 

կապակցությամբ պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդակցության գործընթացները լինեն թափանցիկ և մատչելի.  

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններից չթաքցնեն տեղեկատվությունը, չներկայացնեն պայմաններ կամ արգելեն այդ 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտելու իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն թե´ գրանցված և թե´ չգրանցված կազմակերպություններին. 

- ապահովեն վաղ և շարունակական ներգրավվածությունը. 

- ծածկեն մասնակիցների հետ կապված ծախսերը: 
ix Այդ տեղեկատվությունը պետք է տարանջատվի ըստ՝  

- բողոքարկողի(ների) սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, էթնիկ պատկանելության, տեղաբնակ լինելու, փոքրամասնությանը պատկանելու, 

լեզվի, ազգության, միգրանտի կարգավիճակի, փախստականի կարգավիճակի, ապաստան հայցողի կարգավիճակի, քաղաքացիություն չունեցող 

կարգավիճակի, սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի, աշխարհագրական տեղակայման կամ բնակության վայրի (քաղաքային/գյուղական), 

կրոնի, ամուսնական և ընտանեկան կարգավիճակի, սեռական կողմնորոշման, գենդերային ինքնության.  

- մեխանիզմի (օրինակ` դատարաններ/տրիբունալներ, մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտ, մարդու իրավունքների պաշտպան կամ այլ 

մեխանիզմներ). 
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- խտրականության հիմքի(երի). 

- պաշտպանվող կողմի (մասնավոր անձինք կամ դերակատարներ կամ պետական գործակալություններ). 

- մեղադրվող խտրականության տեսակի (ուղղակի, անուղղակի և այլն, վեր հանելով ողջամիտ հարմարեցումներ տրամադրելու մերժման 

ակնառու դեպքերը և անհամապատասխանությունը կոնկրետ միջոցներին). 

- բողոքի արդյունքի (օրինակ` բավարարված, մերժված և այլն). 

- կառավարության կողմից անհամապատասխանության (օրինակ` փոխհատուցումը հաշմանդամության հիմքով խտրականության համար, և 

միջին գումարը նման փոխհատուցումների դեպքում): 

11



Հոդված 6. Հաշմանդամություն ունեցող կանանց նկարագրական ցուցանիշներ 

Հաշմանդամություն ունեցող կանանց կողմից մարդու բոլոր իրավունքների և հիմնարար ազատությունների լիարժեք և 

հավասար իրացումը ու դրանցից օգտվելը  

Ցուցանիշներ Խտրականության արգելում և հավասարություն Կանանց լիակատար զարգացումը, առաջխաղացումը և 

հնարավորությունների մեծացումը  

Իրավական 

դաշտ  

6.1 Գործող իրավական համակարգերը խթանում, կիրարկում և մշտադիտարկում են հավասարությունը և 

սեռի (ԿԶՆ 5.1.1 ցուցանիշի հիման վրա) ու հաշմանդամության հիմքովi (տե՛ս նաև ՀՈՒԱԻՄԿ 5-րդ հոդվածը) 

խտրականության արգելումը: 

6.2 Իրավական համակարգի որդեգրում, որը երաշխավորում է կանանց, ներառյալ հաշմանդամություն 

ունեցող կանանց, հավասար իրավունքները հողի սեփականության և/կամ հսկողության հարցում (ԿԶՆ 5.ա.2 

ցուցանիշի հիման վրա): 

6.3 Գենդերային հավասարության ազգային ծրագրեր, քաղաքականություն և օրենքներ, որոնք լիարժեքորեն 

ներառում են հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկներին և պարունակում են կոնկրետ միջոցներ 

հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների առաջխաղացման և հնարավորությունների մեծացման 

համարii, ներառյալ նրանց շահերը ներկայացնող կազմակերպություններին աջակցելը՝ ցուցաբերելով 

միաժամանակյա երկու գործողությունների կամ գործընթացների մոտեցումըiii: 

6.4 Համակարգեր են ստեղծվածiv, որոնց միջոցով կատարվում են գենդերային հավասարության և կանանց 

հնարավորությունների մեծացմանն ուղղված պետական հատկացումներ և հետևում են դրանց ընթացքին 

(ԿԶՆ 5.գ.1-րդ ցուցանիշի հիման վրա), ըստ թիրախային բնակչությանv:  

Գործընթաց 6.5 Օրենսդրության, գործողությունների ազգային 

ծրագրի համամասնությունը հաշմանդամություն 

ունեցող կանանց և/կամ անձանց թիրախավորող 

ռազմավարությունների հետ՝ հստակ հղումներ 

կատարելով հաշմանդամություն ունեցող կանանց 

և աղջիկներին:vi  

6.6 Բոլոր ոլորտների պետական ռեսուրսների 

տոկոսային հարաբերակցությունը 

հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների 

համար նախատեսված հատկացումների և 

ծախսերի հետvii: 

6.7 Առաջնորդության և մարդու իրավունքների 

հարցերով ուսուցում անցած/վերապատրաստված 

հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների 

համամասնությունը բոլոր կանանց և 

հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց շրջանում:  

6.8 Կառավարության կողմից հաշմանդամություն 

ունեցող կանանց և աղջիկների համար իրենց 

իրավունքների հարցով կազմակերպված 

ուսուցում/վերապատրաստում և իրազեկվածության 

բարձրացում և այդ վերապատրաստումների ու 

միջոցառումներին մասնակիցների թիվը` ըստ 
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տարիքի, հաշմանդամության և բնակության վայրիviii:  

6.9 Հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների 

ներկայացնող կազմակերպությունների թիվը` ըստ 

գտնվելու վայրի: 

6.10 Հաշմանդամության մասին իրազեկվածության և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման, 

գենդերային հավասարության և խտրականության բազմակի և միմյանց հետ խաչվող ձևերի դեմ պայքարի 

հարցերով ուսուցում/վերապատրաստում անցած պետական ոլորտի աշխատակիցների թիվը և 

համամասնությունը, ովքեր ներգրավված են կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում և 

տրամադրում են կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ծառայություններ տարբեր ոլորտներումix: 

6.11 Հաշմանդամություն ունեցող կանայք և աղջիկները ներառվում են գենդերային հավասարության 

վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներում և հաշմանդամություն ունեցող կանանց և 

աղջիկների նկատմամբ խտրականության բազմակի և միմյանց հետ խաչվող ձևերի, կարծրատիպերի, 

նախապաշարմունքների և վնասակար գործելակերպերի դեմ պայքարում:  

6.12 Ձեռնարկված են խորհրդակցական գործընթացներ՝ ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող կանանց և 

աղջիկների և նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավվածությունը իրենց 

իրավունքների վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդող օրենքների, կանոնակարգերի, 

քաղաքականությունների և ծրագրերի մշակման, իրականացման և մշտադիտարկման աշխատանքներումx: 

6.13 Հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների և/կամ նկատմամբ խտրականության մեղադրանքով 

ստացված ու հետաքննված ու դատական կարգով ճանաչված բողոքների համամասնությունը, ի նպաստ 

բողոքարկողի բավարարված բողոքների համամասնությունը և կառավարության և/կամ պարտականություն 

կրողի կողմից ի կատար ածված դատական վճիռների համամասնությունը, ըստ մեխանիզմի տեսակի: 

Արդյունք 6.14 Խորհրդարաններում և տեղական կառավարման մարմիններում պաշտոն զբաղեցրած կանանց թիվը 

(ԿԶՆ 5.5.1 ցուցանիշ), ըստ հաշմանդամության:  

6.15 Պետական հատվածում որոշումներ կայացնող պաշտոններումxi ներկայացվածության 

համամասնությունը` ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության, ի թիվս այլոց: 

6.16 Կանանց համամասնությունը ղեկավար պաշտոններում (ԿԶՆ 5.5.2 ցուցանիշ)՝ ըստ սեռի և 

հաշմանդամության:  

6.17 Քաղաքացիական հասարակությունում առաջնորդող դեր կատարող հաշմանդամություն ունեցող 

կանանց ներկայացվածության համամասնությունը` ըստ սեռի և հաշմանդամության, ներառյալ, ի թիվս 

այլոց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններում և կանանց իրավունքների 

պաշտպանության կազմակերպություններում: 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Այդ օրենսդրությունը պետք է միանշանակորեն՝ 

- արգելի հաշմանդամության և գենդերային հիմքով խտրականությունը, ներառյալ գենդերային հիմքով բռնությունը (տե´ս ԿՆԽՎԿ-ի 

կոմիտեի թիվ 35 Ընդհանուր մեկնաբանության 14-րդ կետը (CEDAW/C/GC/35, կետ 14))՝ ճանաչելով խտրականության 

բազմազան/բազմաթիվ և խաչվող (ինտերսեկցիոնալ) ձևերը. 

- ճանաչի ողջամիտ հարմարեցումներ տրամադրելու մերժումը որպես հաշմանդամության հիմքով խտրականություն. 

- նախատեսի արդյունավետ պատժամիջոցներ և համաչափ դատական պաշտպանության միջոցներ բռնությունների դեպքում: 
ii Ներառելով գյուղաբնակներին, տարեց կանանց և տեղաբնակ կամ փոքրամասնությունների խմբերին պատկանող կանանց:  
iii Միաժամանակյա երկու գործողությունների կամ գործընթացների մոտեցումը մեկտեղում է ներառական հիմնական ծրագրերը, որոնցում 

ներառված են նաև հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աջիկների համար թիրախավորված միջամտություններ. Կանանց, երեխաների և 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերող ազգային բոլոր գործողությունների 

ծրագրերում/ռազմավարություններում/քաղաքականություններում, ներառյալ միջոլորտային ծրագրերում, պետք է լինեն հստակ գործողություններ 

և հղումներ հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների իրավունքներին, ինչպես նաև թիրախային և մշտադիտարկման ծրագրեր և 

նախաձեռնություններ, որոնք ուղղված են հատկապես հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկներին:  

6.18 Ֆիզիկական, հոգեբանական կամ սեռական բռնության ենթարկված բնակչության համամասնությունը 

վերջին 12 ամիսների ընթացքում (ԿԶՆ 16.1.3 ցուցանիշ), ըստ սեռի և հաշմանդամության: 

6.19 Սեռական հարաբերությունների, հակաբեղմնավորիչների օգտագործման և վերարտադրողական 

առողջության պահպանման ծառայություններից օգտվելու մասին ինքնուրույն իրազեկված որոշումներ 

կայացրած կանանց և աղջիկների համամասնությունը (ԿԶՆ 5.6.1 ցուցանիշի հիման վրա), ըստ սեռի և 

հաշմանդամության, բնակության վայրի (կետ 23.19):  

6.20 Հողի օգտագործման երաշխավորված իրավունք ունեցող ընդհանուր չափահաս բնակչության 

համամասնությունը, ում օգտագործման իրավունքը ճանաչվել է իրավական փաստաթղթերով և որոնց 

երաշխավորվել է հողի նկատման իրավունքը, ըստ սեռի և սեփականության տեսակի (ԿԶՆ ցուցանիշ 1.4.2) և 

հաշմանդամության: 

6.21 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ընդհանուր բնակչության համամասնությունը, ովքեր 

գյուղատնտեսական հողի սեփականատեր են կամ ունեն երաշխավորված սեփականության իրավունք այդ 

հողի նկատմամբ` ըստ սեռի (ԿԶՆ 5.ա.1(ա) ցուցանիշ) և հաշմանդամության, կանանց տոկոսային 

հարաբերությունը սեփականատերերի կամ գյուղատնտեսական հողի սուբյեկտների մեջ, ըստ 

սեփականության ձևի (ԿԶՆ 5.ա.1(բ) ցուցանիշ) և հաշմանդամության: 
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iv Բոլոր ոլորտներին հատկացված և ծախսված բյուջեին հետևելու համար ստեղծվել է գենդերային և հաշմանդամության մարկեր (բյուջետային 

հատկացումների առանձին տող):  
v Նաև ըստ տարիքի և հաշմանդամության, ի շարս այլոց:  
vi Օրինակ` գենդերային հավասարության ազգային օրենսդրություն և քաղաքականություն, ազգային գործողությունների ծրագիր 

հաշմանդամության մասին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեռական և վերարտադրողական իրավունքների մասին ծրագրեր և այլն:  
vii Ներառյալ այն քաղաքականությունները և նախաձեռնությունները, որոնք վերաբերում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց, կանանց, 

աղջիկներին, երեխաներին, առողջությանը, կրթությանը, զբաղվածությանը, արդարադատությանը, սոցիալական ապահովությանը, բռնության 

կանխմանը, մասնակցությանը և այլն:  
viii Վերապատրաստումը/ուսուցումը և իրազեկվածության բարձրացման գործողությունները պետք է թիրախավորեն ու ներառեն 

հաշմանդամություն ունեցող կանանց այն խմբերից, որոնք ներկայացված չեն բավարար չափով, ինչպիսիք են հաշմանդամություն ունեցող 

տեղաբնակ կանայք: Տե´ս ՀՈՒԱԻՄԿ-ի թիվ 7 Ընդհանուր մեկնաբանության 60-րդ կետը:  
ix Վերապատրաստումը/ուսուցումը պետք է ընդգրկի՝  

- հաշմանդամության հարցում մարդու իրավունքների սկզբունքների վրա հիմնված մոտեցումը. 

- ողջամիտ հարմարեցումներ տրամադրելու պարտավորությունը.  

- հաղորդակցման մատչելի և այլընտրանքային ձևերը.  

- հաշմանդամությանը և տարիքին համապատասխանող օգնության տրամադրումը.  

- հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների ներգրավումը վերապատրաստման/ուսուցման պատրաստման, անցկացման և 

մշտադիտարկման աշխատանքներում: 
x Այս ցուցանիշով պահանջվում է ստուգել, թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են ձեռնարկել պետական մարմինները հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդող որոշումների կայացման գործընթացներում նրանց ներգրավելու համար, ինչպես 

նախատեսված է ՀՈՒԱԻՄԿ-ի 4.3-րդ հոդվածում և ՀՈՒԱԻԿ-ի կոմիտեի թիվ 7 մեկնաբանությունում, ներառյալ, ի շարս մասնակցության այլ 

մեթոդների և մեխանիզմների, խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ասուլիսները, առցանց խորհրդակցական հարցումները, 

օրենսդրության և քաղաքականությունների մասին մեկնաբանություններ կատարելու կոչերը: Այս կապակցությամբ պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդակցության գործընթացները լինեն թափանցիկ և մատչելի. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններից չթաքցնեն տեղեկատվությունը, չներկայացնեն պայմաններ կամ արգելեն 

դրանց ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն թե´ գրանցված և թե´ չգրանցված կազմակերպություններին. 

- ապահովեն վաղ և շարունակական ներգրավվածությունը.  

- հոգան մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
xi Օրինակ՝ դրանք կարող են լինել նախարարություններում զբաղեցրած ղեկավար պաշտոնները, պատգամավորությունը, գյուղական կամ ՏԻՄ 

անդամ լինելը:  
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Հոդված 7. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների նկարագրական ցուցանիշներ 

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների` մարդու իրավունքներից և հիմնարար ազատություններից մյուս երեխաների հետ հավասար 

հիմունքներով օգտվելը 
Ցուցանիշնե

ր 
Հավասարություն և խտրականության 

բացառում 

Գոյատևում, ինքնության 

պահպանում ու 

զարգացում  

Երեխայի լավագույն 

շահը և հարգանք 

զարգացող 

ունակությունների/կարո

ղությունների 

նկատմամբ  

Հարգանք երեխայի կարծիքի 

նկատմամբ 

Իրավական 

դաշտ 
7.1 Երեխաների վերաբերյալ ողջ օրենսդրությունն արգելում է խտրականությունը բոլոր հիմքերովi և ապահովում է հարգանք 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքների նկատմամբ, դրանց պաշտպանությունը և իրացումը` մյուս 

երեխաների հետ հավասար հիմունքներվii: 

7.2 Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և անձանց վերաբերյալ բոլոր օրենքները, քաղաքականությունները և ազգային 

ռազմավարություններըiii պետք է ներառեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներինiv և ապահովեն հաշմանդամությանը, 

տարիքին և մշակույթին համապատասխանող աջակցության տրամադրումը և հասանելիությունը` իրենց իրավունքները 

արդյունավետ իրացնելու և իրենց կարծիքն արտահայտելու համար:  

7.3 Սահմանել հաշմանդամության մարկեր բյուջեի հատկացումների և ծախսերի համար բոլոր ոլորտներում և դրանց մասին 

պարտադիր հաշվետվություն ներկայացնելու պահանջv:  

7.4 Արգելք է սահմանված հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաներին հաստատություններում ընդունելու նոր դեպքերի 

համար: 

7.5 Ընդունված է օրենքով սահմանված պահանջ, որով իրենց վրա 

ազդող բոլոր որոշումներում և բժշկական ու հարակից 

միջամտություններում և բուժումներում հաշվի են առնվում 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների զարգացող 

ունակությունները/կարողությունները և իրենց ինքնությունը 

պահպանելու իրավունքըvi: (կետ 15/17.12) 

7.6 Երեխաների վերաբերյալ բոլոր ոլորտներից հավաքված 

վիճակագրությունը և տվյալները պատշաճ կերպով 

7.8 Մշակել 

կանոնակարգեր, 

արձանագրություններ և 

ձեռնարկ պետական 

մարմինների համար, 

որոնց հիման վրա 

լավագույն շահի 

գնահատումները, 

ներառյալ 

հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների 

7.9 Ընդունված են 

կանոնակարգեր, 

արձանագրություններ և այլ 

միջոցներ, որոնք խթանում են.  

ա) և հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների 

ներառումը երեխաների 

կողմից ղեկավարվող 

կազմակերպություններում ու 

նախաձեռնություններում,  

բ) և թե հաշմանդամություն 
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տարանջատված ենvii և հասանելի են հանրությանը մատչելի 

ձևերով:  

7.7 Բողոքարկման մեխանիզմների առկայությունը, որոնք 

արդյունավետ են ու մատչելի են հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների համար և թույլատրում են նրանց կողմից բողոքների 

ներկայացումը: 

լավագույն շահը, 

ինտեգրվում են 

օրենսդրությունը և 

քաղաքականություններ

ը մշակելիս, 

իրականացնելիս, 

մշտադիտարկելիս և 

գնահատելիսviii: 

ունեցող երեխաների ու 

երիտասարդների կողմից 

ղեկավարվող 

կազմակերպությունների և 

նախաձեռնությունների 

զարգացումը և 

աջակցությունը: 

7.10 Երեխաների կարծիքը 

պարզելու նպատակով մշակել 

տարիքին, 

հաշմանդամությանը և 

մշակույթին 

համապատասխանող 

օգնություն տրամադրելու 

մասին կանոնակարգեր, 

արձանագրություններ և 

ուղեցույց պետական 

մարմինների համար` 

երեխաների հետ 

խորհրդակցելով և նրանց 

ակտիվ ներգրավմամբ:  
Գործընթաց 7.11 Երեխաներին և 

երիտասարդներին վերաբերող 

օրենքների, ազգային 

գործողությունների ծրագրերի և 

ռազմավարությունների քանակը և 

համամասնությունը, որոնք 

միանշանակորեն հղում են կատարում 

հաշմանդամություն ունեցող 

աղջիկներին և տղաներին:  

7.13 5 տարեկանից փոքր 

երեխաների 

համամասնությունը, 

որոնց ծնունդը 

գրանցված չէ պետական 

մարմնում` ըստ տարիքի 

(ԿԶՆ ցուցանիշ 16.9.1), 

սեռի և 

հաշմանդամության: 

7.14 Հաշմանդամություն ունեցող երեխաները և նրանց 

ներկայացնող կազմակերպությունները ակտիվ 

ներգրավված են եղել խորհրդակցական 

գործընթացներում` ապահովելու ազգային 

քաղաքականության մշակման, հաշմանդամությանն 

առնչվող և նրանց վերաբերյալ բոլոր հիմնական 

օրենքների, քաղաքականությունների և ծրագրերի ու 

ծառայությունների իրականացման և մշտադիտարկման 

աշխատանքներում նրանց մասնակցությունըix:  
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7.12 Հաշմանդամություն ունեցող 

ապաստան հայցող և փախստական 

երեխաների համամասնությունը, 

ովքեր ունեն կրթության, 

առողջապահական և սոցիալական 

ծառայությունների հասանելիություն` 

ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության, միգրանտի 

կարգավիճակի և ծառայությունների 

ոլորտների: 

7.15 Իրազեկման բարձրացման քարոզարշավներ և գործողություններ` ուղղված հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և 

երիտասարդների մասին կարծրատիպերի և նախապաշարմունքների դեմ պայքարելուն և նրանց նկատմամբ կիրառվող 

վնասակար գործելակարգերի վերացմանը:  

7.16 Հաշմանդամություն ունեցող աղջիկներին և տղաներին ուղղված պետական ծախսերի 

տոկոսային հարաբերությունը բոլոր ոլորտներումx:  

7.17 Երեխաներին և/կամ երեխաներին թիրախավորված իրազեկման բարձրացման և 

տեղեկատվական քարոզարշավների համամասնությունը, որոնք լիարժեքորեն մատչելի են 

եղել և ներառել են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին: 

7.18 Երեխաներին առնչվող ծառայություններում ու ծրագրերում ներգրավված 

աշխատակիցների համամասնությունը, ովքեր ուսուցանվել են հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների հետ աշխատելու համարxi: 

7.19 Հաշմանդամություն ունեցող աղջիկների և տղաների նկատմամբ հաշմանդամության 

հիմքով խտրականության մեղադրանքով, ներառյալ մեկ կամ մի քանի հիմքերի 

համակցությամբ, ստացված բողոքների համամասությունը, որոնք հետաքննվել են ու 

ճանաչվել դատական կարգով, ի նպաստ բողոքարկողի բավարարված բողոքների 

համամասնությունը և կառավարության և/կամ պարտականություն կրողի կողմից ի կատար 

ածված դատական վճիռների համամասնությունը՝ ըստ մեխանիզմի տեսակի: 

7.20 Իրազեկման 

բարձրացման 

քարոզարշավներ և 

գործողություններ, որոնք 

վերաբերում են 

հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների 

մասնակցությանը, ներառյալ 

հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների 

ներկայացուցչությանը 

որոշումների կայացման 

գործընթացներում, ի թիվս 

այլոց, հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաներին 

ուղղված որոշումներըxii: 
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Արդյունք 7.21 5 տարեկանից ցածր երեխաների մահացության մակարդակը (ԿԶՆ 3.2.1 ցուցանիշ), ըստ 

սեռի և հաշմանդամության:  

7.22 Թերսնվածության տարածվածությունը երեխաների շրջանում (ԿԶՆ 2.1.1 ցուցանիշ), ըստ 

սեռի, տարիքի և հաշմանդամությանxiii:  

7.23 Թերսնվածության տարածվածությունը 5 տարեկանից ցածր երեխաների շրջանում՝ ըստ 

տեսակի (թերքաշ և գերքաշ) (ԿԶՆ 2.2.2 ցուցանիշ), ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամությանxiv: 

7.24 5-17 տարեկան աշխատող երեխաների համամասնությունը և թիվը` ըստ սեռի և տարիքի 

(ԿԶՆ ցուցանիշ 8.7.1) և հաշմանդամության:  

7.25 Երեխաների և երիտասարդների համամասնությունը, ովքեր (ա) նախադպրոցական 

խմբերում, (բ) տարրական կրթության ավարտին և (գ) թերի միջնակարգ կրթության 

ավարտին ձեռք են բերում առնվազն (i) ընթերցանության և (ii) մաթեմատիկայի 

կարուղունակության նվազագույն մակարդակ` ըստ սեռի (ԿԶՆ ցուցանիշ 4.1.1), 

հաշմանդամության և փոքրամասնության պատկանելության կամ տեղաբնակ լինելուն (կետ 

24.28): 

7.26 Այլընտրանքային խնամք ստացող հաշմանդամություն ունեցող երեխաների թիվը և 

համամասնությունը` համեմատած այլընտրանքային խնամք ստացող բոլորի երեխաների 

հետ (ընտանեկան միջավայրում/փոքր խմբերի համար նախատեսված տներում կամ այլ 

տուն-ինտերնատներում), ըստ տարիքի, սեռի հաշմանդամության և հաստատության 

տեսակի (կետ 23.26): 

7.27 Հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների 

համամասնությունը, ովքեր 

մասնակցում են դպրոցներում, 

տեղական, շրջանային և 

ազգային մակարդակներում 

անցկացվող 

համաժողովներին, ներառյալ 

իրենց  

կազմակերպությունների 

միջոցովxv, ըստ սեռի, տարիքի 

և հաշմանդամության:  

7.28 Հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների և 

երիտասարդների կողմից 

ղեկավարվող 

կազմակերպությունների 

քանակը պետությունում՝ ըստ 

դրանց ներկայացված 

հաշմանդամության տեսակի և 

տեղավայրի կամ շրջանի:  

Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

* 7-րդ հոդվածում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ընտրված տարրերը արտացոլում են Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի

ղեկավար սկզբունքները, օրինակ` խտրականության բացառումը, կյանքի իրավունքը, գոյատևումը և զարգացումը, երեխայի լավագույն շահերը և հարգանքը 

երեխայի կարծիքի նկատմամբ, քանի որ դրանք կիրառելի են բոլոր երեխաների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար: ՀՈՒԱԻՄԿ-ի 

«կյանքի իրավունք, գոյատևում և զարգացում» ղեկավար սկզբունքը լրամշակվել է որպես «գոյատևում, ինքնության զարգացում և պահպանում», որն 

արտացոլում է ՀՈՒԱԻՄԿ-ի 3 (ը) հոդվածում ամրագրված` հաշմանդամություն ունեցող երեխաների՝ իրենց ինքնությունը պահպանելու իրավունքը հարգելու 

սկզբունքը:  Հղումը ՀՈՒԱԻՄԿ-ի այս սկզբունքին կարևոր է գոյատևման ու զարգացման համատեքստում, քանի որ դրանում մտահոգություն է արտահայտվում 

գոյատևման և զարգացման հիման վրա կայացված որոշումների համար, որոնցում կարող են անտեսվել կամ մերժվել երեխաների` իրենց ինքնությունը 
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պահպանելու հաշմանդամություն ունեցող անձի իրավունքը: Օրինակ՝ որոշում հաշմանդամությունը շտկելու կամ ուղղելու նպատակով բուժման մասին 

կարող է զրկել կամ ազդել նրանց ինքնության որևէ կողմի վրա: Երեխայի լավագույն շահի մասին տարրը ներկայացված է երեխայի զարգացող 

ունակությունների/կարողությունների հարգանքի հետ միասին, որը նկարագրված է թե´ ԵԻԿ-ում և թե´ ՀՈՒԱԻԿ-ում, որով ընդգծվում է, որ երեխայի 

լավագույն շահը որոշելիս անհրաժեշտ է նկատի առնել երեխայի զարգացող ունակությունները/կարողությունները, և որ երեխայի հասունացմանը զուգահեռ 

նրանց կարծիքները ավելի ծանրակշիռ են դառնում նրանց լավագույն շահերը գնահատելիս (տե´ս ԵԻԿ-ի թիվ 14 Ընդհանուր մեկնաբանությունը` 

CRC/C/GC/14): Հաշմանդամություն ունեցող երեխաները կազմում են երեխաների ընդհանուր բնակչության այն խումբը, որը կարող է մեծ խոչընդոտների 

հանդիպել` կապված իրենց զարգացող ունակությունները/կարողությունները ճանաչելու և հարգելու հետ:  
i Ներառյալ հաշմանդամությունը, սեռը, տարիքը միգրանտի կարգավիճակը, փոքրամասնությանը պատկանելը կամ տեղաբնակ լինելը և այլն և 

միանշանակորեն ճանաչում է հաշմանդության բազմաթիվ և ինտերսեկցիոն ձևերը և ողջամիտ հարմարեցումներ տրամադրելու մերժումը որպես 

խտրականություն հաշմանդամության հիմքով: 
ii Դրանում, ի թիվս այլոց, ընդգրկված են՝  

- լսված լինելու և իրենց կարծիքն արտահայտելու իրավունքը` հաշմանդամությանը և տարիքին համապատասխան օգնության տրամադրմամբ և 

մատչելիությամբ. 

- տեղեկատվություն փնտրելու/որոնելու և ստանալու իրավունքը.  

- կյանքի և սեփական ողջ ներուժը զարգացնելու իրավունքը.  

- սեփական ինքնությունը պահպանելու իրավունքը.  

- ֆիզիկական և մտավոր անձեռնմխելիության իրավունքը, ներառյալ վնասակար գործելակարգերի արդյունավետ կանխարգելումը և չհամաձայնեցված 

հոգեբուժական միջամտությունները.  

- նրանց ակտիվորեն ներգրավելու և սերտորեն խորհրդակցելու պարտավորությունը. 

- երեխայի լավագույն շահի և երեխայի զարգացող կարողությունները հարգելու սկզբունքի կիրառումը` որպես առաջնային նկատառում. 

- իրենց իրավունքների մասին տեղեկացված, կրթված լինելու իրավունքը. 

- ադապտացված/համապատասխանեցված խաղերի, սպորտի և կրթության իրավունքը:  
iii Եվ/կամ վերաբերում են, ի շարս այլոց, գենդերային հավասարությանը, առողջությանը, սոցիալական ապահովությանը, բռնության դեմ պայքարին, 

կրթությանը, տեղեկատվության մատչելիությանը, խոսքի ազատությանը, հանրային և քաղաքական կյանքում մասնակցությանը, միգրանտների ինտեգրմանը, 

արդարադատության մատչելիությանը, մշակույթին և ժամանցին:  
iv Դրանում ընդգրկված են միջոցներ, որոնք թիրախավորում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, ապահովելով հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների ներգրավումը իրենց իրավունքերի վրա ազդեցությունների աստիճանի գնահատման գործընթացի պլանավորմանն ու իրականացմանը, որի 

հիման վրա որոշվում և կանխատեսվում են, թե հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վրա ինչ ազդեցություն կունենա առաջարկվող ցանկացած 

քաղաքականություն, օրենսդրություն, կանոնակարգեր, ֆինանսավորման կամ այլ վարչական որոշում  (տե´ս Երեխաների իրավունքների կոմիտեի թիվ 14 

Ընդհանուր մեկնաբանության 99-րդ կետը (General comment no.14 of the Committee on the Rights of the Child, para. 99)):  
v Պարտադիր հաշվետվությունը պետք է փաստաթղթավորի, թե որքանով են ծրագրերն անդրադառնում՝ 

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց հնարավորությունների ներառմանը և մեծացմանը` որպես առաջնային նպատակ.  

- նշանակալից գործողություններին ու մեխանիզմներին` հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառմանը և հնարավորությունների մեծացմանն 

աջակցելու համար.  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառումը անտեսելու հարցին. 
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- ըստ սեռի, տարիքի, բնակության վայրի և այլ հիմքերով տարանջատմանը, որն առնչվում է ինքնության տարբեր շերտերի, ինչպիսիք են` տեղաբնակ 

լինելը կամ միգրանտի կարգավիճակը:  
vi Մասնավորապես այն բուժումների և միջամտությունների առումով, որոնց արդյունավետությունը պարզ չէ կամ որոնք համարվում են հակասական և որոնք 

ինվազիվ են և անշրջելի: Օրինակ՝ հոգեմետ դեղամիջոցների կիրառումը, ներառյալ նեյրոլեպտիկները, սնդիկով թունազերծման փորձարարական 

բուժումները, հասակի աճը սահմանափակող թերապիան, ամլացումը, վարքագծային փոփոխությունների սխեմաները, ինչպիսիք են էլեկտրաշոկերը և 

աուտիզմով տառապող երեխաներին կապելը, կոնդուկտիվ ուսուցումը ուղեղային կաթվածով երեխաների համար, վերջույթների երկարացումը հասակի աճի 

սահմանափակում ունեցող երեխաների համար և այլն: 
vii Ըստ տարիքի, սեռի, հաշմանդամության, միգրանտի կարգավիճակի, փոքրամասնություններին կամ բնիկ ազգաբնակչության թվին պատկանող անձինք և 

խտրականությունն արգելող այլ հիմքեր:  
viii Որը ճանաչում և միանշանակորեն ընդգրկում է՝  

- խտրականության արգելումը հաշմանդամության հիմքով և ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրումը. 

- հարգանքը երեխայի իրավունքների նկատմամբ, ներառյալ իրենց կարծիքն ազատ արտահայտելը՝ համապատասխան կշիռ տալով նրանց 

կարծիքներին այն բոլոր հարցերում, որոնք ազդում են նրանց վրա և իրենց ինքնությունը պահպանելու երեխայի իրավունքը, որը վերաբերում է, ի շարս 

այլոց, նրանց սեռին, գենդերին, հաշմանդամությանը, սոցիալական, մշակութային և լեզվական ինքնությանը և նրանց փոխհարաբերություններին. 

- երեխայի զարգացող ունակությունները/կարողությունները պետք է գնահատեն ոչ միայն կոնկրետ որոշման պահին նրա ֆիզիկական, 

էմոցիոնալ/զգացմունքային, կրթական և այլ կարիքները, այլ նաև դիտարկեն երեխայի հետագա և պոտենցիալ զարգացումը. 

- արդյունավետ ու հավասար հնարավորություններ ապահովող համապատասխան միջոցներ, որոնք կարող են պահանջել անհավասարության 

իրավիճակը շտկելուն ուղղված կառուցողական գործողություններ: 
ix Այս ցուցանիշով պահանջվում է ստուգել, թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են ձեռնարկել պետական մարմինները հաշմանդամություն ունեցող  անձանց 

վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդող որոշումների կայացման գործընթացներում նրանց ներգրավելու համար, ինչպես նախատեսված է ՀՈՒԱԻՄԿ-

ի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում և ՀՈՒԱԻԿ-ի կոմիտեի 7-րդ մեկնաբանությունում, ներառյալ, ի թիվս մասնակցության այլ մեթոդների և մեխանիզմների, 

խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ասուլիսները, առցանց խորհրդակցական հարցումները, օրենսդրության և քաղաքականությունների մասին 

մեկնաբանություններ կատարելու կոչերը: Այս կապակցությամբ պետությունները պետք է.  

- ապահովեն, որ խորհրդակցության գործընթացները լինեն թափանցիկ և մատչելի. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններից չթաքցնեն տեղեկատվությունը, չներկայացնեն պայմաններ կամ արգելեն դրանց 

ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն թե´ գրանցված և թե´ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ապահովեն վաղ և շարունակական ներգրավվածությունը. 

- հոգան մասնակցության հետ հետ կապված ծախսերը: 
x Ինչպիսիք են կրթությունը, մասնակցությունը, առողջապահությունը, սոցիալական ապահովությունը, մշակույթը և ժամանցը, ի թիվս այլոց: 
xi Դրանում ընդգրկված են՝ 

- հաշմանդամության հարցում մարդու իրավունքների սկզբունքների վրա հիմնված մոտեցումը. 

- երեխայի իրավունքների ազդեցության գնահատումները, ներառյալ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներինը. 
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- ողջամիտ հարմարեցումներ տրամադրելու պարտավորությունը.  

- երեխայի լավագույն շահը.  

- հաշմանդամություն ունեցող երեխաների զարգացող ունակությունները/կարողությունները իրենց ինքնությունը պահպանելու նրանց իրավունքը. 

- հաղորդակցման մատչելի և այլընտրանքային ձևերը.  

- հաշմանդամությանը և տարիքին համապատասխանող օժանդակության/օգնության տրամադրումը.  

- հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներգրավումը ուսուցումը պատրաստելիս, անցկացնելիս և մշտադիտարկելիս: 
xii Այստեղ ընդգրկված են նրանց ծնողները և հարազատները, երեխաների համար և հետ աշխատող աշխատակիցները (օրինակ` ուսուցիչներ և այլն) և ողջ 

համայնքը (օրինակ` ներառյալ հասակակիցները, դասընկերները և այլն) և պետք է ապահովի հաշմանդամություն ունեցող աղջիկների և տղաների 

մասնակցությունը իրազեկվածության բարձրացման և տեղեկատվական ծրագրեր մշակելիս, իրականացնելիս և մշտադիտարկելիս:  
xiii Թերսնվածության տարածվածությամբ (ԹՍ) գնահատվում է բնակչության այն համամասնությունը, որի ամենօրյա սննդի սպառումը բավարար չէ 

սննդակարգի էներգետիկ մակարդակն ապահովելու համար, որը պահանջվում են նորմալ, ակտիվ և առողջ կյանք վարելու համար:  
xiv https://www.unicef.org/disabilities/files/Stronger-Together_Nutrition_Disability_Groce_Challenger_Kerac.pdf  
xv Տե´ս Եվրոպայի խորհրդի Երեխայի մասնակցության գնահատման գործիքը, հասանելի է`  https://rm.coe.int/16806482d9 կայքում: 
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Հոդած 8. Իրազեկվածության բարձրացման նկարագրական ցուցանիշներ 

Հասարակության իրազեկվածության բարձրացում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները հարգելու համար 
Ցուցանիշ Պայքար կարծրատիպերի, նախապաշարմունքների և վնասակար 

գործելակարգերի դեմ  

Հարգալից 

վերաբերմունքի 

սերմանումը 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

իրավունքների և 

արժանապատվության 

նկատմամբ  

Բարձրացնել 

իրազեկվածու

թյունը 

հաշմանդամո

ւթյուն 

ունեցող 

անձանց 

ներդրման 

մասին  
Իրավակա

ն դաշտ 
8.1 Օրենսդրության և քաղաքականությունների մեջ առկա չէ որևէ դրույթ, որը պարունակում է խարան և 

խտրականությունi հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ: 

8.2 Առկա է հաշմանդամության հարցերի մասին իրազեկության բարձրացման համապարփակ ազգային 

ռազմավարության և/կամ ծրագիր` ուղղված հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին կարծրատիպերի դեմ 

պայքարին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց իրավունքների մասին իրազեկվածության 

խթանմանըii: 

8.3 Մեդիա դաշտը/լրատվամիջոցները կանոնակարգող պատկան մարմինների կոնկրետ ծրագիր, որը 

խրախուսում է զանգվածային լրատվամիջոցներին և տպագիր մամուլին հաստատել՝  

- աշխատանքի կազմակերպման ներառական և մատչելի ներքին ընթացակարգեր և մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման ուղեցույցներ, որոնք ողջունում են տարբերությունները.  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին լուսաբանումների ուղեցույց լրագրողների համարiii. 

- մեխանիզմներ, որոնք պարտավորեցնում են լրատվամիջոցներին իրենց ներքին քաղաքականությունների և 

կանոնակարգերի մշակման, իրականացման և մշտադիտարկման ընթացքում խորհրդակցել 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մասնավորապես, նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների հետ: 

8.4 Կիրարկվող իրավական միջոցներ, ներառյալ քրեորեն կիրառելի 

պատժամիջոցներըiv, պայքարելու ատելության հողի վրա 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ հանցավոր 

արարքի դրսևորման դեպքերի, ատելության խոսքի և վնասակար 

գործելաոճիv դեմ:  

8.6 Մարդու իրավունքների մասին 

կրթական և ուսուցման ծրագրերում 

ներառված են հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքները, դրանցում 

ներգրավված են նաև տարբեր խմբերի 
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8.5 Կիրարկվող իրավական միջոցներ, որոնք համաչափ 

պատժամիջոցներ են սահմանում նվաստացնող խոսքի և վարքագծի 

դեպքերում: 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներըvi: 

Գործընթա

ց 
8.7 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և հասարակության մեջ նրանց ունեցած դերի ու 

ներդրման մասին իրազեկության բարձրացման նպատակով հրապարակված մուլտիմեդիայի նյութերի քանակն ու 

տեսակները` տարաբաժանված ըստ տեսակի, տևողության ու թիրախային խմբիvii:  

8.8 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիրախավորած մատչելի, ներառական և հասանելի այն 

գործողությունների քանակն ու տեսակըviii, որոնցով նրանց տեղեկացվում է Կոնվենցիայով, Կամընտիր 

արձանագրությամբ և ազգային օրենսդրությամբ ամրագրված իրենց իրավունքների մասին՝ տարաբաժանված ըստ 

այդ գործողության տեսակների և աշխարհագրական ծածկույթի: 

8.9 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ հարգանք սերմանելու և նրանց մարդու իրավունքների 

մասին տեղեկատվությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև գոյություն ունեցող կարծրատիպերի, 

նախապաշարմունքների և վնասակար գործելաոճերի դեմ պայքարելու նպատակով տարբեր դերակատարների 

համար պետական ծրագրերով ուսուցում անցած անձանց թիվըix:  

8.10 Առկա են նյութեր և գրականություն, որոնք հատկապես անդրադառնում են հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ներառմանը և նրանց մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքին այնպես, ինչպես երաշխավորված է 

Կոնվենցիայով, լրագրողական և հանրային կապերի դպրոցների և համալսարանների ծրագրերում ներառված են 

նաև գենդերային հարցերըx:  

8.11 Պետական ու մասնավոր մեդիա ընկերությունների քանակը և համամասնությունը, որոնց ներքին 

կանոնակարգերն ու քաղաքականությունները ներառում են հարցեր, ինչպիսիք են` հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց մասին նյութերի և հրապարակումների պատրաստման էթիկայի կանոնները:  

8.12 Օրենքների, կանոնակարգերի, քաղաքականությունների և հասարակության շրջանում հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունքների նկատմամբ հարգանքի խթանմանն ուղղված իրազեկության բարձրացման 

ծրագրերի մշակման, իրականացման և մշտադիտարկման աշխատանքներում հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց և նրանց շահերը ներկայացնող կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավվածությունն ապահովելու 

նպատակովxi անցկացվել են խորհրդակցություններ:  

8.13 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կերպարանավորումների-ներկայացման վերաբերյալ ստացված 

բողոքների համամասնությունը, որոնք հետաքննվել ու դատական կարգով բավարարվել են ի նպաստ 

բողոքարկողի, բավարարված բողոքների համամասնությունը, վերջիններիս համամասնությունը կառավարության 
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և/կամ պատկան մարմինների կողմից ի կատար ածված դատական վճիռների հետ՝ տարաբաժանված ըստ 

մեխանիզմի տեսակի:  

8.14 Հաշմանդամության նկատմամբ ատելության հիմքով 

հանցագործությունների, վնասակար գործելակերպերի և 

հաշմանդամության հետ կապված կարծրատիպերի հարցերով 

ուսուցում անցած դատական, վարչարարական և իրավապահ 

մարմինների անձնակազմի համամասնությունը: 

8.15 Հաղորդված, հետաքննված ու դատապարտված ատելության 

հիմքով հանցագործությունների և ատելության խոսքի միջադեպերի 

քանակը և համամասնությունը` ըստ տուժած անձի սեռի, տարիքի և 

ըստ հաշմանդամության, եթե առկա է:  

8.16 Հաղորդված և մեղադրված վնասակար գործելաոճ պարունակող 

դեպքերի համամասնությունը և դատապարտման հանգեցրած 

դեպքերի համամասնությունը` տարաբաժանված ըստ տուժած անձի 

սեռի, տարիքի և հաշմանդամության:  

8.17 Մարդու իրավունքների կրթության և 

ուսուցողական ծրագրերի 

համամասնությունը, որոնցում ներառված 

են հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքները` տարաբաժանված ըստ 

համընդհանուր ծրագրերի կամ 

հաշմանդամության հարցով ծրագրերի:  

Արդյունք 8.18 Նախորդ 12 ամսվա ընթացքում մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքով արգելված խտրականության 

հիմքով (ԿԶՆ 10.3.1) անձամբ խտրականության կամ ոտնձգությունների ենթարկված լինելու մասին հաղորդում 

ներկայացրած մարդկանց համամասնությունը` ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

8.19 Բուլիինգի, ֆիզիկական պատժի, ոտնձգությունների, բռնության, սեռական խտրականության և չարաշահման 

ենթարկված ուսանողների տոկոսը՝ տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, կրթական 

հաստատության տեսակի` պետական/մասնավոր, տարրական/միջնակարգ/բարձրագույն/մասնագիտական 

(ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցանիշի հիման վրա):  

8.20 Ընդհանուր բնակչության շրջանում հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց հանդեպ բացասական ընկալումների մասին հաղորդած 

անձանց համամասնությունը` տարաբաժանված ըստ 

հաշմանդամությանxii: 

8.21 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թիվը և համամասնությունը, ովքեր 

մեդիայում հանդես են եկել որպես 

նորություններ հաղորդողներ, խոսնակներ, 

փորձագետներ և նորությունների և 

ընթացիկ գործերի մասին կարծիք 

հայտնող «սովորական» 
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քաղաքացիներ/ժողովրդի ձայնը 

ներկայացնողներ` ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 
Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Սա պահանջում է վերացնել նվաստացնող լեզվով, հասկացություններով և նախադրյալներով դրույթները կամ նման իմաստ պարունակող բառերը, 

որոնք առնչվում են «ոչ տիպիկ կարողունակությունների», այդ թվում՝ ժառանգական հիվանդություններին և նվաստեցուցիչ են հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց՝ որպես մարդկային բազմազանության մաս կազմող խմբի արժանապատվության և արժանապատիվ կյանքի համար, կամ որոնք 

ամրապնդում են նրանց նկատմամբ անհավասարությունն ու բացառումը, արդարացնում են նրանց նկատմամբ խտրական գործելաոճը, ինչպես, 

օրինակ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարկադիր բուժումը, հարկադիր ամլացումը, հաստատությունում տեղավորելը և նրանց վրա 

բժշկական փորձարկումներ թույլ տալը: Տե´ս հատուկ զեկուցողի «ոչ տիպիկ կարողունակությունների» ազդեցությունը բժշկական և գիտական 

գործընթացների վրա զեկույցը` A/HRC/43/41 և ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարի  գրասենյակի իրազեկման 

բարձրացման մասին զեկույցը` A/HRC/43/27: 
ii Դրանում պետք է ընդգրկել դրույթներ՝ 

- խարանի և մեկուսացման դեմ պայքարելու մասին, որոնք բխում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ բացասական 

համոզմունքներից և վերաբերմունքից և կամ սովորույթներից.  

- ուսուցման և վերապատրաստման մասին, որը նախատեսված է հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուների և մեդիա 

մասնագետների համար և ներկայացնում է հաշմանդամությունը մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցումների տեսանկյունից.  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին լրատվամիջոցներով լուսաբանումների մասին դրույթ, որ նպատակ ունեն հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց հասարակության մեջ առավել տեսանելի դարձնելու, նպաստելու նրանց դրական կերպարի ամրապնդմանը և ցույց տալու 

ներառական միջավայրում նրանց կարողունակությունները.  

- հաշմանդամության հարցերով լուսաբանումների մասին, որ նպատակ ունեն բարձրացնելու իրազեկվածությունը հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց մարդու իրավունքների համակարգային և համատարած խախտումների մասին. 

- պետական պաշտոնատար անձանց, այդ թվում՝ կառավարության օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների կողմից, Կոնվենցիային և 

դրա Կամընտիր արձանագրությանը համահունչ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարդու իրավունքների մասին իրազեկության 

բարձրացման նախաձեռնություններին աջակցելու պարտավորությունը երաշխավորող դրույթ՝ ձեռնպահ մնալով հաշմանդամության 

բարեգործական կամ բժշկական մոդելների վրա հիմնված հրապարակային կամ մասնավոր քարոզարշավներին աջակցելուց ու դրանք 

ֆինանսավորելուց. 

- ազգային լեզվով Կոնվենցիան հասանելի դարձնելու մասին, որը ներառում է ինչպես ժեստերի լեզվով, 

տեղաբնակների/փոքրամասնությունների լեզուներով տարբերակները, այնպես էլ մատչելիության տարբեր ձևաչափերը, ինչպիսիք են՝ 

դյուրընթեռնելի ձևաչափը, երեխային հարմար և հասկանալի տարբերակը և այլն:  
iii Գոյություն ունեցող բացասական կարծրատիպերի հետագա խորացումը կանխելու և մտացածին առասպելները հերքելու, հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց հանդեպ անհանդուրժողականության և խտրական մոտեցումների դեմ պայքարելու նպատակով հավասարապես ապահովել 

հարգանք հաշմանդամություն ունեցող անձանց` որպես բազմազանության մաս հանդիսացող մարդկանց խմբի արժանապատվության ու կյանքի 

արժեքների հանդեպ, փնտրել և գտնել տարաբնույթ աղբյուրներ՝ լսելի դարձնելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց ձայնը: 
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iv Օրենսդրության մեջ մասնավորպես պետք է ընդգրկել՝ 

- քրեորեն պատժելի արարքի մասին դրույթներ պետական կամ մասնավոր սուբյեկտների կողմից հաշմանդամության նկատմամբ 

ատելության հիմքով հանցանքները, ներառյալ հաշմանդամությամբ պայմանավորված բռնությունը, ահաբեկումը, ոտնձգությունը և 

վնասակար գործելաոճը. 

- պատժամիջոցներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ մեդիայում/լրատվամիջոցներում խտրականություն հրահրելու համար, 

ներառյալ՝ վնասակար գործելաոճերի խթանումը և/կամ հրահրումը. 

- դրույթներ, որոնցով արգելվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ներառյալ կանանց և երեխաների նկատմամբ վնասակար 

գործելաոճերը, մասնավորապես, ինվազիվ և անշրջելի հարկադիր բուժումները, և մոգության հետ կապված մեղադրանքները. 

- դրույթներ, որոնցով բացառվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին նվաստացնող լեզվի կիրառումը՝ լինի օրենք, 

քաղաքականություն, թե կառավարման մակարդակներում հնչեցրած խոսք: 
v Վնասակար գործելակձևերը ներկայացնում են «վարքագծի կանոններ և ձևեր, որոնց հիմքում, ի թիվս այլոց, սեռի, գենդերի և տարիքի վրա 

հիմնված խտրականությունն է, ի լրումն բազմաթիվ և/կամ խտրականության փոխհատվող ձևերի, որոնք հաճախ ներառում են բռնությունը և 

ֆիզիկական և/կամ հոգեբանական վնասը կամ տառապանքը»: Հետագա տեղեկատվության համար տե´ս վնասակար գործելակարգերի մասին 

Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի թիվ 31 համատեղ ընդհանուր առաջարկությունը/Երեխայի իրավունքների կոմիտեի 

թիվ 18 Ընդհանուր մեկնաբանությունը (Joint General Recommendation No. 31 by the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women/General Comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices ): Հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ 

վնասակար գործելակարգերը կարող են հիմնված լինել հաշմանդամության, ինչպես նաև այլ գործոնների վրա: Տե´ս 2009 թվականի հատուկ 

զեկուցողի միջանկյալ զեկույցը «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային և նվաստացնող վերաբերմունքը կամ պատիժը հարկադիր 

հոգեբուժական միջամտությունների ժամանակ` որպես վնասակար գործելակարգերի օրինակ» (A/63/175). 
vi Կրթության իրավունքների և ուսուցման ու կոնկրետ ցուցանիշների մասին լրացուցիչ տեղեկատվության համար տե´ս՝ 

http://www.hre2020.org/indicator-framework.  
vii Թիրախ խումբ են, օրինակ՝ լայն հանրությունը, պետական պաշտոնյաները, լրատվամիջոցները, լրագրողները, մասնավոր հատվածը, համայնքի 

ղեկավարները և կրոնական առաջնորդները, հաշմանդամություն ունեցող կանայք և աղջիկները, հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

մարգինալացված խմբերը և այլն: 
viii Ներառյալ հաշմանդամություն ունեցող կանայք, երեխաները և երիտասարդները, հաշմանդամություն ունեցող մարգինալացված անձինք և 

համայնքից մեկուսացվածները և գյուղական վայրերում բնակվողները:  
ix Ինչպիսին է լայն հանրությունը, պետական պաշտոնատարները, մեդիան/լրատվամիջոցները մշտադիտարկող մարմինների անդամները, 

տպագիր մամուլը, լրագրողները, մասնավոր հատվածը, համայնքի ղեկավարները և կրոնական առաջնորդները, հաշմանդամություն ունեցող 

կանայք և աղջիկները, հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարգինալացված խմբերը և այլն:  
x Գենդերային հարցի զգայունության մասին տեղեկատվություն կարելի է ստանալ Մեդիայի համար գենդերային զգայունության ցուցանիշներից 

(http://www.media-diversity.org/en/additional-files/Gender-Sensitive_Indicators_for_Media_EN.pdf):  
xi Այս ցուցանիշով պահանջվում է ստուգել, թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են ձեռնարկել պետական մարմինները հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդող որոշումների կայացման գործընթացներում նրանց ներգրավելու համար, ինչպես 

նախատեսված է ՀՈՒԱԻԿ-ի 4.3 հոդվածում և ՀՈՒԱԻԿ-ի կոմիտեի 7-րդ մեկնաբանությունում, ներառյալ, ի շարս մասնակցության այլ մեթոդների և 
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մեխանիզմների, խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ասուլիսները, առցանց խորհրդակցական հարցումները, օրենսդրության և 

քաղաքականությունների մասին մեկնաբանություններ կատարելու կոչերը: Այս կապակցությամբ պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդակցության գործընթացները լինեն թափանցիկ և մատչելի. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններից չթաքցնեն տեղեկատվությունը, չներկայացնեն պայմաններ կամ արգելեն 

դրանց ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքները. 

- ընդգրկեն թե´ գրանցված և թե´ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ապահովեն վաղ և շարունակական ներգրավվածությունը. 

- հոգան մասնակիցների հետ կապված ծախսերը:  
xii Դա կարելի է գնահատել օգտագործելով ընկալման մասին կոնկրետ հարցումները, օրինակ` հարցումներ, որոնք հիմնված են «Սոցիալական 

հեռավորության սանդղակի» (Social Distance Scale) վրա: Տե´ս, օրինակ՝ Մոլդովայի խտրականության կանխարգելման ու վերացման և 

հավասարության ապահովման խորհրդի, ՄԻԳՀԳ-ի և ՄԱԶԿ-ի «Մոլդովայի Հանրապետությունում հավասարության ընկալումների և 

մոտեցումների ուսումնասիրությունը» (“Study on equality perceptions and attitudes in the Republic of Moldova”), 2015 թ.: 
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Հոդված 9. Մատչելիության նկարագրական ցուցանիշներ 

Ֆիզիկական միջավայրի, փոխադրամիջոցների, ծառայությունների, տեղեկատվության ու հաղորդակցության և այլ 

հարմարությունների ու հանրությանը հասանելի ծառայությունների մատչելիություն` այլոց հետ հավասար հիմունքներով 

Ցուցանիշներ Ճանապարհներ և 

փոխադրամիջոցներ 

Շինություններ, փակ և 

բացօթյա հաստատություններ 

և հանրությանը հասանելի 

կամ տրամադրվող 

ծառայություններ  

Տեղեկատվություն ու հաղորդակցություն և 

այլ ծառայություններ, ներառյալ ՏՀՏ-ները, 

էլեկտրոնային ծառայությունները և 

ծառայությունները արտակարգ 

իրավիճակներում 

Իրավական 

դաշտ  

9.1 Գործող օրենսդրությունը ապահովում է ֆիզիկական միջավայրի, փոխադրամիջոցների, ծառայությունների, 

տեղեկատվության ու հաղորդակցության, ներառյալ ՏՀՏ-ները, և այլ հարմարությունների ու հանրությանը 

հասանելի և տրամադրվող ծառայությունների մատչելիությունը, այլոց հետ հավասար հիմունքներով, թե´ 

քաղաքային և թե´ գյուցական վայրերումi:  

9.2 Օդային, երկաթուղային և 

ջրային 

ուղևորափոխադրումների 

մասին օրենսդրության մեջ 

ներառված են մատչելիության 

պարտադիր չափանիշներ:  

9.3 Քաղաքաշինության և 

պլանավորման մասին 

օրենսդրությունը, ներառյալ 

թույլտվություններ շնորհելու 

համար սահմանված 

պահանջները, ընդգրկում է 

ֆիզիկական միջավայրի և 

հանրությանը հասանելի և 

տրամադրվող 

ծառայությունների 

մատչելիության պարտադիր 

չափանիշներ (կետ 20.7): 

9.4 Իրավական համակարգով սահմանվում է 

տեղեկատվության ու հաղորդակցության 

մատչելիության պարտադիր չափանիշներ` 

լայն հանրությանը տեղեկատվություն և 

ծառայություններ տրամադրող թե´ 

պետական և թե´ մասնավոր հատվածի 

համար, ներառյալ զանգվածային 

լրատվամիջոցները և ինտերնետը, ինչպես 

նաև սոցիալական մեդիանii: (կետ 21.1.2) 

9.5 Արտակարգ իրավիճակներում 

ծառայությունների կարգավորման մասին 

օրենսդրության մեջ, ներառյալ տարհանման 

պլաններում և ապաստաններում, 

ընդգրկված են պարտադիր մատչելիության 

չափանիշներ:  

9.6 Լայն հանրության համար նախատեսված 

պաշտոնական տեղեկատվության և 

հաղորդակցության կարգավորման մասին 

օրենսդրությունը երաշխավորում է 
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պետական հատվածի կայքերի ու 

հավելվածների լիարժեք մատչելիությունը և 

պետական մարմինների տեղեկատվության 

առկայությունը այլ ձևաչափերով: 

9.7 Մատչելիության համապարփակ ազգային ռազմավարություն և/կամ ծրագիր` մատչելիության առկա բոլոր 

արգելքները բացահայտելու և վերացնելու համարiii:  

Գործընթաց 9.8 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար 

մատչելի տրանսպորտային 

ծառայության միավորների 

քանակը և 

համամասնությունը, ըստ 

փոխադրամիջոցի տեսակի 

(օրինակ` ավտոբուս, գնացք, 

տրամվայ, մետրո, տաքսի և 

այլն) և ծառայության տեսակի 

(օրինակ` հանրային 

ծառայություն/ մասնավոր 

ծառայություն)iv: 

9.9 Միջոցներ, որոնք 

օժանդակում ու ապահովում 

են այլընտրանքային մատչելի 

փոխադրամիջոցների 

ծառայությունները 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համարv: 

9.10 Մատչելիության 

չափանիշները բավարարող 

պետական/կառավարական 

շինությունների և 

հարմարությունների քանակը 

և համամասնությունը:  

9.11 Մատչելիության 

չափանիշներին 

համապատասխանող նոր 

կառուցված շինությունների 

քանակը և 

համամասնությունը:  

9.12 Մատչելիության չափանիշներին 

համապատասխանող պետական կայքերի և 

հավելվածների համամասնությունը: (կետ 

21.15):  

9.13 Հեռուստատեսային հեռարձակումների 

համամասնությունը ըստ նշանների լեզվով 

թարգմանության, աուդիոնկարագրության, 

մակագրությունների և ըստ մատչելիության 

հետ կապված այլ տարրերի ու միջոցների` 

տարբերակված ըստ լրատվամիջոցի 

սեփականության ձևի 

(մասնավոր/պետական), 

բովանդակության/քոնթենտի ձևի 

(նորություններ/այլ ծրագրեր, ներառյալ 

երեխաների համար նախատեսված 

ծրագրերը) և առաջարկվող մատչելիության 

առանձնահատկություններըvi: 

9.14 «Ըստ պահանջի» կամ ոչ գծային 

ծառայությունների (օրինակ՝ ըստ պահանջի 

վիդեոծառայություններ) շրջանակում առկա 

բովանդակության/քոնթենտի 

համամասնությունը, որոնցում ընդգրկված են 

նշանների լեզվով թարգմանությունը, 

աուդիոնկարագրությունը, 

մակագրությունները և առաջարկվող 
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մատչելիության առանձնահատկությունները:  

9.15 Պետական մարմինների կողմից լայն 

հանրության համար նախատեսված մատչելի 

ձևաչափերով հրապարակված 

հաշվետվությունների քանակը` ըստ 

ձևաչափի տեսակի և դրանց 

համամասնությունը պետական մարմինների 

կողմից հրապարակված բոլոր 

հաշվետվություններում (կետ 21.16):. 

9.16 Անցկացնել մատչելիության մշտադիտարկումներ այն պետական շինություններում, ծառայություններում 

և ծրագրերում, որոնց համար պահանջվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ներկայացնող 

կազմակերպությունների մասնակցությունը, ներառյալ արտակարգ իրավիճակների մասին 

արձանագրությունները, ընթացակարգերը, ծառայությունները և շինությունները:  

9.17 Պատրաստել պետական գնումների մասին ուղեցույց, որը սահմանում է համընդհանուր դիզայնի ու 

մատչելիության չափանիշներ և պահանջում է, որ ապրանքներում ու ծառայություններում ներառվեն 

մատչելիության առանձնահատկությունը և դիզայնըvii: 

9.18 Համընդհանուր դիզայնի և մատչելիության չափանիշների մասին ուսուցում ստացած մասնագետների, 

մասնավորապես, ինժեներների, ճարտարապետների, քաղաքաշինարարների, փոխադրամիջոցների 

օպերատորների, վեբ դիզայներների, պետական ծառայություններ տրամադրողների, մեդիա օպերատորների, 

պետական գնումների աշխատակիցների և այլոց թիվը և համամասնությունը:   

9.19 Իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներ և գործողություններ, որոնք օժանդակում են 

հանրությանը հասանելի կամ տրամադրվող բոլոր ծառայությունների մատչելիությունը, մեծացնում են 

համընդհանուր դիզայնի ու մատչելիության չափանիշների մասին համապատասխան մասնագետների, 

արտադրողների և ծառայություններ տրամադրողների գիտելիքները, ինչպես նաև անհատներին տեղեկացնում 

են մատչելիության հետ կապված իրենց իրավունքների և պատասխանատվությունների մասին: 

9.20 Տեղի են ունեցել խորհրդակցական գործընթացներ` ֆիզիկական միջավայրի, փոխադրամիջոցների, 

տեղեկատվության ու հաղորդակցության ծառայությունների հետ կապված օրենքների, կանոնակարգերի, 

քաղաքականությունների և ծրագրերի մշակման, իրականացման և մշտադիտարկման աշխատանքներում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների ակտիվ 

ներգրավածությունն  ապահովելու համարviii: 

9.21 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելիության հետ կապված ստացված բողոքների 
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համամասնությունը, որոնք հետաքննվել են ու ճանաչվել դատական կարգով՝ ի նպաստ բողոքարկողի 

բավարարված բողոքների համամասնությունը և կառավարության և/կամ պատկան մարմինների կողմից ի 

կատար ածված դատական վճիռների համամասնությունը՝ ըստ մեխանիզմի տեսակի: 

Արդյունք 9.22 Հասարակական 

տրանսպորտ  հարմարավետ 

մուտք գործելու 

հնարավորություն ունեցող 

բնակչության 

համամասնությունը` 

տարբերակված ըստ սեռի, 

տարիքի և 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց: (ԿԶՆ 11.2.1) 

9.23 Քաղաքների 

կառուցապատված 

տարածքների միջին 

բաժնեմասը, որը հանրային 

օգտագործման համար 

մատչելի է բոլորի համար` 

տարբերակված ըստ սեռի, 

տարիքի և հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց: (ԿԶՆ 11.7.1)  

9.24 Քաղաքային և գյուղական 

վայրերում պետական 

շինությունների, այդ թվում՝ 

կենտրոնական և շրջանային 

կենտրոններում գտնվող 

պետական շինությունները, 

մատչելիության հետ կապված 

հաղորդում ներկայացրած 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համամասնությունը:  

9.25 Համացանցից օգտվող անձանց 

համամասնությունը (ԿԶՆ ցուցանիշ 17.8.1), 

ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության:  

9.26 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համամասնությունը, ովքեր բավարարված են 

արտակարգ իրավիճակներում 

հաղորդակցման այլընտրանքային 

միջոցներով տրամադրվող 

ծառայությունների մատչելիությունից` 

տարբերակված ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության:  

9.27 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համամասնությունը, ովքեր կարող են օգտվել 

հաղորդակցության այլընտրանքային 

միջոցներիցix պաշտոնական 

հարաբերություններում` տարբերակված 

ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տարրերը՝ 

- մատչելիության չափանիշները և ուղեցույցները մշակելիս համընդհանուր դիզայնի սկզբունքի կիրառումը. 

- ոլորտին բնորոշ տեխնիկական չափանիշներին համապատասխանելու մասին պարտավորությունը. 

- արդյունավետ զսպող պատժամիջոցների առկայությունը՝ մատչելիության չափանիշները խախտելու դեպքում. 

- անկախ մարմնի ստեղծումը՝ մատչելիության չափանիշների համապատասխանությունը մշտադիտարկելու համար. 
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- մատչելիության սահմանման մեջ ներառել օժանդակող տեխնոլոգիաների և սարքավորումների, և մարդկանց կամ կենդանիների կողմից 

օգնության տրամադրումը. 

- պետական բոլոր գնումների, դրամաշնորհների և ֆինանսավորման այլ սխեմաների համապատասխանությունը մատչելիության 

չափանիշներին, 

- մատչելիության հետ կապված բոլոր նախաձեռնությունների մասին հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներկայացնող 

կազմակերպությունների հետ սերտորեն խորհրդակցելու պարտավորությունը.  

- մատչելիությանը օժանդակող խրախուսական միջոցներ, ինչպիսիք են՝ հարկային արտոնությունները՝ սարքերի մատչելիությունն ապահող 

ձևափոխումների, համապատասխան հենաշարժական սարքավորումների/տեխնոլոգիաների, մեքենաների ներկրման/արտահանման 

դեպքերի համար, ինչպես նաև  ֆինանսական օժանդակությունը հենաշարժական սարքավորումների, հաղորդակցման սարքավորումների 

գնումների կամ ներտնային ձևափոխումների համար. 

- համապատասխան մասնագիտությունների գծով ուսումնական ծրագրերում մատչելիության և համընդհանուր դիզայնի մոդուլների 

ներառումը: 
ii Այս ցուցանիշը վերաբերում է, օրինակ՝ հեռահաղորդակցության մասին օրենսդրության մեջ մատչելիության մասին դրույթներին` հեռարձակման 

կոդեր, հարակից կանոնակարգեր և ինտերնետ, թվային տեխնոլոգիաներ, հեռախոսակապ, ներառյալ՝ հեռահաղորդակցության 

վերահեռարձակման ծառայությունները և բջջային կապը: «Սոցիալական մեդիան» ընդգրկում է վեբկայքերը, առցանց հարթակները և բջջային 

հավելվածները: Տե´ս, օրինակ՝ ITU-T H Series Supplement 17 | ISO/IEC Guide 71: Guide for addressing accessibility in standards and ITU-T F.790: 

Հեռահաղորդակցության մատչելիության ուղեցույցներ տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար: Լրացուցիչ տեղեկատվության 

համար տե´ս՝ https://www.itu.int/en/ITU-T/accessibility/Pages/default.aspx  
iii Դրանում պետք է ընդգրկել դրույթներ՝  

- արգելքներից զերծ մատչելիության պարտադիր տեխնիկական չափանիշներ, որոնցով պայմանավորվում են փոխադրամիջոցների, 

շինությունների և ՏՀՏ-ին առնչվող ծառայությունների բոլոր նախագծերին հավանություն տալը/ հաստատումը`  սերտորեն խորհրդակցելով 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներկայացնող կազմակերպությունների հետ և հաշվի առնելով միջազգայնորեն ընդունված 

չափանիշները.  

- ֆիզիկական միջավայրի ու փոխադրամիջոցների, շինությունների և հարմարությունների ու հանրությանը հասանելի ու տրամադրվող 

ծառայությունների ու ՏՀՏ տեխնոլոգիաների մատչելիության արգելքները բացահայտելու նպատակով նախնական ու պարբերական 

մշտադիտարկումներ իրականացնելու մասին և արգելքները համատեղ վերացնելու համար պետական ֆոնդեր օգտագործելու մասին 

պահանջ, որն իրականացվում է՝ սերտորեն և հետևողականորեն ներգրավելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներկայացնող 

կազմակերպություններին: 
iv Տարբեր չափորոշիչներ` կախված տրանսպորտային ծառայությունների համակարգը կարգավորող օրենսդրությունից, տարանջատելու համար 

կարող են պահանջվել տարբեր չափորոշիչներ:  
v Կարող են տրամադրվել տարբեր միջոցներ, օրինակ` պարատրանզիտ ծառայություններ, այլընտրանքային մատչելի փոխադրամիջոցներից 

օգտվելու համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող սուբսիդիաներ ու նպաստներ:  
vi Տե´ս ITU-T Recommendation H.702, որը նկարագրում է, թե ինչպես ներկայացնել մատչելիության մասին տեղեկատվությունը, օրինակ` 

մակագրություններ, նշանների լեզու և աուդիոնկարագրություն: 
vii Ուղեցույցը կարող է սահմանել չափորոշիչներ` նախատեսելով՝  

 - հայտ ներկայացնելու հրավեր և մրցութային գնումների պլաններ, որոնցում ընդգրկված են մատչելիության առանձնահատկությունները. 
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- մատչելիության առանձնահատկությունները գնահատման չափորոշիչներում.  

- մատակարարման պայմանագրեր, որոնցում նշվում է, թե արդյոք ապրանքները և ծառայություններն ունեն (կամ չունեն) մատչելիության 

տեխնիկական բնութագրեր և պայմաններ:  

Գնումների ընթացակարգը պետք է մատչելի լինի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, և նրանք պետք է իրավունք ունենան մասնակցելու 

գնումների գործընթացներին հիմնարկներում` որպես գնումների աշխատակիցներ կամ մատակարարներ: 
viii Այս ցուցանիշով պահանջվում է ստուգել, թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են ձեռնարկել պետական մարմինները հաշմանդամություն ունեցող  

անձանց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդող որոշումների կայացման գործընթացներում նրանց ներգրավելու համար, ինչպես 

նախատեսված է ՀՈՒԱԻՄԿ-ի 4.3-րդ հոդվածում և ՀՈՒԱԻԿ-ի կոմիտեի 7-րդ մեկնաբանությունում, ներառյալ, ի թիվս մասնակցության այլ 

մեթոդների և մեխանիզմների, խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ասուլիսները, առցանց խորհրդակցական հարցումները, 

օրենսդրության և քաղաքականությունների մասին մեկնաբանություններ կատարելու կոչերը: Այս կապակցությամբ պետությունները պետք է.  

- ապահովեն, որ խորհրդակցության գործընթացները լինեն թափանցիկ և մատչելի. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը.  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններից չթաքցնեն տեղեկատվությունը, չներկայացնեն պայմաններ կամ արգելեն 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն թե´ գրանցված և թե´ չգրանցված կազմակերպություններին. 

- ապահովեն վաղ և շարունակական ներգրավվածությունը. 

- ապահովեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 

ix Ինչպիսիք են` նշանների լեզուն, Բրայլի տառատեսակը, խոսքը թվային համակարգով տեքստի վերածելը, դյուրընթեռնելի ձևաչափը, հընթացս 

կատարվող մակագրությունները: 
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Հոդված 10. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի իրավունքի նկարագրական ցուցանիշներ 

Կյանքի իրավունք 
Ցուցանիշ 

Կյանքից կամայականորեն զրկելու 

բացառում  

Վաղաժամ և անբնական մահերի կանխում  

(կապված առողջապահության ցածր 

մակարդակի և սննդակարգի, 

կենսապայմանների, արտակարգ 

պատահարների, ինքնասպանության, «երրորդ 

անձի օգնությամբ կատարած 

ինքնասպանության» հետ) 

Մահապատիժ 

Իրավակա

ն դաշտ 
10.1 Գործող օրենսդրությունը 

պաշտպանում է 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կյանքի իրավունքը, 

ներառելով քրեական 

պատժամիջոցներ 

հաշմանդամության հետ կապված 

սպանություններ կատարած 

հանցագործների համարi: 

10.2 Քաղաքականության/ծրագրի 

ընդունում հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

սպանությունները և նրանց 

նկատմամբ իրականացրած 

բռնությանն անդրադառնալու և 

կամ կանխարգելելու համարii: 

10.3 Ազգային 

քաղաքականության/ծրագրի 

ընդունում` կալանավորման կամ 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ծառայություններ 

տրամադրող այլ վայրերում 

10.4 Ազգային քաղաքականության/ծրագրի 

առկայություն` հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց, մանավորապես կանանց, երեխաների 

և տարեցների համար որակյալ և մատչելի 

առողջապահական ծառայությունների 

հասանելիությունն ապահովելու համարiii, 

ներառյալ համընդհանուր առողջապահական 

ծածկույթըiv: (կետ 25.3) 

10.5 Օրենքով սահմանված պահանջ, որով 

ապահովվում է աջակցության առաջարկումը և 

տրամադրումը՝ կյանքը երկարացնող բուժման 

վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիսv: 

10.6 Աղետների դիմակայման ազգային 

ներառական ծրագրի ընդունումvi: (կետ 11.6) 

10.7 Ինքնասպանությունները կանխող 

ներառական քաղաքականության և ծրագրերի 

ընդունում, որում ընդգրված են հետևյալ 

միջոցառումները.  

- ապահովել կոնֆիդենցիալ աջակցություն,  

- նույնականացնել և աջակցել 

ինքնասպանություն գործելու ռիսկային 

գոտում գտնվող անձանց՝ ներառելով նաև 

10.10 Պետության կողմից 

Քաղաքացիական և 

քաղաքական իրավունքների 

մասին միջազգային դաշնագրի 

Երկրորդ կամընտիր 

արձանագրության 

վավերացումը` մահապատիժը 

վերացնելու նպատակով:  

10.11 Գործող օրենսդրությունը 

վերացնում է մահապատիժը 

պետությունում, ներառյալ 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար:  
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(օրինակ՝ բանտեր, հոգեբուժական 

հաստատություններ, սոցիալական 

պաշտպանության 

հաստատություններ/տուն-

ինտերնատներ և այլն), 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց մահը կանխարգելելու և 

արդյունավետ հետաքննություն 

կատարելու և հանցագործներին 

պատժելու համար:  

նմանատիպ իրավիճակը հաղթահած անձի 

աջակցությունն ու խորհրդատվությունը, 

արգելել ռիսկի գնահատումները, որոնք 

ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 

առաջացնում են հաշմանդամության հիմքով 

խտրականություն կամ որոնք հանգեցնում են 

հարկադիր միջամտությունների.  

- ապահովել հարկադիր միջամտություններից 

զերծ մնալը/բացառումը:  

10.8 Անհրաժեշտության դեպքում, կյանքի 

կամավոր դադարեցումը («երրորդ անձի 

օգնությամբ կատարած ինքնասպանության») 

պետք է ապահովի հուսալի իրավական և 

ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար` 

ստուգելու համար, որ կայացվել են 

տեղեկացված որոշումներ, դրանք զերծ են 

արտաքին ճնշումներից և չարաշահումներից, և 

բուժաշխատողների որոշումը լիովին 

համապատասխանում է իր կյանքի 

պահպանման վերաբերյալ բուժվող անձի 

կատարած ազատ, իրազեկված, հստակ և 

աներկբա որոշմանըvii:  

10.9 Մահվան գրանցման համակարգի գործարկում, որը պահանջում է ժամանակին 

զեկուցել մահվան և քննության մասին` մահվան պատճառը որոշելու համար:  Գործըն-

թաց 
1/4.12 Հաշմանդամության գնահատման և սերտիֆիկացման ցանկացած 

համակարգ պետք է համատեղելի լինի Կոնվենցիայի հետ, անվճար և հասանելի 

լինի բոլոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այդ թվում` քաղաքային, 

գյուղական և հեռավոր շրջաններում viii  : 

1/4.13 Ընդհանուր բյուջեն, որը հատկացվել է հաշմանդամություն ունեցող  բոլոր 

անձանց տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների իրացման 

1/4.15 Քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունների 

(օրինակ ՝ ասոցիացիաներ, 

հիմնադրամներ և այլն) 

գրանցման համակարգերն 
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համար` տարբերակված ըստ քաղաքականության ոլորտի և ֆինանսական 

աղբյուրի: 

1 / 4.14 Բյուջե, որը հատկացվել է հետազոտություն նախաձեռնելու կամ խթանելու 

համար, ներառյալ մասնակցային հետազոտությունը, հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կողմից ղեկավարվող հետազոտությունները և օգտագործողների կողմից 

ղեկավարվող հետազոտությունները 

- Համընդհանուր նախագծված ապրանքներ, ծառայություններ, սարքավորումներ և 

հարմարություններ: 

- Նոր տեխնոլոգիաներ, ներառյալ տեղեկատվական և հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաները, շարժունության օժանդակ միջոցները, սարքերը և օժանդակ 

տեխնոլոգիաները ՝ առաջնահերթություն տալով մատչելի գնով դրանց: 

ապահովելու կանոնակարգեր և 

միջոցառումներ, որոնք պարզ են, 

ճկուն, արագ, մատչելի, ոչ ծանր 

(կամ մատչելի) և / կամ անվճար 

(idem 29.23) 

1/4.16 Բյուջեն (ներառյալ 

միջազգային 

համագործակցության 

ռեսուրսները) հատկացվել և 

բաշխվել է հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների միջև` 

նրանց կարողությունները 

ամրապնդելու և Կոնվենցիային 

համապատասխանող 

օրենսդրության և 

քաղաքականության մշակմանն 

ու իրականացմանը նրանց 

մասնակցությունն ապահովելու 

համար: (նման 33.17) 

1/4.17 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների 

կարողությունները ուժեղացնելու 

նպատակով պետության կողմից 

ֆինանսավորվող 

կարողությունների զարգացման 

գործողությունների քանակը: 

(նման 33,19) 

1/4.18 Պետական հատվածի 

աշխատողների թվաքանակը, 
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որոնք ներգրավված են 

խորհրդատվական 

գործընթացներում, որոնք 

վերապատրաստվել են 

հաշմանդամությանը վերաբերող 

մարդու իրավունքների վրա 

հիմնված մոտեցմանը, ներառյալ 

խտրականությունը և ողջամիտ 

հարմարեցումները, ինչպես նաև 

մատչելի տեղեկատվությունն ու 

հաղորդակցությունը: 

1/4.19 Իրազեկության բարձրացման արշավներ և գործողություններ` խթանելու և տեղեկացնելու հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքների, ազգային և տեղական մակարդակներում պետական մարմինների 

քաղաքականություն մշակողներին` Կոնվենցիայի ներքո գտնվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

վերաբերյալ, ներառյալ  Կոնվենցիայի տարածումը: Դրա կամընտիր արձանագրությունը և  CRPD Կոմիտեի ընդհանուր 

մեկնաբանությունները: 

1/4.20 Պետական հատվածի աշխատողների թվաքանակը և համամասնությունը (ազգայինից մունիցիպալ 

մակարդակներով), խորհրդարանի անդամներից և աշխատակազմից և համապատասխան մասնագետներից, 

ներառյալ դատավորներ, իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ, առողջապահության ոլորտի մասնագետներ, 

ուսուցիչներ և այլն, որոնք վերապատրաստվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ, 

ներառյալ ողջամիտ հարմարեցումների ընթացակարգային հարմարեցման և համընդհանուր դիզայնի վերաբերյալix  

1/4.21 Խորհրդատվական գործընթացներ, որոնք ձեռնարկվել են    Կոնվենցիայի ներքո գտնվող հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց  իրավունքների հետ կապված օրենքների, կանոնակարգերի, քաղաքականության և ծրագրերի, 

հետազոտությունների և ուսուցման նախագծերի, իրականացման և մոնիտորինգի մեջ երեխաների, երիտասարդների 

և հաշմանդամություն ունեցող մեծահասակների ակտիվ ներգրավվածությունն ապահովելու համար, ներառյալ նրանց 

ներկայացուցչական կազմակերպությունների միջոցով, տարբերակված ըստ թեմայի և ըստ աշխարհագրական վայրիx:   

1/4.22 Ստացված բողոքների համամասնությունը, որոնք ենթադրում են Կոնվենցիայի դրույթներին 

չհամապատասխանելը, որոնք ուսումնասիրվել և դատապարտվել են,  բողոքողի օգտին դրանց համամասնությունը և 

վերջիններիս համամասնությունը, որոնք կատարվել են կառավարության և (կամ) պարտականությունը կրողի կողմից 

(օրինակ ՝ մասնավոր դպրոց); Յուրաքանչյուրը տարանջատված է ըստ մեխանիզմի: 
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Արդյունք 1/4.23 Կոնվենցիայի դրույթների 

դեռևս մնացած վերապահումների և / 

կամ մեկնաբանական 

հայտարարագրերի քանակը: 

1/4.24 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների վերաբերյալ 

տարեկան կտրվածքով ազգային 

բարձրագույն դատարանների 

դատական որոշումների քանակը` 

համաձայն Կոնվենցիայի 

սկզբունքների և դրույթների:  

1/4.25 Բարեփոխված 

համապատասխան օրենսդրության 

քանակը, համաձայնեցված 

Կոնվենցիայի և դրա դրույթների 

հետ, տարանջատված ըստ 

թեմաների: 

1/4.26 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թիվը, ովքեր անցել են հաշմանդամության 

գնահատում և ունեն հաշմանդամության 

սերտիֆիկացում,xi  համեմատած 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվի 

վիճակագրական տվյալների հետ: 

1 / 4.27 Պետության կողմից 

ֆինանսավորվող ավարտված կամ 

ընթացիկ հետազոտական նախագծերի 

քանակը, որոնք պարունակում են կամ 

պարունակել են մասնակցային 

հետազոտություն, հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց կողմից ղեկավարվող 

հետազոտություններ կամ 

օգտագործողների կողմից ղեկավարվող 

հետազոտություններ. 

- համընդհանուր նախագծված 

ապրանքներ, ծառայություններ, 

սարքավորումներ և հարմարություններ. 

Կամ 

- Նոր տեխնոլոգիաներ, ներառյալ 

տեղեկատվական և կապի 

տեխնոլոգիաները, շարժունակության 

օժանդակ միջոցները, սարքերը և օժանդակ 

տեխնոլոգիաները 

1/4.28 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների 

թվաքանակը և 

համամասնությունը 

Կոնվենցիայի իրականացման 

համար խորհրդակցական 

գործընթացներին մասնակցող 

կազմակերպությունների 

քանակը և տեսակարար կշիռը 

բաժանված ըստ 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կազմակերպության 

տեսակի, հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց շրջանում 

ներկայացված ընտրողների և 

աշխարհագրական դիրքի: 

1/4.29 Խորհրդատվական 

գործընթացների / 

գործողությունների քանակը և 

համամասնությունը, որոնցում 

ներգրավված էին 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կազմակերպություններ՝ 

ըստ տարատեսակ 

կազմակերպությունների և 

ընտրողների, որոնք 

ներկայացված են 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց շրջանում: 

1/4.30 Հաշմանդամություն 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Մասնավորապես, որոշակիորեն պետք է դիտարկել ատելության հողի վրա կատարված հանցագործությունները, որոնք վտանգում կամ կյանքից 

զրկում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց:  
ii Նման քաղաքականությունը/ծրագիրը պետք է անդրադառնա հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների նկատմամբ իրականացրած 

բռնությանը, որը կարող է հանգեցնել մահվան, «կարեկցանքից կամ գթասրտությունից դրդված սպանության», «պատվի համար սպանության», 

հատկապես երբ դրանք թիրախավորում են հաշմանդամություն ունեցող կանանց և երեխաներին, մանկասպանության, ինչպես նաև մոգությամբ 

զբաղվողների հարձակումներին: 
iii Դրանում ընդգրկված է՝ 

- հաշմանդամության հիմքով խտրականության բացառումը,  

- հաշվի առնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղեկացված և ազատ համաձայնությունը՝ այլոց հետ հավասար հիմունքով. 

- առողջապահական և կանխարգելման համընդհանուր ծրագրերի և ծառայությունները՝ այլոց հետ հավասար հիմունքներով.  

ունեցող անձանց և 

կազմակերպությունների թիվը, 

որոնք օգտվում են պետության 

կողմից ֆինանսավորվող կամ 

տրամադրվող 

կարողությունների զարգացման 

գործողություններից՝ բաժանված 

ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության և 

աշխարհագրական դիրքի: 

1/4.31 Բնակչության այն մասը, 

ովքեր կարծում են, որ 

որոշումների կայացումը 

ներառական է և 

պատասխանատու՝ ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության և 

բնակչության խմբի (SDG ցուցիչ 

16.7.2) (Idem 29.32): 
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- հատուկ ծառայություններ ընդհանուր առողջապահական ծառայություններում, ներառյալ վաղ բացահայտում և համապատասխան դեպքերում 

վաղ միջամտություն (ներառյալ մանկական հաշմանդամության վաղ զննում (սքրինինգ), և թիրախավորված ծառայության տրամադրման 

պլանավորում, ինչպիսիք են` հոգեբանական թերապիան, մասնագիտական թերապիան, խոսքի թերապիան, ժեստերի լեզվով հաղորդակցումը, 

վաղ տարիքի ստիմուլյացիան և այլն, և օժանդակող սարքերի և հենաշարժական սարքավորումների տրամադրում).  

- ֆունկցիոնալ խանգարումները նվազագույնի հասցնող ու կանխարգելող ծառայություններ. 

- առողջապահության բոլոր ոլորտները և, ի թիվս այլոց, ներառյալ սեռական ու վերարտադրողական առողջություն, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, դեռահասների 

և տարեցների առողջություն, հոգեկան առողջության ծառայություններ: Հոգեկան առողջության ծառայությունները պետք է տրամադրվեն 

որպես բոլոր անհատների համար մատչելի ընդհանուր ծառայություն, ներառելով ցանկացած տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, և 

կոնկրետ հաշմանդամությամբ պայմանավորված ծառայություն` հոգեբանասոցիալական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց: Նման 

ծառայությունները պետք է հիմնված լինեն բուժվող անձի տեղեկացված և ազատ համաձայնության վրա և բացի ավանդական 

ծառայություններից պետք է ներառեն մի շարք այլընտրանքներ, ներառյալ նույւն իրավիճակում գտնվող անձի (փոխօգնություն) աջակցություն, 

աջակցություն ճգնաժամային իրավիճակներում, հոգեբանական թերապիա և խորհրդատվություն (ներառյալ վնասվածքներիի դեպքում 

խորհրդատվությունը) և այլն:  
iv Ընդգրկուն համընդհանուր առողջապահության իրականացում` անհրաժեշտ առողջապահական ծառայությունների փաթեթներից մինչև 

առողջապահության ֆինանսավորման բարեփոխումներ, պետք է ընդգրկի առողջապահական ծառայությունների ողջ ծավալը, որոնց կարիքը 

կարող են ունենալ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ներառյալ առողջության հետ կապված հաբիլիտացիան և ռեաբիլիտացիան (habilitation and 

rehabilitation), աջակցող սարքերը և տեխնոլոգիաները:  
v Անձի կյանքի պահպանման ու բուժման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս չպետք է երրորդ անձի որոշումը հիմք ընդունել, այլ պետք է 

աջակցություն և օժանդակություն տրամադրել բուժվող անձին, որպեսզի նա կարողանա մասնակցել իր կյանքի պահպանման համար որոշման 

կայացմանը: Այն դեպքերում, երբ որոշում ընդունելիս հնարավոր չի լինում բուժվող անձից իմանալ իր ցանկության և նախընտրության մասին, 

ապա լրացուցիչ ջանքեր են ներդրվում, որպեսզի անձն արտահայտի դրանք՝ օգտագործելով հաղորդակցության զանազան մեթոդներ, 

տրամադրելով համապատասխան հարմարեցումներ ու աջակցություն և պահպանելով անձի ցանկությունն ու նախընտրությունը մեկնաբանելու 

լավագույն սկզբունքը: (Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի կոմիտեի թիվ 1 Ընդհանուր մեկնաբանություն 

((CRPD/C/GC/1)): Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցողի մշակած այս «չափանիշը ենթադրում է պարզել, 

թե ինչ կցանկանար անձը, այլ ոչ թե որոշել, թե որն է նրա լավագույն շահը: Գործընթացում պետք է ընդգրկել խնդրո առարկա անձի նախկինում 

դրսևորված նախընտրությունների, արժեքների, մոտեցումների, պատմածների և գործողությունների դիտարկումը, ներառյալ վերբալ և ոչ վերբալ 

հաղորդակցությունը» (A/HRC/37/56, կետ 31): 
vi Այդ ծրագրում պետք է նախատեսել՝  

- ներառական և մատչելի նախազգուշական համակարգեր և տարհանման պրոտոկոլներ/ պլաններ,  

- ներառական ու մատչելի ապաստարան, սանհանգույց, սննդի բաշխում, ջրի, հագուստի, առողջապահական ու վերականգնողական 

ծառայությունների, կրթության, կենսապահովման հասանելիություն, ընտանիքի վերամիավորում. 

- բռնությունը կանխարգելող ու բռնությունից պաշտպանող կոնկրետ միջոցառումներ.  

- ապրելուն օժանդակող աջակցություն, աջակցող սարքեր ու տեխնոլոգիաներ, և 

- հաշմանդամություն ունեցող կանանց, երեխաներին և տարեցներին առնչվող կոնկրետ միջոցառումներ, ի թիվս այլ խմբերի: 
vii Սրա համար անհրաժեշտ է այլոց հետ հավասար հիմունքներով ապահովել՝ 
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- հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի իրավունքը պաշտպանելու միջոցառումներ` արգելելով անձից պահանջել տեղեկանք՝ իր 

ունեցած այս կամ այն ֆուկցիայի խանգարման մասին. 

- երաշխավորել հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղեկացված ու ազատ համաձայնությունը, արգելել նրանց փոխարեն այլոց կողմից 

որոշումների կայացման ցանկացած ձև, կանխել բոլոր տեսակների ճնշումները և անհարկի ազդեցությունները և ապահովել աջակցության 

տրամադրումը որոշումների կայացման համար` ՀՈՒԱԻՄԿ-ի 12-րդ հոդվածի համաձայն. 

- մատչելի տեղեկատվության, աջակցության և ծառայությունների (ներառյալ պալիատիվ խնամք, տնային խնամք, նույն իրավիճակում 

գտնվող անձի կողմից աջակցություն) տրամադրում համայնքում` արժանապատիվ կյանքով ապրելու համար. 

- հաշվետվողականության մեխանիզմներ, ներառյալ յուրաքանչյուր հարցումը գրանցելու համար տվյալների հավաքում և, բժշկական 

միջամտություն մահանալիս, և հարակից ընթացակարգերի անկախ մշտադիտարկում: 

Տե՛ս Հատուկ զեկուցողի հաշվետվությունը, A/HRC/43/41, կետ 68-70: 
viii Նման համակարգը պետք է. 

- - գնահատիշահագրգիռ անձանց կարիքները, կամքը և նախասիրությունները, 

- - կենտրոնանա խոչընդոտների վերացման և հասարակության մեջ հաշմանդամություն ունեցող անձանց լիարժեք և արդյունավետ 

մասնակցության խթանման վրա: 
ix Դասընթացը պետք է հարմարեցված լինի նպատակային խմբին և միշտ պետք է ներառի մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցում 

հաշմանդամությանը, խտրականության բացառումը և խելամիտ հարմարեցումների տրամադրումը, համընդհանուր ձևավորման, մատչելիության 

(ներառյալ մատչելի տեղեկատվությունն ու հաղորդակցությունը) հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ներկայացուցչական 

կազմակերպությունների հետ խորհրդակցելու և ակտիվորեն ներգրավելու պարտավորությունը:  
x Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների կողմից ձեռնարկված կոնկրետ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 

ազդում են նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4.3 հոդվածի և CRPD Կոմիտեի no. 7 ընդհանուր մեկնաբանությանը, ներառյալ խորհրդակցական 

հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդատվական հարցումները, օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության 

վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչեր, ի թիվս այլ մեթոդների և մեխանիզմների մասնակցության: Այս առումով պետությունները պետք է 

- - ապահովեն, որ խորհրդատվական գործընթացները թափանցիկ և մատչելի են. 

- - ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- - չսահմանափակեն տեղեկատվությունը, պայմանավորեն կամ խանգարեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններին 

ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- -ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- - ապահովեն վաղ և շարունակական ներգրավվածությունը. 

- - Մասնակիցների հետ կապված ծախսերը 
xi Հիմնվելով հաշմանդամության գնահատման (գնահատումների) և Կոնվենցիայի հետ համատեղելի սերտիֆիկացման համակարգի վարչական 

տվյալների վրա: 
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Հոդված 11. Ռիսկային և հումանիտար ճգնաժամի իրավիճակների նկարագրական ցուցանիշներ 

Պաշտպանություն և անվտանգություն ռիսկային իրավիճակներում, ներառյալ զինված հակամարտության, 

հումանիտար ճգնաժամային իրավիճակները և բնական աղետների առաջացումը 
Ցուցանիշ Կանխարգելում և պաշտպանություն Փրկարար ծառայություն և արձագանք Վերականգնում, վերակառուցում և 

կարգավորում  
Իրավական 

դաշտ 
11.1 Վավերացնել մարդու իրավունքների միջազգային համաձայնագրերը, հումանիտար ոլորտի, փախստականների և 

շրջակա միջավայրի մասին միջազգային պայմանագրերը և հաստատել միջազգային պարտավորություններըi, որոնք 

վերաբերում են ռիսկային և արտակարգ իրավիճակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանությանը:  

11.2 Գործող օրենսդրությունը ներառական է և ռիսկային և հումանիտար ճգնաժամի, ինչպես նաև կլիմայի հետ կապված 

վտանգավոր իրավիճակներում ծառայությունների պլանավորման և տրամադրման ընթացքում ուղղակիորեն վերաբերում է 

նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ կանխարգելման և պատրաստվածության, փրկարարական աշխատանքների, 

վերականգնման, վերակառուցման և կարգավորման բոլոր փուլերում ապահովելով միջավայրի, հաղորդակցության 

միջոցների, տեղեկատվության և ծառայությունների մատչելիությունը:  

11.3 Ներքին կամ միջազգային հակամարտություններին վերաբերող համաձայնագրերը, օրենսդրությունը և 

քաղաքականությունը, հնարավորության դեպքում, ուղղակիորեն տարածվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

վրա, ներառյալ նրանց, ովքեր դարձել են զոհ, փախստականներ, ներքին տեղահանվածներ կամ որևէ այլ կերպ տուժածներ 

և ապահովում են նրանց՝ որպես փոփոխության գործակալների ակտիվ ներգրավվածությունը հակամարտության 

արձագանքման, վերականգնման, վերակառուցման և կարգավորման մասին դրույթներ մշակելիս և իրականացնելիս:  

11.4 Օրենքով սահմանված է պահանջ, որով ապահովվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառումը և 

մասնակցությունը հումանիտար կարիքների գնահատման, դրանց մշտադիտարկման գործընթացներին, ներառյալ 

ռիսկային իրավիճակներին և հումանիտար ճգնաժամերին, կլիմայի փոփոխությունների հետ կապված վտանգներին ու 

աղետների և ռիսկերի նվազեցմանն առնչվող բոլոր ծրագրերին ու նախագծերինii:  

 11.5 Օրենքով սահմանված պահանջ, որով հումանիտար նպատակներովiii հավաքված անձնական բոլոր միկրոտվյալները 

տարաբաժանվելու են ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամությանiv: 

11.6 (10.6 ցուցանիշ) Ընդունել աղետների դեմ ներառական պատրաստվածության 

ազգային ծրագիր, որը նախատեսում է՝  

- ներառական և հասանելի նախազգուշական համակարգեր և տարհանման 

պլաններv. 

- ներառական ու հասանելի կացարանի, սննդի և հագուստի բաշխում, 

սանիտարիա, ջրի, առողջապահական և վերականգնողական ծառայությունների, 

11.7 Հումանիտար ճգնաժամերից և 

աղետներից հետո վերականգնման և 

վերակառուցման ներառական 

ազգային ծրագրի ընդունում` 

իրականացնելով «ավելի լավ 

կառուցելու» մոտեցումը՝ ի նպաստ 
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կրթության, կենսապահովման հասանելիություն, ընտանիքի վերամիավորում.  

- բռնությունը կանխարգելող ու բռնությունից պաշտպանող կոնկրետ 

միջոցառումներ.  

- Օգնականի աջակցությամբ կենսագործունեություն, օժանդակող սարքեր ու 

տեխնոլոգիաներ.  

- կոնկրետ միջոցառումներ՝ ուղղված ռիսկային վայրերում բնակվող 

հաշմանդամություն ունեցող կանանց, երեխաներին, տարեցներին և ի թիվս այլ 

խմբերի ներառելով նաև հաշմանդամություն ունեցող բնիկներին: 

ներառական, մշակույթին 

համահունչ և հասանելի 

ծառայությունների, 

հաղորդակցության և միջավայրերիvi: 

Գործընթաց 11.8 Հիմնական ծառայությունների 

մատուցման համար պատասխանատու 

պետական մարմինների 

համամասնությունը, որոնք մշակել են 

արտակարգ իրավիճակների 

պատրաստության և արձագանքման 

ծրագրեր, ներառյալ տարհանման 

պլանները: 

11.9 Արտակարգ իրավիճակների 

իրազեկման և նախապատրաստական 

արշավների և նյութերի 

համամասնությունը, որոնք մատչելի են 

հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց 

համար: 

11.10 Քաղաքացիական պաշտպանության, 

փրկարարական և արտակարգ 

իրավիճակների անձնակազմի, 

հումանիտար դերակատարների և 

անվտանգության ուժերի անդամների 

համամասնությունը, ովքեր պատրաստված 

են ներառական տարհանման և վաղ 

նախազգուշացման համակարգերի 

11.12 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը և համամասնությունը, 

որոնք օգտվում են քաղաքականությունից և ծրագրերից (օրինակ՝ սննդի 

օգնություն, ընտանիքի որոնում և վերամիավորում, կենսամիջոցներ, 

միջամտություններ, հոգեբանական աջակցություն), տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի, հաշմանդամության և տեսակի: 

11.13 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թիվը, ովքեր ապաստարան 

են ստացել տարհանման 

կենտրոններում և նրանց 

մասնաբաժինը շահառուների 

ընդհանուր թվում` տարաբաժանված 

ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 

11.14. Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար ներառական և 

մատչելի ծրագրերի և 

ծառայությունների ապահովմանը 

հատկացված օգնության և շտապ 

օգնության ծախսերի 

համամասնությունը: 

11.15. Սեռական և բռնության այլ 

ձևերից վերապրածների 

11.17 Հակամարտությունների / 

արտակարգ իրավիճակների / 

աղետների և հետկոնֆլիկտային / 

արտակարգ իրավիճակների / 

աղետների կարգավորման և 

վերականգնմանix հետ կապված, 

հաշվետվողականության 

մեխանիզմների քանակը և 

համամասնությունը, որոնք մատչելի 

են, մշակութային առումով 

համապատասխան և ներառյալ 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց: 

 11.18   Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար մատչելի, 

ներառական և մշակութային 

առումով հարմար 
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վերաբերյալ: 

11.11 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, 

ներառյալ կանխարգելման և 

պատրաստվածության միջոցառումների 

մշակման և իրականացման համար 

հատկացված և ծախսված բյուջեի 

համամասնությունըvii: 

համամասնությունը, ովքեր 

համապատասխան բժշկական, 

հոգեբանական և իրավական 

ծառայությունների հասանելիություն 

են ստացել՝ տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի և հաշմանդամության:  

11.16 Ձգձգված ճգնաժամի 

պայմաններում տնտեսական 

հզորացման և կրթական ծրագրերիցviii 

օգտված հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համամասնությունը: 

ենթակառուցվածքների 

վերանորոգման, կառուցապատման 

և վերականգնման ծրագրերի ու 

ծառայությունների համար 

նախատեսված ծախսերի 

մասնաբաժինը: 

11.19 Արտակարգ իրավիճակներում միջամտող հումանիտար ծառայություններիx համար պատասխանատու 

կազմակերպությունների, գործակալությունների, համայնքների դասընթացների քանակը` մատչելի և ներառական 

ծառայություններ և ծրագրեր ապահովելու, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման և 

մասնակցության վերաբերյալ` պլանավորման, պատրաստման, արձագանքման և վերականգնման բոլոր փուլերում:  

11.20 Խորհրդակցական գործընթացներ, որոնք ձեռնարկվել են` ապահովելու համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ակտիվ ներգրավվածությունը, մասնավորապես փախստականների և ներքին տեղահանված անձանց ճամբարներում, այդ 

թվում` նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով, բոլորի վերաբերյալ օրենքների, կանոնակարգերի, 

քաղաքականությունների և ծրագրերի նախագծման, իրականացման և մշտադիտարկման համար: Հումանիտար և 

արտակարգ իրավիճակների պլանավորման, արձագանքման և վերականգնման հետ կապված նախաձեռնություններ և 

համակարգումxi: 

11.21 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը և համամասնությունը համակարգման մեխանիզմների շրջանակներում և 

ովքեր մասնակցում են հումանիտար պատրաստվածության, արձագանքման և վերականգնման վերաբերյալ որոշումների 

կայացմանը՝ տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

11.22 Ստացված բողոքների համամասնությունը` հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ բռնություն 

գործադրելու, հաշմանդամության հիմքով խտրականության ենթարկելու կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և 

մեծահասակներին` հակամարտության և հետկոնֆլիկտային կամ արտակարգ իրավիճակներում այլ կերպ ներգրավելու, 

որոնք հետաքննվել են և դատապարտվել. հօգուտ բողոք ներկայացնողի կայացրածների համամասնությունը և վերջինների 

համամասնությունը, որոնք կատարվել են կառավարության և (կամ) պատասխանատու անձի կողմից: Յուրաքանչյուրը 

տարանջատված՝ ըստ մեխանիզմի:  
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Միջազգային պարտավորություններն ընդգրկված են, օրինակ` 2016 թվականի Մարդասիրական գործողություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներառման խարտիայում (Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action ), Աղետների ռիսկի նվազեցման Սենդայի 2015-2030 

թվականների գործողությունների ծրագրում (Agenda for Humanity, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030 (2015, Paris Agreement), որոնց 

հիմքում ընկած է ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիան, ինչպես նաև 2018 թ. Հաշմանդամության հարցերով գլոբալ 

գագաթնաժողովի (Global Disability Summit 2018) ժամանակ ընդունված պարտավորությունները: 
ii Ներառյալ միջազգային համագործակցության գործակալությունների, երկկողմ օգնության գործակալությունների և մասնավոր կառույցների հետ 

իրականացվածները: 
iii Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և հաշմանդամություն ունեցող անձինք ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը պարզելու նպատակով, ճգնաժամերի 

ժամանակ զոհերի, ֆիզիկական, սեռական և հոգեբանական բռնության, շահագործման, դաժան վերաբերմունքի և թրաֆիքինգի ենթարկված 

զոհերի/վերապրածների թիվը, օգնության, ծառայությունների, հարմարությունների հասանելիության և դրանց հասնելու խոչընդոտները քարտեզագրելու և 

մշտադիտարկելու համար: Դրա համար անհրաժեշտ է տարաբաժանել տեղեկատվական կառավարման բոլոր համակարգերը, ներառյալ գենդերային հիմքով 

բռնությունների մասին տեղեկատվական կառավարման համակարգը, երեխաների պաշտպանության կառավարման համակարգը և ազգային 

հաշվետվությունների տվյալների բազան: (Տեղեկատվության կառավարումը վերաբերում է տվյալների և տեղեկատվության հավաքմանը, վերլուծությանը և 

կառավարմանը մարդասիրական ծրագրերի բոլոր շրջափուլերում):  

Արդյունք 11.23 100 հազար մարդու հաշվով մահվան, անհայտ կորածների և աղետից տուժած անձանց թիվը (ԿԶՆ 1.5.1 ցուցանիշ), 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

11.24 Հաշմանդամություն ունեցող օգնություն ստացողների համամասնությունը, համեմատած բնակչության 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնաբաժնի հետ, ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

11.25 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համամասնությունը փախստականների և ներքին տեղահանված անձանց 

շրջանում, համեմատած բնակչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնաբաժնի հետ, ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 

11.26 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համամասնությունը, որոնց համար բնական աղետից կամ հումանիտար 

արտակարգ իրավիճակներից հետո հասանելի  է եղել ապահով և արժանապատիվ կացարանxii, և նրանց մասնաբաժինը 

շահառուների ընդհանուր թվում՝ տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության, բնակության վայրի և 

արտակարգ իրավիճակների բնույթի:  

11.27 Հայտարարված մահվան դեպքեր և սեռական ու գենդերային բռնություններ, որոնք տեղի են ունեցել բախումներում, 

հետկոնֆլիկտային և արտակարգ իրավիճակներում` ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 
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iv Տե’ս Միջգերատեսչական մշտական կոմիտեի ուղեցույցները հաշմանդամություն ունեցող անձանց հումանիտար գործողություններում ներգրավելու մասին, 
գլուխ 5, Տվյալների և տեղեկատվության կառավարում: 
v Դրանում պետք է ընդգրկել այն բուժհաստատությունների և հաստատությունների նախազգուշական համակարգերը և տարհանման պլանները, որտեղ տվյալ 

պահին մեկուսացված են կամ բնակվում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ և չափահասներ:  
vi Վերաբերում է կրթությանը, առողջությանը, բնակարանով ապահովելուն, ջրին և սանիտարիային, սոցիալական պաշտպանվածությանը, աշխատանքին և 

զբաղվածությանը, քաղաքական կյանքին մասնակցելուն, արդարադատության հասանելիությանը և բռնության կանխարգելմանը և բռնությունից 

պաշտպանությանը: 

vii Սա ներառում է, օրինակ՝ խորհրդատվական գործընթացների անցկացման ռեսուրսները, ապահովելու համար, որ սարքավորումները, ծառայությունները և 

հաղորդակցությունները համընդհանուր դիզայնով են և մատչելի և պետք է հաշվի առնվեն ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրները, ներառյալ՝ արտաքին 

աղբյուրներից ստացվող ռեսուրսները, ինչպիսիք են՝ միջազգային զարգացման և համագործակցության ծրագրերն ու նախագծերը: 
viii Սա կարող է ներառել այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են՝ արագացված կրթության ծրագրերը, մասնագիտական ուսուցումը և այլ ոչ ֆորմալ և պաշտոնական 

ուսուցման ծրագրերը: 
ix Դատական կամ սովորական / ոչ ֆորմալ: 
x Ներառյալ ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական խաղաղապահ անձնակազմը, արտակարգ իրավիճակների ղեկավարները, առաջին 

արձագանքողները, համակարգող մեխանիզմների անձնակազմը և այլ ոլորտի աշխատողներ: 
xi Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների կողմից ձեռնարկված կոնկրետ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են նրանց վրա` 

համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ  7 Ընդհանուր 

մեկնաբանությունը, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդակցական հարցումները, օրինագծերի և 

քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչեր, ի թիվս մասնակցության այլ մեթոդների և մեխանիզմների: Այս առումով պետությունները 

պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդակցական գործընթացները թափանցիկ և մատչելի են. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չսահմանափակեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չառաջադրեն կամ խանգարեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններին 

ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպություններին. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածություն. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
xii See UNHCR Refugee Housing Unit website at https://www.unhcr.org/refugee-housing-unit.html 
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Հոդված 12. Օրենքի առաջ հավասարության ճանաչման նկարագրական ցուցանիշներ 

Ամենուրեք օրենքի առաջ հավասարության ճանաչման իրավունք 
Ցուցանիշ Համընդհանուր իրավունակություն Աջակցություն որոշումների կայացմանը** Աջակցության 

տրամադրման 

երաշխիքներ  
Իրավակա

ն դաշտ 
12.1 Գործող օրենսդրությունը, որը՝  

- ճանաչում է, մյուս անձանց հետ 

հավասար հիմունքներով, 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կողմից իրավական 

հարաբերությունների մեջ մտնելու, 

դրանք  փոփոխելու և դադարեցնելու 

իրավունակությունը.  

- պաշտպանում է հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունակության 

իրավունքը և դրա կիրառումը՝ իրենց 

կյանքի բոլոր ոլորտներում տարբեր 

միջամտություններից.  

- վերացնում է հաշմանդամություն 

ունեցող անձի փոխարեն բոլոր տեսակի 

որոշումների կայացումըi. 

- պետական և մասնավոր սուբյեկտներից 

պահանջում է մշտապես հարգել 

անհատի կողմից իր իրավունակության 

կիրառումըii. 

- տրամադրում է արագ և արդյունավետ 

իրավական պաշտպանության 

միջոցներ՝ չեղյալ հայտարարելու և 

վերականգնելու օրենքում կամ 

գործնականում անհատի 

իրավունակության ցանկացած 

12.3 Գործող օրենսդրությունը, որը՝  

- ճանաչում է որոշումների կայացման համար աջակցության 

պայմանավորվածությունները և ապահովում է, որ նրանք հարգեն 

անձի ինքնուրույնությունը, կամքը և նախընտրությունները և 

հասանելի դարձնեն բոլոր անձանց համար.  

- ապահովում է, որ աջակցության ոչ ֆորմալ և ֆորմալ 

պայմանավորվածությունները լինեն մատչելի, հասանելի, 

համարժեք և թույլ տան ստեղծելու և կիրառելու որոշումների 

կայացմանն աջակցելու տարբեր ձևաչափեր.  

- ճանաչում է աջակցություն տրամադրողի(ների) և աջակցության 

համար դիմողի կողմից անհատական աջակցության 

պայմանավորվածությունների օրինականությունը.  

- ֆորմալ պայմանավորվածությունների համար ստեղծում է 

աջակցություն տրամադրող անձի(անձանց) ինքնությունը 

ստուգելու մեխանիզմներ` այդ անձի գործողությունները 

վիճարկելու համար, եթե ենթադրվում է, որ դրանք չեն 

համապատասխանել անհատի կամքին և 

նախընտրություններինv. 

- ներառում է աջակցության և որոշումների կայացման համար 

նախապես պլանավորած քայլերը, ուր խնդրո առարկա անհատն 

է որոշում է, թե երբ է ուժի մեջ մտնում կամ դադարում նախապես 

տրված պայմանավորվածությունըvi.  

- տրամադրում է աջակցության պայմանավորվածություններից 

բխող հարաբերությունները մերժելու/փոփոխելու իրավունքը.  

- սահմանում է շահերի բախմանը, անհարկի ազդեցությանը և 

աջակցության միջոցների պայմանավորվածությունների 
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սահմանափակում, ինչպես նաև անձի 

ենթադրյալ խանգարման հիմքով նրանց 

կայացրած որոշումները չհարգելը:  

12.2 Օրենսդրությունում կամ 

կանոնակարգում չկա որևէ դրույթ, որը՝  

- սահմանափակում է 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունակությունը իրական կամ 

ենթադրյալ հաշմանդամության 

հիմքովiii. 

- սահմանափակում է իրավունակության 

գոյությունը և իրացումը որևէ 

իրավունքի մասով` իրական կամ 

ենթադրյալ խանգարման հիմքովiv. 

- սահմանափակում կամ մերժում է 

արդարադատության 

հասանելիությունը հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար, ներառյալ 

իրավունակությունը վերականգնելու 

նպատակով միջնորդությունները: 

չարաշահումներին դեմ լինելու երաշխիքներ, ապահովում է, որ 

աջակցություն տրամադրողը հարգի աջակցության համար դիմող 

անհատի իրավունքները, ինքնուրույնությունը, կամքը և 

նախընտրությունները, բռնության դեպքերի մասին կանոնավոր 

հայտնելու արդյունավետ միջոցները, շահագրգիռ խմբերի հետ 

խորհրդակցելով աջակցության մեխանիզմների գնահատումը. 

- հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող աջակցության 

տեսակը և ծավալը որոշելիս առաջնորդվում է «լավագույն շահի» 

մոտեցումով.  

- բոլոր իրավիճակներում իրավունակությունն իրացնելիս 

ապահովում է մատչելիությունը և հարմարեցումներ ապահովելու 

պարտավորությունըvii.  

- թույլ է տալիս մեկնաբանել անձի կամքը և նախընտրությունները 

բացառապես այն դեպքերում, երբ զգալի ջանքերից հետո, 

հաղորդակցության տարբեր մեթոդներ օգտագործելով հնարավոր 

չի եղել դրանք որոշելviii: 

12.4 Իրավունակության սահմանափակում ունեցող անձանց և իրավունակությունը վերականգնելու մասին 

տվյալներ հավաքելու օրենսդրական պահանջ, որի համաձայն դրանք տարանջատվում են ըստ սեռի, 

հաշմանդամության, բնակության վայրիix, բնակավայրի, միգրանտի կարգավիճակի, 

փոքրամասնությունների/բնիկի պատկանելության և այլն:  

12.5  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունակության իրավունքի և որոշումների կայացման համար 

աջակցության իրավունքի մասին պարտադիր դասընթացներ (համալսարաններում և այլ կրթական 

հաստատություններում) իրավաբանական կրթության շրջանակում:  
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Գործընթաց 12.6 Իրավունակությունը վերականգնելու 

համար գործընթացներում պահանջվող 

դատավարական և տարիքին 

համապատասխան հարմարեցումների 

հայցերի քանակը և դրանց 

համամասնությունը, որոնք բավարարվել 

և տրամադրվել են:  

12.7 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թվաքանակը և համամասնությունը, 

որոնց իրավունակությունըx 

սահմանափակվել է և որոնք պետական 

մարմինների կողմից տեղեկացվել են 

իրենց իրավունակության 

վերականգնման մասին: 

12.8 Ընդունված որոշումների կայացման որակի չափորոշիչներ, 

որոնք ընդունվում են` աջակցության ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 

պայմանավորվածությունները, անհատի կամքին և 

նախասիրություններին համապատասխան աջակցության 

փոփոխումը/դադարեցումը և աջակցությունից հրաժարվելու 

իրավունքըxi:  

12.9 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունակության 

իրացման համար աջակցվող որոշումների կայացման համար 

հատկացված և ծախսված բյուջեxii: 

12.10 Անցկացվում են հետազոտություններ և մշակումներxiii` 

ուսումնասիրելու, որոշելու և բավարարելու հաշմանդամության 

տարբեր տեսակներ ունեցող անձանց կարիքները` աշխատանքների 

իրականացման բոլոր փուլերում անմիջականորեն  խորհրդակցելով 

այդ խմբերին պատկանող անձանց և նրանց ներկայացնող 

կազմակերպությունների հետ: 

12.11 Գործող ծրագրերի և ծառայությունների քանակը, որոնք 

տրամադրում են անձնակենտրոն աջակցության լայն 

շրջանակ`տարաբաժանված աջակցության տեսակի և 

ինտենսիվության, և շահառուների թվաքանակը` տարաբաժանված 

ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, բնակության վայրի և 

բնակավայրիxiv: 

12.12 Անհատական կամքը և նախասիրությունները հարգող 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց որոշումների կայացման 

գործընթացում աջակցություն ցուցաբերելու վերապատրաստված 

անձանց թիվը, ներառյալ նախապես պլանավորումը: 

 12.13 Իրենց կամքին և նախասիրություններին համապատասխան 

նախօրոք ծրագրեր կազմած անձանց թվաքանակը` 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության և 

նախնական պլանում ընդգրկված հարցերիxv: 

12.14 Մշտադիտարկման ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող 
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անձանց, այդ թվում՝ նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների 

միջոցով մասնակցությունը ապահովող ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ 

աջակցության պայմանավորվածությունների մշտադիտարկման 

մեխանիզմների և ընթացակարգերի առկայություն: 

12.15 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նոտարների, դատավորների և դատարանի աշխատակազմի, 

առողջապահական ծառայություններ մատուցող անձանց, ֆինանսական ծառայություններ մատուցողների և 

իրավունակության իրացման մեջ ներգրավված այլ դերակատարների (աջակիցներ, ընտանիքի անդամներ և 

համայնքներ) շրջանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց որոշում կայացնելու և աջակցություն ստանալու 

իրավունքի հարցերով իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներ և գործողություններxvi:  

12.16 Դատավորների, նոտարների և իրավաբան այլ մասնագետների թվաքանակը և համամասնությունը, որոնք 

պատրաստված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունակության իրավունքի և որոշումների կայացման 

համար աջակցություն ստանալու իրավունքի վերաբերյալ, տարանջատված ըստ մասնագիտությունների: 

12.17 Խորհրդատվական գործընթացներ, որոնք ձեռնարկվել են`ապահովելու համար հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ակտիվ ներգրավվածությունը, այդ թվում` նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով, օրենքի, 

կանոնակարգի, քաղաքականության և ծրագրերի նախագծման, իրականացման և մշտադիտարկման մեջ, որոնք 

կապված են օրենքի առջև հավասար ճանաչման, ինչպես նաև որոշումների կայացման համար աջակցություն 

ստանալու երաշխիքների ու իրավունակության իրականացման հետxvii: 

12.18 Ստացված բողոքների համամասնությունը, որոնք ենթադրում են իրավունակության գործածության 

սահմանափակումներ ինչպես օրենսդրորեն, այնպես էլ գործնականում, կամ Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի այլ 

խախտումներ, որոնք ուսումնասիրվել և համամասնությունը, երբ լուծվել են բողոք ներկայացնողի օգտին դրանց և 

վերջիններիս համամասնությունը, որոնք կատարվել են կառավարության և (կամ) այլ կառույցի կողմից (օրինակ՝ 

մասնավոր դպրոց): Յուրաքանչյուրը տարաբաժանված է ըստ մեխանիզմի: 
Արդյունք 12.19 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը, որոնք պաշտոնապես զրկվել են իրենց իրավունակությունից (կամ 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն)xviii, տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

12.20 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը, որոնց լրիվ իրավունակությունը վերականգնվել է` 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

12.21 Որոշումների կայացման համար պաշտոնապես աջակցություն խնդրած անձանց թվաքանակը և այն ստացած 

համամասնությունը` տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության և ստացված աջակցության 

տեսակի / տևողության: 
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12.22 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը և համամասնությունը, որոնք հայտնում են, որ 

բավարարվել են որոշումների կայացման վերաբերյալ իրենց պահանջները` տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության: 

Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

* Համընդհանուր իրավունակությունը ընդգրկում է իրավունակությունից օգտվելը և իրացնելը մյուսների հետ հավասար հիմունքներով: Տե´ս

Հատուկ զեկուցողի զեկույցը հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին, A/HRC/37/56, կետ 13-22: 

** «Աջակցությունը» լայն հասկացություն  է, որն ընդգրկում է տարբեր տեսակի և ինտենսիվության ինչպես ֆորմալ, այնպես էլ ոչ ֆորմալ 

աջակցության պայմանավորվածություններ: Դրանում պետք է ընդգրկել մի շարք միջոցառումներ, որոնք արձագանքում են տարբեր 

իրավիճակներին և տարբեր անհատների ընտրություններին: Անհատը կարող է ընտրել մի քանի միմյանց փոխլրացնող աջակցության 

պայմանավորվածություններ: Աջակցության պայմանավորվածությունների ժամանակ հնարավոր է ընտրել մեկ կամ մի քանի վստահելի աջակցող 

անձինք, ովքեր կօգնեն իրացնելու իրավունակությունը որոշակի տեսակի որոշումների համար (օրինակ՝ նույն իրավիճակում գտնվող անձի 

օգնություն, աջակցություն անձի կողմից ինքն իրեն պաշտպանելիս), այն կարող է ներառել համընդհանուր դիզայնին և մատչելիությանն առնչվող 

միջոցառումներ, ինչը հաշմանդամություն ունեցող անձանց հնարավորություն կտա իրականացնելու իրավական կամ սոցիալական գործարքները, 

դրանք կարող են պարունակել  նախապես պլանավորած միջոցառումներ (օրինակ՝ նախապես տրված հրահանգ), դրանում կարող են ամրագրված 

լինել հաղորդակցության ոչ ավանդական տարբեր մեթոդների մշակումն ու ճանաչումը, ներառյալ ոչ վերբալ հաղորդակցության տեսակները, որոնք 

նրանց համար ամենահասկանալի լեզուներով և ձևերով են: Տե՛ս  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 1 

Ընդհանուր մեկնաբանությունը և Հատուկ զեկուցողի զեկույցը հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին` A/HRC/34/58:  

i Ներառյալ մտավոր կարողության հմտությունների գնահատումները:  
ii Ներառյալ հոգեկան հիվանդությունների դեպքում:  
iii Ներառյալ լիարժեք կամ մասնակի խնամակալությունը, դատական արգելքը, դատարանով նշանակված խնամատարությունը, դատարանով 

նշանակված խնամակալը և երրորդ անձանց կողմից որոշումների կայացման այլ ձևաչափերը: 
iv Ներառյալ ամուսնության, ընտանիք կազմելու, ծնողական իրավունքներից օգտվելու, սեռական և վերարտադրողական առողջության 

իրավունքները, քվեարկելու իրավունքը, ընտրություններին առաջադրվելու և պետական պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքը, առողջապահական 

և վերականգնողական ծառայությունների հարցերով համաձայնություն տալը և այն չեղարկելը, արդարադատության հասանելիությունը, 

պայմանագրեր կնքելը, սեփականություն ունենալը կամ ժառանգելը, սեփական ֆինանսական հարցեր տնօրինելը, ներառյալ, մյուսների հետ 

հավասար հիմունքներով, բանկային վարկերը, գրավադրումը և ֆինանսական փոխառությունների այլ տեսակները, օրինակ՝  

- սահմանելով բացառություններ կամ հատուկ իրավունք(ներ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունակությունը լիարժեք օգտագործելու և 

իրացնելու համար և/կամ 

- չեզոք արձագանքելով հաշմանդամությանը, ինչն անհամաչափ ու հակառակ ազդեցություն է ունենում հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունակության կամ հատուկ իրավունք(ներ) իրացնելիս:  
v Անձի կողմից պաշտոնապես ընտրված աջակցող անձի (անձանց) իրավական ճանաչումը պետք է լինի մատչելի և հասանելի, և պետությունները 

ունեն աջակցության ստեղծմանը օժանդակելու պարտավորություն, մասնավորապես այն մարդկանց համար, ովքեր մեկուսացված են և նրանց 

հասանելի չեն համայնքում առկա աջակցությունները: Այն պետք է ներառի  երրորդ կողմին վերաբերող մեխանիզմներ՝ ստուգելու աջակցող անձի 
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ինքնությունը, ինչպես նաև երրորդ կողմին վերաբերող մեխանիզմներ՝ վիճարկելու աջակցող անձի գործողությունը,  եթե երրորդ անձը կարծում է, 

որ աջակցող անձը չի գործում խնդրո առարկա անձի կամքի և նախընտրությունների համաձայն: Տե´ս  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 1 Ընդհանուր մեկնաբանության 29-րդ կետը:  
vi Տե՛ս Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 1 Ընդհանուր մեկնաբանության 17-րդ կետը: 
vii Ինչպիսիք են վարույթները, առողջապահությունը և ֆինանսական գործարքները:  
viii Ներառյալ հաղորդակցության ոչ ֆորմալ ձևերը:  
ix Բնակվում են հաստատությունում, համայնքում, ընտանիքում և այլն:  
x Լիակատար կամ մասնակի խնամակալության ներքո, դատական կարգով խափանման միջոց, կուրատորական-հոգաբարձուական 

գործունեություն, պահպանողականություն կամ այլ փոխարինող որոշում կայացնող ռեժիմներ: 
xi Որակի ստանդարտները կիրառելի են, անկախ աջակցության տեսակից: 
xii Ներառյալ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին ֆինանսական և տեխնիկական օժանդակության տրամադրումը, 

որպեսզի հնարավոր լինի ստեղծել և իրականացնել տարբեր աջակցվող որոշումներ կայացնող սխեմաների ստեղծում և իրականացում, որոնք 

ուղղված են հաշմանդամության տարբեր խմբերին պատկանող ընտրողների ընտրություններին` իրենց տեսանկյունից նպատակահարմար և 

ընդունելի եղանակներով: 
xiii Ներառյալ որոշումներ կայացնելու և հասակակիցների աջակցության ցանցերում աջակցության պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ձևերի 

փորձնական նախագծեր, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող հետազոտողները և հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպությունները: 
xiv Ըստ աջակցության տեսակի և ինտենսիվության, տարիքի, սեռի և հաշմանդամության տեսակի, ինչպես նաև շահառուների բնակության վայրի, 

ներառյալ հաստատությունների ներսում: 
xv Օրինակ` Նախնական հրահանգները կարող են ներառել հանձնարարականներ այն մասին, թե ինչպես վարվել ապագա հուզական ճգնաժամերի 

դեմ և / կամ նշանակել մարդուն` նրանց աջակցելու այդ առանձնահատուկ հանգամանքներում, և (կամ) անձնական, ժառանգության կամ 

ֆինանսական հարցերով (տե՛ս Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 1 Ընդհանուր մեկնաբանությունը, կետ 

17, A / HRC / 37/56, կետ 32) 
xvi Իրազեկվածության բարձրացման արշավներն ու գործողությունները պետք է ներառեն տեղեկատվություն հետևյալի մասին. Անվճար և 

տեղեկացված համաձայնության իրավունքը, որոշումների կայացմանն ուղղված ռազմավարությունները, չարաշահման դեմ ուղղված երաշխիքները. 

Իրավունակության մեջ խտրականություն չկիրառելը, ներառյալ ողջամիտ տեղավորման ապահովումը. Ընտանեկան և համայնքային միջավայրում 

ոչ պաշտոնական որոշումների կայացման կամ հարկադիր միջամտությունների կանխարգելում և վերացում: 
xvii Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած կոնկրետ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 

նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի  թիվ 7 

Ընդհանուր հանձնարարականի, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդատվական 

հարցումները, օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչերը, ի թիվս այլ մեթոդների և 

մեխանիզմների մասնակցության: Այս առումով պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդատվական գործընթացները թափանցիկ և մատչելի են. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 
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- չսահմանափակեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չներկայացնեն կամ խանգարել հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե  ապահովեն շարունակական ներգրավվածությունը. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
xviii Ներառյալ որոշումներ կայացնող ինստիտուտների միջոցով, ինչպիսիք են լիակատար կամ մասնակի խնամակալությունը, խնամատարությունը, 

և հոգաբարձությունը: 
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Հոդված 13. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար արդարադատության մատչելիության 

նկարագրական ցուցանիշների ցուցակ  

Արդարադատության հասանելիության իրավունք 
Ցուցանիշ Հավասար հիմունքով հասանելիություն և 

հավասարության արդարադատության համակարգի 

առջև  

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

մասնակցությունը արդարադատության 

համակարգում  
Իրավական 

դաշտ 
13.1 Արդարադատության համակարգի մասին գործող օրենսդրություն, որում ներառված են 

հաշմանդամություն ունեցող անձինք, վերաբերում է դրա 

կառուցվածքին/կազմակերպմանը/վարչարարությանը և ընթացակարգերին և տարածվում է քաղաքացիական և 

քրեական ոլորտների վրաi: 

13.2 Սահմանադրության, օրենսդրության մեջ կամ կանոնակարգերում առկա չէ հաշմանդամության հիմքով 

արդարադատության հասանելիությունը սահմանափակող կամ արդարադատության համակարգին 

մասնակցությունը սահմանափակող որևէ դրույթii: 

13.3 Գործում է սուբստանտիվ և ընթացակարգային քրեական օրենսդրություն, որն ապահովում է, մյուսների 

հետ հավասար հիմունքներով, նյութական և ընթացակարգային երաշխիքներ հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար և արգելում է հաշմանդամության հիմքով քրեական վարույթի փոխարինումը 

այլընտրանքային ձևերով, հատկապես մտավոր և հոգեսոցիալական հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համարiii:   
Գործընթաց 13.4 Բոլոր իրավական գործընթացներում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվճար 

իրավաբանական օգնության մատչելիությունն 

ապահովելու համար ընդունված միջոցառումներiv: 

13.5 Ամեն տարի հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կողմից իրավաբանական օգնության և անվճար 

թարգմանիչների պահանջների համամասնությունը 

(քրեական և քաղաքացիական դատավարություն): 

13.6 Ձեռնարկված միջոցառումներ՝ ընթացակարգային և 

սեռին և տարիքի համապատասխան 

հարմարությունների տրամադրում ապահովելու 

համարv: 

13.7 Այն դեպքերի համամասնությունը, երբ 

13.9 Հատուկ միջոցառումների ընդունում` խթանելու 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառումը 

արդարադատության համակարգում և հարակից 

հաստատություններում՝ որպես դատավորներ, 

դատախազներ, ոստիկան, աշխատակազմ և այլն: 

13.10 Հավաքագրման գործընթացում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց և / կամ 

արդարադատության ոլորտի աշխատողի 

(դատական իշխանություն, իրավապահ մարմիններ, 

պետական իրավաբանական ծառայություններ և 

այլն) պարտականություններ կատարելու համար 

ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրման 

դիմումների քանակը և դրանց մասնաբաժինը:  
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ձերբակալված անձանց համար մեղադրանքի մասին 

ծանուցում ստանալու (իրավաբանական իմաստով և 

իրենց հասկանալի լեզվով) ժամանակը գերազանցել է 

օրենքով սահմանված կամ պարտադրված ժամկետը` 

տարբերակված ըստ հաշմանդամության: 

13.8 Դատական հաստատությունների, 

իրավաբանական օգնության կենտրոնների, 

ոստիկանության բաժինների և այլնի քանակը և 

համամասնությունը, որոնք մատչելի են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար` 

տարբերակված ըստ բնակության վայրի: 

13.11 Արդարադատության համակարգին առնչվող կառուցապատված միջավայրի, տրանսպորտի, 

տեղեկատվական և հաղորդակցական համակարգերի համար ընդունված և կիրառվող մատչելիության 

չափորոշիչներvi: 

13.12 Դատավարական, սեռին և տարիքին համապատասխան հարմարեցումների տրամադրման դիմումների 

քանակը և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրված հարմարեցումների համամասնությունը` 

դատական գործընթացներին նրանց մասնակցության հնարավորություն ընձեռելու համար` տարաբաժանված 

ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, իրավունքի ոլորտի/ընթացակարգի տեսակի (քաղաքացիական, 

քրեական և այլն) և շահագրգիռ անձի դերը (դիմում ներկայացնող, ամբաստանյալ, վկա, երդվյալ ատենակալ և 

այլն): 

 13.13 Իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավ և գործողություններ՝ հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց մատչելի արդարադատության իրավունքների վերաբերյալ, ներառյալ` իրավաբանական օգնության 

մատչելիությունը, զոհերի աջակցությունը, մատչելի և արդյունավետ բուժումն ու փոխհատուցումը, 

թիրախավորելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց և այլոց, ինչպիսիք են՝ հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց հարազատները, հանրային պաշտոնյաները և լայն հասարակությունը: 

 13.14 Դատական իշխանության անդամների, իրավաբանների և իրավապահ մարմինների պաշտոնյաների 

թիվը և համամասնությունը, որոնք վերապատրաստվել են ըստ Կոնվենցիայի, այդ թվում` մարդու 

իրավունքների վրա հիմնված հաշմանդամության մոտեցման, ընթացակարգային հարմարություններ 

ապահովելու պարտավորության և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ հաղորդակցության, ներառյալ 

կապի այլընտրանքային միջոցների և եղանակների վերաբերյալ: 

 13.15 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց  մատչելի արդարադատության իրավունքի հետ կապված 
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օրենքների, կանոնակարգերի, քաղաքականության և ծրագրերի ձևավորման, իրականացման և 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվ ներգրավվածությունն ապահովելու նպատակով ձեռնարկված 

խորհրդատվական գործընթացներvii: 

13.16 Բյուջեն հատկացվել և ծախսվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց  մատչելի  արդարադատության 

խթանելու և արդարադատության համակարգում նրանց մասնակցության միջոցների վրա` այդ թվում 

անմիջականորեն` ա) հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավական օգնության վրա. բ) դատավորների, 

դատախազների և այլոց վերապատրաստման վրա. գ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 

ընթացակարգային հարմարությունների տրամադրման վրա: 
Արդյունք 13.17 Դատական գործընթացներին մասնակցածների 

/ներկա գտնվածների թվից այն անձանց թիվը, ովքեր 

ծառայությունները և դատարանները համարում են շատ 

մատչելի և  հասկանալի իրենց սեփական լեզվով, 

ներառյալ ժեստերի լեզուն (դատական հարցում):  

13.18 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից 

ընդդեմ կառավարության և (կամ) պատկան մարմնի 

արդարադատության համակարգին  ներկայացրած և 

հետաքննված  բողոքների ու կայացրած դատական 

վճիռների թվից բողոքողի օգտին  կայացրած վճիռների 

համամասնությունը. յուրաքանչյուրը տարանջատված է 

ըստ մեխանիզմի, իրավունքի ոլորտի/ընթացակարգի 

տեսակի (քաղաքացիական, քրեական և այլն), 

ներգրավված էական իրավունքների և տրված 

պաշտպանության միջոցների: 

13.19 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեմ 

ուղղված հանցագործությունների համամասնությունը 

դատական մարմիններում հարուցված 

հանցագործությունների ընդհանուր քանակից` ըստ 

սեռի, տարիքի և զոհի հաշմանդամության: 

 13.20 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը և 

համամասնությունը, ովքեր օգտվում են զոհերի 

աջակցության ծառայություններից, համեմատած 

13.22 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը և 

համամասնությունը, որոնք դատավորներ, 

դատախազներ և այլն պաշտոններ են զբաղեցնում 

արդարադատության համակարգում և հարակից 

հաստատություններում` տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, պաշտոնի և 

դատական համակարգի/արդարադատության 

համակարգի: 

13.23 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թվաքանակը և համամասնությունը, որոնք 

մասնակցում են դատական գործընթացներին 

արդարադատության համակարգում և հարակից 

հաստատություններում` որպես անուղղակի 

մասնակիցներ (վկաներ, փորձագետ վկաներ, 

երդվյալներ և այլն)` տարաբաժանված ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության, դերի տեսակի և 

ոլորտի դատական համակարգ/արդարադատության 

համակարգ: 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Նման օրենսդրության մեջ պետք է ընդգրկված լինի՝ 

- բոլոր վարույթներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ընթացակարգային, գենդերային և տարիքային համապատասխան 

հարմարեցումների մասին դրույթ` նրանց համար արդարադատության հասանելիությունը մյուսների հետ հավասար հիմունքներով 

ապահովելու համար. 

- դրույթներ, որոնք ապահովում են, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք իրացնում են իրենց իրավունակության իրավունքը, ներառյալ 

որոշումներ կայացնելիս աջակցության մասին դրույթի միջոցով (Կոնվենցիայի  հոդված 12). 

- դրույթներ, որոնք Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի (5.1 և 5.6 ցուցանիշներ) համաձայն թույլ են տալիս ներկայացնելու տարբեր հիմքերով 

հայցեր` վկայակոչելով բազմակի և միջոլորտային խտրականության մասին, ինչպես նաև դրույթներ, որոնք ամրապնդում են 

արդարադատության հասանելիությունը հաշմանդամություն ունեցող այն անձանց համար, որոնց համար մեծ է մեկուսացման ռիսկը, 

ինչպիսիք են հաշմանդամություն ունեցող կանայք, հաշմանդամություն ունեցող երեխաները և հաշմանդամություն ունեցող բնիկներ.  

- դրույթներ, որոնք ապահովում են համարժեք, համաչափ և արդյունավետ դատական պաշտպանության միջոցներ ու պատժամիջոցներ. 

- ողջամիտ հարմարեցման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության մասին դրույթը, որով նրանք, մյուսների հետ հավասար 

հիմունքներով, իրավասու են մասնակցելու և աշխատելու դատական վարույթներում և դատական համակարգում:  
ii Դրանում ընդգրկված է օրենքում հաշմանդամության հիմքով արդարադատության հասանելիություն մերժելը կամ սահմանափակելը կամ 

մասնակցելը արդարադատության համակարգին, ինչպիսիք են՝  

- իրավական կարգավիճակի մերժումը հաշմանդամության հիմքով (ներառյալ իրավունակությունից պաշտոնական զրկելը կամ 

սահմանափակելը, ինչը հակասում է Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածին.  

- հաշմանդամության հիմքով ապացույց ներկայացնելու կամ որպես վկա հանդես գալու հնարավորության մերժումը (օրինակ՝ ոչ վստահելի 

համարվող իրավունակության կարգավիճակ և այլն). 

- տվյալ պահին հաստատություններում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար խնամակալի կամ հաստատության 

իրավաբանական ներկայացուցչության պարտադիր պահանջը, ինչը հակասում է Կոնվենցիայի 12-րդ և 19-րդ հոդվածներին. 

- պահանջներ, որոնք խոչընդոտում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց դիմել կամ ընդունվել իրավագիտության ֆակուլտետ կամ 

դատական համակարգի ուսումնական հաստատություններ և զբաղվել փաստաբանական գործունեությամբ ու դառնալ դատավոր: 

մյուսների հետ` տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության և ծառայության տեսակի: 

 13.21 Կալանավայրերում գտնվող դատապարտյալների 

ընդհանուր թվից պատժից ազատված և ազատ 

արձակված դատապարտյալների թվի 

համամասնությունը (ԿԶՆ 16.3.2 ցուցանիշ), 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 
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iii Քրեական վարույթի փոխարինումը այլընտրանքային ձևերով այնպիսի իրավական նախադրյալների հիմքով ինչպիսիք են` «դատարանի առջև 

կանգնելու ոչ պիտանի լինելը», «պաշտպանությունը խելագարության հիմքով», «անմեղսունակությունը» և «քրեական պատասխանատվության 

բացակայությունը», հաշմանդամություն ունեցող անձանց զրկում է նյութաիրավական ու ընթացակարգային երաշխիքներից հաշմանդամության 

հիմքով, ինչը հակասում է Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածին և հանգեցնում է հաշմանդամության հիմքով ազատազրկման, ինչը հակասում է 

Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածին:  
iv Այս առումով առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հաշմանդամություն ունեցող կանանց, հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, 

խուլ մարդկանց, հոգեսոցիալական հաշմանդամություն ունեցողներին, մտավոր հաշմանդամություն ունեցողներին, խնամքի 

հաստատություններում բնակվող հաշմանդամություն ունեցողներին և հաշմանդամություն ունեցող բնիկներին կամ փոքրամասնություններին 

պատկանող անձանց և ապահովել, որ տեղեկատվությունն ու հաղորդակցությունը մատչելի լինեն և նրանց կողմից հասկանալի լեզուներով, 

ներառյալ ժեստերի լեզվով և բնիկների/ փոքրամասնությունների լեզուներով մեկնաբանության տրամադրումը: 
v Հայցելու դեպքում, դատավարական կարգավիճակի տրամադրումը տեղի է ունենում «բոլոր դատական և վարչական վարույթներում» և պետք է 

հիմնված լինի տվյալ անձի ազատ ընտրության և նախընտրության վրա: Ընթացակարգային հարմարությունների - օրինակ են ժեստերի լեզվով 

մեկնաբանության տրամադրումը, մատչելի ձևաչափերով իրավական և դատական տեղեկատվության առկայությունը, կապի բազմաթիվ միջոցներ, 

փաստաթղթերի դյուրընթեռնելի տարբերակները, բրայլյան տառատեսակով և հեռակա մասնակցության և տեսահոլովակների վկայությունը, 

օժանդակ տեխնոլոգիաների տրամադրումը, անձնական օգնությունը: Մասնակցության հատուկ պահանջները բավարարելու համար 

ընթացակարգային ճկունություն, օրինակ` դատարանի տեղը փոխելը, ժեստերի լեզվի թարգմանիչներին թույլ տալ մասնակցել երդվյալ 

ատենակալների գաղտնի բանավեճերին, երկարացնելով կամ ճշգրտելով ընթացակարգային ժամկետները և այլ ընթացակարգային 

ձևականություններն ու ժամկետները (տե՛ս OHCHR, A / HRC / 37/25, կետ 24): 
vi Սա ներառում է դատարաններ և տրիբունալներ, ոստիկանության բաժիններ, զոհերի աջակցության ծառայություններ և ապաստարաններ, 

դյուրընթեռնելի տեքստի, բրայլյան տառատեսակի, մատչելի թվային ձևաչափերի անվճար տրամադրում և կողմերի ու մասնակիցների կողմից 

հասկանալի լեզվով մեկնաբանություն, այդ թվում՝ ժեստերի լեզվով և բնիկների/փոքրամասնությունների լեզուներով: Մասնավորապես, 

արդարադատության իրականացման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված դատական ընթացակարգերի թվայնացման և նոր 

տեխնոլոգիաների այլ կիրառման ներկայիս միտումները չպետք է նոր խոչընդոտներ ստեղծեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար և 

չխոչընդոտեն տարիքին համապատասխան ընթացակարգային հարմարությունների տրամադրումը, ինչպես նաև պահանջվող ճկունությունը: 

Պետք է հաշվի առնել նաև դատարանների մատչելիությունը բնակության վայրի, հեռավորության և տրանսպորտի առումով:  
vii Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած կոնկրետ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 

նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 

Ընդհանուր հանձնարարականի, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդատվական 

հարցումները, օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչերը, ի թիվս այլ մեթոդների և 

մեխանիզմների մասնակցության: Այս առումով պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդակցական գործընթացները թափանցիկ և մատչելի են. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չսահմանափակեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չներկայացնեն կամ խանգարեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- Ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածություն. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 59



Հոդված 14. Անձի ազատության և անվտանգության իրավունքի նկարագրական ցուցանիշներ 

Անձի ազատության և անվտանգության իրավունք 
Ցուցանիշ Հաշմանդամությամբ պայմանավորված 

ազատազրկում*.  

իրական կամ ենթադրյալ հաշմանդամության 

հիմքով ազատությունից զրկելու  

բացարձակ արգելք  

Հաշմանդամությամբ 

չպայմանավորված կալանավորման 

տեսակներ.  

քրեական և վարչական կալանք  

Անձի անվտանգություն 

և կալանավորման 

պայմաններ 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար 
Իրավական 

դաշտ 
14.1 Ազգային սահմանադրությունը և օրենսդրություն, որը ճանաչում է հաշմանդամություն ունեցող բոլոր 

անձանց անձի ազատության և անվտանգության իրավունքը մյուսների հետ հավասար հիմունքներով:  

14.2 Օրենքով սահմանված պահանջ հաշմանդամություն ունեցող ազատազրկված անձանց մասին տվյալներ 

հավաքելու մասին՝ տարանջատելով դրանք ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, կալանավորման հիմքի և 

կալանավորման վայրի (օրինակ` հոգեբուժարան, հաստատություն, բանտ և այլն, ինչպես պետական, այնպես էլ 

մասնավոր)i: 

14.3 Օրենքով սահմանված պահանջ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատության և անվտանգության 

իրավունքի ապահովման հետ կապված ծախսերի մարկեր ստեղծելու մասինii:  

14.4 Սահմանադրության և/կամ 

օրենսդրության մեջ առկա չէ որևէ դրույթ, 

որով ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 

թույլատրվում է որևէ ձևի ազատազրկում` 

իրական կամ ենթադրյալ հաշմանդամության 

հիման վրա` որևէ մեկ կամ մի քանի հիմքերի 

համակցությամբ (օրինակ՝ խնամք, բուժում, 

ռիսկը սեփական անձի կամ այլոց համար և 

այլն) կամ վերաբերմունքի, շրջակա 

միջավայրի, տեղեկատվության կամ 

հաղորդակցության հետ կապված 

խոչընդոտների արդյունքումiii:  

14.5 Ընդունել անցումային օրենսդրություն, 

քաղաքականություն և/կամ ծրագրեր, որոնք 

ապահովում են իրական կամ ենթադրյալ 

հաշմանդամության հիմքով ազատազրկված 

14.6 Օրենսդրություն, որը 

նախատեսում է ներառական 

քրեական և ուղղիչ 

հաստատությունների համակարգ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար (օրինակ` հասանելի և 

ներառական ընթացակարգեր, 

պայմաններ և ծառայություններ 

կալանավայրերում):  

14.7 Օրենսդրություն, որն ապահովում 

է, որ վարչական կալանքի բոլոր 

համակարգերը (օրինակ` էմիգրացիոն 

հարցերի հետ կապված 

կալանավորում) ներառական են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար, հաշվի են առնում գենդերային 

14.9 Պարտադիր 

հասանելիության 

չափանիշների 

որդեգրում բանտերում և 

ազատազրկման  այլ 

վայրերում 

կիրառելիության համար 

(15/17.10 ցուցանիշ): 

14.10 Օրենսդրական 

դրույթ ազատությունից 

զրկված 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

ողջամիտ 

հարմարեցումով 

ապահովելու մասին 
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հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

անհապաղ ազատ արձակումը, ներառյալ 

նրանց, ովքեր ազատազրկվել են ստացիոնար 

հոգեբուժական հաստատություններում, և 

սահմանափակող ու հարկադրանքի 

միջոցների անհապաղ դադարեցում, այդ 

թվում՝ հարկադիր բուժումը:  

հարցը և համապատասխանում են 

տարիքին (օրինակ` հասանելի և 

ներառական ընթացակարգեր, 

պայմաններ և ծառայություններ 

կալանավայրում):  

14.8 Ընդունել օրենսդրություն և 

քաղաքականություն` 

արդարադատության վերականգնման 

մեխանիզմների և ազատազրկումը 

կանխելու համար չկալանավորելու 

միջոցների օգտագործումը խթանելու 

համար:  

(15/17.11 ցուցանիշ): 

14.11 Օրենսդրական 

դրույթ, որով արգելվում 

է օգտագործել 

մեկուսացման և զսպման 

ցանկացած մեթոդ, 

որոնք ցուցված են 

բժիշկների կողմից 

(ֆիզիկական, 

քիմիականiv և 

մեխանիկական և այլն) և 

հոգեմետ դեղորայքի 

օգտագործումը կամ այլ 

միջամտությունները 

առանց խնդրո առարկա 

անձի, ներառյալ 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

տեղեկացված և ազատ 

համաձայնության:  
Գործընթաց 14.12 Հոգեբուժական ստացիոնար 

պայմաններում կամ նմանատիպ 

հաստատություններում ազատությունից 

զրկված հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թիվը, և նրանց մի մասը, ովքեր 

տեղեկացված են կալանքի, բնակարաններ 

մուտք գործելու, կենսապահովման 

միջոցների և տնտեսական և սոցիալական 

աջակցության այլ ձևերի մասին իրենց 

իրավունքիցv:  

14.13 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

14.15 Արդարադատության, ոստիկանության, քրեակատարողական 

համակարգերի, այլ տիպի կալանավայրերի անձնակազմի 

թվաքանակը և համամասնությունը, որոնք վերապատրաստվել են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ, 

ներառյալ մեկուսացման արգելքը, սահմանափակումները, 

հոգեբուժական դեղերի կամ այլ միջամտությունների անվճար 

կիրառումը և շահագրգիռ անձի տեղեկացված համաձայնությունը, 

մատչելիություն, ողջամիտ և ընթացակարգային 

հարմարություններ տրամադրելու պարտավորությունը, այդ 

թվում` տեղեկատվության և հաղորդակցության հետ կապված` 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ձերբակալման 
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ազատության և անվտանգության 

իրավունքի իրազեկման արշավ` ուղղված 

լայն հասարակությանը և 

առողջապահական ու սոցիալական 

ծառայություններին` փաստացի կամ 

ենթադրյալ խախտում կատարելու հիմքով 

ազատությունից զրկելը բացարձակ 

արգելելու վերաբերյալ և հարկադիր 

դեղորայք և այլ հարկադրական 

միջամտություններ՝ նպաստելով նրանց 

ընդգրկմանը համայնքում և տեղեկություն 

տրամադրելով հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքների 

համար մատչելի հարակից աջակցության 

վերաբերյալ: 

14.14 Ստացված բողոքների 

համամասնությունը, որոնք վերաբերում են 

ազատությունից զրկելուն 

հաշմանդամության հիմքով, որոնք 

հետաքննվել և դատապարտվել են. բողոք 

ներկայացնողի օգտին որոշումների 

համամասնությունը. և վերջիններիս 

համամասնությունը, որոնք կատարվել են 

կառավարության և (կամ) հերթապահի 

կողմից: Յուրաքանչյուրը տարանջատված է 

ըստ մեխանիզմի: 

հարցաքննության և կալանքի համատեքստում: 

14.16 Բանտերում և այլ պահման վայրերում ազատությունից 

զրկված հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը և 

համամասնությունը` տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության, կալանքի հիմքիvi, պահման վայրի տեսակի և 

բնակության վայրի: 

14.17 Քրեակատարողական 

համակարգում կամ վարչական 

կալանքի տակ գտնվող 

ազատությունից զրկված 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համամասնությունը անհապաղ 

օգտվում է անվճար իրավաբանական 

օգնությունից՝ տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, 

պահման վայրի և բնակության վայրիvii:  

14.18 Քրեական համակարգում 

ազատությունից զրկված կամ 

վարչական կալանքի տակ գտնվող 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավաբանական օգնության 

ծառայություններ տրամադրելու 

համար հատկացված բյուջե: 

14.19 Ազատազրկման գործընթացների 

ժամանակ     հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց կողմից 

ներկայացրած ընթացակարգային և 

տարիքին համապատասխան 

հարմարեցումների տրամադրման 

դիմումների մասնաբաժինը:  

14.20 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց կողմից 

կամ նրանց անունից 

ստացված բողոքների 

համամասնությունը, 

որոնք հետաքննվել են 

կալանքի ցանկացած 

վայրումviii, 

մատչելիության 

բացակայության, 

ողջամիտ 

հարմարեցումների 

մերժման, 

խոշտանգումների կամ 

վատ վերաբերմունքի 

որևէ ձևի (ներառյալ 

մեկուսացումը, 

հարկադիր դեղորայքը և 

արգելքները) կայացրած 

դատավճիռները, բողոք 

ներկայացնողի օգտին 

որոշումների 

համամասնությունը և 

վերջիններիս 

համամասնությունը, 
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որոնք կատարվել են 

կառավարության և կամ 

պատասխանատու անձի 

կողմից. յուրաքանչյուրը 

տարանջատված է ըստ 

մեխանիզմի: 

14.21 Բանտային պահման 

պայմանների 

բարելավման համար 

հատկացված բյուջե, 

ներառյալ 

մատչելիությանն առնչվող 

միջոցառումները:  

14.22 Խորհրդատվական գործընթացներ, որոնք ձեռնարկվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այդ թվում՝ 

նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով ակտիվ ներգրավվածությունն ապահովելու համար՝ 

ազատության և անվտանգության իրավունքի հետ կապված օրենքների, կանոնակարգերի, 

քաղաքականությունների և ծրագրերի նախագծման, իրականացման և մշտադիտարկման գործընթացումix: 
Արդյունք 14.23 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թիվը, որոնք ներկայումս պահվում են ` 

փաստացի կամ ենթադրյալ խախտում 

կատարելու հիմքով, տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի և հաշմանդամության, 

հաստատության տեսակը/պահման վայրը 

(օրինակ՝ հոգեկան առողջության 

հաստատություն, սոցիալական խնամքի 

կամ բնակելի հաստատություն, մտավոր 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

բնակավայրեր) և այլն) և 

ինստիտուցիոնալացման կամ կալանքի 

տակ պահելու իրավական հիմքըx:  

14.24 Քրեական հետապնդումից 

14.26 Բանտերում և այլ պահման 

վայրերում ազատությունից զրկված 

անձանց թիվը (ոչ հաշմանդամության 

առանձնահատկություններ) և նրանց 

մասը, ովքեր հաշմանդամություն 

ունեցող անձինք են՝ տարաբաժանված 

ըստ սեռի, տարիքիxi, պահման վայրում 

և բնակության վայրում: 

14.27 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց դատապարտվածության 

մակարդակը` ընդհանուր 

դատապարտվածության մակարդակի 

համեմատ, տարանջատված ըստ 

տարիքի, սեռի, հաշմանդամության, 

14.29 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

թվաքանակը և 

համամասնությունը 

բանտարկված ցանկացած 

պահման վայրում, որն 

ապահովված է ողջամիտ 

հարմարեցումներով, 

տարաբաժանված ըստ 

տարիքի, սեռի, 

հաշմանդամության, 

կալանքի հիմքիxiii, 

պահման վայրի և 

բնակության վայրի: 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

* «Հաշմանդամությամբ պայմանավորված ազատազրկման» մասին մանրամասն տեղեկությունների համար տե´ս Հատուկ զեկուցողի

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին զեկույցը` A/HRC/40/54, կետ 14-24: Տե՛ս նաև ստորև ծանոթագրություն (iii): 

խուսափելու պատճառով 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը, 

որոնք ներկայումս ազատազրկվել են ` 

փաստացի կամ ենթադրյալ խախտում 

կատարելու հիմքով (օրինակ` «դատարանի 

առաջ կանգնելը», որին հաջորդում է 

անվտանգության միջոցների կիրառումը)` 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության, հաստատության 

տեսակի և պահման վայրի: 

14.25 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թվաքանակը, որոնք ազատ են արձակավել 

հաշմանդամության հատուկ տեսակի 

հանգամանքով՝ տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի և հաշմանդամության, 

ինչպես նաև պահման վայրի (օրինակ՝ 

հոգեբուժական հաստատություններ, 

մտավոր հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց բնակավայրեր և այլն), և նրանց 

թվից այն մասնաբաժինը, ովքեր 

ապահովվել են բնակարանային 

պայմաններով, կենսապահովման 

միջոցներով և տնտեսական և սոցիալական 

աջակցության այլ ձևերով: 

հանցագործության/հիմքի և 

իրավաբանական օգնություն 

ստանալու կամ անձի ընտրությամբ 

փաստաբանի հասանելիության 

աստիճանիxii: 

14.28 Այն դեպքերի 

համամասնությունը, երբ 

բողոքարկելուց հետո պատժաչափը 

մեղմացվել է կամ ազատվել է քրեական 

դատավճիռը` տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի, հաշմանդամության: 
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i Ազատազրկումը ներառում է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային մեկուսացումը (14.4 ցուցանիշ, ծանոթագրություն iii), որը լուրջ 

մարտահրավեր է առաջացնում, երբ հավաքված տվյալները համեմատվում են բանտերում, հոգեբուժական հաստատություններում և այլ վայրերում 

կալանավորումների մասին վարչական աղբյուրներից ստացվող տվյալների հետ: Պետության նպատակը պետք է լինի տվյալների ստացումը և 

հավաքումը` այս խնդիրը համապատասխան միջոցներով լուծելու համար:  
ii Մասնավորապես, ծախսերի մարկերները պետք է օժանդակեն՝  

- երբ հաշմանդամությամբ պայմանավորված ազատազրկված հաշմանդամություն ունեցող ազատ արձակված անձանց աջակցության 

ծառայություններ տրամադրելու համար համայնքին հատկացված բյուջեն համեմատվում է հաստատություններում ներդրված բյուջեի 

(պահպանում, ծառայություններ և այլն) հետ, որով կարելի է հետևել և ստուգել, թե ինչպես է իրականացվում հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ազատության ու անվտանգության իրավունքի հանդեպ քաղաքական պարտավորությունը ռեսուրսների բաշխման միջոցով.  

- որոշել, թե տարեկան կտրվածքով որքան գումար է ծախսվել հաշմանդամությամբ չպայմանավորված կալանավորման համակարգերի վրա, 

որտեղ ներառված են հաշմանդամություն ունեցող անձինք՝ նշելով հասանելիությունը մեծացնելու և ողջամիտ հարմարեցումներ տրամադրելու 

ֆոնդերը: 
iii Դրանում ընդգրկված են՝ 

- քաղաքացիական, վարչական, սոցիալական ծառայությունների մասին օրենսդրություն, որը թույլ է տալիս հարկադիր ինստիտուցիոնալացում, 

ներառյալ երրորդ կողմի լիազորությամբ,  

- ընդհանուր առողջապահության կամ հատուկ հոգեկան առողջության մասին օրենսդրություն, որը թույլատրում է հարկադիր հոսպիտալացում 

կամ բուժում, ներառյալ երրորդ կողմի լիազորությամբ` ցանկացած տևողության և ցանկացած նպատակի համար,  

- քրեական օրենք և ընթացակարգ, որը թույլ է տալիս դատական հետապնդումը փոխարինել այլընտրանքային ձևով` «դատարանի առաջ 

կանգնելու ոչ պիտանի լինելու» կամ «քրեական պատասխանատվության բացակայության» հիմքով, ինչը հանգեցնում է անվտանգության 

միջոցառումների կիրառմանը, ներառյալ ազատազրկումը և հարկադիր բուժումը.  

- ընտանեկան օրենսգիրք կամ հարակից օրենսդրություն, որը թույլ է տալիս ընտանիքին մեկուսացնելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

տանը կամ լիազորելու կամ դիմելու չափահասի կամ երեխայի ինստիտուցիոնալացման կամ հոսպիտալացման համար:  

- սահմանված ռեժիմները չպահպանելու պատճառով անձի ազատության և/կամ անվտանգության անխուսափելի սպառնալիքը, ինչպիսիք են` 

հարկադիր բուժումը համայնքի կողմից տրված բուժման պատվերով (ՀԲՊ-ներ) կամ բուժաշխատողներին, հոգեբույժներին կամ սոցիալական 

ծառայությունների անձնակազմին կամ պետական մարմիններին տրված իրավասությունների հիման վրա անհատների կալանավորումը` 

նրանց դիտարկելու և գնահատելու համար:  

Ավելին, պետք է լրամշակել օրենսդրությունը` ապահովելով այն դրույթների չեղարկումը, որոնք քրեականացնում են «ատիպիկ վարքագիծը», ինչը 

բացասաբար և անհամաչափորեն է ազդում հաշմանդամություն ունեցող անձանց վրա, մասնավորապես մտավոր հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց, հոգեկան հաշմանդամություն ունեցող անձանց, խելագարների, աուտիզմով տառապող անձանց վրա, և պետք է ճանաչել ուժը կորցրած, 

քանի որ հակասում է խտրականության արգելման և քրեական իրավունքի սկզբունքներին: Տե՛ս A/HRC/40/54, կետ 34:  
iv Քիմիական միջոցներով զսպումը ընդգրկում է ցանկացած հոգեմետ դեղորայքի օգտագործում` առանց խնդրո առարկա անձի տեղեկացված և 

ազատ համաձայնության: 
v Տե՛ս Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի ուղեցույցը 14-րդ հոդվածի 24-րդ կետի վերաբերյալ` վկայակոչելով 

«ՄԱԿ-ի հիմնարար սկզբունքներն ու ուղեցույցները պաշտպանության միջոցների և ընթացակարգերի վերաբերյալ`ազատությունից զրկված անձի 

դատարան վարույթ հարուցելու իրավունքի վերաբերյալ», Ուղեցույց 20, A/HRC /30/36, կետ 126: 
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vi «Կալանքի հիմքի» համար պետք է տարբերակել դատապարտյալ անձինք և նախնական կալանքի տակ գտնվողները, օրինակ՝ նախնական 

կալանքի տակ գտնվող քրեական մեղադրանքով: 
vii Քրեական համակարգում իրավաբանական օգնության վերաբերյալ տե՛ս Քրեական արդարադատության համակարգերում իրավական օգնության 

մատչելիության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի սկզբունքները և ուղեցույցները: 
viii Սա ներառում է ինչպես հաշմանդամությանը հատուկ ազատազրկման վայրեր, որոնք հակասում են Կոնվենցիային, որտեղ նրանք շարունակում 

են գոյություն ունենալ, և այլ կալանավայրեր (օրինակ՝ բանտեր): 
ix Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած կոնկրետ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 

նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 

Ընդհանուր հանձնարարականի, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդատվական 

հարցումները, օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչերը, ի թիվս այլ մեթոդների և 

մեխանիզմների մասնակցության: Այս առումով պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդատվական գործընթացները թափանցիկ և մատչելի են. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չսահմանափակեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չներկայացնեն կամ խանգարեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածությունը. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
x «Կալանքի օրինական հիմքերի» համար տե՛ս վերևում նշված կետ iii կետում նշելով ազատությունից զրկելու տարբեր հիմնավորումները` 

իրավախախտումների հիմքով և այն օրենսդրությունը, որը սովորաբար դեռ ներառում է այն օրինականացնող դրույթներ` հակասելով 

Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածին: 
xi «Կալանքի հիմքի» համար պետք է տարբերակել նախնական կալանքի տակ գտնվող անձինք և նրանց, ովքեր դատապարտվել են: 
xii Այս ցուցանիշը նպաստում է դատապարտված բնակչության շրջանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց գերակշռվածության գնահատմանը: 

Նման դեպքերում պետք է իրականացվեն հետագա հարցումներ և ուսումնասիրություններ` պարզելու համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

նկատմամբ ուղղակի կամ անուղղակի խտրականության պատճառները (օրինակ` իրավաբանական օգնության հասանելիության բացակայության, 

հաղորդակցման մատչելիության բացակայության, դատավարական գործընթացների ընթացքում դատավարական հարմարությունների 

բացակայության պատճառով և այլն): 
xiii «Կալանքի հիմքի» համար պետք է տարբերակել դատապարտյալ անձինք և նախնական կալանքի տակ գտնվողները, օրինակ՝ նախնական 

կալանքի տակ գտնվող քրեական մեղադրանքով: 
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Հոդվածներ 15 և 17. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի չենթարկելու և 

ֆիզիկական ու մտավոր անձեռնմխելիության նկարագրական ցուցանիշներ 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խոշտանգումների կամ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի 

կամ պատժի չենթարկելու և ֆիզիկական ու մտավոր անձեռնմխելիության իրավունք 
Ցուցանիշ Խոշտանգումների, դաժան վերաբերմունքի 

և այլ բռնությունների կանխարգելում և 

ֆիզիկական ու մտավոր 

անձեռնմխելիություն` հաշմանդամությամբ 

չպայմանավորված գործելակերպերի 

միջոցով  

Խոշտանգումների, դաժան վերաբերմունքի 

և այլ բռնությունների կանխարգելումից 

մինչև ֆիզիկական ու մտավոր 

անձեռնմխելիություն չհամաձայնեցված 

բուժման և հաշմանդամությամբ 

պայմանավորված այլ գործելակերպերի 

միջոցով  

Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

վրա բժշկական 

փորձերի արգելումն 

առանց նրանց 

տեղեկացված և 

ազատ 

համաձայնության  
Իրավակա

ն դաշտ 
15/17.1 Վավերացնել Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ 

պատժի դեմ կոնվենցիային կից կամընտիր արձանագրությունը (ԽԴԿԿ):  

15/17.2 Նշանակել կամ ստեղծել մեկ կամ մի քանի անկախ ազգային կանխարգելիչ մեխանիզմներ 

խոշտանգումները կանխելու համար (Կոնվենցիայի 17-րդ հոդված):  

15/17.3 Գործող օրենսդրությունն արգելում է և համաչափ պատժամիջոցներով քրեականացնում է 

խոշտանգումները, դաժան վերաբերմունքը, չհամաձայնեցված բժշկական, գիտական կամ սոցիալական 

փորձերը, միջամտությունները կամ բուժումը, ներառյալ դեղամիջոցների չհամաձայնեցված կիրառումը, կամ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց հոգեկան և մտավոր անձեռնմխելիությանi այլ խախտումները, երբ դրանք 

տեղի են ունենում, և դրույթ անվճար իրավաբանական օգնության, արդյունավետ դատական պաշտպանության 

միջոցների, վերականգնելու և փոխհատուցում ստանալու մասին, ներառյալ համայնքում հաշմանդամություն 

ունեցող տուժած անձանց վնասի վերականգնումը, փոխհատուցումը, տուժած կողմի բավարարումը և 

խախտումները չկրկնվելու երաշխիքները, վերականգնումը և աջակցության ծառայությունները (ներառյալ 

աջակցությունը որոշումներ կայացնելիս, անհրաժեշտության դեպքում):  

15/17.4 Օրենսդրություն, որն արգելում և պաշտպանում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին մարմնական 

պատիժներից և այնպիսի բուժումներից ու միջամտություններից, ինչպիսիք են` վարքագծի փոփոխությունը, 

հասակի աճը սահմանափակող թերապիան, քիմիական կամ ֆիզիկական սահմանափակումները և այլ ինվազիվ 

ու անշրջելի բուժումներ, ներառյալ տանը, դպրոցներում, ցերեկային խնամքի կենտրոններում և խնամքի 

հաստատություններում ինստիտուցիոնալ հաստատություններումii: 

15/17.5 (25.6 ցուցանիշ)iii Գործող օրենսդրություն, որը՝  
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- ճանաչում է յուրաքանչյուր անհատի տեղեկացված և ազատ համաձայնության իրավունքը բուժման համար, և 

բուժումը մերժելու իրավունքը ցանկացած ժամանակ, անկախ նրանց իրավունակությունից, ազատության 

կարգավիճակից, ներառյալ մտավոր խանգարումների դեպքում.  

- արգելում է խտրականությունը տեղեկացված և ազատ համաձայնությունը իրացնելիս, ներառյալ ողջամիտ 

հարմարեցումներ մերժելը.  

- ապահովում է, որ առողջության մասին ողջ տեղեկատվությունը և համաձայնության ձևերը լինեն ամբողջովին 

հասանելի և մշակույթին համապատասխանող.  

- բուժաշխատողներից պահանջում է առողջության մասին որոշումներ կայացնելիս գործել նախապես ստացված 

հրահանգների, լիազորագրերի և որոշումների կայացման համար աջակցության այլ ձևերի համաձայնiv:  

15/17.6 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին գործող օրենսդրությունը պաշտպանումv և արգելում է 

բժշկական փորձերը, ներառյալ փորձարկման շրջանում գտնվող և ոչ բավարար փորձարկված դեղամիջոցները և 

բուժման մեթոդներն առանց խնդրո առարկա անձի տեղեկացված և ազատ համաձայնությանvi: 

15/17.7 Օրենքով սահմանված պահանջ` հավաքել և տարաբաժանել տվյալներ` ըստ տարիքի, սեռի և 

կալանավորման հիմքերի, այն հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին, ովքեր ազատազրկվել են 

բուժհաստատություններում, որտեղ կարող է տեղի ունենալ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ազատազրկում: 

15/17.8 Ընդունել բարեվարքության 

կանոններ իրավապահ մարմինների 

համար, ներառել բարեվարքության 

կանոնները ձերբակալված, կալանավորված 

և բանտարկված անձանց հարցաքննության 

ժամանակ, դրանցում ընդգրկելով հստակ 

ուղեցույց հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց և նրանց իրավունքների մասին, 

ներառյալ արդարադատության 

հասանելիության ընթացքում 

ընթացակարգային հարմարեցումներ և 

կալանավայրում ողջամիտ հարմարեցում 

տրամադրելու պարտավորությունը:  

15/17.9 Ընդունել կանոնակարգեր և 

արձանագրություններ, որոնցով 

15/17.12 Ընդունել օրենսդրական պահանջ, 

որով հաշվի է առնվում հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների աճող 

կարողությունները և իրենց ինքնությունը 

պահպանելու նրանց իրավունքը այնպիսի 

որոշումներ կայացնելիս, որոնք ազդում են 

նրանց վրա և առնչվում են բժշկական ու 

հարակից միջամտություններին և 

բուժմանըviii: (7.5 ցուցանիշ):  

15/17.13 Ընդունել հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց, մասնավորապես, 

հաշմանդամություն ունեցող կանանց և 

աղջիկների սեռական ու 

վերարտադրողական իրավունքները 

հարգելու մասին արձանագրություն, 

15/17.14 Ընդունել 

արձանագրություննե

ր, որոնք 

կանխարգելում են 

բժշկական փորձերը, 

որոնցում 

ներգրավված են 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձինք` 

առանց նրանց 

տեղեկացված և 

ազատ 

համաձայնության: 
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առաջնորդվելու են անկախ մարմինները 

(ինչպիսիք են ազգային կանխարգելիչ 

մեխանիզմները (National Preventive 

Mechanisms)) ոստիկանական խցերը, 

կալանավայրերը և բանտերը ստուգելիս, 

որոնցում հստակորեն ընդգրկված են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ազատազրկման վայրերըvii:  

15/17.10 Ընդունել հասանելիության 

պարտադիր չափանիշներ, որոնք կիրառելի 

են բանտերում և կալանավորման այլ 

վայրերում: (14.9 ցուցանիշ) 

15/17.11 Օրենքով սահմանված դրույթ, որն 

ապահովում է ողջամիտ հարմարեցում 

տրամադրելու պարտավորություն 

ազատազրկված հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար (օրինակ՝ բանտեր 

հաշմանդամների համար): (14.10 ցուցանիշ) 

ներառյալ իրենց պտղաբերությունը 

պահպանելու իրավունքը, և տրամադրել 

հարակից տեղեկատվություն և 

ծառայություններ:  

Գործընթա

ց 
15/17.15 Իրավապահ մարմինների 

պաշտոնատար անձանց թվաքանակը և 

համամասնությունը (ներառյալ 

ոստիկանությունը, զինվորականությունը, 

ազատազրկման անձնակազմը), ովքեր 

վերապատրաստվել են ուժի համաչափ 

օգտագործման, ձերբակալման, կալանքի, 

հարցաքննության կամ պատժի վարքագծի 

կանոնների վերաբերյալ` կապված 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների հետ, ներառյալ 

ընթացակարգային և ողջամիտ 

հարմարեցումների տրամադրումը և 

15/17.16 Առողջապահության ոլորտի աշխատողների և 

առողջապահական, հոգեբուժական, հոգեկան առողջության, 

սոցիալական խնամքի և հաստատությունների ծառայությունների 

և անձնակազմի թվաքանակը և մասնաբաժինը, ովքեր 

վերապատրաստվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

անվճար և տեղեկացված համաձայնության հիման վրա բուժումն 

ընդունելու կամ մերժելու իրավունքի հարցերով, ինչպես նաև 

որոշումների կայացմանն օժանդակելու նպատակով՝ անձի 

ցանկությամբ և կամ նախասիրություններին համապատասխան 

աջակցությունից օգտվելու և (կամ) հարմարեցումներ 

տրամադրվելու հարցերի շուրջ: 
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փաստացի կամ ենթադրյալ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կողմից կամ նրանց նկատմամբ հնարավոր 

բռնության նվազեցումը: 

15/17.17 Իրազեկվածության բարձրացման արշավներ և գործողություններ` խթանելու և տեղեկացնելու 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքներին և հասարակության լայն շերտերին` 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց խոշտանգումներից և դաժան վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքի և 

նրանց ֆիզիկական և մտավոր անձեռնմխելիության մասին, ներառյալ առանց համաձայնության բժշկական 

միջամտությունների՝ որպես արգելված պրակտիկայի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը:  

15/17.18 Կանխարգելման ազգային մեխանիզմին(ներին) կամ այլ անկախ մարմինների հատկացված բյուջե՝ 

կալանավայրերի մշտադիտարկման գործողություններ ձեռնարկելու համար, որտեղ տեղի է ունենում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատազրկում, և ամրապնդել նրանց կարողությունները՝ իրացնելու 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հետ կապված իրենց մանդատը:  

15/17.19 Խորհրդատվական գործընթացներ, որոնք ապահովել են խոշտանգումների, դաժան վերաբերմունքի 

կանխարգելման, ինչպես նաև խոշտանգումների կանխարգելմանը և առանց համաձայնության 

միջամտություններին ուղղված օրենքների, կանոնակարգերի, քաղաքականությունների և ծրագրերի 

նախագծման, իրականացման և վերահսկման գործընթացում հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց 

ներկայացնող կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավվածությունը, այդ թվում՝ Խոշտանգումների դեմ 

կոնվենցիայի Կամընտիր արձանագրությունը կյանքի կոչելու համարix:  

15/17.20 Ստացված բողոքների համամասնությունը՝ խոշտանգումների, վատ վերաբերմունքի, առանց 

համաձայնության միջամտությունների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ֆիզիկական և մտավոր 

անձեռնմխելիության իրավունքի այլ խախտումների վերաբերյալ, որոնք հետաքննվել և դատապարտվել են բողոք 

ներկայացնողի օգտին և վերջիններիս համամասնությունը այն խախտումների հետ, որոնք կատարվել են 

կառավարության և (կամ) պատկան մարմինների կողմից (օրինակ՝ մասնավոր դպրոց)՝ յուրաքանչյուրը 

տարաբաժանված ըստ մեխանիզմի: 
Արդյունք 15/17.21 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց նկատմամբ խոշտանգումների և 

դաժան վերաբերմունքի դեպքերի թիվը, 

ներառյալ կալանավայրում ողջամիտ 

հարմարեցումների տրամադրումը մերժելը: 

15/17.22 Հաշմանդամություն ունեցող՝ 

15/17.24 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց նկատմամբ խոշտանգումների և 

դաժան վերաբերմունքի դեպքերիx 

քանակը՝ առանց համաձայնության 

բուժման միջոցով, ներառյալ 

հոգեբուժական միջամտությունը՝ ըստ 

15/17.25 Բժշկական 

փորձերի ենթարկված 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

թվաքանակը և 

համամասնությունը, 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Օրենսդրությունում պետք է ընդգրկել խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի բոլոր տեսակները, ներառյալ նորմալ դարձած 

գործելակերպերը, որոնք խախտում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց ֆիզիկական ու մտավոր անձեռնմխելիությունը, ներառելով, բայց 

չսահմանափակվելով, հաշմանդամություն ունեցող չափահասների և երեխաների նկատմամբ հարկադրանքի գործելակերպերի բոլոր ձևերը, այդ 

թվում քիմիական և մեխանիկական սահմանափակումները, ցանցապատ մահճակալների օգտագործումը, մեկուսացումը, առանձնացումը, 

մեկուսախուցը, ինտրուզիվ և անշրջելի բուժումները, ինչպիսիք են՝ կանանց սեռական օրգանների խեղումը, հարկադիր ամլացումը (ներառյալ 

քիմիական և վիրահատական ամորձատումը), հղիության հարկադրված ընդհատումը, հարկադիր հակաբեղմնավորումը, էլեկտրաշոկային 

թերապիան, դեղամիջոցների առանց համաձայնության կիրառումը, հոգեվիրաբուժությունը, սնդիկով թունազերծման փորձարարական 

բուժումները, վարքագծային կտրուկ փոփոխությունների սխեմաները և աուտիզմով տառապող երեխաներին կապելը, կոնդուկտիվ ուսուցումը 

ուղեղային կաթվածով երեխաների համար, և վերջույթների երկարացումը հասակի աճի սահմանափակում ունեցող երեխաների համար, շտկող 

վիրահատությունները հաշմանդամություն ունեցող ինտերսեքս անձանց համար:  
ii Այս ցուցանիշի համատեքստում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ կապված «հաստատությունների» հայեցակարգի մանրամասների 

համար տե՛ս Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 5 Ընդհանուր մեկնաբանության 19-րդ հոդվածի 16(գ) 

կետի վերջին մասում: Տե՛ս նաև 7-րդ հոդվածի 7.4 ցուցանիշը, որի ծանոթագրության մեջ ընդգրկված է այն բուժումների և միջամտությունների 

ավելի մանրամասն ցուցակը, որոնց արդյունավետությունը պարզ չէ, կամ որոնք համարվում են հակասական, և որոնցից պետք է պաշտպանել 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին:  
iii Տե՛ս նաև 25.7-րդ ցուցանիշը:  

խոշտանգումների կամ վատ 

վերաբերմունքի զոհերի թիվը և 

համամասնությունը, որոնք ստացել են 

տարվա ընթացքում փոխհատուցում, 

վերականգնում և աջակցություն: 

15/17.23 Նախորդ ամսվա ընթացքում 

խնամատարների կողմից ֆիզիկական 

պատիժ և (կամ) հոգեբանական ագրեսիա 

զգացած 1-17 տարեկան երեխաների 

համամասնությունը` ըստ տարիքային 

տարբերակման (ԿԶՆ 16.2.1 ցուցանիշ) և 

հաշմանդամության: 

սեռի, տարիքային հաշմանդամության, 

խախտման ենթատեքստի և 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

մասնաբաժնի, որոնք տարվա ընթացքում 

ստացել են փոխհատուցում, 

վերականգնում և աջակցություն:  

որոնք ստացել են 

տարվա ընթացքում 

փոխհատուցում, 

վերականգնում և 

աջակցություն: 
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iv Բուժաշխատողները պետք է ուղղակիորեն դիմեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց` նրանց առողջությունը քննարկելու և անհատական 

տեղեկացված և ազատ համաձայնությունը ստանալու համար, միևնույն ժամանակ հարգելով նրանց կողմից ընտրված աջակցողների 

ներգրավվածությունը: Նախապես տրված հանձնարարականները և լիազորագրերը պետք է ընդունել որպես աջակցության միջոցներ նրանց 

իրավունակությունը իրացնելու համար: Այն դեպքերի համար, երբ հակառակ զգալի ջանքերի, պարզ է դառնում, որ անհնարին է հասկանալ անձի 

կամքը, պետք է լինեն գործող արձանագրություններ, որոնցով որոշվելու են ապացույցի վրա հիմնված անձի կամքի և նախընտրությունների 

լավագույն մեկնաբանությունը (ներառյալ «նախկինում դրսևորված նախընտրությունների, արժեքների, մոտեցումների, նկարագրությունների և 

գործողությունների դիտարկումը, հաշվի առնելով խնդրո առարկա անձի վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցությունը, A/HRC/37/56, կետ 31), և ենթակա 

են շտկման, եթե հետագայում անձը արտահայտում է իր կամքը կամ կայացնում է որոշում (անկախ նրանից, դա տեղի է ունեցել աջակցության 

միջոցառումների՞ միջոցով, թե՞ ոչ):  
v Հատուկ ուշադրություն դարձնելով հոգեսոցիալական հաշմանդամություն և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց: 
vi Դրանում պարունակվում են դրույթներ, որոնք չեղարկում են բժշկական փորձերի թույլտվության համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

անունից իրավական խնամակալների, դատարանների կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխարեն որոշում կայացնող անձանց կողմից 

համաձայնություն տալը (հակասում է Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի) կամ նման փորձերի թույլտվությունը հանրային հսկողության խորհուրդների 

կողմից` ի շահ երրորդ կողմի հիմնավորմամբ:  
vii Դրանում ընդգրկվում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և չափահասների համար հոգեբուժական ստացիոնար բաժինները կամ 

հաստատությունները, տուն-ինտերնատներներ (ներառյալ փոքր խմբերի համար տները), կրոնական ճամբարները, մանկատները և ցանկացած այլ 

պետական կամ մասնավոր բուժհաստատություններ), միգրանտների մեկուսացման կենտրոնները և այլն, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող 

անձինք կարող են զրկվել ազատությունից:  
viii Մասնավորապես, այն բուժումների և միջամտությունների առումով, որոնց արդյունավետությունը պարզ չէ կամ որոնք համարվում են 

հակասական և որոնք ինվազիվ են և անշրջելի: Օրինակ՝ հոգեմետ դեղամիջոցների կիրառումը, ներառյալ նեյրոլեպտիկները, սնդիկով 

թունազերծման փորձարարական բուժումները, հասակի աճը սահմանափակող թերապիան, ամլացումը, վարքագծային կտրուկ 

փոփոխությունների սխեմաները, ինչպիսիք են՝ էլեկտրաշոկերը և աուտիզմով տառապող երեխաներին կապելը, կոնդուկտիվ ուսուցումը ուղեղային 

կաթվածով երեխաների համար, վերջույթների երկարացումը հասակի աճի սահմանափակում ունեցող երեխաների համար և այլն: 
ix Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել որոշումների կայացման գործընթացին հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավելու համար 

պետական մարմինների ձեռնարկած կոնկրետ գործողությունները` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում 

են հաշմանդամություն ունեցող անձանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 Ընդհանուր մեկնաբանության, ի թիվս մասնակցության այլ մեթոդների և մեխանիզմների, նաև՝ 

խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդատվական հարցումները, օրենսդրության նախագծերի և 

քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչերը: Այս առումով պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդատվական գործընթացները լինեն թափանցիկ և մատչելի. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չսահմանափակեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չներկայացնեն կամ թույլ չտան հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածությունը. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
x «Խախտման ենթատեքստը» վերաբերում է այն տեղին և (կամ) ինստիտուցիոնալ ենթատեքստին, որտեղ կատարվել է խախտումը, օրինակ՝ բանտ, 

հարկադիր ընդունելություն հոգեբուժական հաստատություն, բնակելի հաստատություններ, մասնավոր հիվանդանոցներ և այլն: 
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Հոդված 16 – Բռնությունից, շահագործումից և չարաշահումներից զերծ լինելու նկարագրական ցուցիչներ 

Հատկանիշներ/ 

Ցուցանիշներ 

Ընտանեկան բռնություն Բռնությունը հանրային և մասնավոր 

կառույցներում  

Բռնությունը 

համայնքում՝ ներառյալ 

վնասակար 

գործելակերպը 

Թրաֆիքինգ 

Իրավական 

դաշտ 

16.1 Բռնության և շահագործման բոլոր ձևերը քրեականացնող, պաշտպանող և կանխարգելող օրենսդրությունը 

ներառական է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանցi համար՝ հանցագործների համար պատժամիջոցներով և 

զոհերի արդյունավետ պաշտպանության միջոցներով: 

16.2 Օրենսդրության մեջ չկա որևէ դրույթ, որը թույլ չի տալիս բացառել ամեն տեսակի չհամաձայնեցված 

պրակտիկայի քրեականացումը՝ ներառյալ այն գործողությունները, որոնք հիմնված են իրավունակության 

սահմանափակման / մերժման կամ տուժողի փաստացի կամ ենթադրյալ ֆունկցիոնալ խանգարման և / կամ 

երրորդ կողմի կողմից գերակա շահի որոշման վրա:  

16.3 Բռնության, չարաշահման և շահագործման բոլոր ձևերի կանխման, հայտնաբերման և դրանց դեմ պայքարի 

ազգային պլանի/քաղաքականության ընդունում` հստակ հղում է կատարում նաև հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց՝ թիրախավորելով կանանց, երեխաներին և տարեցներին և բոլոր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց հատուկ կարիքներին, ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր կառույցներում.ii:  

16.4 Բռնության, չարաշահման և շահագործման զոհերի բուժման, վերականգնման և սոցիալական 

վերաինտեգրման համար ընդունված ծրագրերը՝ ներառյալ վրեժխնդրությունից պաշտպանող այնպիսի աջակցող 

ծառայություններ, ինչպիսիք են ապաստարանն ու տուն-ինտերնատը, ներառական են նաև հաշմանդամություն 

ունեցող անձանցiii համար, հաշվի են առել նրանց մշակութային առանձնահատկությունը և զերծ են 

խտրականությունից:  

16.5 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում բռնության, չարաշահման և շահագործման հետ կապված 

բողոքների, հետաքննությունների և դատավճիռների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման օրենսդրական 

պահանջ` տարբերակված ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, բռնության ձևի, չարաշահման և շահագործման: 
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16.6 Գործող 

օրենսդրությունը 

քրեականացրել է 

բռնաբարությունը և 

հարկադիր 

ամուսնությունը, ինչպես 

նաև վերացրել է առանց 

երկու կողմերի 

համաձայնության 

ամուսնությունների 

քրեականացման հետ 

կապված  ամեն տեսակի 

բացառությունները: 

16.7 Միջոցներ են ձեռնարկված՝ 

պաշտպանելու 

հաստատություններում և տուն-

ինտերնատներում դեռևս բնակվող 

հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաներին և մեծահասակներին 

բռնության, չարաշահման, 

շահագործման, անտեսման և 

բռնության այլ ձևերիցiv: 

16.8 Նշանակված է 

լիազորություններով օժտված անկախ 

մարմին՝ հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց սպասարկող բոլոր պետական 

և մասնավոր հաստատությունների և 

ծրագրերի պարբերական մոնիտորինգ 

և ստուգումներ իրականացնելու 

համար և իրավասու է օրենքով 

սահմանված կարգով իրավական 

գործընթացներ նախաձեռնել՝ 

ներառյալ բռնության կանխարգելումն 

ու դրա դեմ պայքարը: 

16.9 Պետական և մասնավոր 

հաստատություններում ողջամիտ 

հարմարեցումների տրամադրման 

մերժումը օրենքով  ճանաչվում է 

որպես հաշմանդամության հիմքով 

խտրականություն և անհատի մտավոր 

և (կամ) ֆիզիկական 

ամբողջականության և 

արժանապատվության ոտնահարումv: 

16.10 

Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանցvi 

նկատմամբ սովորական 

դարձած վնասակար 

գործելակերպը 

քրեականացնող գործող 

օրենսդրություն: 

16.11 Խտրականության, 

թշնամանքի, բռնության 

և ատելության խոսքի 

դրդումն արգելող 

օրենսդրությունը, 

սահմանել է նաև դրանց 

հիմքերը, որը ներառում 

է նաև 

հաշմանդամությունը:  

16.12 Օրենքով 

սահմանված են 

դրույթներ, որոնք 

քրեականացնում 

են մարդկանց 

առևտուրնvii ու 

մարմնի մասերի 

վաճառքը և որոնք 

հստակ 

վերաբերում են 

նաև 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց: 

16.13 Մարդկանց 

ապօրինի վաճառքի 

(թրաֆիքինգի) 

ծրագրեը 

թիրախավորում են 

նաև 

հաշմանդամություն 

ունեցող 

երեխաներին և 

չափահասներին՝ 

կանխելու և 

պաշտպանելու 

նրանց 

թրաֆիքինգից և 

շահագործման 

դեպքերից՝ 

ներառյալ  

մուրացկանության 

դեպքերից:  
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Գործընթաց 16.14 Բռնության զոհերի ապաստարանների, կացարանների և փախստականների կենտրոնների տոկոսը, որոնք 

լիովին մատչելի են ֆիզիկական միջավայրի և հաղորդակցության տեսանկյունից՝ ըստ քաղաքի / մարզերի: 

16.15 Բռնության զոհերին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների և աջակցության տոկոսը, որոնք լիովին 

մատչելի են ֆիզիկական միջավայրի և հաղորդակցության տեսանկյունից՝ ըստ քաղաքի / մարզերի: 

16.16 Բռնության, չարաշահման և շահագործման զոհերի կողմից օգնություն և բողոքներ ստանալու համար մատչելի 

թեժ գծերի և հաշվետվողական մեխանիզմների գործարկում: 

16.17 Բնակչության համամասնությունը, ովքեր տարածքում միայնակ շրջելիս իրենց ապահով են զգում (SDG ցուցիչ 

16.1.4)՝ ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության: 

16.18 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուղղված բռնության, շահագործման և չարաշահման կանխարգելմանն ու 

արձագանքման, ներառյալ խորհրդատվությունների ու ծառայությունների մոնիթորինգին հատկացված և ծախսված 

բյուջեն:  

16.19 Իրավապահ և քրեական արդարադատության, կրթության և առողջապահական ծառայությունների և բռնության 

զոհերի սոցիալական ծառայությունների, այդ թվում`ապաստարանների և այլ կենտրոնների, թեժ գծերի և 

հաղորդման մեխանիզմների աշխատողների/ անձնակազմի թվաքանակը և համամասնությունը, ովքեր 

վերապատրաստում են անցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ բռնությունը, չարաշահումը և 

շահագործումը, ներառյալ` հաշմանդամության հիմքով խտրականության և կամքին հակառակ պարտադրանքը 

կանխելու, բացահայտելու, հետաքննելու և պատժելու թեմաներով, ինչպես նաև սահմանափակող կամ 

հարկադրանքի պրակտիկայի դեմ պայքարի հարցերով:viii  

16.20 Իրազեկության բարձրացման արշավներ և գործողություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ 

բռնությունը, չարաշահումը, շահագործումը և վնասակար պրակտիկան արմատախիլ անելու համար, ներառյալ 

բացասական կարծրատիպերի դեմ պայքարը, ինչպես նաև տեղեկատվություն և ծրագրեր տրամադրել 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրենց իրավունքների մասին կրթելու, պաշտպանություն, օգնություն 

ստանալու համար արդարադատության մատչելիության ոլորտում ծառայությունների և աջակցության մասին, 

ներառյալ դպրոցական ուսումնական ծրագրերում և մարդու իրավունքների կրթության ծրագրերում դրանց 

ինտեգրումը:ix  

16.21 Բնակչության այն մասը, ովքեր կարծում են, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ բռնությունը 

կամ շահագործումը ընդունելի է կամ հանդուրժելի: 

16.22 Խորհրդատվական գործընթացներ են ձեռնարկվել` ապահովելու համար հաշմանդամություն ունեցող բոլոր 

անձանց, հատկապես` հաշմանդամություն ունեցող կանանց՝ իրենց ներկայացուցչական կազմակերպությունների 

միջոցով, բռնության, չարաշահման և շահագործման հետ կապված օրենքների, կանոնակարգերի, 

քաղաքականությունների և ծրագրերի մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի գործընթացում ակտիվ 

մասնակցությունը:x 

16.23 Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բռնության զոհերի համամասնությունը, ովքեր իրենց զոհ լինելու մասին 

զեկուցել են իրավասու մարմիններին և հակամարտությունների կարգավորման պաշտոնապես ճանաչված այլ 
մեխանիզմներին (SDG ցուցիչ 16.3.1), բաժանված 
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ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության:



16.24 Ստացված բողոքների համամասնությունը՝ կապված հետաքննված և դատված հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց բռնության, չարաշահման և շահագործման հետ: Բողոքողի օգտին գտնվածների համամասնությունը և 

վերջիններիս համամասնությունը, որոնք կատարվել են կառավարության և (կամ) հերթապահի կողմից: 

Յուրաքանչյուրը տարանջատված է ըստ մեխանիզմի:  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բռնության, 

չարաշահման և շահագործման վերաբերյալ ստացված, հետաքննված և լուծված բողոքների համամասնությունը 

բողոքողի օգտին որոշումների նկատմամբ և վերջիններիս համամասնությունը, որոնք կատարվել են 

կառավարության և (կամ) պատկան մարմնի կողմից՝ յուրաքանչյուրը տարբերակված ըստ մեխանիզմի: 

Արդյունք 16.25 Նախորդ 12 ամիսներին ֆիզիկական, հոգեբանական կամ սեռական բռնության ենթարկված բնակչության 

համամասնությունը (SDG ցուցիչ 16.1.3)` ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

16.26 18-29 տարեկան երիտասարդ կանանց և տղամարդկանց համամասնությունը, ովքեր սեռական բռնություն են 

ունեցել մինչև 18 տարեկան (SDG ցուցիչ 16.2.3)` ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

16.27 Այն կանանց և 

աղջիկների 

համամասնությունը, 

ովքեր երբևէ ունեցել 

են զուգընկերներ, 

ովքեր նախորդ 12 

ամիսների 

ընթացքում ունեցել 

են ներկա կամ 

նախկին մտերիմ 

զուգընկերոջ կողմից 

ֆիզիկական, 

սեռական կամ 

հոգեբանական 

բռնության, 

չարաշահումներ 

կամ շահագործում՝ 

ըստ տարիքի  

(Հիմնված SDG 

ցուցիչի 5.2.1.) և 

հաշմանդամության 

վրա: 

16.28 Կանանց և աղջիկների համամասնությունը, որոնք նախորդ 12 ամիսներին սեռական 

բռնության են ենթարկվել ոչ իրենց զուգընկերների կողմից, տարբերակված ըստ տարիքի, 

գտնվելու վայրի (ելնելով SDG ցուցիչ 5.2.2) և հաշմանդամության տեսակի: 

16.29 Պետական և մասնավոր 

հաստատություններում շահագործման, 

բռնության, չարաշահման և 

շահագործման դեպքերի քանակը,xi՝ ըստ 

տարիքային խմբի և հաշմանդամության: 

16.32 Ամուսնացած կամ 

զուգընկերոջ հետ 

համատեղ ապրող մինչև 

15-18 տարեկան կանանց 

համամասնությունը 

(հիմնված SDG 5.3.1 

ցուցանիշի վրա) ըստ 

հաշմանդամության: 

16.33 Աղջիկների և 

կանանց 

համամասնությունը, 

որոնք ենթարկվել են 

կանանցի սեռական 

օրգանների խեղման / 

հատման` ըստ տարիքի 

(ելնելով SDG 5.3.2 

ցուցանիշից) և 

հաշմանդամության: 

16.34 Մարդկանց 

թրաֆիքինգի 

զոհերի թիվը 100000 

բնակչի հաշվով՝ 

ըստ սեռի, տարիքի, 

շահագործման ձևի 

(SDG ցուցիչ 16.2.2) և 

հաշմանդամության: 

16.30 Անցած ամսվա ընթացքում խնամատարների կողմից 
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ֆիզիկական պատժամիջոց և (կամ) հոգեբանական ագրեսիա 

զգացած 1-17 տարեկան երեխաների համամասնությունըxii (SDG 

ցուցիչ 16.2.1) ըստ սեռի և հաշմանդամության: 

16.31 Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում ֆիզիկական կամ սեռական ոտնձգությունների զոհ 

դարձած անձանց համամասնությունը՝ ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության կարգի և 

դեպքի վայրի (SDG ցուցիչ 11.7.2) 

Հավելված 

i Ներառյալ բռնաբարությունը, ընտանեկան, մտերիմ գործընկերոջ կողմից բռնությունը, թրաֆիքինգը, վնասակար գործելակերպերը՝ ներառյալ երեխաներն ու 

հարկադիր ամուսնությունը, կանանց սեռական խեղումը, կախարդության մեղադրանքները, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատազրկումը և թաքցնելը, 

չհամաձայնեցված բուժումը, ներառյալ չհամաձայնեցված հոգեբուժական միջամտությունները, հաշմանդամության հետ կապված այլ կոնկրետ չհամաձայնեցված 

բժշկական կամ սոցիալական միջամտությունները, հարկադիր աբորտը, հարկադիր հակաբեղմնավորիչ միջոցները և ֆիզիկական, հոգեբանական, տնտեսական և 

սեռական բռնությունները՝  հատուկ ուշադրություն ցուցաբերելով հաշմանդամություն ունեցող թիրախային հետևյալ խմբերի նկատմամբ. կանայք, երեխաներ, 

տարեցներ, սեռական տարբեր կողմնորոշումով և գենդերային ինքնությամբ անձինք, մշակութային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, բնիկներ և այլն, 

հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հատուկ տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձինք և այլն: 

ii Օրինակ ՝ տուն, դպրոց, գիշերօթիկ դպրոցներ, համայնքային կառույցներ, սոցիալական խնամքի հաստատություններ (օրինակ ՝ մանկատներ և տուն-ինտերնատներ), 

առողջապահական հաստատություններ (օրինակ ՝ հոգեբուժարաններ), ծերանոցներ, աղոթատներ, բանտեր, աշխատանքային միջավայր և այլն: 
iii առանձնահատուկ միջոցառումներ կանանց, երեխաների և տարեցների համար:   
iv ՛՛հաստատությունները՛՛ ներառում են ինչպես ժամանակավոր, այնպես էլ կարճաժամկետ բնույթի հաստատությունները, ինչպիսիք են՝ հոգեբուժական 

բաժանմունքները և երկարաժամկետ տուն-ինտերնատները: 
v Օրինակ ՝ բանտախցում ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրման մերժումը, որը կարող է հանգեցնել կալանավայրի այնպիսի անբարենպաստ պայմանների, 

որոնք, այլոց հետ հավասար հիմունքներով, անհամատեղելի են ֆիզիկական և մտավոր ամբողջականության իրավունքի հետ:  
vi Օրինակ՝ երեխաների և հարկադիր ամուսնությունները, կանանց սեռական օրգանների խեղումը, կախարդության մեղադրանքները, հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ազատազրկումն ու թաքցնելը, ոչ փոխադարձ համաձայնությամբ բուժումը, ներառյալ ոչ փոխադարձ համաձայնությամբ հոգեբուժական միջամտությունները, 

հարկադիր աբորտը, հարկադիր հակաբեղմնավորումը: Տես՝ Joint general recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women/general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices for further criteria in determining harmful practices (paras. 15-16). 
vii Ընդհանուր ուղենիշի համար տես նաև՝ UNODC and UNGIFT, Model Law against Trafficking in Persons. 

viii Դասընթացը պետք է ներառի նաև. 

- -հաշմանդամության նկատմամբ մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցումը. 

- - հաղորդակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ, այդ թվում `այլընտրանքային միջոցների և հաղորդակցության եղանակների վերաբերյալ. 

- - ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրման պարտավորությունը: 
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ix Մասնավորապես կանանց, երեխաների և տարեցների, հոգեբանական սոցիալական հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց, 

ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ-ով ապրող և ալբինիզմ ունեցող անձանց համար: 
x Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների կողմից ձեռնարկված կոնկրետ գործողությունները` որոշումների կայացման գործընթացում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավելու համար` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են նրանց վրա` CRPD- ի 4.3 

հոդվածին և CRPD կոմիտեի 7-րդ ընդհանուր մեկնաբանությանը, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց 

խորհրդատվական հարցումները, օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչեր, ի թիվս այլ մեթոդների և 

մեխանիզմների մասնակցության: Այս առումով պետությունը պետք է 

- - ապահովի, որ խորհրդատվական գործընթացները թափանցիկ և մատչելի լինեն. 

- - ապահովի համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- - չսահմանափակի տեղեկատվությունը, պայմանավորի կամ թույլ չտա հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններին ազատորեն 

արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- -ընդգրկի ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- - ապահովի վաղ և շարունակական ներգրավվածությունը. 

- - հոգա մասնակիցների հետ կապված ծախսերը 
xi Ներառյալ դպրոցները, առողջապահությունը, սոցիալական ծառայությունները, բանտերը և այլ հաստատություններ: 
xii Սա կարող է ներառել առողջապահական ծառայություններ մատուցող, կրթական ծառայություններ և այլն: 
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Հոդված 18. Տեղաշարժվելու ազատության և քաղաքացիության նկարագրական ցուցանիշների ցուցակ 

Մյուսներին հավասար հիմունքներով ազատ տեղաշարժվելու, իրենց բնակության վայրը և 

քաղաքացիությունն ազատ ընտրելու  
Ցուցանիշ Տեղաշարժվելու 

ազատություն 

Քաղաքացիության 

իրավունք  

Նույնականացում և 

փաստաթղթավորում 

Ծննդյան գրանցում 

Իրավական 

դաշտ 
18.1 Գործող 

օրենսդրությունը՝ 

- ապահովում է 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց երկիր 

մուտք գործելու կամ 

երկրից դուրս գալու 

իրավունքները` մյուսների 

հետ հավասար 

հիմունքներով.  

-  ապահովում է, որ երկիր 

մուտք գործելու կամ 

երկրից դուրս գալու 

իրավասության 

չափանիշները բացառեն 

հաշմանդամության 

հիմքով 

խտրականությունը. 

- երկիր մուտքի և ելքի 

ընթացակարգերով և 

հարակից 

կարգավորումներով 

ապահովում է ողջամիտ 

հարմարեցումների 

տրամադրումը:  

18.2 Գործող 

օրենսդրությունը՝ 

- հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար, 

մյուսների հետ 

հավասար 

հիմունքներով, 

ապահովում է երկրի 

քաղաքացիություն 

ստանալու իրավունքը, 

ինչպես նաև՝ 

հաշմանդամության 

հիմքով 

քաղաքացիությունից 

չզրկվելը.  

- ապահովում է 

հպատակագրման 

ընթացակարգերի 

մատչելիությունը 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար.  

- ապահովում է ողջամիտ 

հարմարեցումների 

տրամադրումը 

հպատակագրման և 

քաղաքացիության

 

18.3 Գործող 

օրենսդրությունը՝  

- հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար 

ապահովում է մատչելի և 

հասանելի 

ընթացակարգեր 

նույնականացման 

փաստաթղթեր ձեռք 

բերելու համարi, 

նույնականացման 

փաստաթղթերի 

ձեռքբերման բոլոր 

ընթացակարգերում 

ապահովում է ողջամիտ 

հարմարեցումների 

տրամադրումը: 

18.4 Գործող 

օրենսդրությունը՝ 

- բոլոր երեխաների 

համար ապահովում է 

համընդհանուր անվճար 

գրանցում` նրանց 

ծնվելուց անմիջապես 

հետոii. 

- ֆոնդեր են հատկացվում 

ծննդյան համընդհանուր, 

անվճար և ժամանակին 

գրանցումն ապահովելու 

համար.  

-  օրենքով սահմանված 

պարտավորություն` 

տարանջատելու ծննդյան 

գրանցման տվյալները` 

ըստ սեռի, 

հաշմանդամության, 

բնակության վայրի և 

ծնողների միգրանտի 

կարգավիճակի: 
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շնորհման բոլոր 

ընթացակարգերում և 

վարույթներում:  

18.5 Օրենսդրության մեջ որևէ դրույթ՝ հաշմանդամության հիմքով, չի 

սահմանափակում ազատ տեղաշարժվելու, քաղաքացիություն և նույնականացման 

փաստաթուղթ ստանալու իրավունքը, ինչպես նաև միգրանտների համար 

սահմանված ծառայությունների ծավալները:  
Գործընթաց 18.6 Բնակության, հպատակագրման/քաղաքացիության հետ կապված 

ընթացակարգերի և գործընթացների և անձը հաստատող փաստաթղթեր ձեռք 

բերելու հետ կապված հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից ողջամիտ 

հարմարեցումների տրամադրման համար ներկայացված և բավարարված 

դիմումների քանակը և նրանց համամասնությունը: 

18.7 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ 

վերապատրաստված մասնագետներիiii և անձնակազմի թվաքանակը և 

համամասնությունըiv:  

18.8 Ձեռնարկված խորհրդակցություններ՝ ապահովելու հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց, նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով, ակտիվ 

մասնակցությունը միգրացիայի, հպատակագրման / քաղաքացիության, ինչպես 

նաև անձը հաստատող փաստաթղթերի և հարակից ընթացակարգերի հետ 

կապված օրենքների, քաղաքականությունների և ընթացակարգերի մշակման, 

իրականացման և վերահսկման գործընթացումv:  

18.9 Մուտքի, ելքի, կացության, քաղաքացիության, ապաստանի կամ 

փախստականի կարգավիճակ տալու կամ մերժելու մասին որոշումների քանակը և 

համամասնությունը կամ անձը հաստատող փաստաթղթեր տրամադրելը՝ 

տարանջատված ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, էթնիկ 

պատկանելության, ծագման երկրի և, եթե կիրառելի է, մերժման հիմքերի: 

18.10 Տեղաշարժվելու ազատության իրավունքի կամ քաղաքացիության իրավունքի 

18.11 Բնակչության 

համամասնությունը բոլոր 

քաղաքային և գյուղական 

համայնքներում և 

փախստականների 

ճամբարներում՝ 

տեղական գրանցման 

հնարավորություններովvi:  

18.12 Քաղաքացիական 

կացության ակտերը 

գրանցողների և 

պետական 

հաստատություններիvii 

աշխատողների համար 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց ծննդյան 

գրանցման հարցերով 

վերապատրաստումներviii 

և այդպիսի 

վերապատրաստում 
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վերաբերյալ ստացված բողոքների տոկոսը, որը պարունակում է 

հաշմանդամության հիմքով խտրականության մասին հաղորդում և/կամ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավման մասին, որոնք ուսումնասիրվել 

և լուծվել են, դրանց համամասնությունը դիմողի օգտին կայացրած որոշումների 

հետ ու վերջիններիս մեջ այն մասնաբաժինը, որոնք կատարվել են 

կառավարության և (կամ) պաշտոնատար անձի կողմից՝ տարբերակված ըստ 

մեխանիզմների: 

անցած աշխատակիցների 

համամասնությունը: 

18.13 Ծննդյան գրանցման 

վերաբերյալ ազգային 

քարոզարշավները 

մշակվում են 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

ներկայացնող 

կազմակերպությունների 

ակտիվ ներգրավմամբix՝ 

ուղղված ընտանիքներին, 

համայնքներին, 

կրոնական խմբերին և 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններին: 

Արդյունք 18.14  Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

թվաքանակը և 

համամասնությունը մյուս 

անձանց հետ, ովքեր 

տարեկան կտրվածքով 

կացության իրավունք են 

խնդրել և ստացել են 

կացության  իրավունք՝ 

ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 

18.15 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

թվաքանակը և 

համամասնությունը 

մյուս այլ անձանց 

ընդհանուր 

թվաքանակում, ովքեր 

տարեկան կտրվածքով 

դիմել և ստացել են 

պետության 

քաղաքացիություն՝ ըստ 

18.17 Անձը հաստատող 

առնվազն մեկ 

փաստաթուղթ ունեցող 

անձանց 

համամասնությունը` 

տարանջատված ըստ 

սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 

18.18 Այն անձանց 

համամասնությունը, 

որոնց ծնունդը գրանցվել 

է` տարանջատված ըստ 

սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 

18.19 Մինչև 5 տարեկան 

երեխաների 

համամասնությունը, 

որոնց ծնունդը գրանցվել է 

քաղաքացիական 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Հատկապես շեշտը դնելով փոքրամասնություն կազմող խմբերի հաշմանդամություն ունեցող այն անձանց վրա, որոնք բնակվում են գյուղական 

վայրերում և կամ գտնվում են հաստատություններում:  
ii  Ներառյալ գյուղական վայրերում և փախստականների ճամբարներում ծնված երեխաները:  
iii  Մասնավորապես, փախստական և տեղահանված անձանց ճամբարներում իրավապահ մարմինների և սահմանային վերահսկողության 

պատասխանատուները, դատական համակարգը, սոցիալական և բժշկական ծառայությունները և հումանիտար կազմակերպությունները: 
iv  Դասընթացը պետք է ներառի նաև մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցում հաշմանդամությանը, խտրականության արգելքը և ողջամիտ 

հարմարեցումների ապահովումը, համընդհանուր դիզայնը, մատչելիությունը (ներառյալ մատչելի տեղեկատվությունն ու հաղորդակցությունը): 
v Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած հատուկ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավելու համար, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են նրանց վրա` համաձայն 

Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 Ընդհանուր 

հանձնարարականի, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց հարցումները, օրենսդրության և 

քաղաքականության նախագծերի վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչերը և մասնակցության այլ մեթոդներ և մեխանիզմներ: Այս առումով 

պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն խորհրդատվական գործընթացների թափանցիկությունն ու մատչելիությունը. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չթաքցնեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չներկայացնեն և չխանգարեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններին 

ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

տարիքի, սեռի և 

հաշմանդամության: 

18.16 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

թվաքանակն ու 

համամասնությունը 

մյուս այլ անձանց 

ընդհանուր թվում, որոնք 

քաղաքացիություն 

չունեն, տարանջատված 

ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 

կացության ակտերի 

մարմնում, ըստ տարիքի 

(ԿԶՆ ցուցիչ 16.9.1), սեռի, 

հաշմանդամության, 

բնակության վայրի և 

տնային տնտեսության 

բարեկեցության 

քվինտիլի: 
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- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական մասնակցություն. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
vi Գրանցման մարմինները կարող են գտնվել հիվանդանոցներում, դպրոցներում և այլն, կամ կարող են լինել որպես շարժական գրանցման 

մարմիններ: Ցուցանիշը կենտրոնանում է այն բնակչության վրա, որն ունակ է մուտք գործել իրենց համայնքի նման հաստատություններ:  
vii  Ազգայինից տեղական մակարդակ, ներառյալ քաղաքապետարանները, սոցիալական ծառայությունները, կրթության և առողջապահության 

աշխատողները: 
viii  Մասնավորապես գյուղական վայրերում և բնիկների համայնքներում: 
ix Տեղական լեզուներով և բնիկների լեզուներով մատչելի և ներառյալ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար: 
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Հոդված 19. Անկախ ապրելու և համայնքում ներգրավված լինելու նկարագրական ցուցանիշներ 

Անկախ ապրելը և համայնքում ներգրավվելը 

Ցուցանիշ Անկախ ապրելու բնակության վայրի 

և կենսապայմանների ընտրություն*  

Աջակցության ծառայություններ** Հիմնական (ընդհանուր 

տիպի) ծառայությունների 

մատչելիությունը և կարիքի 

արձագանքման 

կարողություն*** 

Իրավական 

դաշտ 
19.1 Գործող օրենսդրությունը ճանաչում է հաշմանդամություն ունեցող բոլոր 

անձանց անկախ ապրելու և համայնքում ներգրավված լինելու իրավունքը` 

որպես պարտադիր կիրառելի իրավունք՝ ապահովելով նրանց անհատական 

ինքնուրույնությունը և իրենց կյանքի նկատմամբ հսկողությունը, անկախ 

ունեցած սահմանափակումների տեսակից, աստիճանից և պահանջվող 

աջակցության մակարդակիցi:  

19.2 Համապարփակ ազգային ռազմավարության և/կամ ծրագրի ընդունում` 

սույն իրավունքն իրացնելու ժամկետներով և չափելի նպատակներով՝ 

ներառելով բնակարանով ապահովելու հնարավոր տարբերակները և 

աջակցության ծառայություններըii: 

19.2.1 Ազգային ռազմավարության և/կամ ծրագրի ընդունում հաշմանդամություն 

ունեցող բոլոր երեխաների և չափահասների ապաինստիտուցիոնալացման 

համար` ելակետային ցուցանիշներով, ժամկետներով և չափելի 

նպատակներովiii: 

19.2.2 Որոշում է ընդունված կասեցնելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

հարկադիր ինստիտուցիոնալացման նոր դեպքերը:  

19.2.3 Որոշում է ընդունված կասեցնելու հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաներին հաստատություններում տեղավորելու նոր դեպքերը: (23.8 

ցուցանիշ):  

19.3 Օրենսդրական դրույթներ, որոնք, մյուսների հետ հավասար հիմունքներով, 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանում են իր բնակության վայրից 

հարկադիր վտարումից՝ բնակարանի սեփականության բոլոր ձևերի դեպքում 

(սեփականություն, պաշտոնական վարձակալության պայմանագրեր, ոչ 

19.12 Ընդունել 

մատչելիության միասնական 

ազգային չափորոշիչներ, 

որոնք պարտադիր 

կիրառվում են բոլոր 

հիմնական 

ծառայություններիv, 

ներառյալ հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող 

պետական և մասնավոր 

հաստատությունների 

կողմից: 

19.13 Ընդունել 

ռազմավարություն կամ 

ծրագիր(եր), որը(որոնք) 

ապահովում է (են) 

համընդհանուր դիզայն, 

հասանելիություն, 

մշակութային 

համապատասխանություն, և 

հիմնական 

ծառայությունների արագ 

արձագանքումը 

84



պաշտոնական համաձայնություններ), և ապահովում են բնակարանով և 

անհրաժեշտ աջակցության տրամադրման շարունակականությունը:  

19.4 Իրենց բնակության վայրն ընտրելու իրավունքն իրացնող 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվի և համամասնության մասին տվյալներ 

հավաքելու մասին օրենքով սահմանված պահանջ, ներառյալ նրանց մասին, 

ովքեր դուրս են եկել հաստատություններից և ապրում են համայնքում, և որոնց 

համար հասանելի են աջակցության ծառայությունները՝ անկախ ապրելու 

համար:  

19.5 Օրենքով սահմանված պահանջ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կողմից իրենց բնակության վայրն ընտրելու իրավունքի իրացման և անկախ 

ապրելու համար անհրաժեշտ աջակցության ծառայությունների 

հասանելիության ու մատչելիության ապահովման համար բյուջեում առանձին 

ծախսային հոդված ունենալու մասինiv: 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց, ներառյալ 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար ողջամիտ 

հարմարեցումների 

ապահովումըvi:  

19.6. Առկա չէ որևէ իրավական դրույթ, 

որը, մյուսների հետ հավասար 

հիմունքներով, ուղղակիորեն կամ 

անուղղակիորեն սահմանափակում է 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

որտեղ և ում հետ ապրելու ընտրության 

իրավունքըvii:  

19.7 Պարտադիր մատչելիության 

չափանիշների ընդունում այն 

բնակարանների համար, որոնք մատչելի 

են հաշմանդամություն ունեցող բոլոր 

անձանց համար:  

19.8 Ազգային ռազմավարության և/կամ 

ծրագրի ընդունում, որով 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար ապահովվում է բնակարանների 

տարբերակների հնարավորությունը և 

մատչելի գինը, ներառյալ մատչելի և 

19.9 Ընդունել ազգային 

ռազմավարություն և/կամ ծրագիր 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար աջակցության 

նպաստներ և ծառայություններ 

մշակելու և դրանց 

հասանելիությունը, մատչելիությունը 

և բազմազանությունը ընդլայնելու 

համար, ներառելով «անձնական 

օգնականի ծառայությունից օգտվող 

անձի կողմից ղեկավարվող» 

անհատական աջակցությունըix, 

մտավոր խանգարումների հետ 

կապված իրավիճակներին, 

հոգեսոցիալական ճգնաժամերին և 

պարբերական կամ ծագող այլ 

կարիքներին հարմարեցված 

աջակցությունը, և դրույթ 
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հարմարեցված բնակարաններ համայնքի 

ողջ տարածքումviii:  

հենաշարժական սարքավորումների 

և տեխնոլոգիաների մասինx:  

19.10 Օժանդակող միջոցների 

մատչելիություն, ներառյալ 

ներտնային աջակցություն, 

փոխադարձ խորհրդատվություն և 

ֆինանսական աջակցություն կամ 

նպաստներ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց և այն 

հարազատների և/կամ այլ անձանց 

համար, ում հետ որոշում է ապրել 

այդ անձը: 

19.11 Ազգային քաղաքականության 

որդեգրում, որն ապահովում է 

հաշմանդամ երեխաներ ունեցող 

ընտանիքներին աջակցության 

տրամադրումը` ընտանիքի 

բաժանումը կանխելու նպատակով, 

այդ թվում՝ համապատասխան և 

համարժեք սոցիալական 

ծառայությունների տրամադրումը` 

ընտանիքում որակյալ 

այլընտրանքային խնամքի 

տարբերակների համար, 

ապահովում է հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների ընտանիքում 

ապրելու և համայնքում ներգրավված 

լինելու իրավունքըxi:  

Գործընթաց 

19.14 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը և համամասնությունը 

համայնքում, որոնց տրամադրվել են պետական կամ սոցիալական 

բնակարաններ` ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, բնակության վայրի:  

19.24 Հիմնական 

սպասարկող անձնակազմի 

ուսուցում 
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19.15 Բնակարաններով ապահովելու 

քաղաքականության և անշարժ գույքի 

շուկայի ոլոտներում ներգրավված 

պետական  և մասնավոր հատվածի բոլոր 

աշխատողների թվաքանակը և 

համամասնությունը, որոնք 

վերապատրաստվել են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների և այս իրավունքին 

առնչվող առանձին հարցերի 

վերաբերյալxiii: 

19.16 Տարեկան կտրվածքով հատուկ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար նախատեսված այն կառույցների 

քանակը և համամասնությունը (օրինակ՝ 

խնամքի հաստատություններ, ներառյալ 

խմբակային տներ, մտավոր 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

տներ և այլն), որոնք փակվել են՝ ըստ 

հաստատության տեսակի և բնակութան 

վայրիxiv: 

19.17 Հաշմանդամություն ունեցող 

1000 մարդու հաշվով անձանց, այդ 

թվում՝ մասնագետների 

թվաքանակը, ովքեր որակավորված 

են որպես տանը, բնակության 

վայրում և խնամքի 

հաստատություններում և 

համայնքային այլ օժանդակ 

ծառայություններ մատուցելու 

համար, այդ թվում նաև համայնքում 

ապրելուն և ներառվելուն 

օժանդակող անձնական 

օգնականների և չպարտադրված 

հոգեբուժական կամ 

հոգեսոցիալական ճգնաժամի 

իրավիճակներին հարմարեցված 

աջակցության ծառայությունների ու 

աջակցության այլ ձևերի 

մասնագետների թվաքանակը` ըստ 

որակավորման և (կամ) 

մասնագիտացման տեսակի: 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների, 

մասնավորապես՝ 

խտրականությանից զերծ և 

ողջամիտ 

հարմարեցումների 

տրամադրման 

իրավունքների վերաբերյալ՝ 

անհատի կարիքներին 

առավել արձագանքելու 

համարxii: 

19.25 Բյուջեն հատկացվում է 

հիմնական 

ծառայությունների 

մատչելիության և ողջամիտ 

հարմարեցումների 

տրամադրման համար:  

19.26 Հիմնական 

ծառայություններ մատուցող 

ընկերությունների 

համամասնությունը, որոնք 

լիովին 

համապատասխանում են 

մատչելիության ազգային 

չափորոշիչներին: 

19.18 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը և համամասնությունը, 

որոնք ապրում են հաստատություններում, որոնց համար ապահովվել է 

աջակցության և ծրագրերի մատչելիությունը, ներառյալ տնտեսական 

աջակցություն՝ ինստիտուցիոնալ խնամքից դեպի համայնքային կյանք անցումը 

դյուրացնելու համար: 

19.19 Անձնակազմի թվաքանակը և համամասնությունը, որոնք պատրաստված 

են աջակցելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց անցումը ինստիտուցիոնալ 

խնամքից դեպի համայնքում անկախ ապրել և ներառվել:  

19.20 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնուրույն ապրելու և համայնքում 
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ներառվելու իրավունքը խթանելու իրազեկման քարոզարշավներ և 

գործողություններ՝ ուղղված հասարակության լայն շերտերին, ինչպես նաև 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարբեր խմբերին ու նրանց 

հարազատներին՝ նրանց և նրանց շրջանում տարածելով տեղեկատվությունը 

իրենց իրավունքների, առկա ծառայությունների բազմազանության և 

բնակֆոնդերի վերաբերյալ: 

19.21 Բյուջե, որը հատկացվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի 

պայմաններ ընտրելու իրավունքի ապահովմանը և անկախ կյանքին օժանդակող 

ծառայությունների մատչելիության ապահովմանը, և մեկ անձի համար 

ծախսված միջին գումարը` համեմատած հաստատությունում 

հաշմանդամություն ունեցող անձի ծախսած գումարի հետ: 

19.22 Ձեռնարկվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ՝ նրանց 

ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով, նրանց անկախ կյանքի և 

հասարակության մեջ մասնակցության իրավունքին վերաբերող օրենքների, 

կանոնակարգերի, քաղաքականությունների և ծրագրերի մշակման, 

իրականացման և մշտադիտարկման գործընթացներ՝ նրանց ակտիվ 

մասնակցությունն ապահովելու նպատակովxv:  

19.23 Ստացված բողոքների համամասնությունը` հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց` ինքնուրույն ապրելու և համայնքում ընդգրկված լինելու իրավունքի 

վերաբերյալ, որոնք քննվել և դատապարտվել են. բողոք ներկայացնողի օգտին 

շահած գործերի համամասնությունը. վերջիններիս համամասնությունը, որոնք 

կատարվել են կառավարության և (կամ) պաշտոնատար անձանց կողմից. 

յուրաքանչյուրը տարանջատված է ըստ մեխանիզմի: 
Արդյունք 19.27 Հաշմանդամություն ունեցող 

մեծահասակների թիվը, ովքեր իրենց 

տնային տնտեսությունների 

ղեկավարներն են և նրանց 

համամասնությունը այլ անձանց հետ` 

ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության 

և իրավունքի տեսակի (սեփականատեր, 

վարձակալ և այլն)xvi: 

19.30 Ընդհանուր դիմումների թվից 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թվաքանակը և 

համամասնությունը, որոնք օգտվում 

են համայնքային աջակցության 

ծառայություններից, ներառյալ 

անձնական օգնությունը՝ ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության և 

19.35 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց թիվը, 

ովքեր օգտվում են հանրային 

ծառայություններից և դրա 

համամասնությունը 

ծառայություններից օգտված 

անձանց ընդհանուր թվից՝ 

տարաբաժանված ըստ սեռի, 
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19.28 Սոցիալական բնակարաններում 

ապրող անձանց թվաքանակը` 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 

19.29 Հաշմանդամություն ունեցող 

մեծահասակների թվաքանակը և 

համամասնությունը, որոնք 

գոհունակություն են հայտնում իրենց 

կենսամակարդակից, իրենց 

անկախության մակարդակից՝ 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամությանxvii: 

մատուցվող աջակցության 

ծառայությունների: 

19.31 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թվաքանակը և 

համամասնությունը, որոնց անկախ 

ապրելու համար տրամադրվել են 

օժանդակ սարքեր և 

տեխնոլոգիաներ, ներկայացված 

դիմումների ընդհանուր քանակը` 

տարաբաժանված ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության և 

օժանդակ սարքերի: 

տարիքի, 

հաշմանդամության, 

ծառայության տեսակի այլ 

անձանց 

համեմատությամբxviii: 

19.36 Հանրային 

ծառայություններից օգտվող 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ներկայացրած 

դիմումների համաձայն 

տրամադրված ողջամիտ 

հարմարեցումների քանակն 

ու համամասնությունը: 19.32 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը և համամասնությունը, որոնք 

ներկայումս ապրում են հաստատություններում (օրինակ՝ հոգեբուժական 

հաստատություններ, մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 

նախատեսված հաստատություններ և այլն՝ մեծ հաստատությունից մինչև 

խմբային տներ)՝ տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, 

հաստատության տեսակի: 

19.33 Հաստատություններից (օրինակ՝ հոգեբուժական հիվանդանոցներ, մտավոր 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանրակացարաններ և այլն) դուրս եկած և 

ինքնուրույն կյանքով ապրող հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը 

և համամասնությունը հաստատություններում գտնվող հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց ընդհանուր թվի նկատմամբ՝ տարաբաժանված ըստ սեռի, 

տարիքի և հաշմանդամության: 

19.34 Հաստատություններից դուրս եկած և համայնքային աջակցության 

ծառայություններ, ներառյալ անձնական օգնականի ծառայություն, ստացող 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը և նրանց կողմից 

պահանջված ծառայությունների ծավալների և փաստացի մատուցվող 

աջակցության ծառայությունների համամասնությունը՝ ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

* Տե՛ս Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 5 Ընդհանուր մեկնաբանության 16-րդ կետը 19-րդ հոդվածի

մասին. «(գ) Անկախ ապրելու բնակության վայր: Թե՛ անկախ ապրելը և թե՛ համայնքում ներգրավված լինելը բացառապես վերաբերում են 

ցանկացած տիպի տուն-ինտերնատներից դուրս գտնվող բնակության վայրերին: Դա «պարզապես» որևէ կոնկրետ շենքում կամ միջավայրում 

«ապրելու» մասին չէ, դա նախևառաջ կյանքի և որոշակի հարկադրված կենսապայմանների արդյունքում անձնական ընտրությունը և 

անկախությունը չկորցնելու մասին է: Ո՛չ մեծ հաստատությունները, որտեղ բնակվում են հարյուրից ավելի անձինք, ո´չ էլ փոքր խմբերի համար 

նախատեսված տները, որտեղ բնակվում են հինգից ութ անձ, ո´չ էլ նույնիսկ անհատական տները չեն կարող կոչվել անկախ բնակության վայր, եթե 

դրանք պարունակում են հաստատությանը և կամ ինստիտուցիոնալացմանը բնորոշ տարրեր: Թեպետ հաստատությունները կարող են տարբերվել 

մեծությամբ, անվանմամբ և կառուցվածքով, սակայն գոյություն ունեն դրանց բնորոշ որոշակի տարրեր, ինչպիսիք են` մի քանի անձանց 

պարտադիր կցված նույն օգնականը/ները կամ օգնություն տրամադրող անձի վրա որևէ ազդեցություն չունենալը կամ սահմանափակ 

ազդեցությունը, համայնքում մեկուսացված և առանձնացված ապրելը, ամենօրյա որոշումների վրա հսկողություն չունենալը, ում հետ ապրելու 

ընտրություն չունենալը, օրվա հաստատուն ռեժիմը` անկախ անձի կամքից և նախընտրություններից, նույն վայրում մարդկանց խմբի համար 

սահմանված համանման գործողությունները՝ կոնկրետ ղեկավարման ներքո, պատեռնալիստական մոտեցումը ծառայություններ տրամադրելիս, 

վերահսկողությունը ապրելու սահմանված պայմանների նկատմամբ՝ սովորաբար անհամաչափ թվով հաշմանդամություն ունեցող անձինք՝ 

բնակեցված նույն միջավայրում: Հաստատությունները հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարող են տալ որոշակի ընտրության և 

ինքնավարության հնարավորություն, սակայն այդ հնարավորությունը սահմանափակված է կյանքի որոշակի ոլորտով և չի փոխում 

հաստատության առանձնացված լինելու բնույթը: Հետևաբար, ապաինստիտուցիոնալացման քաղաքականությունը պահանջում է կառուցվածքային 

բարեփոխումների իրականացում, որն ավելին է, քան հաստատություն փակելը: Երեխաների համար հատկապես վտանգավոր են մեծաթիվ կամ 

փոքրաթիվ խմբերի տները, որոնք չեն կարող փոխարինել երեխայի՝ ընտանիքում մեծանալու անհրաժեշտությանը: «Ընտանեկան տիպի» 

հաստատությունները, այդուհանդերձ, հաստատություն են և չեն կարող փոխարինել ընտանեկան խնամքին»:  

** «Աջակցության ծառայությունները» լայն հասկացություն է, որում ընդգրկված են տարբեր տեսակի ծառայություններ, որոնց նպատակը, 

կառուցվածքը և/կամ արդյունքը հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառմանը և համայնքի կյանքին նրանց մասնակցությանը նպաստելն է, 

նրանց մեկուսացումն ու մյուսներից առանձնացումը կանխելը, օրինակ` առօրյա կյանքում անձնական օգնականի տրամադրումը: Աջակցության 

ծառայությունները՝  

- ընդգրկում են ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են թե´ տանը և թե´տնից դուրս. 

- կարող են տարածվել զբաղվածության, կրթության և քաղաքական ու մշակութային կյանքի և այլ ոլորտներում մասնակցության վրա.  

- ընդգրկում են հոգեսոցիալական ճգնաժամային («հոգեկան առողջության ճգնաժամ») իրավիճակների համար հատուկ նախատեսված 

աջակցություն, որոնց նպատակն է, որ անձը շարունակի իր կարիքները բավարարել համայնքում, և կանխվեն նրա մեկուսացումը և խտրազատումը. 

- տարբեր պետություններում այս ծառայությունները կարող են տարբերվել իրենց անվանմամբ, տեսակով կամ տիպով` ըստ իրենց 

մշակութային, տնտեսական և աշխարհագրական առանձնահատկությունների.  

- պետք է համապատասխանեն մի շարք չափորոշիչների (տե՛ս ստորև ix ծանոթագրությունը): Տե՛ս նաև՝ հատուկ զեկուցողի զեկույցը 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին, A/HRC/34/58: 

*** «Հիմնական ծառայություններ» հայեցակարգում ընդգրկված է համայնքում առկա ծառայությունների լայն շրջանակ, դրանց է վերաբերում նաև 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի «համայնքային ծառայությունները և դրանց տրամադրման վայրերը» 

և/կամ «ընդհանուր ծառայությունները»: Որպես այդպիսիք՝ դրանցում ընդգրկվում են ոչ միայն «տեղեկատվական և հաղորդակցական մատչելի 
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տեխնոլոգիաները, վեբկայքերը, սոցիալական մեդիան, կինոթատրոնները, հանրային զբոսայգիները, թատրոնները և մարզական 

հարմարությունները» (Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների  հարցերով կոմիտեի թիվ 5 Ընդհանուր մեկնաբանությունը 19-րդ 

հոդվածի վերաբերյալ), այլ նաև կրթությունը, առողջապահությունը, կառավարությունների կողմից տրամադրվող վարչական ծառայությունները և 

այլն: Այդ իմաստով այս հատկանիշի ցուցանիշները զեկույցների կամ մշտադիտարկման համար օգտագործելիս հարկ է ուշադրություն դարձնել, թե 

արդյոք «ընդհանուր ծառայություններում» առկա՞ են ծրագրեր և միջոցառումներ, որոնք ընդունվել և համապատասխանում են մատչելիության 

չափանիշներին, ողջամիտ հարմարեցումների ապահովմանը, եթե նման պահանջ կա կոնկրետ դեպքի համար:  

i Մարդու կյանքի և ընտանեկան կյանքի հարցում մշակութային մոտեցումների բազմազանությունը և մոդելները չպետք է խանգարեն, որ 

հաշմանդամություն ունեցող անձինք վարեն անկախ կյանք և հսկեն իրենց կյանքը:  
ii Նման ծրագրում պետք է նախատեսել՝  

- բնակարանով ապահովելը` անկախ ծառայություններից օգտվելու ցանկացած պարտավորությունից, այն պետք է բավարարի տարբեր 

տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելիության հետ կապված կարիքները և ունենա մատչելի գին: Բնակարանը կարող է 

լինել սեփականություն, վարձակալություն, համատեղ բնակարան, ընտանիքին պատկանող բնակարան և ցանկացած տեսակի բնակարան, 

որում սովորաբար ապրում է տվյալ համայնքի բնակչությունը, որը բավարարում է այն պահանջները, որոնք անհրաժեշտ են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախությունը հարգելու համար. (տե´ս 19.8 ցուցանիշը) 

- աջակցության ծառայությունների մատչելիությունը, առանց ֆինանսական խոչընդոտների, որոնք ընդգրկում են անձնական օգնականի 

տրամադրումը այն համատեքստում, երբ անձը դիմում է նման օգնության համար (տանը, աշխատանքներին մասնակցելու համար և այլն), 

անձի կողմից մշակված կամ նրա կողմից կամովին ընդունված կամ անձի կարիքների համար հեշտությամբ հարմարեցվող. (տե´ս 19.9 

ցուցանիշը): 
iii Ապաինստիտուցիոնալացման համար անհրաժեշտ է, որ աջակցող անհատները` օգնականները, պարզեն և պաշտպանեն հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց կամքը և նախընտրությունները` որտեղ և ում հետ ապրելու առումով, արդյոք նրանց տրամադրվելո՞ւ են աջակցության 

ծառայություններ և ի՞նչ տեսակի ծառայություններ, տրամադրվելո՞ւ է արդյոք սոցիալական և տնտեսական օգնություն, որը նախատեսված է նրանց 

անցումային շրջանի կարիքները բավարարելու համար, ներառյալ աշխատանք գտնելու հարցում աջակցությունը: Սոցիալական օգնությունը և 

աջակցությունը պետք է մշակել և տրամադրել անհատի համար ընդունելի մշակույթին համպատասխանող ձևով՝ հաշվի առնելով նաև 

ինստիտուցիոնալացման պատճառած վնասը, այն պետք է առաջարկի ծառայություններ, որոնք մշակվել են անձի կարիքների համար` նրա կամքի 

և նախընտրությունների համաձայն:  

Ապաինստիտուցիոնալացման ծրագրում պետք է հստակորեն ընդգրկել՝  

- հատուկ խնամքի բոլոր հաստատություններից անհապաղ հանել բոլոր անհատներին, ովքեր իրենց կամքին հակառակ փակված են եղել 

հոգեբուժարաններում կամ զրկված են եղել ազատությունից՝ հաշմանդամության կոնկրետ տեսակով պայմանավորված.  

- սոցիալական և տնտեսական օգնություն տրամադրելու միջոցներ, որոնք մշակվել են հաստատությունից դուրս եկած հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց անցման շրջանի կարիքները բավարարելու համար. 

- խստիվ արգելվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նոր հաստատություններ կառուցելու, կառուցապատելու կամ դրանց 

համար ներդրումներ կատարել թե´ պետության և թե´ մասնավորի կողմից.  

- արգելվում է վերանորոգել գոյություն ունեցող հաստատությունները, բացառությամբ հրատապ միջոցառումների, որոնք անհրաժեշտ են 

այնտեղ բնակվողների ֆիզիկական անվտանգությունը երաշխավորելու համար.  

- տեղաբաշխել համապատասխան և համարժեք ռեսուրսներ համայնքային աջակցության ծառայությունները զարգացնելու համար՝ 

ինստիտուցիոնալ խնամքի բյուջետային ռեսուրսների հաշվին ավելացնելով բյուջետային հատկացումները համայնքային խնամքի համար: 
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iv Դրանում պետք է ընդգրկել, օրինակ՝ ռեսուրսները, որոնք հատկացվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսվող 

բնակարանով ապահովելու ծրագրերին, աջակցության ծառայությունների մշակման ու տրամադրման և ապաինստիտուցիոնալացման 

գործընթացների ծախսերի համար:  
v «Ընդհանուր ծառայություններում», ի թիվս այլոց, ընդգրկվում են պետական վարչարարությունը (քաղաքապետարաններ, քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման գործակալություն և այլն), առողջապահությունը և կրթությունը, բանկերը և այլն, իսկ «մատչելիության 

չափանիշները» պետք է կարգավորեն մատչելիության տարբեր ասպեկտները (կառուցապատված ֆիզիկական միջավայր, տրանսպորտ, 

տեղեկատվություն և հաղորդակցություն):  
vi Նման ռազմավարությունը կամ ծրագիրն ընդգրկում է՝ 

- կառուցապատված ֆիզիկական միջավայրի, տրանսպորտի, տեղեկատվության և հաղորդակցության հասանելիությունը ծառայություններ 

ստանալիս և, ի թիվս այլոց, ընդգրկում է՝ թեքահարթակներ, բրայլյան տառատեսակով ցուցանակներ, դյուրընթեռնելի լեզու, ժեստերի լեզվի 

մեկնաբանություն, լուսագրեր, հաղորդակցման այլընտրանքային և ուժեղացուցիչ ձևեր, շոշափման միջոցով հաղորդակցումը. 

- միջոցառումներ, որոնցով պարզվում են տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց մոտ հիմնական ծառայություններից 

օգտվելու ընթացքում ծագած խոչընդոտները` դրանք վերացնելու և հասանելիություն բարելավելու համար:  
vii Օրինակ՝ իրավունակության սահմանափակումը կամ ժխտումը` հակասում է Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի, օրենքներ, որոնք թույլ են տալիս 

ազատազրկել հոգեկան առողջության վիճակի կամ հաշմանդամության հիմքով, օրենքներ և կանոնակարգեր, որոնք սոցիալական բնակարանի 

հասանելիությունը պայմանավորում են որոշակի բուժում ստանալով և այլն:  
viii Դրա հետ կապված միջոցառումներում կարող են ընդգրկվել՝  

- սոցիալական բնակարան ստանալու իրավասությունը. 

- խթանել և դյուրացնել տան սեփականատեր դառնալու նպատակով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի վարկերի 

ստացումը. 

- հարկային կամ այլ արտոնություններ` մատչելիությունը ապահովելու հետ կապված մասնավոր ծախսերը փոխհատուցելու համար 

(օրինակ` մուտքի ճանապարհի, միջանցքների, սենյակների, լոգարանի վերանորոգում և այլն): 
ix Աջակցության ծառայությունների տրամադրումը, մասնավորապես, անձնական օգնության ծառայությունները պետք է հարգեն հետևյալ 

չափորոշիչները՝  

Ծառայությունների հսկողություն  
- Աջակցության ծառայությունը պետք է հսկվի հաշմանդամություն ունեցող անձի կողմից (օրինակ` պայմանագիր կնքելով անմիջապես 

ծառայություն մատուցողի հետ, ընտրություն կատարելով մի խումբ մատուցողների միջից, կամ հանդես գալ որպես գործատու` մշակելով 

իր սեփական կարիքներին համապատասխանող ծառայություն, հրահանգներ և ցուցումներ տալով ծառայություն մատուցողներին), 

- անձնական օգնականները պետք է աշխատանքի ընդունվեն, վերապատրաստվեն և վերահսկվեն այն անձի կողմից, ում տրամադրվում է 

անձնական օգնությունը. 

- անձնական օգնականները չպետք է «կիսել» այլոց հետ` առանց այն անձի կողմից տրված լիարժեք և այն անձի ազատ կամքով տրված 

համաձայնության, ում տրամադրվում է անձնական օգնությունը.  

- անձնական օգնության անհրաժեշտություն ունեցող հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են ազատորեն ընտրել, թե որքանով են 

անձնապես հսկելու տրամադրվող ծառայությունը` ըստ իրենց կյանքի հանգամանքների և նախընտրությունների. 

- անձնական օգնության հսկողությունը կարող է իրականացվել որոշումների կայացման համար տրամադրվող աջակցության միջոցով: 

Ֆինանսավորման բաշխում/նպաստներ  
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- Ֆինանսավորումը անձնական օգնական վարձելու համար պետք է համապատասխանի անհատական չափորոշիչներին, հիմնված լինի 

անհատական կարիքների գնահատման վրա` անձի կյանքի հանգամանքների մասով, և հարգի մարդու իրավունքների չափանիշները, 

ինչպես նաև ազգային օրենսդրությունը և կանոնակարգերը, արժանապատիվ աշխատանքի համար. 

- ընտրության չափորոշիչները չպետք է սահմանափակվեն բժշկական չափորոշիչներով.  

- անհատական ծառայությունների արդյունքում չպետք է կրճատվի բյուջեն և/կամ ավելի բարձր աշխատավարձ վճարվի դրանց համար.  

- ֆինանսավորումը պետք է հսկվի և հատկացվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար պահանջվող ցանկացած տեսակի օգնությունը 

վճարելու նպատակով. 

-  համայնքում անկախ ապրելու համար տրամադրվող աջակցության ծրագրերը և հատկացումները պետք է փոխհատուցեն 

հաշմանդամության հետ կապված ծախսերը. 

- նպաստների վճարման և կանխիկ գումարի փոխանցման սխեմաները պետք է հստակորեն առանձնացված լինեն եկամտային 

աջակցությունից, որը տրվում է հաշմանդամության ծախսերի պատճառով եկամտի բացակայության ժամանակ: 

Ծառայությունների տրամադրման ապակենտրոնացում և փոխանցման հնարավորություն 
- Ծառայությունների տրամադրման ապակենտրոնացումը չպետք է վատթարացնի դրանց որակը կամ հանգեցնի վերը թվարկված 

չափորոշիչների անհամապատասխանության.  
- պետք է հնարավոր լինի փոխանցել աջակցության նպաստները և ծառայությունները պետության տարբեր տարածաշրջաններ և 

տարածաշրջանային կազմակերպություններ:  
x Տե՛ս հատուկ զեկուցողի զեկույցը հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին, A/HRC/34/58, կետ 14, նաև` factsheet on assistive devices and 

technologies. 
xi Քաղաքականությունը պետք է հստակորեն նախատեսի երեխաների ինստիտուցիոնալացման արգելքը և առաջնային համարի սոցիալական 

ծառայություններում կատարվող ներդրումները, որոնք կաջակցեն, որպեսզի ընտանիքները և համայնքները առաջնային դարձնեն ընտանիքի 

պահպանումը, եթե կենսաբանական ընտանիքն ի վիճակի չէ խնամելու երեխային, ապա որպես այլընտրանքային խնամք առաջնային պետք է 

դառնա տվյալ երեխայի խնամքը ավելի մեծ ընտանիքում, ներառյալ խնամքը ազգականների և որդեգրող ընտանիքներում:  
xii Դասընթացը պետք է ներառի՝ 

- հաշմանդամության մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցումը. 

- հաղորդակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ, ներառյալ` այլընտրանքային միջոցների և հաղորդակցության եղանակների 

վերաբերյալ. 

- ողջամիտ հարմարեցումներ ապահովելու պարտավորությունը: 
xiii Սա ներառում է՝ 

- սոցիալական բնակարանների պետական քաղաքականություն մշակողներին. 

- անշարժ գույքի գործակալների և բրոքերների միություններին, կազմակերպություններին կամ ասոցիացիաներին. 

- վարձակալների ասոցիացիաներին. 

- նոտարների ասոցիացիաներին: 
xiv Որպեսզի գնահատվի, թե որ հաստատությունը (որևէ տեսակի) փակել, պետք է կենտրոնանալ գործնականում միջոցների օգտագործման 

միաժամանակ ստուգման վրա և արդյոք այդ հաստատություններում գտնվող հաշմանդամություն ունեցող անձինք տեղափոխվել են համայնք: Կամ 

հաստատությունների «վերաօգտագործումը» (օրինակ՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների գիշերօթիկ դպրոցը վերանվանվում է հատուկ 

կրթության գիշերօթիկ): 
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xv Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած կոնկրետ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 

նրանց վրա՝ Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 Ընդհանուր 

մեկնաբանությանը, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդատվական հարցումները, 

օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչերը, ի թիվս մասնակցության այլ մեթոդների և 

մեխանիզմների: Այս առումով պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդատվական գործընթացները թափանցիկ և մատչելի են. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չսահմանափակեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չներկայացնեն կամ խոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածությունը. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
xvi Հաշվի առնելով ընտրության սուբյեկտիվ տարրը գնահատելու բարդությունը, մասնավորապես, երբ ընտրանքներն ու ռեսուրսները 

սահմանափակ են, տնային տնտեսության ղեկավարի հայեցակարգը կարող է համարվել որպես վստահված անձի ցուցանիշ, որը կարող է որոշ 

չափով ցույց տալ, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք օգտվում են կենսապայմանների ընտրությունից և ապրում են ինքնուրույն: 
xvii Հաշմանդամության և (կամ) կյանքի որակի հարցումների կամ ուսումնասիրությունների շրջանակներում ինքնազեկուցող գնահատումները՝ 

որպես վստահված անձի ցուցում, կարող են օգտակար լինել իրենց կենսակերպից և անկախության մակարդակից հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց գոհունակության մակարդակը և ընտրություն կատարելու միջակայքը գնահատելիս: 
xviii Այս ցուցանիշը նպատակ ունի հավաքելու տեղեկատվություն հանրային տարբեր ծառայություններից (օրինակ՝ պետական վարչական 

ծառայություններից, կրթությունից և առողջապահությունից և այլն) և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ներառական և նրանց 

կարիքներին արձագանքող լինելու ընդհանուր պատկերը տալու: Ստացված արդյունքը, երբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց օգտվողների 

համամասնությունը համահունչ է ընդհանուր բնակչության մեջ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համամասնությանը (հաշվի առնելով 

տարիքը, աշխարհագրական ընդգրկումը և այլն), կարող է վկայել կոնկրետ ծառայությունների մատուցման ներառականության մասին, օրինակ՝ 

հիմնական կրթության համակարգում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդգրկվածության մակարդակը ցույց կտա կրթության համակարգի 

ներառականության մակարդակը: Այնուամենայնիվ, դա չպետք է անվերապահորեն ընդունվի, քանի որ մի շարք այլ գործոններ են այս հարցում դեր 

խաղում, երբ հաշվի է առնվում տվյալ ծառայության հատուկ նպատակը կամ բնութագրերը (օրինակ՝ կարող է պատահել, որ հաշմանդամություն 

ունեցող անձինք վերականգնման ծառայություններից օգտվողների ավելի մեծ մասը կազմեն): 
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Հոդված 20. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անհատական շարժունակության նկարագրական ցուցանիշներ 

Անհատական շարժունակության իրավունք 
Ցուցանիշ 

Օժանդակող տեխնոլոգիաներ և 

ծառայություններ  

Հարմարեցված մեքենաներ և 

դրանց օգտագործումը  

Մատչելի և 

կարողունակությանը 

նպաստող միջավայր և 

տրանսպորտ  
Իրավական 

դաշտ 
20.1 Գործող օրենսդրությունը ճանաչում և ապահովում է հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց անհատական շարժունակության իրավունքը, ներառյալ 

շարժունակության, տեսողության, լսողողության և հաղորդակցության, 

սարքերի և անհատի ընտրությամբ ու նրանց անհատական կարիքներին 

հարմարեցված հենաշարժական սարքավորումների և տեխնոլոգիաներիi 

հասանելիության ապահովումը:  

20.7 Շինարարական և 

նախագծային աշխատանքները 

կարգավորող օրենսդրությունը, 

ներառյալ թույլտվություն 

ստանալու պահանջները, 

ընդգրկում է մատչելիության 

պարտադիր չափանիշներ 

ֆիզիկական միջավայրի և այն 

ծառայությունների համար, 

որոնք բաց են հանրության 

համար: (9.3 ցուցանիշ): 

20.8 Գործող օրենսդրությունը 

ապահովում է 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց՝ որպես ուղևորների, 

իրավունքները, ներառյալ 

նրանք, ովքեր, մյուսների հետ 

հավասար հիմունքներով, 

օգտագործում են 

շարժունակություն ապահովող 

միջոցներ, հենաշարժական 

սարքեր և տեխնոլոգիաներ և 

ունեն օգնականներii: 

20.9 Տրանսպորտային 

20.2 Ազգային ռազմավարության կամ 

քաղաքականության ընդունում` 

բավարարելու հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց շարժունակության հետ կապված 

կարիքները, ինչպես նաև շարժունակության, 

տեսողության, լսողության և 

հաղորդակցության սարքերի և օժանդակող 

տեխնոլոգիաների ոլորտում իրականացնել 

ուսումնասիրություններ և ներդնել նվազ 

ծախսատար զարգացման ծրագրերiv: 

20.3 Օրենսդրական և իրավական 

կարգավորումներ, որոնք հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար մատչելի և 

հասանելի կդարձնեն շարժունակության, 

տեսողության, լսողության և 

հաղորդակցության սարքեր և օժանդակող 

տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելըv:  

20.4 Օրենսդրական և 

իրավական կարգավորումներ, 

որոնք կհեշտացնեն և մատչելի 

կդարձնեն հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց կողմից 

հարմարեցված մեքենաներ և 

սարքավորումներ գնելըvi: 

20.5 Վարորդական իրավունք 

ստանալու մասին 

օրենսդրական և իրավական 

կարգավորումները ներառել են 

նաև հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց և 

հնարավորություն են ընձեռում 

հարմարեցնել մեքենաներըvii:  

20.6 Իրավական 

կարգավորումներ, որոնք 

ընդունվել են հեշտացնելու 
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մեքենա ունեցող 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց շարժունակությունըviii: 

ծառայությունների մասին 

օրենսդրության կամ կարգերի 

մեջ առկա չէ որևէ դրույթ, որը 

խտրականության տեղիք է 

տալիս հաշմանդամության 

հիմքովiii:  

Գործընթաց 20.10. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անձնական շարժունակությունը խթանելու իրազեկվածության 

բարձրացման արշավներ և գործողություններ` հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքների և 

հասարակության լայն շրջանների համար մատչելի ձևաչափերով առկա հատկացումների և առկա 

օժանդակությունների մասին տեղեկատվությունը տարածելու համար` նրանց համար շարժունակության, 

տեսողության, լսողության և հաղորդակցման սարքերի, օժանդակ տեխնոլոգիաների, օգնականների և 

միջնորդների, ֆիզիկական միջավայրում նրանց շարժունակության և որպես ուղևորների իրենց իրավունքների 

իրականացման հասանելիությունը և մատչելիությունը ապահովելու նպատակով: 

20.11 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մոտ 

շարժունակության հմտությունները ձևավորելու 

նպատակով շարժունակության, տեսողության, 

լսողության և հաղորդակցության սարքերի և 

սարքավորումների, օժանդակ տեխնոլոգիայի, 

անձնական օժանդակության և այլնի 

օգտագործման և տրամադրման մեջ 

վերապատրաստված մասնագետների 

թվաքանակը՝ տարաբաժանված ըստ 

մասնագետներիix: 

20.12 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

անձնական շարժունակությունն ապահովելու 

համար շարժունակության, տեսողության, 

լսողության և հաղորդակցության սարքերի, 

օժանդակ տեխնոլոգիայի և այլ 

ծառայությունների մատչելիության ապահովման 

20.13 Տրանսպորտային 

միջոցների հաշվառման 

գրասենյակներում, վարորդ 

պատրաստող վարորդական 

քննության կենտրոնների 

դասընթացներին, վարորդական 

իրավունքի քննություններին և 

վերագրանցման ժամանակ 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ողջամիտ 

հարմարեցումների 

տրամադրման ընթացակարգերի 

ընդունումը:  

20.14 Տրանսպորտային 

միջոցների հաշվառման 

գրասենյակների և վարորդական 

20.15 Ինժեներների և 

քաղաքաշինության 

ոլորտի մասնագետների 

թվաքանակը և 

համամասնությունը, 

ովքեր 

վերապատրաստված են 

համընդհանուր դիզայնի և 

մատչելիության 

ստանդարտների 

թեմաներով՝ կապված 

շարժական սարքերի և 

այդ սարքերն 

օգտագործողների 

իրավունքների հետ:  

20.16 
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համար անհրաժեշտ ֆոնդերի առկայությունը և 

բյուջետային հատկացումները: 

քննական կենտրոնների 

աշխատողների թվաքանակը և 

համամասնությունը, որոնք 

պատրաստված են 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ողջամիտ 

հարմարեցումների 

տրամադրման և հարմարեցված 

տրանսպորտային միջոցներ 

վարելու հարցերում: 

Ուղևորափոխադրումների 

անձնակազմի քանակը և 

տոկոսը, ովքեր 

վերապատրաստված են 

են շարժական սարքերի և 

այդ սարքերն 

օգտագործողների 

իրավունքների հարցերով՝ 

ներառյալ 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

ողջամիտ 

հարմարեցումների 

տրամադրումը: 

20.17 Խորհրդակցություններ են ձեռնարկվել` ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվ 

մասնակցությունն իրենց ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով, օրենքների, կանոնակարգերի, 

քաղաքականությունների և ծրագրերի նախագծման, իրականացման և մշտադիտարկման մեջ, որոնք ուղղված են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց անձնական շարժունակության բարձրացմանը, մասնավորապես 

կապված`զարգացման և բաշխման հետ, շարժական սարքերի, տեսողություն, լսողություն և հաղորդակցման 

սարքերի, օժանդակ տեխնոլոգիաների, անձնական օգնության ձևերի և միջնորդների հետx: 

20.18 Հետաքննված և դատապարտված հաշմանդամություն ունեցող անձանց անձնական շարժունակության 

իրավունքի վերաբերյալ ստացված բողոքների համամասնությունը, բողոք ներկայացնողների օգտին շահած 

դեպքերի համամասնությունը և վերջիններիս մասնաբաժինը կառավարության և (կամ) պետական 

պաշտոնյաների օգտին շահած դեպքերի մեջ՝ տարաբաժանված ըստ մեխանիզմի տեսակի: 
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Արդյունք 20.19 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թիվը, որոնք ունեն հանրային 

ֆինանսավորմամբ տրանսպորտային 

միջոցներ՝ տարաբաժանված ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության և բնակության 

վայրի: 

20.20 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թվաքանակը, որոնք օգտվում են հատուկ 

միջոցներից, ինչպիսիք են հարկային և 

մաքսային արտոնությունները, ֆինանսական 

աջակցությունը կամ սուբսիդիաները՝ 

շարժունակության, տեսողության, լսողության 

և հաղորդակցության սարքեր և օժանդակ 

տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու համար՝ 

տարանջատված ըստ տարիքի, սեռի, 

հաշմանդամության, բնակության վայրի և որոշ 

տեսակի միջոցառումների: 

20.21 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թվաքանակը, ովքեր պետական 

ֆինանսավորմամբ վերապատրաստվել են 

շարժունակության հմտությունների 

զարգացման, շարժունակության, 

տեսողության, լսողության և 

հաղորդակցության սարքերի, 

սարքավորումների և օժանդակ տեխնոլոգիայի 

օգտագործման վերաբերյալ՝ տարբերակված 

ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության և 

բնակության վայրի: 

20.22 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թիվը, ովքեր օգտվում են 

հատուկ միջոցներից, ինչպիսիք են 

հարկային և մաքսային տուրքերից 

ազատումը, ֆինանսական 

աջակցությունը կամ 

հարմարեցված տրանսպորտային 

միջոցների և հարմարեցված 

սարքավորումների գնման և/կամ 

ներմուծման սուբսիդիաները:  

20.23 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար հարմարեցված 

տրանսպորտային միջոցների 

թիվը, որոնք գրանցվել են 

կառավարության 

համապատասխան մարմնի 

կողմից: 

20.24 Վարորդական իրավունք 

ունեցող հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց թիվը` 

տարբերակված ըստ տարիքի, սեռի 

և հաշմանդամության, 

տրանսպորտային միջոցների 

տեսակի և դրանց սովորական կամ 

հարմարեցված լինելու: 

20.25 Հասարակական 

տրանսպորտի 

հարմարավետ 

հասանելիություն ունեցող 

բնակչության 

համամասնությունը` 

բաժանված ըստ սեռի, 

տարիքի և 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց (ԿԶՆ 

11.2.1 ցուցանիշ): 

20.26 Քաղաքների 

կառուցապատված 

տարածքների միջին 

մասնաբաժինը, որը բաց 

հանրային տարածք է 

բոլորի համար, 

տարբերակված ըստ սեռի, 

տարիքի և 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց (ԿԶՆ 

11.7.1 ցուցանիշ): 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Դրանում ընդգրկվում են հենաշարժական բոլոր սարքավորումները և տեխնոլոգիաները (օրինակ` անվասայլակներ, ակնոցներ, սպիտակ 

ձեռնափայտեր և սմարթ հեռախոսներ), որոնք օգնում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժվելուն: Տե՛ս հատուկ զեկուցողի 

զեկույցը հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին: Factsheet on assistive devices and technologies, also A/HRC/34/58, paras 14, 80-81. 
ii Դրանում պետք է ընդգրկել բոլոր տեսակի ներքին և միջազգային տրանսպորտային ծառայությունները, այդ թվում՝ տվյալ տարածքի 

տարածաշրջանային ինտեգրման կազմակերպությունները, օրինակ` Եվրոպական միությունը:  
iii Ուղևորների իրավունքների և տրանսպորտային ծառայությունների մասին իրավական և կարգավորող դաշտում պետք է ընդգրկել 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց և զերծ մնալ հաշմանդամության կամ շարժունակությանն օժանդակող միջոցներ և հենաշարժական 

սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ օգտագործելու և ուղեկցողներ/օգնականներ ունենալու և այլ միջոցներից օգտվելու հնարավորության 

սահմանափակումներից: 
iv Ազգային ռազմավարությունը կամ ծրագրերը պետք է ներառեն գյուղական վայրերում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց, 

ովքեր չեն օգտվում որևէ կոնկրետ սոցիալական ապահովության սխեմայից կամ ապահովագրությունից: Այն նվազագույնը պետք է ընդգրկի.  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար որակյալ շարժունակության, տեսողության, լսողության և հաղորդակցման սարքերի և 

օժանդակող տեխնոլոգիաների և անհատական օգնության բոլոր ձևերի և միջնորդների ու հարակից ծառայությունների հասանելիություն, 

ներառյալ վերապատրաստում, որը մշակված է յուրաքանչյուր անձի պահանջների համար, մատչելի են գնային առումով կամ անվճար են` 

ելնելով անձի միջոցներից.  

- խթանել և խրախուսել շարժունակության, տեսողության, լսողության և հաղորդակցության սարքերի և օժանդակող տեխնոլոգիաների 

տեղական արտադրությունը և վերանորոգումը` մատչելի գնով, հաշվի առնելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց շարժունակության 

բոլոր կողմերը, ներառյալ պետական սուբսիդիաների և խրախուսական այլ վճարումների միջոցով, 

- մասնագետների վերապատրաստում, ներառյալ, ի թիվս այլոց, կողմնորոշման, հաղորդակցության, տեսողության և շարժունակության 

պրակտիկ մասնագետներին և ուսուցիչներին` օժանդակող տեխնոլոգիաների օգտագործման հարցով, որպեսզի նրանք հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց փոխանցեն շարժունակության և այլ հմտություններ, 

- կանխել շարժական օժանդակ սարքեր, հենաշարժական սարքավորումներ և օգնականներ/ուղեկցողներ ունեցող հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց (օրինակ` ուղեկցող շուն ունեցող կույրեր) կողմից հանրային շինություններ մուտք գործելը, տրանսպորտից և հանրային 

մյուս ծառայություններից օգտվելը մերժելու և արգելելու դեպքերը: 
v Միջոցներում, օրինակ, կարող են ընդգրկվել՝  

- հարկային և մաքսային արտոնությունները հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շարժունակության, տեսողության, լսողության և 

հաղորդակցության սարքերի և օժանդակող տեխնոլոգիաների և այլնի ներկրման համար, հատկապես, եթե դրանք չկան կամ գնային 

առումով մատչելի չեն տվյալ վայրում. 

- ֆինանսական աջակցություն, ներառյալ նպաստները կամ ցածր տոկոսադրույքներով վարկերը` շարժունակության, տեսողության, 

լսողության և հաղորդակցության սարքեր և օժանդակող տեխնոլոգիաներ և այլն գնելու համար. 

- փոխհատուցման անաչառ սխեմաներ ցանկացած հավելյալ ծախսերը կանխելու նպատակով:  

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարակից վարչական ընթացակարգերը պետք է լինեն ոչ բարդ և մատչելի` հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար ցանկացած հավելյալ ծախսերը և/կամ վարչական բեռը կանխելու համար:  
vi Միջոցներում, օրինակ, կարող են ընդգրկվել՝  
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- հարկային և մաքսային արտոնություններ հարմարեցված մեքենաներ, օժանդակող սարքավորումներ և այլն ներկրելու համար, հատկապես, 

եթե դրանք չկան կամ գնային առումով մատչելի չեն տվյալ վայրում. 

- ֆինանսական աջակցություն, ներառյալ նպաստները կամ ցածր տոկոսադրույքներով վարկերը հարմարեցված մեքենաներ, օժանդակող 

սարքավորումներ և այլն գնելու համար. 

- փոխհատուցման անաչառ սխեմաներ ցանկացած լրացուցիչ ծախսերը կանխելու նպատակով:  

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարակից վարչական ընթացակարգերը պետք է լինեն ոչ բարդ և հասանելի` հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար ցանկացած լրացուցիչ ծախսերը և/կամ վարչական բեռը կանխելու համար:  
vii Վարորդական իրավունքի մասին իրավական և կարգավորող դաշտում կարող են ընդգրկված լինել օրենքով նախատեսված 

սահմանափակումներ` հիմնված օբյեկտիվ չափանիշների և գնահատումների վրա (օրինակ` վարորդական հմտություններ, տեսողության թեստեր, 

ճանապարհային կանոնների իմացություն, հանրության անվտանգություն և այլն), այնուամենայնիվ, վարորդական իրավունքի 

սահմանափակումները չպետք է հիմնված լինեն նախապաշարմունքի և խարանի վրա: Ի լրումն՝ դրանք պետք է նախատեսեն մեքենաների 

ընթացիկ և պոտենցիալ հարմարեցումներ, որոնք թույլ կտան հաշմանդանություն ունեցող անձանց վարել դրանք:  
viii Օրինակ՝ դրույթներ, որոնցով պահանջվում է ամրագրել կայանատեղեր հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:  
ix Ներառյալ, օրինակ՝ կողմնորոշման և շարժունակության մասնագետներ: 
x Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած հատուկ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում նրանց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդող հարցերի վերաբերյալ` 

համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 Ընդհանուր 

մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումներ, տեխնիկական ճեպազրույցներ, առցանց հարցումներ, օրենսդրության նախագծերի 

և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչեր և մասնակցության այլ մեթոդներ և մեխանիզմներ: Այս առումով պետությունները 

պետք է՝ 

- ապահովեն խորհրդատվական գործընթացների թափանցիկությունն ու մատչելիությունը. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չթաքցնեն տեղեկատվությունը, չներկայացնեն պայմաններ կամ խոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններին 

ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե առաջարկեն շարունակական մասնակցություն. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
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Հոդված 21. Խոսքի ու կարծիքի ազատության և տեղեկատվության մատչելիության նկարագրական ցուցանիշներ 

Խոսքի ու կարծիքի ազատության և տեղեկատվության մատչելիության իրավունք 
Ցուցանիշ Կարծիքի ազատության և 

տեղեկատվության հաղորդում 

Մատչելի  ձևաչափերով 

տեղեկատվության 

մատչելիություն 

հաշմանդամություն ունեցող 

բոլոր անձանց համար  

Նշանների լեզվի,  Բրայլի տառատեսակի և 

հաղորդակցության այլընտրանքային 

միջոցների պաշտոնական ճանաչում 

Իրավական 

դաշտ 
21.1 Գործող օրենսդրությունը երաշխավորում է հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց խոսքի ու կարծիքի ազատության իրավունքըi, 

ներառյալ տեղեկատվություն փնտրելու, ստանալու և հաղորդելու 

ազատությունը` ընդգրկելով հաղորդակցության սահմանումը 

Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածում, որը մշակվել է անմիջականորեն 

խորհրդակցելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներկայացնող կազմակերպությունների հետ:  

    21.1.1 Իրավական համակարգով նախատեսվում է լայն 

հանրության համար նախատեսված տեղեկատվության 

մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց 

համար ճիշտ ժամանակին և առանց հավելյալ ծախսերի` մատչելի 

ձևաչափերով և տեխնոլոգիաներովii: (9.4 ցուցանիշ) 

    21.1.2 Իրավական համակարգը սահմանում է տեղեկատվության 

մատչելիության և հաղորդակցության պարտադիր չափանիշներ 

թե´պետական և թե´ մասնավոր սուբյեկտների համար, որոնք 

տեղեկատվություն և ծառայություններ են տրամադրում լայն 

հանրությանը, ներառյալ զանգվածային լրատվամիջոցներով, 

ընդգրկելով թվային և սոցիալական մեդիանiii:  

21.2 Ազգային ռազմավարություն և/կամ ծրագիր` 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց խոսքի ու կարծիքի 

ազատության և տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի 

իրացումը ապահովելու համար, ներառելով ելակետային 

ցուցանիշներ, ժամկետներ և չափելի նպատակներiv: 

21.3 Գործող օրենսդրությունը ճանաչում է 

նշանների լեզուն որպես պաշտոնական 

լեզու և ապահովում է դրա կիրառումը 

պաշտոնական հարաբերություններում՝ 

որպես հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կողմից ընտրված/պահանջվածv: 

21.4 Գործող օրենսդրությունը ճանաչում է 

Բրայլի տառատեսակը,  դյուրընթեռնելի 

ձևաչափը, լուսագրերը, շոշափման 

միջոցով հաղորդակցումը, 

հաղորդակցումը օգնականի միջոցով և 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կողմից օգտագործվող ցանկացած այլ 

մատչելի միջոցներով, եղանակներով և 

ձևաչափերով հաղորդակցությունը և 

ապահովում է դրանց օգտագործումը 

պաշտոնական հարաբերություններում` 

ըստ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ընտրության/պահանջի:  

21.5 Ազգային ռազմավարություն և/կամ 

ծրագիր` նշանների լեզվի` որպես 

պաշտոնական լեզվի, Բրայլի 

տառատեսակի,  դյուրընթեռնելի ձևաչափի 

և հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
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կողմից օգտագործվող ցանկացած այլ 

մատչելի միջոցներով, եղանակներով և 

ձևաչափերով հաղորդակցության մասին 

իրազեկվածությունը բարձրացնելու 

համար և թե´ նրանց զարգացմանը և թե´ 

համապատասխան մասնագետների 

կարողությունների զարգացմանը 

աջակցելու համար (օրինակ` նշանների 

լեզվի բանավոր թարգմանիչներ, գրավոր 

թարգմանիչներ, անձնական 

օգնականներ), ընդգրկված ելակետերով, 

ժամկետներով և չափելի նպատակներով, 

մշակվել է հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ներկայացնող 

կազմակերպությունների ակտիվ 

ներգրավմամբ:  

21.6 Օրենքով սահմանված պահանջ` հաշմանդամություն ունեցող անձանց խոսքի ու կարծիքի ազատությունը և 

տեղեկատվությունը ապահովելու համար բոլոր պետական ծախսերի մարկեր ստեղծելու մասին:  

21.7 Օրենքով սահմանված պահանջ` հավաքել տվյալներ խոսքի ու կարծիքի ազատությունը և տեղեկատվության 

ու հաղորդակցության մատչելիությունը ապահովող միջոցների, ներառյալ՝ պաշտոնական հարաբերությունների, 

մասինvi:  
Գործընթաց 21.8  Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց լրագրության և 

նմանատիպ մասնագիտության 

գծով բարձրագույն կրթության 

մեջ ներգրավվածության 

մակարդակն ըստ 

հաշմանդամության: 

21.9 Իրազեկվածության 

բարձրացման նպատակով 

հաշմանդամություն ունեցող 

21.10  Կապի և տեղեկատվության հասանելիության համար 

պատասխանատու բոլոր համապատասխան պետական կառույցների,  

ներառյալ այն հաստատությունների, որտեղ կարող են լինել  ձերբակալված 

հաշմանդամություն ունեցող անձինք, պաշտոնյաների թիվը և 

համամասնությունը, ովքեր վերապատրաստված են հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար տեղեկատվության մատչելիության և 

հաղորդակցության այլընտրանքային ձևաչափերի հարցերով: 

21.11  Տեղեկատվության մատչելիության և տեղեկատվության մատչելիության 

ու հաղորդակցության պարտադիր չափորոշիչների մասին իրազեկվածության 

բարձրացման քարոզարշավներ և գործողություններ, որոնք թիրախավորում 
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անձանց 

կազմակերպությունների կողմից 

բացօթյա միջոցառումների և 

ցույցերի կազմակերպման 

մասին իշխանություններին 

ներկայացված իրազեկումների 

տոկոսը  նույն նպատակով այլոց 

կողմից ներկայացված 

իրազեկումների նկատմամբ՝ 

ըստ ներկայացուցչական 

ընտրանքի: 

են ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր սուբյեկտներին, ներառյալ՝ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց կազմակերպություններինvii:  

21.12  Հասարակությանը տեղեկատվություն և ծառայություններ մատուցող 

մասնավոր սուբյեկտների քանակը և համամասնությունը, հատկապես նրանք, 

որոնք կառավարության կողմից արտոնագրված են և կամ կառավարության 

հետ ունեն կնքած պայմանագիր և պարտավորված են ապահովելու  

մատչելիության պարտադիր չափորոշիչները: 

21.13 Հեռուստատեսային հեռարձակումների համամասնությունը և 

ժամանակի համամասնությունը, որը ներառում էր ժեստերի լեզվի 

թարգմանություն, աուդիոնկարագրություն, լուսագրեր և մատչելիության հետ 

կապված այլ առանձահատկություններ և հարմարություններ, տարբերակված 

ըստ լրատվամիջոցների սեփականության ձևի (մասնավոր/հանրային), 

բովանդակության տեսակի (նորություններ/այլ հաղորդումներ, ներառյալ 

մանկական ծրագրեր) և  առաջարկված մատչելիության 

առանձնահատկություններիviii: 

21.14 Պահանջված կամ ոչ գծային ծառայությունների (օրինակ` ըստ 

պահանջի տեսանյութերի ծառայություններ) միջոցով մատչելի 

բովանդակության համամասնությունը, որը ներառում է ժեստերի լեզվի 

թարգմանություն, աուդիոնկարագրություններ, լուսագրեր և հասանելիության 

հետ կապված այլ գործառույթներ և գործիքներ` ըստ լրատվության 

սեփականության ձևի (մասնավոր/հանրային) և առաջարկվող 

մատչելիության:  

21.15 Կառավարության կայքերի և ծրագրերի տոկոսը, որոնք 

համապատասխանում են մատչելիության չափանիշներին: (9.12 ցուցանիշ) 

21.16 Պետական մարմինների կողմից հասարակության համար մատչելի 

ձևաչափերով հրապարակված հաշվետվությունների քանակը` ըստ ձևաչափի 

և դրանց մասնաբաժինը պետական մարմինների կողմից հրապարակված 

զեկույցների ընդհանուր քանակում: (9.15 ցուցանիշ) 

22.17 Ժեստերի լեզվի թարգմանիչների և այլ համապատասխան 

մասնագետների, ներառյալ սղագրողների և մտավոր հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց հաղորդակցման օգնականների թիվը, ովքեր ունեն 
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մասնագիտական որակավորում և գործունեության պաշտոնական 

հավաստագիր՝ հատկապես կապված ֆորմալ շփումների հետ, և նրանց 

քանակի համամասնությունը այդ   ծառայությունների կարիքն ունեցող 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվի հետ:    

21.18 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղեկատվության 

հասանելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների  բյուջետային 

հատկացումները` ըստ միջոցառումների տեսակի (օրինակ` 

իրազեկվածության բարձրացում, կարողությունների զարգացում, 

մատչելիության միջոցառումների ուղղակի տրամադրում և այլն): 

21.19  Խորհրդակցություններ՝ խոսքի և կարծիքի ազատության իրավունքի, ինչպես նաև տեղեկատվության 

մատչելիության իրավունքի հետ կապված օրենքների, կանոնակարգերի, քաղաքականությունների և ծրագրերի 

մշակման, կիրառման և մշտադիտարկման գործընթացում հաշմանդամություն ունեցող անձանց,   նրանց 

ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով՝ ակտիվ մասնակցությունն ապահովելու համարix: 

21.20 Խոսքի և կարծիքի ազատության իրավունքի մերժման կամ սահմանափակման վերաբերյալ ստացված 

բողոքների համամասնությունը, ներառյալ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղեկատվության 

մատչելիության իրավունքը, որոնք ուսումնասիրվել և լուծվել են բողոք ներկայացնողների օգտին  և դրանց 

համամասնությունը կառավարության և (կամ) պատկան կառույցի օգտին լուծվածների հետ՝ յուրաքանչյուրը 

տարբերակված ըստ մեխանիզմի: 
Արդյունք 21.21 Որպես լրագրող աշխատող 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թիվը և 

համամասնությունը՝ 

տարբերակված ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության, 

լրատվամիջոցների տեսակի 

(օրինակ՝ հեռուստատեսություն, 

ռադիո և այլն) և նրանց 

սեփականության (պետական 

կամ մասնավոր): 

21.22  Բնակչության տարբեր լեզվական խմբերի  համար իրենց մայրենի 

լեզվով լրատվամիջոցների հասանելիություն ունենալու համամասնությունը՝ 

տարբերակված ըստ լեզվի, ներառյալ ժեստերի լեզուն: 

21.23  Հանրային տեղեկատվության տրամադրման ընդհանուր պահանջների 

թվից հանրային տեղեկատվության պահանջարկի քանակը և 

համամասնությունը, որը   մատչելի ձևաչափերով տրամադրվել է 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տարբերակված ըստ այն տրամադրող 

պետական մարմնի կամ գործակալության  (31.15 ցուցանիշ): 

21.24 Պետական գործակալության կամ պատկան մարմնի կողմից 

պաշտոնական հարաբերություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

փաստացի բավարարած հաղորդակցման այլընտրանքային միջոցների 

հայցերի քանակը և համամասնությունը: 

21.25 Բջջային կապի ծածկույթով ապահովված բնակչության 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i  Խոսքի ազատության իրավունքի առումով օրենսդրությունը պետք է՝ 

- կանխարգելի ցանկացած սահմանափակում, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի հետ. 

- ընդգրկի դրույթներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից խոսքի ազատության իրավունքի իրացման հետ կապված 

ահաբեկումներից կամ ճնշամիջոցներից պաշտպանելու մասին. 

- ընդգրկի կոնկրետ միջոցներ փաստացի հավասարության հասնելու համար, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձինք ներգրավվեն 

մեդիա ոլորտում` զբաղեցնելով համապատասխան պաշտոններ խոսքի ազատության իրավունքն իրացնելու համար, օրինակ՝ 

հեռարձակման լիցենզիայի համար դիմելու պահանջներում բազմազանության պահանջների միջոցով: 
ii Տեղեկատվության մատչելիության մասին օրենսդրությունը պետք է ապահովի, որ՝  

- լայն հանրության համար նախատեսված և տպագրված տեղեկատվությունը տարածվում է մատչելի ձևաչափերով և տեխնոլոգիաներով և 

հասանելի է դառնում երկրի պաշտոնական և բնիկների/փոքրամասնությունների լեզուներով. 

- հանրային տեղեկատվություն (պարտադիր չէ, որ այն տարածված լինի լայն հանրության համար) հայցելու ընթացակարգերը մատչելի են և 

օգտագործվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից. 

- չկա տեղեկատվության մատչելիության որևէ սահմանափակում իրավունակությունից զրկվելու հիմքով` ի հակադրություն Կոնվենցիայի 12-

րդ հոդվածի:  
iii Այս ցուցանիշը, օրինակ՝ վերաբերում է հեռահաղորդակցության օրենսդրության մեջ, հեռարձակման օրենսգրքում, հարակից կանոնակարգերում 

մատչելիության մասին դրույթներին և կարգավորում է համացանցը, թվային տեխնոլոգիաները, հեռախոսը, ներառյալ հեռահաղորդակցության 

վերահեռարձակման ծառայությունները (տե´ս ITU-T F.930՝ մուլտիմեդիա հեռահաղորդակցության վերահեռարձակման ծառայություններ) և 

բջջային հեռախոսակապը: «Սոցիալական մեդիան» ընդգրկում է վեբկայքերը, առցանց հարթակները և բջջային հավելվածները:  
iv Այդ ծրագիրը, ի թիվս այլոց, պետք է ընդգրկի՝  

- պետական պաշտոնյաների, ծառայողների և աշխատողների շրջանում բարձրացնելու իրազեկվածությունը հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց հաղորդակցման այլընտրանքային եղանակների մասին.  

- միջոցառումներ հանրային տեղեկատվության հասանելիությունը այլընտրանքային ձևաչափերով ընդլայնելու համար.  

- միջոցառումներ, որոնք ապահովում են այլընտրանքային հաղորդակցման հնարավորությունը պաշտոնական հարաբերություններում, 

ներառյալ նշանների լեզվի թարգմանիչներ, Բրայլի տպիչներ, աջակցություն հաղորդակցմանը և այլն.  

- միջոցառումներ, որոնք խթանելու են հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառումը լրագրողական համայնքում, ներառյալ հարակից 

կրթության և զբաղվածության ընթացքում տրամադրվող աջակցության և ողջամիտ հարմարեցումների միջոցով, և հատուկ միջոցների 

օգնությամբ, ներառյալ խտրականությունից զերծ կառուցողական գործողությունները (Կոնվենցիայի 5(4)-րդ հոդված): 

համամասնությունը ըստ տեխնոլոգիայի (ԿԶՆ 9. գ .1 ցուցանիշ), սեռի, 

տարիքի և հաշմանդամության: 

21.26 Համացանցից օգտվող մարդկանց համամասնությունը (ԿԶՆ 17.8.1 

ցուցանիշ)՝ տարանջատված ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 
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v Նշանների լեզվի դեպքում դրանում պետք է ընդգրկել բոլոր ձևերը և բարբառները, դրույթ խտրականության արգելքի, ողջամիտ 

հարմարեցումներով ապահովելու մասին և հաղորդակցման սահմանումը:  
vi Դրանում պետք է ընդգրկել տվյալներ՝  

ա) լայն հանրության շրջանում հանրային տեղեկատվության տարածման համար օգտագործված փաստաթղթերի քանակը և 

համամասնությունը, որոնք տրամադրվել են նաև մատչելի ձևաչափերով` ըստ ձևաչափի տեսակի. 

բ) մատչելի ձևաչափերով տեղեկատվություն ներկայացնելու համար հարցումների քանակը և համամասնությունը` հանրային 

տեղեկատվության բոլոր հարցումների մեջ. 

գ) հաղորդակցության այլընտրանքային միջոցների մասին հարցումների քանակը և համամասնությունը պաշտոնական 

հարաբերություններում.  

դ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խոսքի ազատության և տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի մերժման կամ 

սահմանափակումների մասին բողոքների քանակը և համամասնությունը: 
vii Սա կարող է ներառել բոլոր համապատասխան շահագրգիռ կողմերի համար տեղեկատվության մատչելիության վերաբերյալ ուղենշային 

փաստաթղթերի մշակում: 
viii Տե՛ս ITU-T թիվ 702 հանձնարարականը, որում նկարագրված են մատչելիության մասին տեղեկատվության ցուցադրման գործառույթները, 

ինչպիսիք են՝ լուսագրերը, ժեստերի լեզուն և աուդիոնկարագրությունը: 
ix Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած հատուկ գործողությունները՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում նրանց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդող հարցերի վերաբերյալ` 

համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 Ընդհանուր 

մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումներ, տեխնիկական ճեպազրույցներ, առցանց հարցումներ, օրենսդրության նախագծերի 

և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչեր և մասնակցության այլ մեթոդներ և մեխանիզմներ: Այս առումով պետությունները 

պետք է՝ 

- ապահովեն խորհրդատվական գործընթացների թափանցիկությունն ու մատչելիությունը. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չթաքցնեն  տեղեկատվությունը, չներկայացնեն պայմաններ կամ խոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական մասնակցություն. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
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Հոդված 22. Անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքի նկարագրական ցուցանիշներ 

Անձնական կյանքի իրավունք 
Ցուցանիշ Պաշտպանություն անձնական կյանքին անօրինական կամ 

կամայական միջամտություններից և անձնական 

տեղեկությունների մատչելիություն  

Հաշմանդամության մասին անձնական 

տեղեկությունների և տվյալների բացահայտում 

Իրավական 

դաշտ 
22.1 Օրենսդրությունը ճանաչում է և կարգավորում է 

անձնական կյանքի գաղտնիության, ներառյալ՝ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի 

գաղտնիության իրավունքըi:  

22.2 Օրենսդրությունն ապահովում է անձնական 

տեղեկությունների մատչելիությունը` մյուսների հետ 

հավասար հիմունքներով ներառելով հաշմանդամություն 

ունեցող անձանցii:  

22.3 Օրենսդրության մեջ կամ կանոնակարգերում առկա 

չէ որևէ դրույթ, որով սահմանափակվում է անձնական 

կյանքի և/կամ անձնական տեղեկությունների 

մատչելիության պաշտպանությունը հաշմանդամության 

հիմքովiii: 

22.4 Օրենսդրություն, որը կարգավորում է 

հաշմանդամության և առողջության մասին 

անձնական տեղեկությունների և տվյալների 

գաղտնիությունը՝  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից 

հաշմանդամության և/կամ առողջության մասինiv 

անձնական տեղեկություններիv չհիմնավորված 

բացահայտումը և 

- հաշմանդամության և/կամ առողջության մասին 

անձնական տեղեկությունների և տվյալների 

փոխանցումը և օգտագործումը երրորդ անձանց 

շրջանում` առանց նրանց տեղեկացնելու և առանց 

նրանց ազատ համաձայնությանvi:  
Գործընթաց 22.5 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անձնական կյանքի գաղտնիության հարգանքի վերաբերյալ 

իրազեկվածության բարձրացման արշավներ և գործողություններ, որոնք թիրախավորում են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքների, հասարակության լայն զանգվածների, պետական 

պաշտոնյաների և այն անձանց, ովքեր անձնական տեղեկություններ են պահում հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց մասին: 

22.6 Ընդունել գաղտնիությունը հարգելու և պաշտպանելու և անձնական տեղեկատվության մատչելիության 

ապահովման ուղեցույցներ և արձանագրություններ, որոնք ներառում են նաև հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց, և ուղղված են պետական և մասնավոր ծառայությունների աշխատողներին և այն 

հաստատություններին, որտեղ հաշվառվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերբարվող անձնական 

տեղեկատվությունը: 

22.7 Մասնավոր սուբյեկտների, մասնավորապես, առողջապահության և վերականգնողական ծառայություններ 

մատուցողների և հաստատությունների թիվը, որոնք որդեգրել են գաղտնիության քաղաքականություն, որը 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Այդ օրենսդրությունը պետք է ապահովի պաշտպանություն անձնական կյանքի, ընտանիքի, տան կամ հաղորդակցության անօրինական կամ 

կամայական միջամտություններից և մարդու պատվի ու հեղինակության դեմ անօրինական հարձակումներից, ներառյալ՝ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց, մյուսների հետ հավասար հիմունքներով, լուսանկարի իրավունքի պաշտպանությունը և ձգտի կանխելու և պատժելու այնպիսի 

տարածվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց վրա, այդ թվում` բացառելով հաշմանդամության և 

առողջության հետ կապված անձնական տեղեկատվության ոչ պատշաճ բացահայտումը: 

22.8 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի գաղտնիության և հաշմանդամության և առողջության հետ 

կապված անձնական տեղեկությունների գաղտնիության պահպանման համար վերապատրաստված պետական 

պաշտոնյաների համամասնությունը՝ տարբերակված ըստ հաստատության կամ գործակալության: 

22.9 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի գաղտնիության պահպանմանն առնչվող օրենքների, 

կանոնակարգերի, քաղաքականությունների և ծրագրերի մշակման, իրականացման և մշտադիտարկման 

գործընթացում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվ մասնակցությունն ապահովելու նպատակով 

ձեռնարկված խորհրդակցություններvii: 

22.10 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքի վերաբերյալ 

ստացված բողոքների քանակի համամասնությունը հետաքննված և հասցեագրված բողոքների և բողոք 

ներկայացնողների օգտին որոշվածների համամասնությունն ու վերջիններիս մասնաբաժինը, որը վերաբերում է 

կառավարությանը և (կամ) պատկան այլ մարմիններին, տարբերակված ըստ մեխանիզմի: 
Արդյունք 22.11 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը 

և տոկոսը, որոնք հաղորդում են ներկայացրել ինչպես 

պետական, այնպես էլ մասնավոր սուբյեկտների կողմից 

իրենց անձնական կյանքին խառնվելու մասինviii: 

22.12 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը և 

համամասնությունը` անձնական կյանքի իրավունքի 

խախտումների զոհերի թվում, որոնք տարեկան 

կտրվածքով փոխհատուցում են ստացել: 

22.13 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

արխիվներում իրենց փաստաթղթերի, և 

տեղեկատվական բազաներում իրենց անձնական 

տվյալների տրամադրումը մերժելու գրանցված դեպքերը: 

22.14 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թվաքանակը և համամասնությունը, ովքեր 

հայտնում են, որ իրենցից պահանջվել է 

ներկայացնել հաշմանդամության և առողջության 

հետ կապված տեղեկությունները` 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամությանix: 
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գործելակերպը, ինչպիսիք են՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների լուսանկարի առանց համաձայնության օգտագործումը, օրինակ՝ հանրային 

ցուցադրությունը բժշկական և բարեգործական նպատակներով: Այդ օրենսդրությունը պետք է տարածվի նաև ժամանակավոր կամ երկարաժամկետ 

բնակության վայրերի վրա, ներառելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց անձնական կյանքին միջամտող գործելակերպի արգելումը, ինչպիսիք 

են` անձնական իրերից զրկելը, այցելությունների կամ հաստատություններից դուրս գտնվող մարդկանց հետ շփման սահմանափակումը, 

տեսահսկողությունը և այլն:  
ii Այդ օրենսդրության մեջ պետք է ընդգրկել՝  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքը, մյուսների հետ հավասար հիմունքներով, ստանալու իրենց անձնական տեղեկությունները, 

որոնք պահվում կամ հսկվում են երրորդ անձանց կողմից: Իրական կամ ենթադրյալ հաշմանդամությունը չի կարող լինել որևէ սահմանափակման 

հիմքում (օրինակ` հաստատությունը չի կարող խոչընդոտել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծանոթանալու իրենց մասին գրանցումներին). 

- անձնական տեղեկությունների մասին գրանցումները պահող պետական գործակալությունները և մասնավոր սուբյեկտները պարտավոր են 

ապահովել տեղեկությունների հասանելիությունը` նման հարցումով դիմած հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի ձևաչափերով. 

- տեղեկատվությունը ուղղելու պահանջի իրավունքը` մյուսների հետ հավասար հիմունքներով: 
iii Մասնավորապես, անձնական տեղեկությունների մատչելիության սահմանափակում չկա՝ 

- հաշմանդամություն ունեցող այն անձանց համար, որոնք ներկա պահին զրկված են իրենց իրավունակությունից (հակասում է 12-րդ 

հոդվածին). 

- հաշմանդամություն ունեցող այն անձանց համար, որոնք, իրական կամ ենթադրյալ հաշմանդամության հիմքով, ներկա պահին 

ազատազրկված են (հակասում է 12-րդ հոդվածին, օրինակ` հոգեբուժական ստացիոնար հաստատություններում). 

- իրական կամ ենթադրյալ հաշմանդամության հիման վրա, միայն այդ կամ այլ հիմքերի համակցությամբ (օրինակ` իրենց սեփական 

պաշտպանության, լավագույն շահերի համար և այլն). 

- որոշումների կայացման ենթադրյալ սահմանափակումների հիման վրա կամ մտավոր ունակության գնահատման հիման վրա, միայն այդ 

կամ այլ հիմքերի համակցությամբ (օրինակ` իրենց սեփական պաշտպանությունը, լավագույն շահերը և այլն): 
iv Օրինակ՝ տվյալ համատեքստում, եթե հաշմանդամության հաստատումն անհրաժեշտ է նպաստ կամ ծառայություն ստանալու, պետական 

մարմնի կամ կառույցի կողմից ճանաչվելու համար, ապա բավարար է, օրինակ՝ հաշմանդամության քարտը կամ վկայականը ներկայացնելը, և 

հարկ չկա բացահայտել հաշմանդամության գնահատումը, որի հիման վրա հաստատվել է հաշմանդամությունը: 
v Օրենսդրությունը, հաշմանդամության հիմքով խրականությունը կանխելու համար, պետք է հստակորեն նշի այն դեպքերը, երբ և ինչ նպատակով 

կարելի է պահանջել հաշմանդամության և առողջության մասին տեղեկատվություն: Օրինակ` աշխատանքի ընդունելիս հաշմանդամության և 

առողջության մասին տվյալները կարելի է պահանջել այն թեկնածուից, ում աշխատանքի առաջարկ է արվել և որի համար միայն ողջամիտ 

հարմարեցում ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է այդ տեղեկատվությունը: 
vi Այդ օրենսդրության մեջ պետք է ընդգրկել երաշխիքներ, որոնցով կանխվում է տեղեկությունների հասանելիությունը երրորդ անձանց համար, 

ինչպես նաև դրանց չարաշահումը և հնարավոր բացասական հետևանքները, օրինակ` աշխատանքի ընդունելիս հաշմանդամություն ունեցող 

թեկնածուների մասին տեղեկությունների չարաշահումը նրանց որակազրկելու նպատակով:  
vii Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած հատուկ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում նրանց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդող հարցերի վերաբերյալ` 

համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 Ընդհանուր 

մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումներ, տեխնիկական ճեպազրույցներ, առցանց հարցումներ, օրենսդրության նախագծերի 
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և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչեր և մասնակցության այլ մեթոդներ և մեխանիզմներ: Այս առումով պետությունները 

պետք է՝ 

- ապահովեն խորհրդատվական գործընթացների թափանցիկությունն ու մատչելիությունը. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չթաքցնեն տեղեկատվությունը, չներկայացնեն պայմաններ կամ խոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններին 

ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական մասնակցություն. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
viii Նման ցուցանիշը կարող է մշակվել` հիմնվելով տնային տնտեսությունների հարցումների կամ հատուկ հաշմանդամության հարցումների կողմից 

տրամադրված վիճակագրական տվյալների վրա` լուծելով գաղտնիության խնդիրները: 
ix Տեղեկատվությունը  կարող է մշակվել` հիմնվելով տնային տնտեսությունների հարցումների կամ հատուկ հաշմանդամության հարցումների 

կողմից տրամադրված վիճակագրական տվյալների վրա` լուծելով գաղտնիության խնդիրները: 
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Հոդված 23. Տան և ընտանիքի նկատմամբ հարգանքի նկարագրական ցուցանիշներ 

Հարգանք տուն և ընտանիք ունենալու իրավունքի նկատմամբ 

Ցուցանիշ Խտրականության արգելք ընտանեկան 

կյանքում  

Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ծնողական իրավունքները 

Համայնքում ընտանեկան 

միջավայրում մեծանալու 

հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների իրավունքը  
Իրավական 

դաշտ 
23.1 Ընտանեկան կյանքի մասին գործող օրենսդրությունը ներառում է 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց և ապահովում է հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքների համար աջակցության կամ 

օգնություն իրավունքը:  

23.2 Օրենքում չկա ընտանեկան կյանքին վերաբերող որևէ դրույթ, որը 

հաշմանդամության հիմքով, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, 

սահմանափակում է ազատ և լիարժեք համաձայնությամբ ամուսնանալու 

իրավունքը, ընտանիք գտնելը, երեխաների թվի և նրանց ծննդյան միջև 

ընկած ժամանակահատվածները (ներառյալ սեռական և 

վերարտադրողական առողջապահական ծառայությունների հավասար 

մատչելիությունը և որդեգրելու և որդեգրվելու իրավունքը)i: 

23.3 Գործող օրենսդրությունը 

միանշանակորեն արգելում է 

հաշմանդամության հիմքով 

երեխաների բաժանումը իրենց 

ծնողներից:  

23.4 Գործող օրենսդրությունն 

ապահովում է, որ առանց 

ծնողական խնամքի մնացած 

հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաները ունեն համայնքում 

ընտանեկան միջավայրում 

այլընտրանքային խնամք 

ստանալու իրավունքii:  

23.5 Կանոնակարգերի և 

քաղաքականության որդեգրում, որով 

ապահովվում է հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար սեռական և 

վերարտադրողական 

առողջապահական ծառայությունների 

և ընտանիքի պլանավորման 

ծառայությունների հավասար 

հասանելիությունը: 

23.6 Գործող օրենսդրությունն 

արգելում է երեխաների 

բաժանումը իրենց ծնողներից` 

նրանցից մեկի կամ երկուսի 

հաշմանդամության հիմքովiii: 

23.7 Կանոնակարգերի և 

քաղաքականության որդեգրում, 

որով ապահովվում է 

հաշմանդամություն ունեցող 

ծնողներին աջակցության 

տրամադրումը նման դիմում 

ներկայացրածներին` իրենց 

23.8 Օրենքով ամրագրել 

հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաներին 

հաստատություններում 

տեղավորելու արգելքը: (19.2.3 

ցուցանիշ)v 

23.9 Հաշմանդամություն ունեցող 

բոլոր երեխաների 

ապաինստիտուցիոնալացման 

մասին ազգային 

ռազմավարության ընդունում` 

ելակետային ցուցանիշներով, 
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երեխաներին մեծացնելու 

պարտականությունը կատարելու 

համար, ներառյալ ֆինանսական 

օգնությունը, խորհրդատվությունը, 

համայնքահենք մակարդակում և 

անձնական օգնության 

ծառայություններըiv:  

կոնկրետ ժամկետներով և չափելի 

նպատակներովvi:  

23.10 Հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների ընտանիքներին 

աջակցության տրամադրմանvii 

ազգային քաղաքականության 

ընդունում` ընտանիքից 

բաժանումը կանխելու և 

հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների ընտանիքում 

ապրելու և համայնքում 

ներգրավված լինելու իրավունքն 

ապահովելու նպատակով, 

ներառյալ՝ ընտանեկան 

միջավայրում այլընտրանքային 

խնամքի համապատասխան և 

անհրաժեշտ սոցիալական 

ծառայությունների 

տրամադրումըviii: 
Գործընթաց 23.11 Հաշմանդամություն ունեցող ծնողներին ծնողական 

պարտականությունները կատարելիս աջակցելու կամ օժանդակելու 

միջոցառումների բյուջե: 

23.12 Դատավորների, նոտարների, բուժաշխատողների, սոցիալական 

աշխատողների և հարակից մասնագետների թվաքանակը և 

համամասնությունը, որոնք վերապատրաստվել են հաշմանդամության վրա 

հիմնված խտրականության դեմ, մասնավորապես` ամուսնանալու 

իրավունքի, ընտանիքի կազմելու իրավունքի, սեռական և 

վերարտադրողական իրավունքների, որդեգրելու, դաստիարակության, 

ծնողական իրավունքների, դատավարական գործընթացների ժամանակ 

ընթացակարգային հարմարեցումներ տրամադրելու պարտականության, 

ողջամիտ հարմարեցումների, հաղորդակցության մատչելի և 

23.13 Հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների 

ապաինստիտուցիոնալացման 

միջոցառումների համար 

հատկացված բյուջե` 

ինստիտուցիոնալ խնամքի համար 

հատկացված բյուջեի համեմատix: 

23.14 Երեխաների խնամքի 

հաստատությունների 

աշխատողների, սոցիալական 

աշխատողների և այլ 

մասնագետների թվաքանակը և 
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այլընտրանքային ձևերի և այլնի հարցերով: համամասնությունը, որոնք 

վերապատրաստվել են 

հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների իրավունքների և 

նրանց 

ապաինստիտուցիոնալացումը 

կազմակերպելու հարցերով: 

23.15 Հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաներին և նրանց 

ընտանիքներին աջակցություն 

ցուցաբերելու և համայնքում ու 

ընտանեկան պայմաններում 

այլընտրանքային խնամք 

ապահովելու միջոցառումների 

համար հատկացված բյուջե: 

23.16 Իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներ և միջոցառումներ` խթանելու և իրազեկելու 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքներին և  լայն հասարակությանը` համայնքում և 

ընտանեկան կյանքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին (ներառյալ սեռական և 

վերարտադրողական առողջության ծառայությունների հավասար հասանելիությունը), ինչպես նաև 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընտանիքում և կամ համայնքում՝ ընտանեկան միջավայրում, ապրելու 

իրավունքի մասին և պայքարելու գոյություն ունեցող բացասական վերաբերմունքի, միֆերի և կարծրատիպերի 

դեմ:  

23.17 Խորհրդակցություններ, որոնք իրականացվել են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և 

մեծահասակների, այդ թվում` նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների, երեխաների կողմից ղեկավարվող 

նախաձեռնությունների և այլ նմանատիպ կառույցների ակտիվ մասնակցությամբ՝ ապահովելու 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանեկան կյանքի և փոխհարաբերությունների իրավունքին, ներառյալ` 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համայնքում և ընտանիքում ապրելու իրավունքներին վերաբերող 

օրենքների, կանոնակարգերի, քաղաքականությունների և ծրագրերի մշակման, իրականացման և վերահսկման 

գործընթացում նրանց ներգրավվածությունըx:   

23.18 Տնային տնտեսության, ընտանիքի և ընտանեկան փոխհարաբերությունների իրավունքի նկատմամբ 

հարգանքի վերաբերյալ ստացված բողոքների տոկոսը` հաշմանդամության և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող 
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անձանց ներգրավվածության վերաբերյալ խտրականության մեղադրանքներով, որոնք ուսումնասիրվել և լուծվել 

են դիմում ներկայացնողների օգտին և վերջիններիս համամասնությունը կառավարության և (կամ) պատկան այլ 

մարմնի օգտին լուծված դեպքերի մեջ՝ յուրաքանչյուրը տարբերակված ըստ մեխանիզմի տեսակի: 

Արդյունք 23.19 Սեռի, 

հակաբեղմնավորման և 

վերարտադրողական 

առողջության վերաբերյալ 

անկախ իրազեկված 

որոշումներ կայացնող կանանց 

և աղջիկների 

համամասնությունը (ԿԶՆ 5.6.1 

ցուցանիշի  հիման վրա), ըստ 

տարիքի և հաշմանդամության, 

բնակության վայրի: (6.19 

ցուցանիշ): 

23.20 Ընտանեկան կյանքում 

հաշմանդամության հիմքով 

խտրականության զոհ դարձած 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թիվը, որոնց 

իրավունքները վերականգնվել 

են կամ դրանց խախտումները 

շտկվել ենxi: 

23.21 Երեխաներ ունեցող տնային 

տնտեսությունների թիվը և 

համամասնությունը, որոնցում 

ծնողներից առնվազն մեկն ունի 

հաշմանդամություն: 

23.22 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թվաքանակը, որոնք ծնողական 

պարտականությունները կատարելու 

համար օգտվում են ընդհանուր 

օգնության և աջակցություն 

ծառայություններից՝ տարբերակված 

ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության, 

աջակցության/աջակցության տեսակի և 

նրանց թվի համամասնությունը այդ 

ծառայություններից օգտվողների 

շրջանում: 

23.23 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թիվը, որոնք օգտվում են 

հատուկ օգնությունից և օժանդակ 

ծառայություններից՝ իրենց ծնողական 

պարտականությունները կատարելու 

համար, բաժանված ըստ սեռի, տարիքի 

և հաշմանդամության, 

աջակցության/աջակցության տեսակը և 

նրանց համամասնությունը 

23.25 Հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների և նրանց ընտանիքների 

թիվը, ովքեր օգտվում են 

օգնությունից և օժանդակ 

ծառայություններից, տարբերակված 

ըստ սեռի, տարիքի և երեխայի 

(երեխաների) հաշմանդամության, 

օգնության / աջակցության տեսակի 

և նրանց համամասնությունը 

հաշմանդամություն ունեցող այն 

անձանց թվից, ովքեր դիմել են այդ 

ծառայություններից օգտվելու 

համար: 

23.26 Այլընտրանքային խնամքի 

ծառայություն ստացող 

հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների թվաքանակը և 

համամասնությունը 

այլընտրանքային խնամքի կարիք 

ունեցող մյուս բոլոր երեխաների 

համեմատ (խնամքը ընտանիքում / 

փոքր խմբային տներում կամ 

խնամքի մեծ 

հաստատություններում), 

բաժանված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության և շրջապատող 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Դրանում՝ 

- չկա որևէ դրույթ, որով հաշմանդամության հիմքով, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, սահմանափակվում է իրավունքը, ինչպիսիք են՝ որոշում 

կայացնելու հմտության, մտավոր կարողության, իրավունակության կարգավիճակի հիմքով և այլն.  

- չկա որևէ դրույթ, որով սահմանափակվում է ամուսնությունը հաշմանդամության հիմքով, ներառյալ ցանկացած ձևով իրավունակությունից 

զրկելու միջոցով (օրինակ` խնամակալություն), մասնավորապես մտավոր հաշմանդամություն ունեցող և հոգեսոցիալական հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար.  

- չկա որևէ պահանջ, որով պայմանավորվում է ամուսնանալու իրավունքը, ներառյալ առողջության հետ կապված պահանջները, որոնք 

ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն խտրականություն են առաջացնում հաշմանդամության հիմքով: Օրինակ` մտավոր հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց ամուսնության դեպքում դատարանի թույլտվության պահանջը.  

- չկա պարտադիր նախաամուսնական բժշկական քննության պահանջ, որը կիրառվում է բացառապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար` որպես ամուսնանալու, իրենց զուգընկերներին ազատորեն ընտրելու, ամուսնության հետ կապված ֆինանսական օգնության 

դրամաշնորհներ ստանալու նախապայման, կամ որևէ այլ նպատակի համար, որը կարող է սահմանափակել այս իրավունքները 

հաշմանդամության հիմքով.  

- չկա ծնողական իրավունքի որևէ սահմանափակում հաշմանդամության հիմքով, ներառյալ դրույթներ, որոնցով թույլատրվում են երեխաներին 

բաժանել իրենց ծնողներից, կամ վերցնել ծնողներից և զրկել ծնողներին խնամակալությունից` նրանցից մեկի կամ երկուսի հաշմանդամության 

հիմքով.  

- չափահասների վրա որևէ սահմանափակում չի դրվում երեխաների խնամակալության, հովանավորության, հոգաբարձության, որդեգրման կամ 

նման այլ ինստիտուտների հետ, եթե տվյալ հասկացությունները գոյություն ունեն ազգային օրենսդրության մեջ.  

- չկա ոչ կամավոր գործելակերպերը թույլատրող որևէ դրույթ (ներառյալ, երբ համաձայնությունը տրվել է երրորդ անձի կողմից, ինչպիսիք են 

ծնողները կամ խնամակալները, ի հակադրություն Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի), ինչպիսիք են հարկադիր ամլացումը, որը ոտնահարում է 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ներառյալ՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքը, իրենց պտղաբերությունը պահպանելու և 

իրենց ինքնությունը պահելու համար:  
ii «Այլընտրանքային խնամք ընտանեկան միջավայրում համայնքում» հղումը տարածվում է այն իրավիճակների վրա, երբ կենսաբանական 

ընտանիքը ի վիճակի չէ խնամելու հաշմանդամություն ունեցող երեխային և դիմում է պետությանը, որպեսզի գործադրվեն բոլոր ջանքերը երեխայի 

հաշմանդամություն ունեցող այն 

անձանց թվից, որոնք դիմել են այդ 

ծառայություններից օգտվելու համար: 

23.24 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կողմից իրենց ծնողական 

իրավունքների իրականացմանն 

օժանդակող ծառայություններից 

գոհունակության մակարդակը: 

միջավայրի տեսակի: (7.26 

ցուցանիշ) 
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այլընտրանքային խնամքը ազգականների ընտանիքներում, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` համայնքում ընտանեկան միջավայրում 

կազմակերպելու համար՝ Կոնվենցիայի 23(5)-րդ հոդվածի համաձայն:  
iii Պետք է արգելել ծնողական իրավունքներից, ներառյալ խնամակալությունից զրկելը կամ դադարեցնելը, եթե դա հիմնավորվում է ծնողի իրական 

կամ ենթադրյալ հաշմանդամությամբ, միայն դրանով կամ այլ նկատառումների հետ մեկտեղ: Երեխայի լավագույն շահը պետք է որոշել ոչ 

խտրական չափորոշիչների հիման վրա: 
iv Այստեղ պետք է ընդգրկել ոչ պարտադիր աջակցության բազմաթիվ միջոցներ, ներառելով սոցիալական պաշտպանության նպաստները և 

աջակցության ծառայությունները, որոնք համապատասխանեցվել են հաշմանդամություն ունեցող ծնողների կոնկրետ կարիքներին և 

հանգամանքներին (օրինակ` աջակցության միջոցներ հաշմանդամություն ունեցող միայնակ ծնողի համար), ծնողական հմտությունների ուսուցման  

ծրագրեր, որոնցում ներառվել են հաշմանդամություն ունեցող անձինք, կամ ծրագրեր, որոնք մշակվել են հաշմանդամություն ունեցող ծնողների 

կողմից կամ նրանց համար և այլն: Աջակցության բոլոր ծառայությունները և հարակից տեղեկատվությունը և հաղորդակցությունը պետք է մատչելի 

դարձնել հաշմանդամություն ունեցող բոլոր ծնողների համար՝ հաշվի առնելով համընդհանուր դիզայնը: 
v Այս կասեցումը ընդգրկում է նոր երեխաներ ընդունելը թե´ մեծ և թե´ փոքր խմբերի համար նախատեսված տներում: Հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաներին առնչվող այս ցուցանիշի համատեքստում «հաստատության» մասին հետագա մանրամասների համար տե´ս Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 5 Ընդհանուր մեկնաբանությունը 19-րդ հոդվածի մասին, CRPD/C/GC/5, կետ 16(գ)-ի 

վերջին մասում: 
vi Տե´ս Կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածի ցուցանիշները հաշմանդամություն ունեցող չափահասների ապաինստիտուցիոնալացման մասին: 
vii Աջակցության միջոցներում պետք է ընդգրկվեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ու նրանց ընտանիքներին վաղ և համապարփակ 

տեղեկատվության, ծառայությունների և աջակցության մատչելիությունը, և պետք է մշակվեն հաշմանդամություն ունեցող երեխայի ու նրա 

ընտանիքի կոնկրետ կարիքների և հանգամանքների համար, օրինակ` ֆինանսավորել խուլ երեխաների ծնողներին նշանների լեզուն սովորելու 

համար: Աջակցության բոլոր ծառայությունները և հարակից տեղեկատվությունը ու հաղորդակցությունը պետք է մատչելի դարձնել 

հաշմանդամություն ունեցող բոլոր ծնողների համար՝ հաշվի առնելով համընդհանուր դիզայնը: Հոգեսոցիալական հաշմանդամության հետ 

կապված տեղեկատվության մեջ, ծառայությունների և աջակցության ընթացքում պետք է խուսափել երեխաների դիսթրեսի դեղորայքային բուժումից 

և ապահովել, որ երեխան ստանա ուղղակի աջակցություն և կոնֆիդենցիալ կերպով արտահայտվի ընտանիքի ներսում և դրա պատերից դուրս: 
viii Քաղաքականությունը պետք է հստակորեն առաջնահերթություն համարի սոցիալական ծառայություններում կատարվող ներդրումները, որոնք 

կաջակցեն ընտանիքներին և համայնքներին առաջնայնություն դարձնել ընտանիքի պահպանումը, եթե կենսաբանական ընտանիքը ի վիճակի չէ 

խնամելու երեխային, ապա պետք է առաջնային դառնա այլընտրանքային խնամքը ավելի մեծ ընտանիքում, դրանից հետո` որակյալ 

այլընտրանքային խնամքի տարբերակները ընտանիքում, ներառյալ խնամքը ազգականների և որդեգրող ընտանիքում: Տե´ս՝ Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 5 Ընդհանուր մեկնաբանությունը Կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածի մասին:  
ix Այս ցուցանիշը պահանջում է ընդհանուր գումարներ` պետական բյուջեի հատկացումը երկու ուղղություններով համեմատելու համար: 
x Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած հատուկ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավելու համար, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են նրանց վրա` համաձայն 

Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 Ընդհանուր 

մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց հարցումները, օրենսդրության 

նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչերը և մասնակցության այլ մեթոդներ և մեխանիզմներ: Այս առումով 

պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն խորհրդատվական գործընթացների թափանցիկությունն ու մատչելիությունը. 
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- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չթաքցնեն տեղեկատվությունը, չներկայացնեն պայմաններ կամ խոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններին 

ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական մասնակցություն. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
xi Այս ցուցանիշը ներառում է, օրինակ՝ 

- նախկինում հաշմանդամության հիմքով իրավունակությունից զրկված անձանց, որոնց իրավունակությունը վերականգնվում է՝ իրենց հերթին 

վերականգնելով ընտանեկան իրավունքները, ներառյալ ծնողական իրավունքները (օրինակ՝ երեխաների խնամակալությունը վերականգնելը). 

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որոնք ենթարկվել են հարկադիր ամլացման, հարկադիր աբորտների, հարկադիր հակաբեղմնավորիչների և 

այլն, և ունեն փոխհատուցման և հատուցման իրավունք: 
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Հոդված 24. Կրթության նկարագրական ցուցանիշներ 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներուժի լիարժեք զարգացումը, արժանապատվության և սեփական անձն արժևորելու 

զգացումի ամրապնդումը նրանց կարողունակ կդարձնեն՝ արդյունավետորեն և ազատ մասնակցել հասարակական կյանքին 

Ցուցանիշ Ներառական կրթության 

համակարգ 

Որակյալ և անվճար 

տարրական ու միջնակարգ 

կրթություն 

Մատչելի 

մասնագիտական և 

բարձրագույն կրթություն 

ու կրթություն ողջ կյանքի 

ընթացքում 

Ներառական 

դասավանդում 

Իրավական 

դաշտ 
24.1 Գործող 

օրենսդրությունը բոլոր 

սովորողների, ներառյալ 

հաշմանդամություն 

ունեցող սովորողների 

համար ինչպես պետական, 

այնպես էլ մասնավոր 

կրթական 

հաստատություններում 

ապահովում է ներառական 

կրթություն՝ կրթության 

բոլոր մակարդակներումi. 

Կրթության բոլոր 
մակարդակները ներառում 
են՝ 
վաղ մանկության 
զարգացում, տարրական, 
միջնակարգ, նախնական և 
միջին մասնագիտական, 
բարձրագույն կրթություն, 
մեծահասակների 

24.3 Կրթության 

նախարարությունն 

իրականացնում է 

ներառական կրթական 

համակարգի անցման 

ազգային 

ռազմավարությունii: 

Ռազմավարական ծրագիրը 
պետք է ներառի հստակ 
թիրախներ, չափանիշներ, 
ժամկետներ, ինչպես նաև 
իրազեկվածության 
բարձրացմանն ու 
ներառական կրթության 
խթանմանն ուղղված 
միջոցառումներ՝ 
թիրախավորելով բոլոր 
ուսուցիչներին, 
սովորողներին, ծնողներին, 
ինչպես նաև լայն 
հանրությանը՝ ներառական 

24.5 Առկա է նախնական և 

միջին մասնագիտական 

ու բարձրագույն 

կրթության, ինչպես նաև 

ողջ կյանքի ընթացքում 

ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 

կրթության ազգային 

ռազմավարական ծրագիր, 

որում հստակ 

սահմանված և 

պլանավորված է նաև 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

ներառումը:  

24.6 Ներառական 

կրթության թեմաներով 

կրթության բոլոր 

մակարդակների 

մանկավարժների 

պարտադիր կրթություն 

և վերապատրաստումiii:  

Դասընթացները և 
վերապատրաստումները 
պետք է իրականացվեն 
կրթության բոլոր 
մակարդակների 
(տարրական, 
միջնակարգ, նախնական 
և միջին 
մասնագիտական, 
բարձրագույն 
կրթություն) վարչական 
աշխատողների, 
ուսուցիչների և 
դասախոսների համար: 
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կրթություն և կրթություն 
ողջ կյանքի ընթացքում: 
Օրենսդրության մեջ պետք 
է ներառվեն հետևյալ 
տարրերը. 
- ներառական կրթության 
հստակ սահմանում ըստ 
Հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց 
իրավունքների մասին 
կոնվենցիայի, 
- խտրականության 
արգելքը փաստացի և կամ 
ենթադրյալ 
հաշմանդամության 
հիմքով. 
- «ոչ մի մերժող» հոդված. 
- ողջամիտ 
հարմարեցումների 
տրամադրման 
պարտադրանք: 
- Կրթության 
նախարարությունում բոլոր 
երեխաների, այդ թվում՝ 
հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների 
համար նշանակված է 
համապատասխան 
լիազորություններով 
օժտված 
պատասխանատու.  

կրթության խթանմանն 
ուղղված իրազեկման 
ջանքերի շրջանակներում:  

24.4 Գոյություն ունեն 

հաշմանդամության, 

ինչպես նաև աջակցության 

կարիքի վաղ 

հայտնաբերման ծրագրեր, 

որպեսզի արդեն 

հանրակրթական դպրոցում 

երեխան կարողանա 

արդյունավետ 

մասնակցություն ունենալ:  

Համալսարաններում 
մանկավարժական 
դասընթացները 
պարտադիր պետք է 
ներառեն ներառական 
կրթությունն իրենց 
ծրագրերում: Բոլոր 
ուսուցիչները, ովքեր 
ունեն մանկավարժական 
կրթություն և աշխատում 
են մասնագիտությամբ, 
պետք է ներառական 
կրթության հարցերով 
վերապատրաստվեն: 
Վերապատրաստումներ
ը կարող են ներառել 
մասնագիտական 
որակավորման 
բարձրացման 
դասընթացներ, 
գիտելիքների 
թարմացման և 
խորացման 
դասընթացներ, 
առանձին թեմաներով 
դասընթացներ: 
Համալսարաններում 
ներառական կրթության 
պարտադիր 
դասընթացները պետք է 
ներառեն՝ 
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- մայրենի լեզվով 
ուսանելու բոլոր 
սովորողների իրավունքն 
ապահովված է, այդ թվում` 
ժեստերի լեզվով, 
բնիկների/և ազգային 
փոքրամասնությունների 
լեզուներով:  
24.2 Օրենսդրության մեջ 

հաշմանդամության հիմքով 

որևէ դրույթ անձի համար 

չի բացառում մյուսների 

հետ հավասար 

հիմունքներով կրթության 

ցանկացած ձևը և կամ 

մակարդակը, 

ուսումնառության 

բնագավառը և 

որակավորումը:  

- ներառական 
մանկավարժություն.  
- հաշմանդամության 
հարցերին մարդու 
իրավունքների վրա 
հիմնված մոտեցումների 
կիրառում՝ համահունչ 
Կոնվենցիայի 
սկզբունքներին և 
դրույթներին. 
- դասարանի և 
դպրոցական միջավայրի 
մատչելիություն. 
- ողջամիտ 
հարմարեցումների 
ապահովում. 
- հաշմանդամություն 
ունեցող ուսանողներին 
աջակցելու համար 
մատչելի ձևաչափերի, 
հաղորդակցման 
այլընտրանքային 
միջոցների, մատչելի 
կրթական 
տեխնոլոգիաների և 
նյութերի օգտագործում: 

24.7 Պետական չափորոշիչները և ծրագրերը համապատասխանում են ներառական կրթության չափորոշիչներին 

և թույլ են տալիս ծրագրի ձևափոխում և հարմարեցում սովորողի ներուժին: 

24.8 Երկիրն ունի մատչելիության չափորոշիչներ, կրթական հաստատությունների ֆիզիկական միջավայրն ու 

նյութատեխնիկական ռեսուրսներըiv համապատասխանում են այդ ստանդարտներին: Սա վերաբերում է նաև 
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արտադասարանական միջոցառումներին (ներառյալ շենքերը, դասարանները, գրադարանը, մարզադահլիճը, 
խաղահրապարակը, ճաշարանը, սանհանգույցները, սարքավորումները և հաղորդակցման բոլոր ձևերը):  

24.9 Գործող օրենսդրությունը կրթական միջավայրում արգելում է բռնությունը, պատիժը, ատելության խոսքն ու 

ամեն տեսակի ոտնձգությունները, ներառյալ հաշմանդամության հիմքով նման դրսևորումները: 
Գործընթաց 24.10 Վաղ մանկության կրթական 

ծրագրում ընդգրկված 3-5 

տարեկան երեխաների տոկոսը 

(ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի MICS ցուցանիշ)՝ 

տարաբաժանված ըստ սեռի, 

տարիքի և հաշմանդամության: 

24.11 Դպրոցների 

համամասնությունը, որոնք ունեն՝ 

ա) էլեկտրականություն. բ) 

մանկավարժական նպատակների 

համար համացանց. գ) 

մանկավարժական նպատակների 

համար համակարգիչներ. դ) 

հարմարեցված 

ենթակառուցվածքներ և նյութեր 

հաշմանդամություն ունեցող 

սովորողների համար. ե) 

մշտական խմելու ջուր. զ) երկու 

սեռի համար առանձնացված 

սանիտարական պայմաններ, Է) 

ձեռքերը լվանալու համար 

հատկացված պայման (ըստ Ջուր և 

սանիտարահիգիենիկ պայմաններ 

բոլորի  համար (WASH) 

ցուցանիշի սահմանումների): 

(ԿԶՆ 4.ա.1 ցուցանիշ)v 

24.12 Դպրոցների տոկոսը, ուր 

24.16 Անհատական ուսուցման 

պլանով սովորող և 

աջակցությունից ու այլ 

հարմարեցումներից օգտվողvi 

հաշմանդամություն ունեցող 

սովորողների 

համամասնությունը՝ 

տարբերակված ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության և 

բնակավայրի: 

24.17 Խուլ սովորողների 

համամասնությունը, ովքեր 

կրթությունը ստանում են 

ժեստերի լեզով: 

24.18 Ժեստերի լեզվի 

որակավորված 

թարգմանիչների 

համամասնությունը, ովքեր 

աշխատում են 

հանրակրթական 

հաստատություններում: 

24.19 Տեսողության 

խանգարումներ ունեցող 

սովորողների 

համամասնությունը, ովքեր 

օգտվում են ընթերցանության 

մատչելի ձևաչափերով 

24.20 Վերջին 12 

ամիսների 

ընթացքում ֆորմալ և 

ոչ ֆորմալ 

մասնագիտական 

կրթության և 

ուսուցման ոլորտում 

երիտասարդների և 

մեծահասակների 

մասնակցության 

մակարդակը ըստ 

սեռի (ԿԶՆ 4.3.1 

ցուցանիշ) և 

հաշմանդամության: 

24.21 Կրթության 

բոլոր 

մակարդակներում 

ուսուցիչների և 

մանկավարժական 

անձնակազմի 

համամասնություն

ը, ովքեր 

վերապատրաստվ

ած են ներառական 

կրթության և 

ողջամիտ 

հարմարեցումների 

տրամադրման 

թեմաներով: 

24.22 

Հաշմանդամությու

ն ունեցող 

ուսուցիչների 

համամասնություն

ը` տարբերակված 

ըստ սեռի, 

տարիքի, 

հաշմանդամությա

ն, ազգային և 

էթնիկ 

փոքրամասնությա
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ՄԻԱՎ-ի ու սեռական 

դաստիարակության ուսուցումը 

որպես կյանքի հմտություն, 

ներառական է նաև 

հաշմանդամություն ունեցող 

սովորողների համար 

(ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցանիշ): 

24.13 Բուլիինգի, ֆիզիկական 

պատժի, հետապնդման, 

բռնության, սեռական 

խտրականության և դաժան 

վերաբերմունքի ենթարկված 

սովորողների տոկոսը 

(ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցանիշ)՝ 

տարբերակված ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության, 

ուսումնական հաստատության 

տեսակի (պետական/ մասնավոր, 

նախադպրոցական/ 

միջնակարգ/բարձրագույն/ 

մասնագիտական): 

24.14 Մեկ սովորողի համար 

կրթության ծախսերը ըստ 

կրթության մակարդակի և 

ֆինանսավորման աղբյուրի 

(ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցանիշ)՝ 

տարբերակված ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության: 

24.15 Հիմնական դպրոցների 

քանակը` համեմատած հատուկ 

դպրոցների քանակի հետ: 

կազմված ուսումնական 

նյութերից: 

ն 

պատկանելության, 

կրթական 

հաստատության 

տեսակի, որտեղ 

նրանք աշխատում 

ենvii:  
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24.23 Իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներ և միջոցառումներ՝ խթանելու ներառական կրթությունը, 

սովորողներին, դասախոսական կազմին, ընտանիքներին և հասարակության լայն շրջաններին տեղեկացնելու 

հանրային պատասխանատվության, ներառական կրթության իրավունքի մասին և դրանից հասարակության 

քաղած օգուտների մասին: 

24.24 Հանրակրթական դպրոցներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառական կրթության իրավունքի 

ապահովման համար հատկացված բյուջեի համեմատությունը հատուկ/առանձնացված կրթության համար 

նախատեսված բյուջեի հետ: 

24.25 Խորհրդատվական գործընթացներ, որոնք ձեռնարկվել են կրթական նախաձեռնություններին և 

բարեփոխումներին վերաբերող օրենքների, կանոնակարգերի, քաղաքականությունների և ծրագրերի մշակման, 

իրականացման և մշտադիտարկման գործընթացում՝ ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց, 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների ակտիվ 

մասնակցությունըviii: 

24.26 Կրթության իրավունքի վերաբերյալ ստացված բողոքների համամասնությունը, որոնք պարունակում էին 

հաշմանդամության և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և մեծահասակների ներգրավվածության 

վերաբերյալ խտրականության մեղադրանքներ, որոնք ուսումնասիրվել և լուծվել են դիմողի օգտին, վերջիններիս 

մասնաբաժինը, կառավարության և (կամ) պատկան մարմնի օգտին լուծված դեպքերի, տարբերակված ըստ 

մեխանիզմների: 
Արդյունք 24.27 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության մեջ ընդգրկվածության, իսկ հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների դեպքում նաև՝ կրթությունից դուրս մնացած լինելու, կրթական հաստատություն հաճախելիությանix, 

ըստ կրթության մակարդակի առաջադիմության և կրթության մակարդակն ավարտելու և կամ դուրս մնալու 

աստիճանը կրթության բոլոր մակարդակներում՝ ընդհանուր տարրական, միջնակարգ, նախնական, միջին և 

բարձրագույն մասնագիտական և կրթություն ողջ կյանքի ընթացքում և այդ աստիճանի համեմատությունը մյուս 

սովորողների հետ՝ տարբերակված ըստ տարիքի, սեռի, հաշմանդամության, ազգային և փոքրամասնությունների 

կամ բնիկների պատկանելության և ըստ կրթության բոլոր մակարդակների: 

24.28 Երեխաների և երիտասարդների համամասնությունը՝ ա) 1-4-րդ դասարաններում. բ) տարրական դպրոցի 

ավարտին. և գ) միջնակարգ կրթությունն ավարտելիս, ովքեր հասել են ա) կարդալու և բ) մաթեմատիկայի 

առումով արդյունավետության նվազագույն մակարդակի՝ տարբերակված ըստ սեռի (ԿԶՆ 4.1.1 ցուցանիշ), 

հաշմանդամության և փոքրամասնությունների կամ բնիկների պատկանելության: (7.25 ցուցանիշ): 

24.29 Բնակչության կոնկրետ տարիքային խմբի համամասնությունը, որը ձեռք է բերել նվազագույն ֆիքսված 

մակարդակի կիրառական գրագիտության և հաշվելու հմտություններ՝ տարբերակված ըստ սեռի (ԿԶՆ 4.6.1 

ցուցանիշ), հաշմանդամության և փոքրամասնությունների կամ բնիկների պատկանելության: 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Կրթության բոլոր մակարդակները ներառում են վաղ մանկություն, տարրական, միջնակարգ, նախնական և միջին մասնագիտական, բարձրագույն 

կրթություն, մեծահասակների կրթություն և կրթություն ողջ կյանքի ընթացքում: Օրենսդրության մեջ պետք է ներառվեն հետևյալ տարրերը՝  

- ներառական կրթության հստակ սահմանում ըստ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի.  

- խտրականության արգելքը փաստացի և կամ ենթադրյալ հաշմանդամության հիմքով. 

- «ոչ մի մերժողական» հոդված.  

- ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրման պարտավորություն.  

- կրթության նախարարությանում բոլոր երեխաների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար նշանակված է 

համապատասխան լիազորություններով օժտված պատասխանատու. 

- մայրենի լեզվով ուսանելու բոլոր սովորողների իրավունքն ապահովված է, այդ թվում` ժեստերի լեզվով, բնիկների/և ազգային 

փոքրամասնությունների լեզուներով:  
ii Այդ ծրագիրը պետք է ներառի հստակ թիրախներ, չափանիշներ, ժամկետներ, ինչպես նաև իրազեկվածության բարձրացմանն ու ներառական 

կրթության խթանմանն ուղղված միջոցառումներ՝ թիրախավորելով բոլոր ուսուցիչներին, սովորողներին, ծնողներին, ինչպես նաև լայն 

հանրությանը՝ ներառական կրթության խթանմանն ուղղված իրազեկման ջանքերի շրջանակներում. 
iii Դասընթացները և վերապատրաստումները պետք է իրականացվեն կրթության բոլոր մակարդակների (տարրական, միջնակարգ, նախնական և 

միջին մասնագիտական, բարձրագույն կրթություն) վարչական աշխատողների, ուսուցիչների և դասախոսների համար: Համալսարաններում 

մանկավարժական դասընթացները պարտադիր պետք է ներառեն ներառական կրթությունն իրենց ծրագրերում: Բոլոր ուսուցիչները, ովքեր ունեն 

մանկավարժական կրթություն և աշխատում են մասնագիտությամբ, պետք է ներառական կրթության հարցերով վերապատրաստվեն: 

Վերապատրաստումները կարող են ներառել մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներ, գիտելիքների թարմացման և 

խորացման դասընթացներ, առանձին թեմաներով դասընթացներ: Համալսարաններում ներառական կրթության պարտադիր դասընթացները պետք 

է ներառեն՝  

- ներառական մանկավարժություն (հիմնականում ուսուցիչների համար).  

- հաշմանդամության հարցերին մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցումների կիրառում՝ համահունչ Կոնվենցիայի սկզբունքներին և 

դրույթներին. 

- դասարանի և դպրոցական միջավայրի մատչելիություն.  

- ողջամիտ հարմարեցումների ապահովում.  

- հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներին աջակցելու համար մատչելի ձևաչափերի, հաղորդակցման այլընտրանքային միջոցների, 

մատչելի կրթական տեխնոլոգիաների և նյութերի օգտագործում: 
iv Ներառյալ շենքերը, դասարանները, գրադարանը, մարզադահլիճը, խաղահրապարակը, ճաշարանը, սանհանգույցները, սարքավորումները և 

հաղորդակցության բոլոր ձևերը: 

24.30 Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) հմտություններով օժտված երիտասարդների 

և մեծահասակների համամասնությունը` ըստ հմտությունների տեսակի (ԿԶՆ ցուցիչ 4.4.1)՝ տարաբաժանված 

ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 
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v Սա ներառում է ձեռքի լվացման միջոցներ և դաշտանի հիգիենայի միջոցներ: Տե՛ս՝ 

www.unicef.org/wash/files/4_WSSCC_JMP_Fact_Sheets_4_UK_LoRes.pdf  
vi Սա ներառում է՝ 

-  հարմարեցված և/կամ փոփոխված ուսումնական ծրագրեր/գնահատումներ. 

- օժանդակող սարքեր. 

- հաղորդակցության ուժեղացուցիչ և այլընտրանքային եղանակներ, միջոցներ և ձևաչափեր. 

- կենդանի աջակցություն: 
vii Պետական/մասնավոր, առաջնային/երկրորդային/երրորդային /մասնագիտական: 
viii Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած կոնկրետ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 

նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով  կոմիտեի թիվ 7 

Ընդհանուր  մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդատվական 

հարցումները, օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչեր, ի թիվս այլ մեթոդների և 

մեխանիզմների մասնակցության: Այս առումով պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդատվական գործընթացները թափանցիկ են և մատչելի. 

-  ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չսահմանափակեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չներկայացնեն կամ խոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- Ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածությունը. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
ix Կրթության մակարդակի ավարտումը պետք է ներառի նաև այն դեպքերը, երբ հաշմանդամություն ունեցող անձինք կրթության մակարդակ են 

լրացնում անհատական ուսուցման պլանի շրջանակներում, որը ներառում է ուսանողին հարմարեցված հատուկ նպատակներ: Մակարդակի 

ավարտի սերտիֆիկացումը պետք է տրամադրվի և թույլ տա հետագա ուսումնառությունը մյուսների հետ հավասար հիմունքներով: 

125

http://www.unicef.org/wash/files/4_WSSCC_JMP_Fact_Sheets_4_UK_LoRes.pdf


Հոդված 25. Առողջության իրավունքի նկարագրական ցուցանիշներ  

Առողջապահական ամենաբարձր որակի ծառայությունների ստացման իրավունք` 

առանց հաշմանդամության հիմքով խտրականության 
Ցուցանիշ Հիմնական և հատուկ 

ծառայությունների հավասար 

մատչելիություն ընդհանուր 

առողջապահական 

ծառայությունների շրջանակում 

Ներառական 

առողջապահական 

ապահովագրություն 

Իրազեկված և ազատ համաձայնություն 

Իրավական 

դաշտ 
25.1 Առողջապահության վերաբերյալ օրենսդրություն, որը 

միանշանակորեն ճանաչում է՝  

- հավասար մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համարi մասնավոր և պետական բուժհաստատություններում գնային 

առումով մատչելի, հասանելի, որակյալ և մշակույթին 

համապատասխանող առողջապահական ծառայություններ ստանալու 

նպատակով. 

- ողջամիտ հարմարեցումներ տրամադրելու մերժումը հանդիսանում է 

խտրականություն հաշմանդամության հիմքով.  

- հարգանք հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ներառյալ կանանց, 

երեխաների և տարեցների կոնֆիդենցիալության հանդեպ:  

25.2 Օրենքներ և կանոնակարգեր, որոնք երաշխավորում են կանանց և 

աղջիկների համար սեռական և վերարտադրողական առողջության 

ծառայությունների մատչելիությունը, տեղակտվությունը և կրթությունը 

(ԿԶՆ 5.6.2 ցուցանիշի հիման վրա), ներառյալ հաշմանդամություն 

ունեցող կանանց և աղջիկներին:  

25.3 Ազգային ռազմավարության/ծրագրի առկայություն, որը 

ապահովում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մասնավորապես, 

կանանց, երեխաների և տարեցների համար որակյալ և գնային 

առումով մատչելի առողջապահական ծառայությունների 

հասանելիությունըii, այդ թվում՝ Համապարփակ առողջապահական 

ընդգրկման հասանելիությունըiii: (10.4 ցուցանիշ)  

25.4 Ազգային մատչելիության չափանիշները ընդունվել և կիրառվում 

25.6  Օրենսդրություն, որը՝  

- ճանաչում է բոլոր անձանց համար 

բուժման համար իրազեկված և ազատ 

համաձայնության իրավունքը և 

բուժումը մերժելու իրավունքը` 

ցանկացած ժամանակ՝ անկախ նրանց 

իրավունակությունից, ազատության 

կարգավիճակից, ներառյալ հոգեկան 

խանգարումների դեպքերը.  

- արգելում է խտրականությունը 

իրազեկված և ազատ 

համաձայնությունն իրացնելիս, 

ներառյալ ողջամիտ հարմարեցումներ 

մերժելը.  

- ապահովում է, որ առողջության 

մասին բոլոր տեղեկությունները և 

համաձայնության ձևերը լինեն լիովին 

մատչելի և համապատասխանեն 

մշակույթին.  

- բուժաշխատողներից պահանջում է 

գործել համաձայն նախապես տրված 

հրահանգների, լիազորագրերի և 

որոշումների կայացման համար 
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են պետական ու մասնավոր բուժհաստատություններում:  

25.5 Օրենսդրությունն արգելում է առողջապահական ոլորտի 

ապահովագրողներին ցուցաբերել որևէ խտրականություն 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ նախկին 

հաշմանդամության/առողջական վիճակի հիմքով:  

տրամադրված աջակցության այլ 

ձևերի` առողջության մասին 

որոշումներ կայացնելիսiv: 

25.7 Օրենսդրության մեջ կամ 

կանոնակարգերում առկա չէ որևէ 

դրույթv, որը թույլ է տալիս, որ՝ 

- համաձայնությունը տրվի կամ 

փոխարինվի երրորդ անձի կողմիցvi. 

- ցանկացած տեսակի հարկադիր 

բուժում, ներառյալ ցանկացած տեսակի 

վիրահատությանvii, որևէ տեսակի 

դեղորայքիviii, թերապիայի (օրինակ` 

էլեկտրաջղաձգային թերապիա), 

մեխանիկական սարքերի, գոտիների 

կամ զսպաշապիկների միջոցով: 

25.8 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջության, իրազեկված և ազատ համաձայնության իրավունքի և 

առողջության վրա ազդող հիմնական սոցիալական դետերմինանտների, ներառյալ հոգեկան հիվանդությունների 

մասին պարտադիր դասընթացները և վերապատրաստումները հանդիսանում են համալսարաններում և 

կրթական այլ հաստատություններում բժշկական և առողջապահական ծրագրերում ներգրավված ուսանողների 

հիմնական ուսումնական ծրագրի անբաժանելի մասը:  
Գործընթաց 25.9 Պետական կլինիկաների, 

հիվանդանոցների և այլ 

հաստատությունների 

համամասնությունը, որոնք 

առաջարկում են 

առողջապահական 

ծառայություններ, որոնք 

համապատասխանում են 

մատչելիության ազգային 

չափանիշներին, ներառյալ 

մատչելի շենքերն ու միջավայրը,ix 

25.12 Ընտանեկան առողջության 

մեծ ծախսերով բնակչության 

համամասնությունը` որպես 

տնային տնտեսության 

ընդհանուր ծախսերի կամ 

եկամտի բաժին (ԿԶՆ 3.8.2 

ցուցանիշ), տարաբաժանված 

ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության:  

25.13 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

25.15 Ընդունված է անվճար և 

իրազեկված բուժման իրավունքի և 

բուժումից հրաժարվելու իրավունքի 

մասին ընթացակարգ, որը վերաբերում է 

բոլոր առողջապահական 

ծառայություններին, ներառյալ հոգեկան 

առողջության ծառայություններին՝ 

հոգեկան առողջության խնդիրների 

դեպքումxi:  
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բժշկական սարքավորումները, 

տեղեկատվությունը և 

հաղորդակցությունը: 

25.10 Հասանելի կլինիկաների և 

հիվանդանոցների 

համամասնությունը, որոնք 

առաջարկում են 

հաղորդակցության մատչելի և 

այլընտրանքային մեթոդներx:  

25.11 Հոգեկան առողջության 

համայնքային ծառայություններին 

և աջակցությանը հատկացված 

բյուջեի համամասնությունը (ի 

տարբերություն 

հոգեբուժարաններին ըստ 

մահճակալների հատկացված 

բյուջեի): 

համամասնությունը ընդհանուր 

բնակչության շրջանում, որոնք 

օգտվում են կառավարության 

կողմից աջակցվող 

առողջապահական ծրագրերից՝ 

ըստ տարիքի, սեռի և 

հաշմանդամության տեսակի: 

25.14. Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

առողջապահության միջին 

իրական ծախսերը, համեմատած 

մյուսների հետ, տարաբաժանված 

ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 

25.16 Առողջապահական անհրաժեշտ ծառայությունների լուսաբանում ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

(ԿԶՆ 3.8.1 ցուցանիշ)xii 

25.17 Խորհրդակցություն` ապահովելու համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ներկայացնող 

կազմակերպությունների ակտիվ մասնակցությունը առողջությանը վերաբերող օրենքների, կանոնակարգերի, 

քաղաքականությունների և ծրագրերի մշակմանը, իրականացմանը և վերահսկմանը, ներառյալ սեռական, 

վերարտադրողական և հոգեկան առողջությունըxiii:  

25.18 Պետական և մասնավոր առողջապահության ոլորտում աշխատող, առողջապահական ծրագրերի և 

ծառայությունների մատուցման մեջ ներգրավված անձնակազմի, հատկապես առողջապահության ոլորտի 

մասնագետների, մասնաբաժինը, որոնք վերապատրաստվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

առողջության իրավունքի և անվճար ու իրազեկված համաձայնության վրա: 

25.19 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքների շրջանում իրազեկվածության բարձրացման 

արշավներ և գործողություններ` կապված հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մասնավորապես` կանանց, 
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երեխաների և տարեց մարդկանց առողջության պահպանման,  ծրագրերի և ծառայությունների հետ, ներառյալ 

անվճար և իրազեկված համաձայնությունը, անձի հոգեկան առողջությունը և բարեկեցությունը, սեռական և 

վերարտադրողական առողջությունը, ֆիզիկական ակտիվության առավելություններն ու օգուտները: 

25.20 Ստացված բողոքների տոկոսը` կապված առողջության և առողջապահական ապահովագրության 

մատչելիության և մատուցման հետ, հաշմանդամության հիմքով խտրականության և/կամ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց ներգրավելու մեղադրանքով, որոնք ուսումնասիրվել և լուծվել են հօգուտ բողոք 

ներկայացնողների և  վերջիններիս տոկոսը, որը կատարել են պետությունը և (կամ) պատկան մարմինները 

(օրինակ, մասնավոր բժշկական ծառայություններ մատուցող), յուրաքանչյուրը տարբերակված  ըստ մեխանիզմի: 
Արդյունք 25.21 Մայրական մահացության մակարդակը (ԿԶՆ 3.1.1 ցուցանիշ), 

տարանջատված ըստ տարիքի և հաշմանդամության: 

25.22 Վերարտադրողական տարիքի կանանց և աղջիկների 

համամասնությունը, որոնց ընտանիքի պլանավորման կարիքները 

բավարարվում են ժամանակակից մեթոդներով (հիմնված ԿԶՆ 3.7.1 

ցուցանիշի վրա), տարանջատված ըստ տարիքի և հաշմանդամության: 

25.23 Նոր ՄԻԱՎ վարակակիրերի թիվը 1000 վարակված անձի 

հաշվով, ըստ սեռի, տարիքի և բնակչության հիմնական խմբերի (ԿԶՆ 

3.3.1 ցուցանիշ) և հաշմանդամության: 

25.24 Տուբերկուլոզով, մալարիայով և հեպատիտ Բ-ով 

հիվանդացությունը 1000 բնակչի հաշվով (ԿԶՆ 3.3.2, 3.3.3 և 3.3.4 

ցուցանիշներ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում` 

համեմատած այլոց հետ: 

25.25 Մահվան հավանականությունը (1000 մարդու հաշվով) 15-60 

տարեկան հասակում, տարաբաժանված ըստ սեռի (ԱՀԿ ցուցանիշ), 

հաշմանդամության և բնիկ բնակչության/փոքրամասնությունների 

պատկանելության: 

25.26 Թերսնվածության տարածվածություն (ԿԶՆ 2.1.1 ցուցանիշ), ըստ 

սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

25.27 Թերսնվածության տարածվածությունը մինչև 5 տարեկան 

երեխաների շրջանում՝ ըստ տեսակի (թերքաշ և գերքաշ) (ԿԶՆ 2.2.2 

25.29 Սեռական հարաբերությունների, 

հակաբեղմնավորիչների օգտագործման 

և վերարտադրողական առողջության 

պահպանման վերաբերյալ ինքնուրույն 

իրազեկված որոշումներ կայացնող 

կանանց և աղջիկների 

համամասնությունը (ԿԶՆ 5.6.1 

ցուցանիշի հիման վրա)՝ ըստ տարիքի և 

հաշմանդամության:  

25.30 Ընդհանուր բնակչության 100 

հազար բնակչի հաշվով հարկադիր 

հոսպիտալացման տարեկան տեմպերը: 
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ցուցանիշ) և ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

25.28 Հմուտ առողջապահական անձնակազմի ընդունած ծնունդների 

համամասնությունը (ԿԶՆ 3.1.2 ցուցանիշ): Տարանջատված ըստ 

աշխատանքային տարիքի կանանց և հաշմանդամության: 

Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i ՆԵրառյալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող մարդիկ: 
ii Դրանում ընդգրկված է՝  

- խտրականության արգելքը հաշմանդամության հիմքով.  

- ճանաչում է, մյուսների հետ հավասար հիմունքներով, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրազեկված և ազատ համաձայնությունը.  

- առողջապահական և կանխարգելիչ հիմնական ծրագրեր և ծառայություններ` այլոց հետ հավասար հիմունքներով.  

- հատուկ ծառայություններ հիմնական ծառայությունների շրջանակում, ներառյալ` վաղ նույնականացում և վաղ միջամտություն, ըստ 

անհրաժեշտության (ներառյալ մանկական հաշմանդամության վաղ զննումը (սքրինինգ) և թիրախային ծառայության տրամադրման 

պլանավորումը, ինչպիսիք են` ֆիզիոթերապիան, մասնագիտական թերապիան, խոսքի թերապիան, ժեստերի լեզվով հաղորդակցումը, 

վաղ տարիքի ստիմուլյացիան և այլն, և հենաշարժական սարքավորումների և տեխնոլոգիաների տրամադրումը շարժունակության, 

տեսողության, լսողության, հաղորդակցության և ինքնասպասարկման համար). 

- առողջապահության բոլոր ոլորտները և, ի թիվս այլոց, ներառյալ սեռական ու վերարտադրողական առողջություն, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, 

դեռահասների և տարեցների առողջություն, հոգեկան առողջության ծառայություններ: Հոգեկան առողջության ծառայությունները պետք 

է տրամադրվեն որպես բոլոր անհատների համար մատչելի ընդհանուր ծառայություն, ներառելով ցանկացած տեսակի 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, և կոնկրետ հաշմանդամությամբ պայմանավորված ծառայություն` հոգեսոցիալական 

հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց: Նման ծառայությունները պետք է հիմնված լինեն բուժվող անձի իրազեկված և ազատ 

համաձայնության վրա և բացի ավանդական ծառայություններից պետք է ներառեն մի շարք այլընտրանքներ, ներառյալ նույն 

իրավիճակում գտնվող անձի (փոխօգնություն) աջակցություն, աջակցություն ճգնաժամային իրավիճակներում, հոգեբանական 

թերապիա և խորհրդատվություն (ներառյալ վնասվածքների դեպքում խորհրդատվությունը) և այլն: 
iii Համընդհանուր առողջապահության ներդրում` անհրաժեշտ առողջապահական ծառայությունների փաթեթներից մինչև առողջապահության 

ֆինանսավորման բարեփոխումներ, պետք է ընդգրկի առողջապահական ծառայությունների ողջ ծավալը, որոնց կարիքը կարող են ունենալ 

հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ներառյալ առողջության հետ կապված հաբիլիտացիան և վերականգնումը, հենաշարժական 

սարքավորումները և տեխնոլոգիաները: 
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iv Առողջապահական ծառայություններ մատուցողները պետք է անմիջականորեն դիմեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց` նրանց 

բուժսպասարկումը քննարկելու և անհատական իրազեկված և ազատ համաձայնությունը ստանալու համար, միևնույն ժամանակ հարգելով նրանց 

կողմից ընտրված աջակցողների ներգրավվածությունը: Նախապես տրված հրահանգները և լիազորագրերը պետք է ընդունել որպես աջակցության 

միջոցներ, հաշվի առնելով դրանք ցանկացած պահի չեղարկելու անձի իրավունքը` որպես իրենց իրավունակությունը իրացում: Այն դեպքերի 

համար, երբ հակառակ զգալի ջանքերի, պարզ է դառնում, որ անհնարին է հասկանալ անձի կամքը, պետք է լինեն գործող արձանագրություններ, 

որոնցով որոշվելու է ապացույցի վրա հիմնված անձի կամքի և նախընտրությունների լավագույն մեկնաբանությունը (ներառյալ «նկատի առնելով 

նախկինում դրսևորված նախընտրությունները, արժեքները, մոտեցումները, նկարագրությունները և գործողություններ, ներառյալ բուժվող անձի 

վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցությունը, A/HRC/37/56, կետ 31), և ենթակա են շտկման, եթե հետագայում անձը արտահայտում է իր կամքը կամ 

կայացնում է որոշում (անկախ նրանից՝ դա տեղի է ունեցել աջակցության միջոցների միջոցով, թե ոչ): 
v Դրանում ընդգրկվում է առողջության, հոգեկան առողջության, ընտանիքի մասին, քաղաքացիական և քրեական օրենսդրությունները:  
vi Երրորդ կողմում ընդգրկվում են ընտանիքի անդամները, իրավական խնամակալը, բուժաշխատողը կամ սոցիալական աշխատողը կամ 

մասնագետը:  
vii Օրինակ` ամլացում, հղիության ընդհատում և այլն:  
viii Օրինակ` հակաբեղմնավորիչ, նեյրոլեպտիկ, աճը դանդաղեցնող դեղեր, հոգեմետ դեղամիջոցներ և այլն:  
ix Խորհրդատվական սենյակներ, բուժման և վիրահատության հաստատություններ, զուգարաններ, սպասման տարածքներ: 
x Ի թիվս այլոց, հիվանդների համար մատչելի լեզուներով և ձևաչափերով տեղեկատվություն, ներառյալ ժեստերի լեզուն, 

բնիկների/փոքրամասնությունների լեզուները, բրայլյան տառատեսակը և այլն, և ժեստերի լեզվով, բնիկների/փոքրամասնությունների լեզուներով 

մեկնաբանությունը: 
xi Արձանագրությունը պետք է՝ 

- ուղղակիորեն ներառի հաշմանդամություն ունեցող անձանց. 

- արգելի բուժումը առանց համաձայնության և երրորդ անձանց համաձայնությունը. 

- ճանաչի և աջակցի անհատական ինքնավարության, կամքի և նախասիրությունների նկատմամբ հարգանքը. 

- ճանաչի և մատչելի դարձնի հաղորդակցության այլընտրանքային մեթոդները. 

- միշտ ճանաչի նախնական հրահանգները/պլանավորման գործիքները, որոնք կախված են անձի կողմից իրավունակության 

կիրառումից. 

- երաշխավորի, որ երբ չի հաջողվում անձի կամքը իրականացնել, չնայած զգալի ջանքերին, կամքի և նախընտրության լավագույն 

մեկնաբանությունը որոշելու է գործողությունների ընթացքը, քան «լավագույն շահերի» չափանիշը: (Տե՛ս Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 1 Ընդհանուր մեկնաբանությունը 12-րդ հոդվածի մասին՝ Օրենքի առջև 

հավասարություն): 
xii Տարանջատման համար տե՛ս ԿԶՆ ցուցանիշի մետատվյալները. «Անաչառությունը կարևոր նշանակություն ունի առողջապահական 

ծառայությունների համընդհանուր ծածկույթի (UHC) սահմանման համար, ուստի առողջապահական ծառայությունների համընդհանուր ծածկույթի 

ինդեքսը պետք է օգտագործվի երկրների ներսում ծածկույթի անհավասարության վերաբերյալ տեղեկատվություն հաղորդելու համար: Դա կարելի է 

անել՝ ցուցանիշը առանձին ներկայացնելով երկրի բնակչության և բնակչության խոցելի խավերի համար՝ դրանց միջև եղած տարբերությունները 

պարզելու համար: 
xiii Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկված հատուկ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումներ կայացնելու գործընթացներում այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 
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նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 

Ընդհանուր  մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց հարցումները, 

օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչերը և մասնակցության այլ մեթոդներ և մեխանիզմներ: 

Այս առումով պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն խորհրդատվական գործընթացների թափանցիկությունն ու մատչելիությունը. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չթաքցնեն տեղեկատվությունը, չներկայացնեն պայմաններ կամ խոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական մասնակցություն. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
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Հոդված 26. Բուժման և վերականգնման (հաբիլիտացիայի և ռեաբիլիտացիայի) նկարագրական ցուցանիշներ 

Հաբիլիտացիոն և վերականգնողական ծառայությունների և հենաշարժական սարքավորումների մատչելիություն 

Ցուցանիշ Միջոլորտային վերականգնողական համակարգեր և 

ծառայություններ  

Հենաշարժական սարքավորումների և 

տեխնոլոգիաների մասին գիտելիքը, դրանց 

մատչելիությունը և օգտագործումը* 

հաբիլիտացիայի և վերականգնման համար 
Իրավական 

դաշտ 
26.1 Հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց համար 

հաբիլիտացիոն և վերականգնողական ծառայությունների 

հասանելիության մասին գործող օրենսդրություն, որը 

համապատասխանում է հաշմանդամության հարցում մարդու 

իրավունքների վրա հիմնված մոտեցմանըi, որը`  

- արգելում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ 

խտրականությունը հաշմանդամության հիմքով, ներառյալ 

ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրումը մերժելը, կամ որևէ 

այլ հիմքերով, ներառյալ ազգությունը և միգրանտի 

կարգավիճակը. 

- hստակորեն պաշտպանում է իրազեկված և ազատ 

համաձայնություն տալու և մերժելու իրավունքը՝ 

պաշտպանելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

հարկադրված կամ պայմանական հաբիլիտացիոն և 

վերականգնողական ծառայություններիցii: 

26.2 Ընդունել համապարփակ, միջոլորտային, հասանելի և 

գնային առումով մատչելի հաբիլիտացիոն և 

վերականգնողական ծառայություններ կազմակերպելու, 

ամրապնդելու և ընդլայնելու ազգային 

ռազմավարություն/ծրագիր՝ ներառելով նաև փոխադարձ 

աջակցությունըiii:  

26.3 Նշանակել անկախ մարմիններ, որոնք կանոնավոր 

մշտադիտարկումներ և ստուգումներ են կատարում 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և անձանց 

հաբիլիտացիոն և վերականգնողական ծառայություններ 

26.4 Որդեգրել ազգային ռազմավարություն, 

քաղաքականություն կամ օրենք` 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 

նախատեսված հենաշարժական 

սարքավորումների և տեխնոլոգիաներիiv 

մասին գիտելիքը, դրանց մատչելիությունը և 

օգտագործումը խթանելու համար, քանի որ 

դրանք կապված են հաբիլիտացիայի և 

վերականգնման հետ, ներառյալ պետական 

գնումների կարգի միջոցովv: 

26.5 Օրենսդրական և կարգավորող դրույթներ, 

որոնք օգնում են հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ձեռք բերել գնային առումով մատչելի 

և որակյալ հենաշարժական սարքավորումներ 

և տեխնոլոգիաներ, որոնք նախատեսված են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, 

քանի որ դրանք կապված են հաբիլիտացիայի և 

վերականգնման հետvi: 
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մատուցող պետական ու մասնավոր բոլոր 

բուժհաստատություններում և ծրագրերում և ունեն հարակից 

օրենսդրությունը կիրարկելու համար վարույթներ 

նախաձեռնելու իրավասություն, ներառյալ բռնության 

կանխման և դրա դեմ պայքարի համար: 

Գործընթաց 26.6 Կոնվենցիային համահունչ հաբիլիտացիոն և 

վերականգնողական ծառայություններ մատուցելու համար 

վերապատրաստված և սերտիֆիկացված մասնագետների 

թվաքանակը, ներառյալ մարդու իրավունքների վրա հիմնված 

մոտեցումը` տարանջատված ըստ մասնագիտական, 

գործնական ոլորտի և բնակավայրիvii: 

26.7 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար նախատեսված օժանդակ սարքերի և 

տեխնոլոգիաների մատչելիությունը խթանելու 

համար հատկացված և ծախսված բյուջե, երբ 

դրանք վերաբերում են կարողունակության 

զարգացմանը և վերականգնմանը, ներառյալ 

պետական գնումները: 

26.8. Մատչելի ձևաչափերի վերաբերյալ տեղեկություն տարածելու նպատակով իրազեկվածության բարձրացման 

արշավներ և գործողություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքների, համապատասխան 

մասնագետների և լայն հասարակության շրջանում՝ առկա արտոնությունների և հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար մատչելի առաջարկների վերաբերյալ՝  կարողունակության զարգացման  և վերականգնման 

ոլորտում, ներառյալ ծառայությունները և համապատասխան օժանդակ սարքերը և տեխնոլոգիաներըviii:  

26.9 Խորհրդատվական գործընթացներ, որոնք ձեռնարկվել են`ապահովելու համար հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց, այդ թվում` նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավվածությունը 

վերականգնողական ծառայություններին և համապատասխան օժանդակ սարքերին վերաբերող օրենքների, 

կանոնակարգերի, քաղաքականությունների և ծրագրերի մշակման, իրականացման և մշտադիտարկման մեջ՝ 

անկախ պատկան մարմինների հետ համագործակցությամբix:  

26.10 Ուսումնասիրվել և բավարարվել են  կարողունակության զարգացման և վերականգնման իրավունքի 

վերաբերյալ ստացված բողոքների համամասնությունը, դիմում ներկայացնողների օգտին լուծված դիմում-

բողոքների համամասնությունը այն մասնաբաժնի հետ, որը վերաբերել է կառավարության և (կամ) պատկան այլ 

կառույցին (օրինակ ՝ մասնավոր դպրոց)՝ յուրաքանչյուրը տարբերակված ըստ մեխանիզմի: 
Արդյունք 26.11 Վերականգնողական ծառայությունների մատչելիություն 

ունեցող հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը և 

համամասնությունը (ԱՀԿ-ի ու  Հաշմանդամության և զարգացման 

26.14 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թվաքանակը և 

համամասնությունը, ովքեր ունեն 
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հարցերով միջազգային կոնսորցիումի  ցուցանիշների հիման վրա)x` 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, 

ծառայությունների տեսակի և ոլորտի և բնակավայրի:  

26.12 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը և 

համամասնությունը, ովքեր վերջին 12 ամիսների ընթացքում կարիք 

են ունեցել և չեն ստացել վերականգնողական ծառայություններ 

(ԱՀԿ-ի ու Հաշմանդամության և զարգացման հարցերով միջազգային 

կոնսորցիումի (IDDC) ցուցանիշների հիման վրա)՝ տարաբաժանված 

ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության տեսակի և 

ծառայությունների ոլորտի, բնակավայրի:  

26.13  Կարողունակության զարգացման  և վերականգնողական 

ծառայություններից հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

գոհունակության մակարդակը՝ տարաբաժանված ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության տեսակի և ծառայությունների ոլորտի և 

բնակավայրի: 

օժանդակ սարքեր և իրենց կարիքներին 

համապատասխան տեխնոլոգիաներ` 

տարանջատված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության, արտադրանքի 

տեսակի և բնակավայրի (ԱՀԿ ու 

Հաշմանդամության և զարգացման 

հարցերով միջազգային կոնսորցիումի 

ցուցանիշների հիման վրա)xi: 

20.15 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թվաքանակը, ովքեր օգտվում են 

հատուկ միջոցներից, ինչպիսիք են 

հարկերը, ֆինանսական աջակցությունը 

կամ սուբսիդիաները, օժանդակ սարքեր և 

տեխնոլոգիաներ ստանալու համար, 

որոնք հատուկ մշակված են կայունացման 

և վերականգնման համար, 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության, բնակավայրի և 

տեսակի չափման: 

26.16 Օժանդակ սարքեր և 

տեխնոլոգիաներ օգտագործող 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թվաքանակը և համամասնությունը` 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության, արտադրանքի 

տեսակի և բնակավայրի (ԱՀԿ ու 

Հաշմանդամության և զարգացման 

հարցերով միջազգային կոնսորցիումի 

ցուցանիշների հիման վրա): 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

* Տես Հատուկ զեկուցողի զեկույցը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին, A/HRC/34/58, կետ 14, ինչպես նաև factsheet on

assistive devices and technologies. 

i Դրանով պահանջվում է, որ համապարփակ ծառայությունների կազմակերպումը, ապահովումը և տրամադրումը հիմնված լինեն անհատի 

իրազեկված և ազատ համաձայնության վրա, զերծ խտրականությունից, մասնակցային, պիտանի, գնային առումով մատչելի, հասանելի և 

համայնքահենք:  
ii Հաբիլիտացիոն և վերականգնողական ծառայությունների մատչելիությունը չպետք է՝  

- պայմանավորված լինի բուժում անցնելու կամ կենսապայմանները պահպանելու հետ, եթե դրանք բացառում են անհատի ընտրությունը, 

կամքը և նախընտրությունները կամ հակասում են Կոնվենցիայի դրույթներին և սկզբունքներին (օրինակ` վերականգնողական 

ծառայություններից օգտվելու համար պահանջել ինստիտուցիոնալացում). 

- լինեն որտեղ և ում հետ ապրելու ընտրության նախապայման (օրինակ` անցնել հաբիլիտացիա և վերականգնում, որպեսզի 

չինստիտուցիոնալացնեն). 

- լինեն նպաստներ ստանալու իրավասության նախապայման (օրինակ` անցնել վերականգնում, որպեսզի իրավասու լինեն ստանալու 

սոցիալական ապահովության նպաստներ). 

- պայմանավորվեն մշտական կամ կոնկրետ կենսապայմաններ ընդունելու հետ, ինչպիսիք են վերականգնում անցնելուց առաջ 

հիվանդանոցում կամ հաստատությունում ապրելու պահանջը: 
iii Ռազմավարությունը կամ ծրագիրը պետք է՝  

- ներառի հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց, անկախ նրանց հաշմանդամությունից, սեռից կամ տարիքից. 

- բացառի կամ վերացնի ֆինանսական չափորոշիչները (եկամտի չափորոշիչը)՝ անցնել հաբիլիտացիոն և վերականգնողական 

ծառայություններ ստանալու համար. 

- ապահովի այնպիսի ծառայություններ, որոնք հիմնվում և թիրախավորում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը և 

ներառումը համայնքին. 

- ապահովի միջոլորտային մոտեցում ծառայությունները կազմակերպելու, ամրապնդելու և ընդլայնելու համար, հատկապես առողջության, 

զբաղվածության, կրթության և սոցիալական ծառայությունների ոլորտներում. 

- ապահովի ծառայությունների տրամադրումը տարբեր մասնագետների կողմից` անհատական կարիքների և ուժեղ կողմերի գնահատման 

հիման վրա. 

- ապահովի ծառայությունների տրամադրումը ժամանակին, դրանց շարունակականությունը և մատչելիությունը համայնքում կամ 

հնարավորինս մոտ համայնքին. 

- ընդգրկի միջոցներ փոխօգնության ծրագրերի բազմազանությունն ընդլայնելու, ամրապնդելու և դրանց աջակցելու համար. 

- ներառի ուսուցում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողների համար, որոնց երեխաները օգտվում են վաղ միջամտության 

ծառայություններից. 

- ապահովի համապատասխան ռեսուրսների հատկացումը, ներառյալ միջազգային համագործակցության միջոցով:  
iv Ծրագրում պետք է ընդգրկել նոր տեխնոլոգիաների, ներառյալ՝ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների, շարժունակությանն 

օժանդակող միջոցների, սարքերի և հենաշարժական սարքավորումների, հետազոտումը և մշակումը խթանող գործողություններ` 

նախապատվությունը տալով մատչելի գին ունեցողներին: 
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v Պետական գնումների քաղաքականությունը կարող է նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հենաշարժական սարքավորումների 

մատակարարման, որակի, գնային առումով մատչելիության, բազմազանության և ընտրության տարբերակների ապահովմանը: Մրցույթների կարգը 

և հրավերները պետք է ուղղված լինեն ցածր գնով որակյալ ապրանքներ ձեռք բերելուն, որպեսզի պետության կողմից կառավարվող սխեմաները 

ավելի մատչելի դառնան շահառուների համար, ինչպես նաև նպաստեն շուկայի ձևավորմանը գների իջեցման միջոցով մատչելիությունն 

ապահովելու համար:  
vi Միջոցները կարող են, ի թիվս այլոց, ընդգրկել՝  

- հարկային և մաքսային արտոնություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված հենաշարժական սարքավորումներ 

և տեխնոլոգիաներ ներմուծելու համար, հատկապես այն դեպքում, երբ դրանք չկան կամ գնային առումով մատչելի չեն տեղերում. 

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված հենաշարժական սարքավորումների և տեխնոլոգիաների գնման համար 

ֆինանսական օգնությունը, ներառյալ նպաստները կամ ցածր տոկոսադրույքով վարկերը. 

- արդար բաշխման սխեմաներ` հավելյալ ծախսերը կանխելու համար. 

- հաբիլիտացիայի և վերականգնման համար պետության կողմից ֆինանսավորված օժանդակող տեխնոլոգիաների տրամադրում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց.  

- առաջնահերթ օժանդակող ապրանքների/պարագաների ցուցակ կազմելու և ԱՀԿ-ի այլ գործիքներ օգտագործելու միջոցով հեշտացնել 

ապրանքների/պարագաների պետական գնումները, կարգավորումը, ապահովումը և տրամադրումը (տե՛ս WHO website): Դա չպետք է 

խանգարի հաշմանդամություն ունեցող անձանց օգտվել ցուցակում չընդգրկված ապրանքներից/պարագաներից իրենց հաբիլիտացիայի և 

վերականգնման համար:  

Հարակից վարչական ընթացակարգերը պետք է լինեն թափանցիկ և մատչելի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավելյալ ծախսերը 

կանխելու և/կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց վարչական բեռը թեթևացնելու համար` հաբիլիտացիայի և վերականգնման նպատակներով 

հենաշարժական սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելիս:  
vii Ներառյալ, օրինակ՝ առողջության հետ կապված վերականգնող բժիշկները, օժանդակ սարքերի և տեխնոլոգիաների տրամադրման և 

օգտագործման, աշխատատեղերի ստեղծման, աշխատանքի տեղավորման և աշխատատեղերի հարմարեցման, աշխատանքի և զբաղվածության 

ոլորտի վերապատրաստված մասնագետները: 
viii Իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավները պետք է իրականացվեն մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցմամբ` խթանելու 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց որպես իրավատերեր (այլ ոչ թե որպես հիվանդներ կամ բարեգործության և խնամքի շահառուներ): Բացի այդ, 

պետք է ձեռնարկվեն նախաձեռնող միջոցառումներ` բարեգործական մոտեցման կամ հաշմանդամության պաթոլոգիական տեսակետի 

ամրապնդումը կանխելու համար, օրինակ` հասարակական միջոցառումների միջոցով` օժանդակ սարքեր կամ տեխնոլոգիաներ տրամադրելու 

համար: Տե՛ս 8-րդ հոդվածի ցուցանիշները: Ընդհանուր տեղեկատվական արշավները պետք է նպատակ ունենան վերջնական օգտագործողներին 

տեղեկացնել մատչելի ծառայությունների և նրանց իրավունքների մասին, մինչդեռ ավելի անհատականացված արշավները պետք է նպատակ 

ունենան փոխել վերականգնողական ծառայության նկատմամբ վերաբերմունքը: 
ix Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած հատուկ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումներ կայացնելու գործընթացներում այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 

նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 

Ընդհանուր մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց հարցումները, 

օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչերը և մասնակցության այլ մեթոդներ և մեխանիզմներ: 

Այս առումով պետությունները պետք է՝ 
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- ապահովեն խորհրդատվական գործընթացների թափանցիկությունն ու մատչելիությունը. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չթաքցնեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չներկայացնեն կամ խոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններին 

ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական մասնակցություն. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 

Տե՛ս Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ հատուկ զեկուցողի առաջարկությունները` իր մասնակցության 

հաշվետվության վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում արդյունավետ մասնակցություն ապահովելու համար: 
x Արդյունքների որոշ ցուցանիշներ հիմնված են Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և Հաշմանդամության և զարգացման 

հարցերով միջազգային կոնսորցիումի առաջարկի վրա՝ «Նկատի ունենալով, թե ինչ ենք անում. Ուղեցույց համայնքային վերականգնողական 

ցուցանիշների համար»: Սույն աղյուսակի նպատակների համար ցուցանիշները չպետք է սահմանափակվեն միայն առողջության հետ կապված 

վերականգնողական ծառայությունների ոլորտում: 
xi ԱՀԿ օժանդակող տեխնոլոգիայի արագ գնահատումը (RATA) աջակցում է բնակչության մակարդակի տվյալների հավաքմանը` օժանդակ 

տեխնոլոգիաներ մուտք գործելու կարիքների, պահանջների և խոչընդոտների վերաբերյալ: ԱՀԿ օժանդակ տեխնոլոգիայի կարողությունների 

գնահատման գործիքը (ATA-C) գնահատում է օժանդակ սարքեր (ներառյալ ֆինանսավորումը, օրենսդրությունը, անձնակազմը և ապահովումը) 

մատուցելու համակարգի կարողությունը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք ԱՀԿ կայք կամ ուղարկեք assistivetechnology@who.int 

էլփոստ: 
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Հոդված 27. Աշխատանքի և զբաղվածության նկարագրական ցուցանիշներ 

Աշխատանքի շուկայում աշխատանքի ազատ ընտրության միջոցով ապրուստի միջոց վաստակելու իրավունք և աշխատանքային 

միջավայր, որը բաց է, ներառական և մատչելի 

Ցուցանիշ 

Պատշաճ աշխատանքի և զբաղվածության 

մատչելիություն 

Հավասար հնարավորություններ 

աշխատավայրում 

Հարկադիր կամ պարտադիր 

աշխատանք 
Իրավական 

դաշտ 
27.1 Գործող օրենսդրությունը վերաբերում է աշխատանքի և զբաղվածության 

բոլոր ասպեկտներին ու վերապատրաստման և զբաղվածության 

ծառայություններին, որոնցում ներառված են հաշմանդամություն ունեցող 

անձինքi:  

27.2 Օրենսդրության կամ կանոնակարգերում առկա չէ որևէ դրույթ, որով 

ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն սահմանափակվում է զբաղվածությունը 

հաշմանդամության հիմքովii: 

27.3 Ազգային ծրագրի ընդունում (հիմնական կամ հաշմանդամության հարցերի 

մասին), որը նպաստում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառական 

մասնագիտական ուսուցմանը:  

27.4 Ընդունել համապարփակ ազգային զբաղվածության ռազմավարության և/կամ 

ծրագիր (հիմնական կամ հաշմանդամության հարցերի մասին) պետական և 

մասնավոր հատվածներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

զբաղվածությանը նպաստելու համարiii: 

27.5 Տեխնիկական և ֆինանսական օգնություն գործատուներին, աշխատողներին, 

արհմիություններին` աշխատավայրում ողջամիտ հարմարեցումներ 

տրամադրելու և աշխատանքային միջավայրն ու հաղորդակցության միջոցները 

մատչելի դարձնելու համարiv:  

27.6 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց նպաստներ տրամադրող սոցիալական 

ապահովության սխեմաները չեն հանդիսանում զսպող գործոններ և համատեղելի 

են աշխատանքի և զբաղվածության հետv: 

27.7 Որդեգրվել և աշխատավայրում կիրառվում են մատչելիության ազգային 

չափանիշները:  

27.8 Աշխատանքին և զբաղվածությանը վերաբերող գենդերային ազգային 

օրենքներում և քաղաքականության մեջ ներառված են հաշմանդամություն 

ունեցող կանայք:  

27.9 Գործող բոլոր 

օրենքները և 

քաղաքականությունները 

պայքարում են հարկադիր 

և պարտադիր 

աշխատանքի դեմ` 

ներառելով 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց:  

27.10 Գործող բոլոր 

օրենքներում և 

քաղաքականություններում 

արգելում և վերացնում են 

երեխայի, ներառյալ՝ 

հաշմանդամություն 

ունեցող երեխայի 

աշխատանքի 

վատթարագույն ձևերըvi: 
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27.11 Զբաղվածության արդյունքների և զբաղվածության հետ կապված ծառայությունների օգտագործման մասին 

կանոնավոր կերպով հաշվետվություններ ներկայացնելու օրենսդրական պահանջ, ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության:  
Գործընթաց 27.12 Մարդկանց թվաքանակը և 

մասնաբաժինը՝ տարբերակված ըստ 

տարիքի, սեռի և հաշմանդամության, որոնք 

ընդգրկված են մասնագիտական ուսուցման 

մեջ, զբաղվածության ծառայություններում, 

դպրոցից աշխատանք անցումային 

ծրագրերում, կրթություն ողջ կյանքի 

ընթացքում, աշխատանքի վերադարձի 

ծրագրերում և/կամ ձեռնարկատիրությունը 

խթանող ծրագրերում, իրենց բիզնեսը 

սկսելու, կոոպերատիվները զարգացնելու մեջ 

և այլն:  

27.13 Մարդկանց թվաքանակը և 

տոկոսը, տարբերակված ըստ 

տարիքի, սեռի և 

հաշմանդամության, որոնք 

օգտվում են հետևյալ 

միջոցառումներից 

յուրաքանչյուրից՝ աշխատանքի 

ընթացքում վարպետի 

աջակցություն, աշխատանքի 

տեղավորում և պրակտիկա, 

աշխատավայրի վերականգնում, 

միկրոֆինանսավորման 

կարճաժամկետ և 

երկարաժամկետ ծրագրերvii և 

դրական միջոցառումներիviii 

միջոցով զբաղվածություն թե՛ 

պետական և թե՛ մասնավոր 

հատվածում:  

27.14 Տնային և խնամքի չվճարվող 

աշխատանքի վրա ծախսված 

ժամանակի համամասնությունն 

ըստ սեռի, տարիքի և բնակության 

վայրի (ԿԶՆ 5.4.1 ցուցանիշ) ու 

հաշմանդամության: 

27.15 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների, ներառյալ ողջամիտ հարմարեցումների 

տրամադրման վերաբերյալ վերապատրաստված զբաղվածության, մասնագիտական ուսուցման և 

միկրոֆինանսների անձնակազմի (պետական և մասնավոր) թվաքանակը և համամասնությունը: 

27.16 Իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավ և գործողություններ` ներառումը խթանելու և 
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գործատուներին և անհատներին իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին տեղեկացնելու 

համար, քանի որ դրանք վերաբերում են զբաղվածությանն ու զբաղվածության ծառայություններին:  

27.17 Խորհրդատվական գործընթացներ, որոնք ձեռնարկվել են` ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ակտիվ ներգրավվածությունն իրենց ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով զբաղվածության 

հետ կապված օրենքների, կանոնակարգերի, քաղաքականությունների, ծրագրերի և ցանկացած այլ 

նախաձեռնությունների նախագծման, իրականացման և մշտադիտարկման գործընթացումix:  

27.18 Աշխատանքի և զբաղվածության իրավունքի վերաբերյալ ստացված բողոքների համամասնությունը, որոնք 

պարունակում են հաշմանդամության հիմքով խտրականություն և/կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավում և որոնք քննվել և լուծվել են. հօգուտ բողոք ներկայացնողի լուծված դեպքերի համամասնությունը և 

այդ դեպքերի համամասնությունը կառավարության և (կամ) պատկան այլ մարմնի կողմից կատարած դեպքերի 

թվում՝ յուրաքանչյուրը տարանջատված ըստ մեխանիզմի: 
Արդյունք 27.19 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

զբաղվածության մակարդակը` համեմատած 

այլ անձանց և զբաղվածության ընդհանուր 

մակարդակի հետ` տարբերակված ըստ 

զբաղվածության տեսակների (պետական, 

մասնավոր, ինքնազբաղված) և պաշտոնի 

տեսակի (օրինակ` կառավարչական/ 

վարչական), սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության:  

27.20 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

գործազրկության մակարդակը` համեմատած 

այլ անձանց և գործազրկության ընդհանուր 

մակարդակի հետ՝ տարանջատված ըստ 

տարիքի, սեռի և հաշմանդամության (ԿԶՆ 

8.5.2 ցուցանիշի հիման վրա):  

27.21 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

տնտեսական պասիվության մակարդակը` 

համեմատած այլ անձանց հետ և ընդհանուր 

բնակչության տնտեսական պասիվության 

մակարդակը` տարբերակված ըստ սեռի, 

27.23 Ոչ ֆորմալ հատվածի տնտեսության մեջ 

ներգրավված հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց տոկոսը, համեմատած այլ անձանց և 

ընդհանուր տոկոսաչափի հետ՝ 

տարանջատված ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 

27.24 Կես դրույքով և ժամանակավոր 

աշխատատեղերում հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց տոկոսը` համեմատած այլ 

անձանց և ընդհանուր տոկոսաչափի հետ, 

տարանջատված ըստ տարիքի, սեռի և 

հաշմանդամության: 

27.25 Կին և տղամարդ աշխատողների միջին 

ժամային վաստակը, ըստ զբաղվածության 

տեսակի, տարիքի և հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց (ԿԶՆ 8.5.1 ցուցանիշ)x: 

27.26 Հարկադիր 

կամ 

պարտադիր 

աշխատանքի 

մեջ գտնվող 

անձանց 

թվաքանակը և 

տոկոսը` ըստ 

սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամութ

յան: 

27.27 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը և 

համամասնությունը հաշմանդամություն ունեցող ակտիվ 

անձանց ընդհանուր թվի շրջանում, որոնք աշխատում են բաց 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Աշխատուժ հավաքագրելու և վարձելու պայմանների, աշխատանքը շարունակելու, աշխատանքային առաջխաղացման, անվտանգ և առողջ 

աշխատանքային պայմանների, աշխատավարձի/պարգևավճների, ինքնազբաղվածության և ձեռնարկատիրական գործունեության բոլոր 

ասպեկտները և պայմանները ներառող աշխատանքի և զբաղվածության մասին օրենսդրության մեջ պետք է ընդգրկել՝ 

- խտրականության արգելքը հաշմանդամության հիմքով, ներառյալ ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրման մերժումը.  

- հարկադիր աշխատանքի, բռնությունների և ոտնձգությունների արգելումը և դրանցից պաշտպանությունը, այդ թվում՝ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար.  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանումը` համապատասխան քաղաքականության և քայլերի միջոցով, որոնք 

կարող են ընդգրկել դրական գործողությունների ծրագրեր, հարկային արտոնություններ և այլ խթաններ և այլ միջոցներ.  

- հավասար հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնազբաղվածության, ձեռնարկատիրական գործունեության, 

կոոպերատիվների զարգացման, սեփական բիզնես բացելու համար.  

- հավասար վերաբերմունք արհմիության անդամակցության հարցում.  

- հավասար իրավունքներ երեխայի խնամքի և արձակուրդի համար, որոնք տրամադրվում են հիմնական ֆինանսական ծառայություններ 

մատուցողների կողմից (վարկեր, խնայողություններ, ապահովագրություն, դրամական փոխանցումներ և այլն), մասնավորապես, 

ինքնազբաղվածության, ձեռնարկատիրական գործունեության համար: 

ii Դրանում ընդգրկված չէ՝ 

- զբաղվածության կամ մասնագիտական ուսուցման որևէ սահմանափում՝ կապված հաշմանդամության որևէ տեսակի հետ.  

- զբաղվածության կամ մասնագիտական ուսուցման որևէ սահմանափում՝ կապված իրավունակության կարգավիճակի հետ.  

- նվազագույն աշխատավարձ սահմանելու ակնկալիքներ` հաշմանդամության հիման վրա,  

- հաշմանդամության գնահատումներ, ինչպիսիք են՝ աշխատանքի ունակությունը կամ համապատասխանությունը,  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար զբաղվածության կատեգորիաների կամ մասնագիտական ուսուցման սահմանափակում.  

- սահմանափակ աշխատավայրեր հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կամ առանձնացված աշխատավայրերի պահպանում 

(օրինակ` փակ արհեստանոցներ): 
iii Ազգային զբաղվածության ռազմավարություն/ծրագրեր մշակելու համար հղում կատարել iii ծանոթագրությանը, իսկ դրանցում պետք է ընդգրկել 

դրույթներ՝  

- հավասար մատչելիության զբաղվածության ծառայություններից օգտվելու, ինքնազբաղվածության, ձեռնարկատիրական գործունեության, 

կոոպերատիվների զրագացման և սեփական բիզնեսը սկսելու համար 

- զբաղվածության խթանում, որի համար կարելի է ընդգրկել դրական գործողությունների ծրագրեր, խթաններ, 

տարիքի և հաշմանդամության: 

27.22 Ղեկավար պաշտոններում կանանց 

համամասնությունը (ԿԶՆ 5.5.2 ցուցանիշ)՝ 

տարանջատված ըստ տարիքի և 

հաշմանդամության: 

աշխատաշուկայից դուրսxi: 
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- հատուկ միջոցառումներ, որոնք վերաբերում են հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներին և կանանց, հատուկ և բազմաբնույթ 

աջակցության կարիք ունեցող անձանց և այլն:  
iv Օրինակ՝ ուղղորդող և աջակցող մեխանիզմներ` վստահության հեռախոսներ, ցանցեր և այլն: 
v Օրինակ՝ այս սխեմաներում նպաստների տրամադրումը չպետք է կապել անաշխատունակության դիմումների հետ, կամ դրանք չպետք է 

խանգարեն աշխատանք փնտրելուն/զբաղվածությանը, կամ չպետք է թույլ տան նպաստների կամայական դադարեցումը զբաղվածության հիմքով` 

առանց կարգավորելու հաշմանդամության հետ կապված ծախսերը, ինչպիսիք են տնից աշխատավայր հասնելը և վերադառնալը:  
vi Տե´ս ԱՀԿ 1999 թ. Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին կոնվենցիան (No. 182: (ILO, Worst Forms of Child Labour Convention). 
vii Սա ներառում է՝ ֆինանսական ծառայությունների մատակարարների կողմից առաջարկվող մատչելի և հասանելի ֆինանսական 

ծառայություններ (օրինակ՝ միկրոֆինանսավորում) և միկրոֆինանսավորման ծրագրերում ընդգրկվելուց հետո եկամուտ ստացող բիզնեսի 

ստեղծում: 
viii Դրական գործողությունների միջոցները կարող են ներառել, բայց չեն սահմանափակվում. քվոտաներ, սուբսիդիաներ և խթաններ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց վարձող գործատուների համար, սուբսիդիաներ, անցում դեպի աշխատանքի/կենսապահովման ծրագրեր և 

այլն: 
ix Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած կոնկրետ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավելու համար` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 

նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 

Ընդհանուր մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդատվական 

հարցումները, օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչեր, ի թիվս մասնակցության այլ 

մեթոդների և մեխանիզմների: Այս առումով պետությունները պետք է 

- ապահովեն, որ խորհրդատվական գործընթացները թափանցիկ և մատչելի են. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չսահմանափակեն տեղեկատվությունն ու պայմաններ չներկայացնեն կամ չխոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածություն. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
x Մեթոդաբանության վերաբերյալ քննարկման համար տե՛ս ԱՄԿ, «Գլոբալ աշխատավարձի հաշվետվություն 2018/19. “Global Wage Report 2018/19: 

What lies behind gender pay gaps” (2018):  
xi Սա ներառում է մեկուսացված միջավայրում աշխատող (ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց (օրինակ՝ «պաշտպանված 

արհեստանոց», «ատելիե պրոտեժե», «պահպանվող աշխատանք»): 
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Հոդված 28. Կենսապահովման բավարար մակարդակի ու սոցիալական պաշտպանության 

նկարագրական ցուցանիշներ 

Կենսապահովման բավարար մակարդակի ու սոցիալական պաշտպանության իրավունք* 

Ցուցանիշ Կենսապահովման բավարար մակարդակ Սոցիալական պաշտպանություն աղքատության կրճատում 
Իրավական 

դաշտ 
28.1 Գործող օրենսդրությունը և 

ընդունված ազգային 

քաղաքականությունը/ծրագիրը, որում 

ներառված են հաշմանդամություն 

ունեցող անձինք, ապահովում է, 

մյուսների հետ հավասար հիմունքներով, 

բոլոր հիմնական ու հաշմանդամության 

հետ կապված ծրագրերի և 

ծառայությունների մատչելիությունը 

նրանց համար, այդ թվում՝ բոլոր 

սոցիալական ծրագրերը, բնակարանի, 

սննդի, բոլորի համար ջրի և 

սանիտարահիգիենիկ պայմանների 

(WASH) և առողջապահական 

ծառայությունների մատչելիությունը: 

28.2 Ընդունվել և կիրառվում են 

մատչելիության ազգային չափանիշներ` 

պետական և մասնավոր բնակարանների, 

ջրի և սանիտարահիգիենիկ պայմանների 

մատչելիության համար:  

28.3 Սոցիալական պաշտպանության և աղքատության կրճատման 

մասին օրենսդրություն, որը հստակ վերաբերում է նաև 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց և ապահովում է 

սոցիալական ապահովության ծրագրերի հավասար 

մատչելիություն նրանց համար, այդ թվում՝ և՛ սոցիալական 

օգնությունը, և՛ սոցիալական ապահովությունըi: 

28.4 Սոցիալական պաշտպանության հիմնական ծրագրերըii և 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուղղված պարտադիր և ոչ 

պարտադիր վճարումների համակարգերը բավարարում են 28.3 

ցուցանիշում սահմանված օրենսդրական չափորոշիչները և 

ապահովում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառող 

ծրագրեր ու ծառայություններiii: 

28.5 Առկա չէ որևէ օրենսդրական, կարգավորող դրույթ կամ որևէ 

միջոցառում քաղաքականության մեջ, որը պահանջում է՝  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց հրաժարվել 

իրավունակությունիցiv. 

- նպաստներից և սոցիալական ապահովության ծրագրերիցv 

օգտվելու պայմաններ, որոնք չեն կարող բավարարվել կամ որոնք 

բացասական ազդեցություն են ունենում շահառուների վրա:  

144



Գործընթաց 28.6 Բնակարանների քանակը և 

համամասնությունը, ներառյալ պետական 

բնակարանները, որոնք 

համապատասխանում են մատչելիության 

չափանիշներին: 

28.7 Պետական բնակարանային 

ծրագրերի շահառուների թիվը և 

համամասնությունը` տարաբաժանված 

ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության և 

բնակավայրի: 

28.8 Խմելու ջրի, սանիտարահիգիենիկ 

պայմանների հասանելիություն ունեցող 

տնային տնտեսությունների թվաքանակը 

և համամասնությունը` ըստ տարբեր 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

տնային տնտեսությունների և 

բնակավայրի: 

28.9 Լիովին մատչելի համակարգ` որոշելու համար, թե ով է 

ճանաչվում սոցիալական պաշտպանության նպաստների 

շահառու, որը հաշմանդամության հիմքով խտրականություն չի 

դրսևորում, և որոշում է հաշմանդամության հետ կապված 

լրացուցիչ ծախսեր և անհատին հարմարեցված օժանդակ 

ծառայությունները՝ մասնավորապես ուշադրություն դարձնելով 

կանանց, երեխաներին, տարեցներին, բնիկներին, 

փոքրամասնություններին պատկանող անձանց և 

հաշմանդամություն ունեցող միգրանտներին: 

28.10 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվաքանակը և 

համամասնությունը, որոնք դիմել են սոցիալական 

պաշտպանության նպաստի համակարգում ընդգրկվելու համար, 

և նրանց, ովքեր ընդգրկվել են այդ համակարգում՝ 

տարանջատված ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության, 

բնիկների/փոքրամասնությունների պատկանելության, միգրանտի 

կարգավիճակի և արտոնությունների տեսակի (ընդհանուրի 

համար կամ հատուկ հաշմանդամության հետ կապված):  

28.11 Բյուջե, որը հատկացվել և ծախսվել է սոցիալական 

պաշտպանության ծրագրերի համար, ինչպես ընդհանուր 

հանրության, այնպես էլ հատուկ հաշմանդամության հետ 

կապված, որոնց շահառուներն են հաշմանդամություն ունեցող 

անձինք՝ տարանջատված ըստ տարիքի, սեռի, 

հաշմանդամության, բնիկների/փոքրամասնությունների 

պատկանելության, միգրանտի կարգավիճակի և ծրագրի տեսակի 

(ընդհանուրի համար կամ հատուկ հաշմանդամության հետ 

կապված): 

28.12 Խորհրդակցական գործընթացներ, որոնք ձեռնարկվել են` ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց, այդ թվում՝ նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով, ակտիվ ներգրավվածությունը 

սննդի, բնակարանով ապահովմանը, ջրի, սանիտարահիգիենիկ պայմաններին հասանելիությանը, 

սոցիալական պաշտպանության և աղքատության հաղթահարմանն առնչվող օրենքների, կանոնակարգերի, 

քաղաքականությունների, ծրագրերի նախագծմանը, իրականացմանը և մշտադիտարկմանը: 
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28.13 Պետական հատվածի բոլոր աշխատողների համամասնությունը, որոնք ներգրավված են սննդի, 

բնակարանով ապահովման, ջրի, սանիտարահիգիենիկ պայմաններին հասանելիության, սոցիալական 

պաշտպանության և աղքատության հաղթահարման ծրագրերում և ծառայությունների մատուցման մեջ, և 

ովքեր վերապատրաստում են անցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների, մասնավորապես` 

հաշմանդամության հետ կապված ծախսերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց օժանդակող սարքերի ու 

աջակցության տարբեր ձևերի տրամադրման վերաբերյալvi:  

28.14 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված ծրագրերի և ծառայությունների վերաբերյալ 

իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներ և գործողություններ, որոնք մշակվել և իրականացվել են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների հետ խորհրդակցությունների հիման վրա՝ 

կապված սննդի, բնակարանով ապահովման, ջրի, սանիտարահիգիենիկ պայմանների հասանելիության, 

սոցիալական պաշտպանության համակարգերի հետ, մասնավորապես, երբ թիրախավորված են կանայք, 

երեխաները, տարեցները, բնիկ և փոքրամասնություններին պատկանող անձինք և հաշմանդամություն 

ունեցող միգրանտները:  

28.15 Սննդի, սննդամթերքի, բնակարանի, ջրի, սանիտարական պայմանների հասանելիության, սոցիալական 

պաշտպանության համակարգերի ծրագրերի և ծառայությունների մատչելիության և դրանցում ներգրավման 

վերաբերյալ ստացված բողոքների համամասնությունը, որոնք պարունակում են հաշմանդամության հիմքով 

խտրականություն և/կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավվածություն, որոնք քննվել և լուծվել 

են. հօգուտ բողոք ներկայացնողի լուծված գործերի համամասնությունը և վերջիններիս համամասնությունը, 

որոնք կատարվել են կառավարության և (կամ) պատկան այլ մարմնի կողմից՝ յուրաքանչյուրը տարանջատված 

ըստ մեխանիզմի:  
Արդյունք 28.16 Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի ներքո գտնվող բնակչության համամասնությունը` ըստ 

սեռի, երեխաների, գործազուրկների, տարեցների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հղի կանանց, 

նորածինների, աշխատանքի վայրում վնասվածք ստացածների, աղքատների և անապահով խավերի (ԿԶՆ 1.3.1 

ցուցանիշ):  

28.17 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համամասնությունը, որոնք ընդգրկված են սոցիալական 

պաշտպանության սխեմայի ցանկացած ձևում, որի հաշմանդամության հետ կապված ծախսերը որոշվում և 

փոխհատուցվում են ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

28.18 Անօթևան անձանց թիվը 100 հազար բնակչի հաշվով՝ ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության:  

28.19 Հետնախորշերում, ոչ ֆորմալ բնակավայրերում կամ անբավարար բնակարանային պայմաններում 

ապրող քաղաքային բնակչության համամասնությունը (ԿԶՆ ցուցանիշ 11.1.1)՝ ըստ սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 
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28.20 Անվտանգ ձևով կառավարվող խմելու ջրի ծառայություններից օգտվող բնակչության համամասնությունը 

(ԿԶՆ ցուցանիշ 6.1.1)՝ ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

28.21 Անվտանգ ձևով կառավարվող սանիտարահիգիենիկ ծառայություններից, այդ թվում՝ օճառով և ջրով 

ձեռքերը լվանալու հնարավորությունից օգտվող բնակչության համամասնությունը (ԿԶՆ ցուցիչ 6.2.1)՝ ըստ 

սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

28.22 Բնակչության համամասնությունն ըստ աղքատության միջազգային շեմի` տարանջատված ըստ սեռի, 

տարիքի, զբաղվածության կարգավիճակի և բնակավայրի (քաղաքային/գյուղական) (ԿԶՆ ցուցանիշ 1.1.1) և 

հաշմանդամության: 

28.23 Օրական աղքատության միջազգային շեմից կամ 1.90 ԱՄՆ դոլարից ցածր գնողունակության 

պարիտետով (PPP) ապրող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համամասնությունը` ընդհանուր 

բնակչության համամասնության համեմատությամբ, ըստ սեռի և տարիքիvii: 

28.24 Բնակչության համամասնությունը աղքատության ազգային շեմից ցածր՝ ըստ սեռի, տարիքի (ԿԶՆ 

ցուցանիշ 1.2.1) և հաշմանդամության: 

28.25 Աղքատության մեջ ապրող բոլոր տարիքի տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համամասնությունն 

իր բոլոր չափումներով` համաձայն ազգային սահմանումների (ԿԶՆ ցուցանիշ 1.2.2), տարանջատված ըստ 

հաշմանդամության, սոցիալական տրանսֆերտներից առաջ և հետո: 

28.26 50 տոկոսից ցածր միջին եկամուտ ունեցող մարդկանց համամասնությունը` ըստ տարիքի, սեռի և 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց (ԿԶՆ ցուցանիշ 10.2.1): 

28.27 Հաշմանդամություն ունեցող անձի տնային տնտեսությունների թվից հիմնական ծառայություններից 

օգտվելու հնարավորություն ունեցող տնային տնտեսություններում ապրող բնակչության համամասնությունը 

(ԿԶՆ ցուցանիշ 1.4.1): 

28.28 Բնակչության շրջանում չափավոր կամ սուր պարենային անապահովության տարածվածությունը` 

հիմնված Պարենային անապահովության գնահատման սանդղակի վրա (FIES) (ԿԶՆ ցուցանիշ 2.1.2), ըստ սեռի, 

տարիքի և հաշմանդամության:  

28.29 Թերսնվածության տարածվածությունը (ԿԶՆ ցուցանիշ 2.1.1), ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

28.30 Թերսնվածության տարածվածությունը մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում, ըստ տեսակների 

(հյուծում և ավելորդ քաշ)՝ տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամության: 

28.31 Էլեկտրաէներգիայի հասանելիություն ունեցող բնակչության տոկոսը (ԿԶՆ ցուցանիշ 7.1.1)՝ ըստ սեռի, 

տարիքի և հաշմանդամության: 

147



Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

* Տե՛ս Հատուկ զեկուցողի զեկույցը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին, report on the right of persons with disabilities to social

protection, A/70/297. See also the Special Rapporteur’s factsheets on: ensuring inclusion in social protection; enabling choice and control for social protection 

that supports independence and participation; and fighting poverty with inclusive social protection: 

i Սոցիալական ապահովության մասին օրենսդրության մեջ պետք է ընդգրկել. 

- հաշմանդամության հիմքով խտրականության արգելքը ծրագրերի բոլոր ասպեկտներում, այդ թվում՝ ողջամիտ հարմարեցումների 

տրամադրման մերժումը.  

- հիմնական սխեմաների և հաշմանդամության հետ կապված սխեմաների արդյունավետ մատչելիություն.  

- ապահովել, որ հաշմանդամության հետ կապված ծախսերը` բնեղենով ու դրամական տեսքով աջակցությունը (օրինակ՝ հենաշարժական 

սարքավորումներ, շարժունակություն ապահովող պարագաներ) արտացոլված լինեն ազգային սոցիալական ապահովության 

համակարգերում` թե´ նպաստի մակարդակը սահմանելիս և թե´ եկամտի շեմը սահմանելիս (օրինակ՝ հաշվի առնել հաշմանդամությունը 

որպես գործոն` նվազագույն եկամտի շեմը անուղղակի եղանակով օգտագործվող ցուցանիշների հիման վրա սահմանելիս). 

- տրամադրել ֆինանսական աջակցություն, որն անհրաժեշտ է հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց ներառումը համայնքում 

ապահովելու համար՝ ընդգրկելով կոնկրետ տարիքային խմբերը (երեխաներ, երիտասարդներ, աշխատանքային տարիքի չափահասներ և 

տարեցներ), ներառելով աջակցությունը, որը տրամադրվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաստատությունից դուրս գալու կամ 

ինստիտուցիոնալացումից խուսափելու, բնակարանը հարմարեցնելու, հաշմանդամության հետ կապված աջակցություն և ծառայություններ 

ստանալու համար. 

- նպաստների իրավասության և դրանց ստացման և զբաղվածության համատեղելիություն. 

- տուն-ինտերնատներից հրաժարվելու պրոակտիվ միջոցներ` դրանք փոխարինելով համարժեք և համապատասխան սոցիալական 

ապահովության ծրագրերով, որոնք բավարարում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները համայնքում. 

- նպաստներ ստանալու իրավասությունը կարելի է բավարարել առանց բժշկական ախտորոշման՝ դրա փոխարեն հիմնվելով կարիքների 

ինտերակտիվ գնահատման վրա: 

 Հետագա ուղղղորդման համար տե՛ս 2019 թ. հայտարարությունը «Դեպի ներառական սոցիալական ապահովության համակարգեր, որոնք 

աջակցում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց լիարժեք և արդյունավետ մասնակցությանը» (2019 joint statement “Towards inclusive social 

protection systems supporting the full and effective participation of persons with disabilities"): 
ii Պարտադիր և ոչ պարտադիր վճարումներով սոցիալական ապահովության հիմնական ծրագրերում և համակարգերում ներառել այն ծրագրերը և 

համակարգերը, որոնք վերաբերում են բոլոր աշխատողներին, երեխաներին, տարեցներին և այլն: 
iii Այդ համակարգերը և ծրագրերը պետք է ապահովեն՝  

- սոցիալական ապահովության նվազագույն մակարդակը (տե՛ս ԱՀԿ ուղեցույցը (ILO guidance)). 

- հաշմանդամություն ունեցող չափահասների դեպքում` վճարումներն անմիջապես տրամադրվում են հաշմանդամություն ունեցող տվյալ 

անձին.  

- վճարումներ նախատեսող ծրագրերի շրջանակում, պետության կողմից տրամադրվող վճարումներ սակավ վճարունակ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց. 
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- նպաստների և ծառայությունների շարունակականությունը, եթե վճարումների սխեմայից անցում է կատարվում դեպի առանց վճարումների 

սխեմայի.  

- որոշակի պայմաններ բավարարելու դեպքում տրամադրվող դրամական փոխանցումների ծրագրերը կամ օգնություն ստանալու համար 

պայմաններ սահմանող համանման ծրագրերը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար պետք է մատչելի դարձնեն հարմարեցումները 

և աջակցությունը, ինչը կապահովի, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք և նրանց ընտանիքները կարող են բավարարել այդ 

պայմանները` այդ ծրագրերի արդյունավետ մատչելիությանը նպաստելու համար: 
iv Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից իրենց իրավունակության լիարժեք իրացումը սահմանափակող օրենսդրությունը (հակասում է 

Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածին) սովորաբար նրանց չի թույլատրում ստորագրել պայմանագրեր և կառավարել բանկային հաշիվներ, որոնք կարող 

են խանգարել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստանալ նպաստներ և աջակցություն կամ լիովին հսկել ստացված նպաստը և աջակցությունը: 

Սոցիալական ապահովության ծրագրերում չպետք է լինի իրավունակությունը սահմանափակելու որևէ պահանջ` որպես նպաստ ստանալու 

նախապայման, և դրանք պետք է մշակված լինեն ողջամիտ հարմարեցումներ տրամադրելու համար` նպաստելով այդ անձանց կողմից իրենց 

նպաստների և աջակցության ընտրությանը, դրանց նկատմամբ հսկողությանը և դրանց մասին ինքնուրույն որոշումների կայացմանը: 

v Չպետք է սահմանել նպաստների հետ կապված պայմաններ, եթե առկա է դրանք կատարելու խոչընդոտներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար: Օրինակ` կանխիկ գումարի փոխանցման սխեմաները, որոնք պայմանավորվում են դպրոց հաճախելու հետ, եթե դպրոցները մատչելի չեն 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար: Կամ՝ եթե մատչելի տրանսպորտի բացակայությունը խոչընդոտում է այցելել բժշկական կլինիկաներ: 

Պայմանները չպետք է հանգեցնեն անբարենպաստ արդյունքի կամ ոտնահարեն Կոնվենցիայում նշված հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքները, օրինակ` անձի կամքին հակառակ վերականգնում անցնելը կամ բուժում ստանալը (ներառյալ հոգեկան հիվանդությունների 

բուժումը) կամ նպաստ ստանալու համար առանձնացված վայրում ապրելը:  
vi Դասընթացը պետք է ներառի նաև մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցում հաշմանդամությանը, խտրականության բացառմանը և 

ողջամիտ հարմարեցումների ապահովմանը, համընդհանուր դիզայնին, մատչելիությանը (այդ թվում՝ մատչելի տեղեկատվությունն ու 

հաղորդակցությունը): 
vii Գնողունակության պարիտետի (PPP) ցուցանիշը պետք է օգտագործվի այնպես, ինչպես թարմացվել է Համաշխարհային բանկի կողմից: 

Գնողունակության պարիտետը կարող է օգտագործվել բազմաչափ աղքատության համաթվի (MPI) հետ համատեղ, որը սահմանում է առողջության, 

կրթության և կենսամակարդակի կենցաղային և անհատական մակարդակներում բազմաթիվ զրկանքներ, և այդպիսով առաջարկում է արժեքավոր 

լրացում եկամտի վրա հիմնված աղքատության միջոցառումներին: Եթե հնարավոր է պարզել երկուսն էլ, բազմաչափ աղքատության համաթվի և 

գնողունակության պարիտետի օգտագործումը կարող է ավելի ընդգրկուն լինել քաղաքականություն մշակողների համար: 
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Հոդված 29. Քաղաքական և հասարակական կյանքին մասնակցության նկարագրական ցուցանիշներ 

Քաղաքական և հասարակական կյանքին մասնակցության իրավունք 

Ցուցանիշ Քվեարկության համընդհանուր և 

հավասար իրավունք  

Պաշտոնում ընտրվելը, պաշտոն 

զբաղեցնելը և պետական 

գործառույթներ իրականացնելը 

Միությունների/ասոցիացիաներ

ի և քաղաքական կյանքում ու 

պետական գործառույթներ 

կատարելու ազատություն  
Իրավական 

դաշտ 
29.1 Օրենսդրություն քաղաքական և ընտրական համակարգերի մասին, 

որոնք ներառում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց, և երաշխիքներ, 

մյուսների հետ հավասար հիմունքներով, քվեարկությանը և 

ընտրություններին նրանց մասնակցելու, պաշտոն զբաղեցնելու և բոլոր 

մակարդակներում և պետական բոլոր ոլորտներում արդյունավետ կերպով 

պետական գործառույթներ իրականացնելու իրավունքըi:  

29.2 Սահմանադրության, օրենսդրության կամ կանոնակարգերի մեջ առկա 

չէ որևէ դրույթ, որով սահմանափակվում է հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց քվեարկելու, ընտրվելու և պաշտոն զբաղեցնելու և պետական բոլոր 

գործառույթները իրականացնելու իրավունքըii: 

29.3 Քվեարկության ընթացակարգերի, քվեարկության միջավայրի, 

պայմանների և նյութերի և պետական բոլոր շենքերի համար մշակվել և 

կիրառվում են մատչելիության չափանիշներiii: 

29.4 Օրենքով սահմանված պահանջ` հավաքել տվյալներ քվեարկության 

համար գրանցված, քվեարկության իրավունք իրացնող հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց թվի և համամասնության մասին, ներառյալ հարակից 

բողոքները և պաշտոն զբաղեցնող և պետական գործառույթներ 

իրականացնող հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը և 

համամասնությունը: 

29.9 Գործող օրենսդրությունն 

ապահովում է 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ներառող 

միությունների/ասոցիացիաների 

ազատության իրավունքը, 

մասնավորապես խթանելով 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց 

կազմակերպությունների 

զարգացումը, ներառյալ 

պաշտպանությունը 

ահաբեկումից, 

ոտնձգություններից և 

ճնշամիջոցներից, հատկապես 

հատուկ կարծիք հայտնելիս: 

(1/4.10 ցուցանիշ) 

29.10 Պետական 

գործառույթների մասնակցելու 
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29.5 Ընտրությունները կառավարող մարմնի 

կողմից ազգային ծրագրի ընդունում, որն 

ապահովում է քվեարկության 

ընթացակարգերի, միջավայրի, 

պայմանների, նյութերի և բողոքարկման 

մեխանիզմների մատչելիությունը և 

ընդգրկում է գործելակերպեր, որոնք 

վերաբերում են քվեարկողների գրանցմանը 

և քվեարկողների ուսուցմանը, 

ընտրատեղամասերում աշխատողների և 

անձնակազմի աշխատանքի ընդունմանը և 

վերապատրաստմանըvi: 

29.6 Գործող օրենսդրությունը և 

կանոնակարգերը ապահովում են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ինքնուրույն գաղտնի քվեարկելու 

իրավունքը, իրենց ընտրությամբ օգնություն 

ստանալը որևէ անձի կողմից՝ լիովին 

հարգելով նրանց կամքի ազատ 

արտահայտումը, և քվեարկության 

գործընթացներում ողջամիտ 

հարմարեցումներով ապահովելու 

պարտականությունըvii: 

29.7 Կոնկրետ միջոցների 

ընդունում, որոնք նպաստում 

են՝  

- հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց մասնակցությանը 

կուսակցությունների 

գործունեությանը և 

կառավարմանը.  

- հաշմանդամություն ունեցող 

թեկնածուների առաջադրումը 

ընտրություններում.  

- հաշմանդամություն ունեցող 

թեկնածուների ընտրությանը 

և  

- հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կողմից պետական 

գործառույթներ 

իրականացնելը և հանրային 

ծառայությունում պաշտոններ 

զբաղեցնելըviii:  

29.8 Օրենսդրական 

դրույթների առկայություն, 

որոնք ապահովում են 

հաշմանդամություն ունեցող 

թեկնածուների կողմից 

աջակցության միջոցներ 

ստանալու իրավասությունը 

ընտրության ժամանակ` իր 

թեկնածությունը 

առաջադրելու և պաշտոնը 

արդյունավետ կերպով 

մասին գործող օրենսդրության 

մեջ ներառված են 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձինքiv: 

29.11 Սահմանադրության, 

օրենսդրության մեջ կամ 

կանոնակարգերում առկա չէ 

որևէ դրույթ, որը 

սահմանափակում է 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց միությունների/ 

ասոցիացիաների 

ազատությունըv:  
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զբաղեցնելու համար` 

մյուսների հետ հավասար 

հիմքերով:  

29.12 Ծախսերի մարկեր ստեղծելու՝ օրենքով սահմանված պահանջ, մասնավորապես ուղղված 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից քվեարկության, ընտրվելու, պաշտոն զբաղեցնելու և պետական 

գործառույթներ կատարելու իրավունքի իրացմանը, և միությունների/ասոցիացիաների ազատության և 

քաղաքակայն կյանքին մասնակցության իրավունքը:  
Գործընթաց 29.13 Իրազեկվածության բարձրացման քարոզարշավներ և գործողություններ, որոնք խթանում են 

հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց քաղաքական և հանրային մասնակցությունը` օգտվելու իրենց 

ընտրելու, ընտրվելու, պաշտոն զբաղեցնելու, հանրային բոլոր գործառույթներ իրականացնելու, ինչպես նաև 

միավորումների ազատությունից և հասարակական կյանքին մասնակցություն ունենալուց: 

29.14 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից ընտրելու, ընտրվելու, 

պաշտոն զբաղեցնելու և հասարակական գործառույթներ իրականացնելու 

իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումների առկայություն, որոնք 

թիրախավորում են կուսակցություններին, որպեսզի վերջիններս 

առաջադրեն տարբեր հաշմանդամություն ունեցող թեկնածուների, ինչպես 

նաև թիրախավորում են հասարակությանն ընդհանրապես` 

հաշմանդամության հետ կապված կարծրատիպերը և հաշմանդամություն 

ունեցող թեկնածուների նկատմամբ նախապաշարմունքները վերացնելու 

համար ու խթանելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառումը 

պետական պաշտոններում և հանրային այլ գործառույթներ իրականացնելու 

մեջ: 

29.15 Բյուջե՝ հատկացված ընտրությունների մատչելիության ապահովման, 

ողջամիտ հարմարեցումների և աջակցության միջոցառումների 

ապահովման համար, որպեսզի պաշտպանվի հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ընտրելու և ընտրվելու, պաշտոններ զբաղեցնելու և հասարակական 

29.23 Քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունների 

(օրինակ՝ ասոցիացիաներ, 

հիմնադրամներ և այլն) 

գրանցման համակարգերն 

ապահովելու կանոնակարգեր և 

միջոցառումներ, որոնք պարզ են, 

ճկուն, արագ, մատչելի, ոչ ճնշող 

(կամ մատչելի) և/կամ անվճար: 

(1/4.15 ցուցանիշ)x  

29.24 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների համար 

կազմակերպած 
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գործառույթներ իրականացնելու իրավունքը: 

29.16 Խորհրդակցական գործընթացներ, որոնք ձեռնարկվել են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց կազմակերպությունների 

ակտիվ ներգրավվածությունն ապահովելու համար՝ ընտրելու, ընտրվելու, 

պաշտո զբաղեցնելու և հանրային գործառույթներ իրականացնելու հետ 

կապված օրենքների, կանոնակարգերի, քաղաքականությունների և 

ծրագրերի նախագծման, իրականացման և մշտադիտարկման մեջix: 

վերապատրաստումներ` 

քաղաքականության բոլոր 

փուլերում և քաղաքական և 

հասարակական կյանքին նրանց 

մասնակցելու կարողությունը 

ուժեղացնելու համար:  

29.25 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին 

հատկացված ֆինանսական 

աջակցության 

համամասնությունը 

քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպություններին 

օժանդակելու համար 

հատկացված ամբողջ բյուջեից` 

հանրային որոշումների 

կայացման գործընթացներին 

մասնակցելու նրանց 

կարողությունները հզորացնելու 

համարxi: 

29.17 Ընտրացուցակներում քվեարկելու 

համար գրանցված հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց թիվը և 

համամասնությունը` տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի, հաշմանդամության և 

ընտրական իրավասության: 

29.18 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

քվեարկության իրավունքի իրականացման 

վերաբերյալ վերապատրաստված և 

քվեարկությանը վերաբերող 

տեղեկատվությանը տիրապետող պետական 

ծառայողների, ընտրատեղամասերի 

աշխատողների, ընտրությունների 

դիտորդների և ընտրական 

պարտականություններ կատարող 

քաղաքացիների թիվը և համամասնությունը, 

մասնավորապես կապված մատչելիության, 

ընտրողի ընտրությամբ այլ անձի կողմից 

աջակցության իրավունքի և ողջամիտ 

հարմարեցումների տրամադրման 

պարտականության վերաբերյալ: 

29.19 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար մատչելի ընտրական տեղամասերի 

համամասնությունը: 

29.21 Մատչելիությանն 

առնչվող միջոցառումների 

քանակը, աջակցության 

միջոցառումները և այլն, 

որոնք տրամադրվում են 

հաշմանդամություն ունեցող 

թեկնածուներին ընտրվելու և 

պաշտոն զբաղեցնելու 

համար, և հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց` մյուսների 

հետ հավասար հիմունքներով 

հանրային գործառույթներն 

իրականացնելու համար: 

29.22 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց թիվը, որոնք 

որպես ընտրական 

կառավարման մարմնի մաս 

կազմող անդամ, 

իրականացնում են այնպիսի 

հանրային գործառույթներ, 

ինչպիսիք են՝ դիտորդներ և 

ընտրական գործընթացների 

ընթացքում այլ պաշտոններ` 

տարաբաժանված ըստ սեռի, 
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29.20 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թիվը, որոնց մատչելիության առումով 

աջակցում են իրենց նախընտրած անձը կամ 

ընտրական պաշտոնյաները, և (կամ) 

ապահովում են ցանկացած տեսակի 

ողջամիտ հարմարեցում` ընտրական 

իրավունքի իրացման համար: 

տարիքի, հաշմանդամության 

և գործառույթի: 

29.26 Ստացված բողոքների համամասնությունը՝ կապված քաղաքական և հասարակական կյանքին 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության հետ, որոնք քննվել և լուծվել են բողոք ներկայացնողի 

օգտին և վերջիններիս համամասնությունը, որոնք կատարվել են կառավարության կողմից՝ յուրաքանչյուրը 

տարանջատված ըստ մեխանիզմիxii:  
Արդյունք 29.27 Համապետական, տարածաշրջանային 

և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ընտրություններին 

ընտրողների մասնակցությունը՝ 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության և ընտրական 

տեղամասերիxiii: 

29.28 Ընտրելու իրավունք ունեցող 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը և 

համամասնությունը, որոնք ընտրական 

գործընթացների ընթացքում բողոքներ են 

ներկայացրել և որոնց ընտրական 

իրավունքի իրականացման համար 

տրամադրվել են իրավական միջոցներ՝ 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության և 

ընտրատեղամասերիxiv:  

29.29 Ընտրություններին 

առաջադրված անձանց 

(թեկնածուների) 

համամասնությունը, որոնք 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձինք են՝ տարաբաժանված 

ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության, 

ընտրական իրավասության, 

կառավարման բոլոր 

մակարդակներում` 

համեմատած բնակչության 

շրջանում հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

մասնաբաժնի հետ (ԿԶՆ 

16.7.1 ցուցանիշի հիման 

վրա): 

29.30 Պետական 

հաստատություններում 

(ազգային և տեղական 

29.31 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների 

քանակը` բաժանված ըստ 

կազմակերպության, 

ներկայացված ընտրատարածքի, 

ընդհանուր անդամության և 

գրանցման կարգավիճակիxv: 

 29.32 Բնակչության 

համամասնությունը, ովքեր 

կարծում են, որ որոշումների 

կայացումը ներառական է և 

կարիքին արձագանքող՝ ըստ 

սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության և 

բնակչության խմբի (ԿԶՆ 16.7.2 

ցուցանիշ): (1/4.31 ցուցանիշ) 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Ընտրական օրենսդրության մեջ ընդգրկված են օրենքներ, որոնք կարգավորում են քվեարկության իրավունքը, ընտրություններին թեկնածության 

առաջադրումը, ընտրությունների կառուցվածքը, կազմակերպումը, ընթացակարգը և մշտադիտարկումը: Ընտրական օրենսդրության մեջ պետք է 

ընդգրկել՝  

- խտրականության արգելքը հաշմանդամության հիմքով, ներառյալ ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրման մերժումը. 

- մատչելիության համար պահանջվող բոլոր պայմանները (կահավորված միջավայր, տեղեկատվություն և կապի միջոցներ). 

- պետական գործառույթներ իրականացնելու համար աջակցության միջոցներ ունենալու իրավասություն, ներառյալ օգնականը/ուղեկցողը 

(օրինակ` նշանների լեզվի թարգմանություն, անհատական օգնություն). 

- բողոքարկման մեխանիզմների առկայություն (դրանց մատչելիությունը ընտրական գործընթացների ժամանակ և հետընտրական շրջանում) 

քվեարկությանը մասնակցելու, ընտրվելու և պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքը իրացնելու համար: 
ii Դրանում ընդգրկված է օրենքով կամ գործնականում քվեարկելու, ընտրվելու և պաշտոն զբաղեցնելու և պետական բոլոր գործառույթները 

իրականացնելու իրավունքի ցանկացած մերժում կամ սահմանափակում՝  

- նրանց համար, ովքեր տվյալ պահին զրկված են իրավունակությունից (հակասում է Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածին).  

- որն առաջացնում է ուղղակի կամ անուղղակի խտրականություն հաշմանդամության հիմքով (օրինակ` օրենքով սահմանված դրույթներ, 

որոնցով բացառվում է անձանց ընտրացուցակներում ընդգրկվելը կամ պաշտոնի համար առաջադրվելը կամ պաշտոն զբաղեցնելը, այդ 

թվում՝ «հոգեկան հիվանդ հայտարարված» անձինք, «անմեղսունակ», «ոչ կոմպետենտ» «անգործունակ» համարվող անձինք. կամ 

ֆիզիկական կամ «մտավոր» «պիտանի չլինելու» կամ գրել-կարդալ չկարողանալու կամ պետական լեզվով չխոսելու պատճառով. կամ 

ընտրական ընթացակարգերի մատչելիության բացակայության կամ ընտրատարածքներ մուտքի արգելքի պատճառով.  

- որն առաջացնում է ուղղակի կամ անուղղակի խտրականություն հաշմանդամության հիմքով (օրինակ` բացառումը հիմնված է անձի կողմից 

իր քվեարկության «կարողության» անհատական գնահատման վրա, կամ անձի նույնականացման հաստատման համար սահմանված խիստ 

պահանջներ, օրինակ` գրավոր ստորագրություն, մատնահետքեր և այլն).  

օրենսդիր մարմիններ, 

հանրային ծառայություններ և 

դատական մարմիններ) 

զբաղեցրած պաշտոնների 

համամասնությունը (ըստ 

սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց և բնակչության 

խմբերի) ազգային 

բաշխվածության համեմատ 

(ԿԶՆ 16.7.1 ցուցանիշ): 
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- հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, ովքեր տվյալ պահին բնակվում են բուժհաստատություններում, անկախ կարճ, թե երկար 

ժամանակով, ներառյալ որևէ հոգեբուժարանում ազատությունից զրկվածները (հակասում է Կոնվենցիայի 14-րդ և 19-րդ հոդվածներին). 

- գրանցման ընթացակարգերի և պահանջների միջոցով, որոնք կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն սահմանափակել 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց քվեարկելու իրավունքը:  
iii Տե´ս նաև 19-րդ հոդվածի ցուցանիշները (Մատչելիություն): 
iv Հանրության մասնակցության մասին օրենսդրությունն անդրադառնում է որոշումների կայացման գործընթացներում քաղաքացիների 

ներգրավման մեխանիզմներին և, ի թիվս այլոց, կարող է՝  

- պահանջել, որ պետական պաշտոնյաները խորհրդակցեն ազդակիր անձանց հետ և որոշումներ կայացնելիս հաշվի առնեն նրանց 

նկատառումները. 

- խթանել համայնքներից եկող նախաձեռնությունները` դրանք օրենսդրության կամ պետական քաղաքականության մեջ ընդգրկելու համար. 

- նախատեսել թափանցիկություն ընթացակարգերի համար և տեղեկատվությունը ժամանակին ստանալու իրավունք` հանրային 

գործընթացում իրենց ավանդն ունենալու համար:  
v Դրանում ընդգրկված է օրենքով կամ գործնականում միությունների/ասոցիացիաների ազատության իրավունքի ցանկացած մերժում կամ 

սահմանափակում՝ 

- նրանց համար, ովքեր տվյալ պահին համարվում են անգործունակ (հակասում է Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի).  

- հաշմանդամության հիմքով («հոգեկան հիվանդ», «ոչ կոմպետենտ» կամ «անգործունակ» անձինք և այլն). 

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, ովքեր տվյալ պահին բնակվում են հաստատություններում` անկախ կարճ թե երկար 

ժամանակով, ներառյալ որևէ հոգեբուժարանում ազատությունից զրկվածները (հակասում է Կոնվենցիայի 19-րդ և 14-րդ հոդվածներին). 

- այն կազմակերպությունները գրանցելու պահանջի կամ ընթացակարգերի միջոցով, որոնք կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 

սահմանափակել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ասոցիացիաների/միությունների ազատությունը: 
vi Այստեղ առնվազն պետք է ընդգրկել՝  

- քաղաքական քարոզարշավի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությունը, ներառյալ թեկնածուների խոստումների և ծրագրերի, 

քվեարկության վայրերի մատչելիության, նյութերի, հրահանգների, ընտրություններում ներգրավվածների հետ կապի մասին (օրինակ` 

նշանների լեզվի թարգմանության միջոցով) և այլն. 

- համընդհանուր դիզայնի սկզբունքների հարգումը և իրականացումը. 

- տեղեկատվության և հաղորդակցության մատչելիությունն ապահովող ձևաչափերի առկայություն` Բրայլի տառատեսակ, նշանների լեզու, 

լուսագրեր, շոշափման միջոցով հաղորդակցում, կարդալու և հասկանալու համար հեշտ ձևաչափեր, պիկտոգրաֆ և հաղորդակցության այլ 

այլընտրանքային խոշորացնող եղանակներ, ներառյալ ՏՏ-ի միջոցով. 

- դիտարկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների մատչելիության ընդլայնումը. 

- նշանակել հաշմանդամության հարցերով համակարգողներ ընտրությունները կառավարող մարմնում:  
vii Քվեարկողին` իր կողմից ընտրված անձի օգնության հնարավորության ապահովումը չպետք է մեկնաբանվի որպես հնարավորություն, որով 

փոխարինվում է, հետաձգվում կամ կասկածի տակ է դրվում քվեարկության ընթացակարգերի, քվեարկության միջավայրի, պայմանների և նյութերի 

մատչելիությունն ապահովելու պարտականության կատարումը և դրա պահանջների համապատասխանության պահպանումը:  
viii Դրանում ընդգրկվում է, օրինակ՝  

- քաղաքական և հասարակական կյանքին հաշմանդամություն ունեցող անձանց ավանդի մասին իրազեկվածության բարձրացումը և 

խթանման այլ միջոցառումներ. 
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- քարոզարշավի հնարավորություններին նպաստող միջոցներ, ինչպիսիք են` զանգվածային լրատվության միջոցների արտոնյալ 

պայմաններով մատչելիություն և դրանցում հաշմանդամություն ունեցող թեկնածուներին ընդգրկելու խթաններ. 

- թեկնածուների ցուցակում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդգրկելու պարտադիր քվոտաներ, որը պետք է պահպանեն 

կուսակցությունները և դաշինքները, արտոնյալ ֆինանսավորում այն թեկնածուների կամ կուսակցության համար, որի ցուցակում 

ընդգրկված են հաշմանդամություն ունեցող անձինք. 

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ամրագրված տեղեր խորհրդարանում. 

- պարտադիր քվոտաներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց` որպես քաղծառայողներ պետական հատվածում ընդգրկելու համար:  

Այդ բոլոր միջոցառումները պետք է մշտադիտարկել ապահովելու համար, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարբեր ընտրատեղամասեր 

հավասարապես են օգտվում դրանցից, հատկապես ամենախոցելի խմբերը, և դրանք հիմնված են տղամարդկանց և կանանց հավասար 

համամասնության վրա: 
ix Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած կոնկրետ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 

նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 

Ընդհանուր մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդակցական 

հարցումները, օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչեր, ի թիվս մասնակցության այլ 

մեթոդների և մեխանիզմների: Այս առումով պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդատվական գործընթացները թափանցիկ և մատչելի են. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չսահմանափակեն տեղեկատվությունն ու պայմաններ չներկայացնեն կամ չխոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող կազմակերպություններին 

ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածությունը. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
x Տես A/HRC/31/62, para 40; A/70/266, para 26. 
xi Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների ֆինանսավորումը պետք է՝ 

- խուսափի երրորդ կողմի միջնորդությունից. 

- առանձնացնի ռեսուրսները հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններին, որոնք հիմնականում կենտրոնացած են 

հաշմանդամության իրավունքների շահերի պաշտպանության վրա. 

- հատկացնի հատուկ միջոցներ հաշմանդամություն ունեցող կանանց և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կամ երիտասարդների 

կազմակերպությունների համար. 

- ընդգրկի ինքնապաշտպանության կազմակերպությունները, որոնք ներկայացնում են հաշմանդամություն ունեցող անձինք ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ 

ցանցերում և հարթակներում, մասնավորապես նրանց, ովքեր կազմված են մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց կողմից: Այս 

կազմակերպություններին պետք է հասանելի լինի ֆինանսավորումը, նույնիսկ եթե նրանց իրավաբանական կարգավիճակը և գրանցումը 

խոչընդոտվել են կազմակերպության անդամների իրավունակությունը սահմանափակելու կամ մերժելու կամ գրանցման համար միջոցների 

սղության պատճառով. 

- միջոցները հավասարապես բաշխի հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների միջև. 
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- չսահմանափակվի նախագծի վրա հիմնված ֆինանսավորմամբ, այլ նաև ներառել կայուն հիմնական ինստիտուցիոնալ ֆինանսավորում. 

- հարգի և ապահովի հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների ինքնավարությունը նրանց շահերի պաշտպանության 

օրակարգը որոշելիս, անկախ ստացված ֆինանսավորումից. 

- ընդունի ձևաչափերով ծրագրերի ֆինանսավորման գործընթացներ: 
xii Ընտրելու իրավունքի հետ կապված բողոքները հետագայում կարելի է դասակարգել՝ 

- մշակված են` ա) վարչական մարմինների կողմից, այդ թվում` ընտրությունները կառավարող մարմնի (ԵԿԲ). բ) մարդու իրավունքների ազգային 

հաստատություններ և/կամ հավասարությունն ապահովող մարմինների կողմից. գ) դատական համակարգի. 

- կապված են` ա) ընտրողների գրանցման և ընտրություններին մասնակցելու իրավունքի հետ. բ) մատչելիության և ընտրական իրավունքի 

արդյունավետ իրականացման վրա ազդող այլ խնդիրների հետ. 

- ներկայացվել են՝ ընտրական գործընթացից առաջ, հետո կամ դրա ընթացքում (օրինակ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից քվեարկելու 

փորձ կատարելու դեպքեր, որոնք վիճարկում են մատչելիության կամ օգնության բացակայությունը):  
xiii Առկայության դեպքում կարևոր է նաև որոշել այն ձևը, որով ձայներ են տրվում (օրինակ՝ անձամբ ընտրատեղամասերում, էլեկտրոնային 

քվեարկությամբ, փոստով, վստահված անձի միջոցով և այլն): 
xiv Հնարավորության դեպքում այս ցուցանիշը կարող է ներառել նաև ազգային և միջազգային դիտորդական խմբերի կողմից ներկայացված 

առաջարկների քանակը` կապված հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելիության և ներառման հետ, և ընտրությունների ընթացքում 

առաջարկությունների համամասնությունը:  
xv Այս ցուցանիշի մեկնաբանությունը պահանջում է մանրակրկիտ վերլուծություն: Կազմակերպությունների քանակի ավելացումը կամ նվազումը 

կարող է արտացոլել տարբեր զարգացումներ: Օրինակ՝ նոր կազմակերպություններ զարգանում են այն վայրերում, որտեղ դրանք չկային. խոշոր 

կազմակերպությունները կարող են տրոհվել և այլն: Կարևոր է հաշվի առնել նաև կազմակերպությունների ընդհանուր անդամակցությունը: 
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Հոդված 30. Մշակութային կյանքին, հանգստին, ժամանցային և սպորտային միջոցառումներին մասնակցության 

նկարագրական ցուցանիշներ 

Մասնակցությունը մշակութային կյանքին, հանգստին, ժամանցային և սպորտային միջոցառումներին 

Ցուցանիշ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

մշակութային կյանքի մատչելիություն 

և զարգացում  

Հանգստին, ժամանցային և 

սպորտային միջոցառումների 

մատչելիություն և զարգացում* 

Հաշմանդամություն ունեցող 

բոլոր անձանց մշակութային և 

լեզվական ինքնության 

ճանաչում և աջակցություն  
Իրավական 

դաշտ 
30.1 Գործող օրենսդրության դրույթները վերաբերում են բոլոր հարակից 

ոլորտներին և ապահովում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

մշակութային կյանքին, հանգստին, ժամանցային և սպորտային 

միջոցառումներին մասնակցության իրավունքըi:  

30.2 Ընդունված մատչելիության չափանիշները վերաբերում են զբոսաշրջային 

վայրերին, թանգարաններին, պատկերասրահներին, մշակութային 

կենտրոններին և կառույցներին, ազգային և հանրային այգիներին և հանրային 

այլ տարածքների, սպորտային կենտրոններին և կառույցներին, ընդգրկելով 

կահավորված միջավայրի, տեղեկատվության և հաղորդակցության 

մատչելիությունը: (9.1, 9.3 և 9.4 ցուցանիշների հիման վրա)ii: 

30.3 Իրավական դաշտում ստեղծված են տեղեկատվության և 

հաղորդակցության մատչելիության պարտադիր չափանիշներ` թե´ 

պետական և թե´ մասնավոր սուբյեկտների համար, որոնք տեղեկատվություն 

և ծառայություններ են տրամադրում լայն հանրությանը զանգվածային 

լրատվամիջոցներվ, ներառյալ թվային և սոցիալական մեդիանiii: (21.1.2 

ցուցանիշ) 

30.4 Ազգային 

ռազմավարություն/ծրագիր` 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց մշակութային 

ինքնության, ներառյալ 

խուլերի մշակույթի, մասին 

իրազեկվածությունը 

բարձրացնելու և նրանց 

ճանաչմանը և զարգացմանը 

աջակցելու համար` 

մյուսների հետ հավասար 

հիմունքներով, այդ թվում՝ 

ուսումնասիրությունների, 

իրազեկվածության 

բարձրացման և տեղերում 

իրականացվող մշակութային 

աշխատանքների միջոցովiv:  

30.5 Գործող օրենսդրությունը 

ճանաչում է ժեստերի լեզուն 

որպես պաշտոնական լեզու, 

ինչպես նաև, ի թիվս այլոց, 

նպաստում է Բրայլի 

տառատեսակի, 

դյուրընթեռնելի ձևաչափի, 

30.6 Կույրերի, տեսողական հաշմանդամություն 

ունեցող կամ ընթերցողական այլ դժվարություններ 

ունեցող անձանց համար հրատարակված 

ստեղծագործությունների հասանելիությունը 

դյուրացնելու մասին Մարաքեշի պայմանագրի 

վավերացումvi:  

30.7 Ազգային 

քաղաքականության/ծրագրի/ռազմավարության 

30.8 Սպորտի մասին 

ազգային 

քաղաքականության/ծր

ագրի/ 

ռազմավարության 

ընդունում, որում 

ներառված են 

հաշմանդամություն 
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ընդունում` մշակութային կյանքում 

մասնակցությունը խթանելու համար, որում 

ներառված են հաշմանդամություն ունեցող 

անձինք` թե´ որպես ակտիվ մասնակիցներ և թե´ 

որպես շահառուներ/հանդիսատեսներvii:  

ունեցող անձինքviii: 

30.9 Հանգստի և 

ժամանցի մասին 

ազգային 

քաղաքականության/ծր

ագրի/ռազմավարությա

ն առկայություն, որում 

ներառված են 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձինք: 

լուսագրերի, շոշափման 

միջոցով հաղորդակցման 

գործածությանը և օգնականի 

միջոցով հաղորդակցմանը և 

ապահովում է դրանց 

օգտագործումը 

պաշտոնական 

հարաբերություններում` ըստ 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց 

ընտրության/պահանջիv: (21.3 

և 21.4 ցուցանիշ): 
Գործընթաց 30.10 Մշակութային կյանքին հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց մասնակցությունը խթանելու 

նպատակով ընդունված հատուկ միջոցառումներ, այդ 

թվում՝ վճարներից ազատում կամ իջեցում, 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

մասնակցության քվոտաներ մշակութային 

ծրագրերում, ներառյալ ուսումնական ծրագրերն ու 

միջոցառումները:  

30.11 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, թե՛ 

որպես ակտիվ մասնակիցներ և թե՛ որպես 

շահառուներ/հանդիսատեսներ, մշակութային 

կյանքին ներառումը խթանելուն ուղղված 

միջոցառումների և գործողությունների բյուջեix: 

30.12 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

մշակութային կյանքի ոլորտում բարձրագույն 

կրթության և մասնագիտական զարգացման 

պետական ֆինանսական օժանդակություն 

տրամադրելու և մշակութային միջոցառումներին 

մասնակցելու համար հատկացված բյուջե: 

30.14 

Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

հանգստի, ժամանցի և 

սպորտի մեջ 

մասնակցության 

խթանման 

նպատակով 

ընդունված հատուկ 

միջոցառումներ, այդ 

թվում` վճարներից 

ազատում կամ 

իջեցում, 

վերապատրաստողնե

րի 

վերապատրաստում 

կամ մարզումxi: 

30.15 

Հաշմանդամություն 

30.17 Հեռուստատեսությամբ 

հեռարձակվող եթերների 

համամասնությունը և 

ժամանակի 

համամասնությունը, որը 

ներառում է ժեստերի լեզվի 

մեկնաբանություն, 

աուդիոնկարագրություն, 

լուսագիր և մատչելիությանն 

առնչվող այլ հատկություններ 

և միջոցներ, տարաբաժանված 

լրատվամիջոցների 

(մասնավոր/ հանրային) 

սեփականության ձևի, 

բովանդակության տեսակի 

(նորություններ/այլ 

հաղորդումներ, այդ թվում՝ 

մանկական ծրագրեր և 

առաջարկվող մատչելիության 
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30.13 Պետական և մասնավոր հատվածի 

համապատասխան աշխատողների թվաքանակը և 

մասնաբաժինը, որոնք պատրաստված են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքը և 

մասնակցությունը մշակութային կյանքին 

դյուրացնելու համար, ներառյալ` ողջամիտ 

հարմարեցումների ապահովման վերաբերյալ` 

տարաբաժանված ըստ ոլորտների (պետական

/մասնավոր) և գործնական ոլորտիx: 

ունեցող անձանց 

հանգստի, ժամանցի և 

սպորտի 

բնագավառում 

խթանմանը և 

ներգրավմանն 

ուղղված 

միջոցառումների և 

գործողությունների 

բյուջե, թե որպես 

ակտիվ մասնակից և 

թե որպես 

շահառու/հանդիսատե

սxii: 

30.16 Պետական և 

մասնավոր հատվածի 

համապատասխան 

անձնակազմի 

թվաքանակը և 

մասնաբաժինը, որոնք 

պատրաստված են 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

հանգստի, ժամանցի և 

սպորտի 

մատչելիությունը 

դյուրացնելու համար, 

ներառյալ ողջամիտ 

հարմարեցումների 

տրամադրումը` 

տարաբաժանված ըստ 

առանձնահատկություններ 

(ցուցանիշ 21.13, տե՛ս նաև 

21.14): 

30.18 Ժեստերի լեզվի 

թարգմանիչների և այլ 

համապատասխան 

մասնագետների թիվը, 

ներառյալ սղագրողները, 

լուսագրերը և 

հաղորդակցության 

աջակցություն տրամադրող 

այլ անձինք (մասնագիտորեն 

սերտիֆիկացված և 

պաշտոնապես լիազորված 

գործնականում), 

մասնավորապես` կապված 

պաշտոնական 

փոխհարաբերությունների 

հետ, համեմատած 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց, որոնք իրենց 

ծառայություններն են 

պահանջում (21.17): 
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ոլորտների 

(պետական

/մասնավոր) և 

գործնական ոլորտի 

(հանգիստ/ժամանց/ 

սպորտ)xiii:  

30.19 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքների և հասարակության լայն զանգվածների 

իրազեկվածության բարձրացման արշավներ և գործողություններ` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

մշակութային կյանքին, հանգստի, ժամանցի և սպորտի մասնակցության իրավունքի վերաբերյալ: 

30.20 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվ ներգրավվածությունն հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց մշակութային կյանքի, հանգստի, ժամանցի և սպորտի հետ կապված օրենքների, կանոնակարգերի, 

քաղաքականությունների և ծրագրերի նախագծման, իրականացման և մշտադիտարկման գործընթացում 

ապահովելու նպատակով ձեռնարկված խորհրդակցական գործընթացները, այդ թվում` նրանց ներկայացնող 

կազմակերպությունների միջոցովxiv:  

30.21 Մշակութային կյանքին, հանգստի, ժամանցի և սպորտի մասնակցության իրավունքի վերաբերյալ 

ստացված բողոքների համամասնությունը՝ հաշմանդամության հիմքով խտրականության և/կամ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավման վերաբերյալ, որոնք քննվել և լուծվել են հօգուտ բողոք 

ներկայացնողի և վերջիններիս համամասնությունը, որոնք կատարվել են կառավարության և/կամ պատկան 

այլ մարմնի կողմից՝ յուրաքանչյուրը տարբերակված է ըստ մեխանիզմի: 
Արդյունք 30.22 Վիճակագրական տվյալներ թանգարաններ, 

պատկերասրահներ, գրադարաններ և 

մշակութային վայրեր այցելած հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց թվաքանակի և համամասնության 

վերաբերյալ, մյուս մարդկանց հետ 

համեմատությամբ, տարանջատված ըստ սեռի, 

տարիքի և հաշմանդամությանxv: 

30.25 

Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

թվաքանակը և 

համամասնությունը, 

որոնք ակտիվորեն 

մասնակցում են 

30.27 Ընդհանուր 

բնակչության շրջանում 

գտնվող անձանց 

համամասնությունը, որոնք 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց մասին 

արտահայտում են և ունեն 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

30.23 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից 

մշակութային կյանքի և միջոցառումների վրա 

անցկացրած միջին ժամանակը, մյուս մարդկանց 

հետ համեմատությամբ՝ տարանջատված ըստ 

սեռի, տարիքի և հաշմանդամությանxvi: 

30.24 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թվաքանակը և համամասնությունը, ովքեր 

պետական ֆինանսական աջակցություն են 

ստանում բարձրագույն կրթության և 

մասնագիտական զարգացման համար` կապված 

մշակութային կյանքի ոլորտի հետ` 

տարաբաժանված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության և բնակավայրի՝ մյուս 

մարդկանց հետ համեմատությամբxvii: 

սպորտին, ֆիթնեսին և 

ակտիվ հանգստի, 

տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության, 

բնակավայրի և, ըստ 

անհրաժեշտության, 

սպորտի տեսակի 

(հատուկ 

հիմնական/հաշմանդամ

ային):  

30.26 

Հաշմանդամություն 

ունեցող մարզիկների 

թվաքանակը և 

համամասնությունը, 

ովքեր պետական 

ֆինանսական 

աջակցություն են 

ստանում` մրցումներին 

մասնակցելու համար` 

տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության և 

բնակավայրի, մյուս 

մարզիկների հետ 

համեմատությամբxviii: 

բացասական ընկալում` 

տարաբաժանված ըստ 

հաշմանդամության և 

բնակավայրիxix: (8.20 

ցուցանիշ)  

30.28 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

համամասնությունը, ովքեր 

դրական են վերաբերվում 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կյանքին կամ իրենց 

ինքնությանը, 

տարաբաժանված ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության, 

բնակավայրի: 

30.29 Ընդհանուր 

բնակչության 

համամասնությունը, որը լավ 

է արտահայտվում և 

ընդունում է մշակութային 

տարբեր ծագումով 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց, այդ թվում՝ երկրի 

բնիկների և 

փոքրամասնությունների 

մշակույթները՝ 

տարաբաժանված ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության: 

163



* 30.8 և 30.25 ցուցանիշները հիմնված են Սպորտի և կայուն զարգացման նպատակների մոդելային ցուցանիշների հարցերով բաց աշխատանքային

խմբի շարունակական ջանքերի վրա, որը համակարգվում է Ազգերի համագործակցության քարտուղարության կողմից` Կազանի 

գործողությունների ծրագրի 2-րդ գործողության շրջանակում:  

i Օրենսդրության մեջ պետք է ընդգրկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքի իրացման մասին օրենքները, ինչպիսիք են՝  

- օրենսդրություն զանգվածային լրատվության միջոցների մասին (տե´ս նաև 21-րդ հոդվածի ցուցանիշները). 

- օրենսդրություն մտավոր սեփականության մասին (տե´ս Կույրերի, տեսողական հաշմանդամություն ունեցող կամ ընթերցողական այլ 

դժվարություններ ունեցող անձանց համար հրատարակված ստեղծագործությունների հասանելիությունը դյուրացնելու մասին Մարաքեշի 

պայմանագրի ցուցանիշ 30.5)  

- օրենսդրություն մշակույթի  ոլորտի ընկերությունների կոմերցիոն լիցենզիաների մասին (կինո, թատրոն, գրադարաններ և այլն). 

- մարզական ֆեդերացիաների/միությունների մասին օրենսդրություն և կանոնակարգեր, որոնք կարգավորում են դրանց գործունեությունը և 

գործառույթները: 
ii Հասանելի դառնալու դեպքում հարակից ծառայությունները, ներառյալ, ի թիվս այլոց, էքսկուրսավարի ուղեկցությամբ այցելությունները և 

շրջագայությունները, պետք է ներառական լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար` նախատեսելով մատչելիություն և ողջամիտ 

հարմարեցում:  
iii Այս ցուցանիշը վերաբերում է, օրինակ՝ հեռահաղորդակցության օրենսդրության մեջ մատչելիության, հեռարձակման կոդերի մասին դրույթներին, 

հարակից կանոնակարգերին և համացանցի, թվային տեխնոլոգիաների, հեռախոսի, ներառյալ վերահեռարձակման հեռահաղորդակցության 

ծառայությունների կարգավորմանը (տե՛ս see ITU-T F.930 մուլտիմեդիայի վերահեռարձակման հեռահաղորդակցության ծառայությունները) և 

բջջային կապը: «Սոցիալական մեդիան» ընդգրկում է վեբկայքերը, առցանց հարթակները և բջջային հավելվածները:  
iv Մշակութային ինքնությունը ճանաչելու և զարգացնելու համար պետք է հաշվի առնել փոխառնչությունները մշակութային այլ ավանդույթների 

հետ, օրինակ` հաշմանդամություն ունեցող բնիկներ:  
v Այստեղ պետք է ներառել բոլոր ձևերը կամ լեզուները և բարբառները, հատկապես ժեստերիլեզուների դեպքում խտրականությունը արգելելու, 

ողջամիտ հարմարեցումներ տրամադրելու մասին դրույթներ և հաղորդակցության սահմանումը` Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի համաձայն:  
vi Տե՛ս Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության վեբկայքը` https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/13169: 
vii Նման ծրագրում, ի թիվս այլոց, պետք է՝  

- նախատեսել ելակետային ցուցանիշներ, չափելի նպատակներ և բավարար ռեսուրսներ ծրագրի արդյունավետ կատարման համար.  

- ներառել միջոցառումներ, որոնք նպաստում են, որ հաշմանդամություն ունեցող խոցելի անձանց, այդ թվում՝ հաշանդամություն ունեցող 

կանանց և հաշանդամություն ունեցող երեխաների մշակութային կյանքը մատչելի դարձնելուն և զարգացնելուն.  

- նպաստել հանրային գրադարանների մատչելիությանը և լրացնել դրանց պաշարները դյուրընթեռնելի, թվային, աուդիո և Բրայլի 

տառատեսակներով հրատարակություններով.  

- զարգացնել և ամրապնդել համագործակցությունը, ի թիվս այլոց, հրատարակիչների, պետական և մասնավոր գրադարանների, կրթական 

հաստատությունների և համալսարանների միջև.  

- զարգացնել և խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ներառական պայմանները, ծրագրերը և աշխատանքները այնպիսի 

ոլորտներում, ինչպիսիք են թատրոնը, պարը և երաժշտությունը.  

- ապահովել, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի լինեն մշակութային և զբոսաշրջային վայրերը, այդ թվում՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

ժառանգություն հանդիսացող վայրերը. 
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- խթանել Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության «Մատչելի զբոսաշրջության մասին» առաջարկությունների տարածումը 

զբոսաշրջային բոլոր գործակալների և զբոսաշրջության գործակալությունների շրջանում:  
viii Նման ծրագրում պետք է կարգավորել թե´ հաշմանդամությամբ պայմանավորված և թե´ հիմնական մարզաձևերը և՝  

- նախատեսել ելակետեր, չափելի նպատակներ և բավարար ռեսուրսներ ծրագրի արդյունավետ կատարման համար.  

- ներառել միջոցառումներ, որոնք նպաստում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանգստի, ժամանցի և սպորտի մատչելիության 

հավասարությանը և դրանց զարգացմանը, ուշադրություն դարձնելով հաշանդամություն ունեցող կանանց և հաշանդամություն ունեցող 

երեխաներին բոլոր մակարդակներում` դպրոցական սպորտից մինչև պրոֆեսիոնալ սպորտ.  

- ապահովել ռեսուրսներ, որոնք անհրաժեշտ են ներառական սպորտի տարբեր ձևերի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող բոլոր 

տարիքի անձանց համար մեծացնելու նպատակով. 

- հնարավորինս նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մյուսների հետ հավասար հիմունքներով, մասնակցությանը հիմնական 

սպորտային միջոցառումներին` բոլոր մակարդակներում.  

- գովազդել հանգստի և ժամանցային ներառական տարածքները.  

- ներառել հանրության համար հասանելի ուղեցույցներ` հաշմանդամություն ունեցող անձանց սպորտում ներառելու մասին: 

ix Սա կարող է ներառել միջոցներ, որոնք աջակցում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությանը բոլորի համար և կամ հատուկ իրենց 

համար նախատեսված միջոցառումներին,  օրինակ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար արվեստի փառատոներ՝ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց հնարավորություն ընձեռելու զարգացնելու իրենց ստեղծագործական, գեղարվեստական և մտավոր ներուժը. Մարաքեշի 

պայմանագրի իրականացման միջոցառումներ և այլն:  
x Պետական և մասնավոր հատվածի համապատասխան աշխատակազմը ներառում է, օրինակ, անձնակազմը, որը ներգրավված է մշակութային 

գործունեության, միջոցառումների և ծրագրերի կազմակերպման մեջ և աշխատում է մշակույթի օջախներում, օրինակ՝ թանգարաններում, 

թատրոններում, կինոթատրոններում, զբոսաշրջային վայրեր և այլն, մասնավորապես՝ հասարակության հետ շփվողները:  
xi Մարզչական ոլորտի դասընթացը պետք է վերացնի այն խոչընդոտները, որոնց կարող են բախվել հաշմանդամություն ունեցող անձինք սպորտին 

մասնակցելու հարցում: 
xii Սա կարող է ներառել միջոցառումներ, որոնք աջակցում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությանը բոլորի համար և կամ հատուկ 

իրենց համար նախատեսված միջոցառումներին, օրինակ՝ ազգային պարալիմպիկ խաղեր:  
xiii Պետական և մասնավոր հատվածի համապատասխան աշխատակազմը ներառում է, օրինակ, մարզական գործունեության, միջոցառումների և 

ծրագրերի կազմակերպման մեջ ներգրավված անձնակազմ, և անմիջականորեն հարակից գործողություններում աշխատող անձնակազմ, 

ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ: 
xiv Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկված կոնկրետ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 

նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 

Ընդհանուր մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդակցական 

հարցումները, օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչեր, ի թիվս մասնակցության այլ 

մեթոդների և մեխանիզմների: Այս առումով պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդակցական գործընթացները թափանցիկ և մատչելի են. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 
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- չսահմանափակեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չներկայացնեն կամ չխոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածությունը. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
xv Այս ցուցանիշը հիմնվելու է տվյալների բազմազան աղբյուրների վրա: 
xvi Այս ցուցանիշի նպատակների համար կարող են օգտագործվել ժամանակի օգտագործման հարցումներ: Ժամանակի օգտագործման հարցումը 

վիճակագրական հետազոտություն է, որի նպատակն է զեկուցել տվյալներ այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ միջինում անցկացնում իրենց 

ժամանակը: Չնայած տարբեր նպատակների համար օգտակար է, ժամանակի օգտագործման հարցումները կարող են նպաստել հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց կողմից մշակութային գործունեության վրա անցկացրած ժամանակի գնահատմանը, պայմանով, որ նմուշը և հարցաշարը 

կազմված են այնպես, որ տեղեկատվությունը տարաբաժանվի ըստ հաշմանդամության: 
xvii Հետագա տարանջատումը, կախված ինստիտուցիոնալ ենթատեքստից, ըստ մշակութային գործունեության ոլորտի (թատրոն, երաժշտություն և 

այլն) և այլն, կարող է օգտակար լինել ավելի ճշգրիտ համեմատության համար: 
xviii Հետագա տարանջատումը, կախված ինստիտուցիոնալ ենթատեքստից, ըստ սպորտի, մրցաշարի մակարդակի (ազգային, միջազգային) և այլն, 

կարող է օգտակար լինել ավելի ճշգրիտ համեմատության համար: 
xix Դա կարելի է գնահատել ընկալման հարցումների միջոցով, ինչպիսիք են՝ «Սոցիալական հեռավորության սանդղակը»: Տե՛ս, օրինակ՝ Մոլդովայի 

խտրականության կանխարգելման և վերացման և հավասարության ապահովման խորհուրդ, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն 

հանձնակատարի վարչության (OHCHR) և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (UNDP) «Մոլդովայի Հանրապետությունում հավասարության 

ընկալումների և վերաբերմունքի ուսումնասիրություն» (2015): Social Distance Scale”.  
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Հոդված 31. Վիճակագրության և տվյալների հավաքման նկարագրական ցուցանիշներ 

Վիճակագրություն և տվյալների հավաքում* 

Ցուցանիշ 

Տեղեկատվության հետազոտություն, հավաքում և 

տարանջատում  

Վիճակագրական և հետազոտական 

տվյալների տարածում և մատչելիություն 
Իրավական 

դաշտ 
31.1 Գործող օրենսդրությունը կարգավորում է ազգային 

վիճակագրական համակարգը, որը համակարգվում է ազգային 

վիճակագրական ծառայության կողմից i և որը՝  

- համապատասխանում է տվյալների հավաքման և 

օգտագործման միջազգայնորեն ընդունված նորմերին և էթիկայի 

սկզբունքներինii.  

- պահանջում է որակյալ, ժամանակին և արժանահավատ 

տվյալների մատչելիություն` տարբերակված ըստ եկամտի, 

սեռի, տարիքի, էթնիկական պատկանելության, միգրանտի 

կարգավիճակի, աշխարհագրական դիրքի և ազգային 

պայմաններին համապատասխանող այլ բնութագրիչների (ԿԶՆ 

17.18 թիրախի հիման վրա). 

- սահմանում է երաշխիքներ և իրավական պաշտպանության 

միջոցներ, ներառյալ տվյալների պաշտպանության մասին` 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց կոնֆիդենցիալությունն 

ապահովելու և հարգելու համար.  

- ապահովում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին 

վարչական տվյալների արտադրության համակարգումը:  

31.2 Ազգային ռազմավարություն կամ ծրագիր, որն ապահովում 

է ազգային վիճակագրական համակարգում բոլոր ոլորտների 

վիճակագրական տվյալների արտադրությունը և պահպանումը` 

ըստ հաշմանդամությանiii և կատարում ու նպաստում է 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

հետազոտությանըiv բոլոր իրավունքների իրացման հետ 

խոչընդոտները պարզելու համար:  

31.3 Օրենքով սահմանված պահանջ պետական բոլոր ծախսերի 

մարկեր սահմանելու մասին, մասնավորապես 

31.4 Գործող օրենսդրությունը նախատեսում է 

վիճակագրական և հետազոտության 

տվյալների հասանելիություն` մատչելի 

ձևաչափերով և տեխնոլոգիաներով, առանց 

հավելյալ ծախսերիvi: 

31.5 Ազգային ռազմավարությունը կամ 

ծրագիրն ապահովում է հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց և նրանց իրավունքների 

մասին առկա վիճակագրական և 

հետազոտության տվյալների լայն տարածումը 

պետության կողմից մատչելի ձևաչափերով, 

հատկապես հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց շրջանում:  

31.6 Օրենքով սահմանված պահանջ 

պետական բոլոր ծախսերի մարկեր 

սահմանելու մասին, ինչը թույլ կտա լայն 

հանրության համար նախատեսված 

տեղեկատվությունն ունենալ մատչելի 

ձևաչափերով:  
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հաշմանդամություն ունեցող անձանց և իրենց իրավունքները 

իրացնելիս և հարակից բոլոր գործողությունների 

(վերապատրաստումներ, իրազեկվածության բարձրացման 

քարոզարշավներ և այլն)v ընթացքում նրանց առջև ծառացած 

խոչընդոտների մասին տվյալների հետազոտության և 

հավաքման ու տարանջատման համար:  
Գործընթաց 31.7 Հուսալի և փորձարկված գործիքների կիրառում, ինչպիսիք 

են Վաշինգտոնյան խմբի մշակած հաշմանդամության 

վիճակագրությունը ազգային մարդահամարի մեջvii (e.g. 

Washington Group Short set of Questions on disability) և ԿԶՆ 

ցուցանիշները գեներացնելու համար օգտագործվող բոլոր 

գործիքների շրջանակներում (extended set):  

31.8 Հաշմանդամության տվյալների հավաքման և 

տարանջատման պաշտոնական մեթոդաբանության 

վերաբերյալ վերապատրաստված, ներառյալ ազգային 

վիճակագրական ծառայության և մարդահամարի և 

հետազոտության աշխատողների համապատասխան 

պետական անձնակազմի թվաքանակը և համամասնությունըviii: 

31.9 Բյուջե՝ հատկացված վիճակագրական տվյալների 

հավաքման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց 

իրավունքների իրականացման խոչընդոտների վերաբերյալ 

հետազոտություններ ձեռնարկելու և խթանելու համար, և 

դրանց հետ կապված դասընթացներին, իրազեկվածության 

բարձրացման արշավներին և այդ գործունեության 

մատչելիությունն ապահովող միջոցներին: 

31.10 Ազգային մակարդակում կայուն զարգացման մշակված 

ցուցանիշների համամասնությունը լիարժեք տարանջատմամբ, 

ներառյալ հաշմանդամությունը, նպատակային նշանակության 

դեպքում, համաձայն պաշտոնական վիճակագրության 

հիմնարար սկզբունքների: (ԿԶՆ 17.18.1 ցուցանիշ) 

31.11 Իրազեկվածության բարձրացման 

արշավներ` ուղղված լայն 

հասարակայնությանը, մասնավորապես` 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց` 

տեղեկացնելու հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց վիճակագրական և հետազոտական 

տվյալների մատչելի ձևաչափերով տվյալների 

տարածման մասին, որոնք մշակվել են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների հետ սերտ 

համագործակցությամբ: 

31.12 Վերապատրաստում անցնող բոլոր 

պետական աշխատողների թվաքանակը և 

համամասնությունը, հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց տեղեկատվության 

(վիճակագրական և հետազոտական 

տվյալների) մատչելիության, մատչելիության և 

հաղորդակցության այլընտրանքային ձևերի 

վերաբերյալ: 

31.13 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և 

նրանց իրավունքների մատչելի ձևաչափերով 

վիճակագրական և հետազոտական 

տեղեկատվության տարածման համար 

հատկացված բյուջե: 

31.14 Կոնվենցիայի կիրարկման և 
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մշտադիտարկման համար անհրաժեշտ 

վիճակագրական և հետազոտական տվյալների 

հետ կապված հաշվետվությունների և 

հրապարակումների քանակը, ներառյալ 

մարդահամարների և հարցումների 

արդյունքները, և դրանց մասնաբաժինը, որն 

արտադրվել և տարածվել է պետության կողմից 

հասարակության համար մատչելի 

ձևաչափերով, տարաբաժանված ըստ 

ձևաչափի տեսակի: 

31.15 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

մատչելի ձևաչափերով տրամադրվող 

հանրային տեղեկատվություն ստանալու 

հարցումների քանակը և համամասնությունը` 

հանրային տեղեկատվություն ստանալու 

ընդհանուր հարցումներից, որոնք բաժանվել են 

պատասխանող պետական մարմնի կամ 

գործակալության կողմից: (21.23 ցուցանիշ) 

31.16 Խորհրդակցական գործընթացներ, որոնք ձեռնարկվել են`ապահովելու համար հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց ակտիվ ներգրավվածությունը, այդ թվում` նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների միջոցով, 

տվյալների համակարգերի մշակման, ներդրման, հավաքման և տարանջատման գործընթացների, Կոնվենցիայի 

իրականացման և մշտադիտարկման համար անհրաժեշտ հետազոտական ծրագրերix:  

31.17 Ստացված բողոքների համամասնությունը` կապված հաշմանդամության տվյալների հավաքման և 

տարանջատման, տեղեկատվության մատչելիության բացակայության, հասարակության համար նախատեսված 

տեղեկատվության և կայքերի մատչելիության հետ, որոնք ուսումնասիրվել և լուծվել են բողոք ներկայացնողի 

օգտին և վերջիններիս համամասնությունը, որոնք կատարվել են կառավարության և/կամ պատկան այլ մարմնի 

կողմից՝ յուրաքանչյուրը տարանջատված ըստ մեխանիզմի: 
Արդյունք 31.18 Ազգային վիճակագրական համակարգի 

հաշմանդամություն ունեցող օգտագործողների կողմից 

ազգային վիճակագրական համակարգից գոհունակության 

մակարդակը` ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամության` ըստ 

31.19 Պետության կողմից մատչելի 

ձևաչափերով արտադրված լայն 

հասարակության համար նախատեսված 

հաշվետվությունների քանակը`բաժանված ըստ 
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i Վիճակագրական զարգացման ազգային ռազմավարությունների ուղեցույցներում (National Strategies for the Development of Statistics Guidelines) 

ընդգրկված է վիճակագրական համակարգերը և կարողությունը զարգացնելու և ամրապնդելու ձեռնարկ պետությունների համար, թողարկվել է 

Գործընկերություն 21-րդ դարի վիճակագրության զարգացման համար կազմակերպության (Partnership in Statistics for Development in the 21st 

Century (PARIS21) ) կողմից: 
ii Տե՛ս ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական խորհրդի (ECOSOC) 2013 թ. հուլիսի 24-ի Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների 

(Fundamental Principles of Official Statistics) մասին որոշումը (Resolution E/RES/2013/21): 
iii Օրինակ՝ առողջությանը, ներառական կրթությանը, զբաղվածությանը, քաղաքական կյանքին մասնակցությանը, արդարադատության 

մատչելիությանը, բռնության արգելմանը, սոցիալական ապահովությանը, հենաշարժական սարքավորումներին և այլն:  
iv Մասնակցային հետազոտությունը պետք է դարձնել գերակա` համաձայն թիվ 7-րդ Ընդհանուր մեկնաբանության (2018 թ.): 
v Պետք է մշտադիտարկել այն ռեսուրսները, որոնք հատկացվում են միջազգային համագործակցության և պետության տարածքից դուրս 

իրականացվող զարգացման ծրագրերի համար, որոնք ուղղված են այլ երկրների կամ տարածաշրջանային կամ միջազգային 

կազմակերպություններին: Այդ տեղեկությունների հիման վրա կարելի է հետևել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառող օգնության 

հոսքերին` ոլորտներում և բնակչության շրջանում առկա բացթողումները վերհանելու և օգնությունն ավելի արդյունավետ բաշխելու համար: 

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը (ՏՀԶԿ) հավանության է արժանացրել քաղաքականության մարկեր 

ներդնելուն, որով կնշվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման և հնարավորությունների մեծացման հետ կապված օգնության հոսքերը, և 

ձեռնարկին, որով ղեկավարվելու/առաջնորդվելու են հաշմանդամության մարկերի մասին զեկույցներում (շուտով պատրաստ կլինի): Տե՛ս ՏՀԶԿ-ի 

ԱՀԶ Ֆինանսական վիճակագրության զարգացման աշխատանքային խմբի ձեռնարկը հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման և 

հնարավորությունների մեծացման մասին (Handbook for the marker for the inclusion and empowerment of persons with disabilities 
DCD/DAC/STAT/RD(2019)1/RD115), էջ 2:  
vi Տեղեկատվության մատչելիության մասին օրենսդրությունը պետք է ապահովի՝  

- Լայն հանրության համար նախատեսված առկա տեղեկատվության տարածումը մատչելի ձևաչափերով: Տեղեկատվությունը պետք է, ի թիվս 

այլոց, առկա լինի նշանների լեզվով, Բրայլի տառատեսակով, դյուրընթեռնելի ձևաչափով, լուսագրերով, շոշափման միջոցով 

հաղորդակցման միջոցով: 

- Լայն հանրության համար նախատեսված տեղեկատվություն ստանալու ընթացակարգերի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող 

բոլոր անձանց համար: 

- Առկա չէ տեղեկատվության մատչելիության որևէ սահմանափակում իրավունակությունը մերժելու կամ սահմանափակելու հիմքով` ի 

հակադրություն Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի:  
vii Ինչպես մեկնաբանվում է Կոնվենցիայի մարդու իրավունքների ցուցանիշների վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցերում (11-րդ հարց), 

Վաշինգտոնյան խմբի հաշմանդամության վերաբերյալ հարցաշարը Washington Group sets of questions on Disability, այսօր մատչելի, միջազգայնորեն 

հավաքված տվյալների տեսակի և դրանց հաշմանդամության 

տարանջատմանx:  

ձևաչափի տեսակի և դրանց համամասնության` 

հրապարակված պետությունների 

հաշվետվությունների ընդհանուր թվից: 
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ընդունված և փորձարկված գործիքներ են, որոնք աջակցում են Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի կողմից 

տվյալների հավաքման և տարանջատման համար՝ ըստ հաշմանդամության կարգավիճակի, լինի ազգային մարդահամարներում (short set) կամ 

տվյալների հավաքման գործում, ինչպիսիք են հարցումները և այլն (extended set): Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների հետ 

կապված խնդրում ենք հաշվի առնել ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի/Վաշինգտոնի խմբի երեխաների գործունեության մոդուլը: 

Հաշմանդամության տվյալների հավաքման մեթոդներն ու գործիքները շարունակում են մնալ ընթացիկ տեխնիկական քննարկման առարկա: 

Մշակումը և տարանջատումը «ըստ հաշմանդամության» կարող է պահանջել տարբեր մեթոդներ` կախված որոնվող տեղեկատվության տեսակից և 

կիրառված մեթոդից:  
viii Դասընթացները պետք է մշակվեն և համապատասխանեցվեն հատուկ լսարանին: Չնայած վիճակագրության գրասենյակների աշխատակիցները 

սովորաբար ներգրավված են տվյալների հավաքման և տարանջատման մեջ, կառավարության այլ ոլորտների աշխատակիցները ևս 

պատասխանատու են իրենց գործունեության ոլորտի վերաբերյալ վարչական տվյալների հավաքման, համակարգման և հաշվետվության համար, 

որոնք պետք է տարանջատվեն ըստ հաշմանդամության: Բացի այդ, քաղաքականության մշակման, պլանավորման և ծրագրավորման մեջ 

ներգրավված անձնակազմը նույնպես պետք է վերապատրաստվի` ապացույցների վրա հիմնված վերջնական ծրագրավորումն ու գնահատումն 

ապահովելու համար: 
ix Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել պետական մարմինների ձեռնարկած կոնկրետ գործողությունները` հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ներգրավելու համար որոշումների կայացման գործընթացում` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են 

նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 

Ընդհանուր մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդատվական 

հարցումները, օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչերը՝ ի թիվս մասնակցության այլ 

մեթոդների և մեխանիզմների: Այս առումով պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդատվական գործընթացները թափանցիկ և մատչելի լինեն. 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չսահմանափակեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չներկայացնեն կամ չխոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածությունը. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
x Օգտագործողների գոհունակության հարցումները (USS) գործիք են Ազգային վիճակագրական համակարգի վերաբերյալ օգտագործողների 

տեսակետները հաշվի առնելու համար: Օրինակ ՝ եվրոպական մակարդակում Եվրոստատը տարեկան մեկ USS է մշակում՝ ապահովելով 

վիճակագրական համակարգը բարելավելու համար նորացված ներդրում (տե՛ս 2017 USS): Չնայած հաշմանդամության տարանջատումը, 

մասնավորապես օգտագործողների կողմից, բացակայում է, գործիքը շարունակում է կատարելագործվել որպես հզոր գործիք` բարելավելու 31-րդ 

հոդվածի հետ կապված իրավունքներից օգտվելը: 
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Հոդված 32. Միջազգային համագործակցության նկարագրական ցուցանիշներ 

Ապահովել միջազգային համագործակցության ներառականությունը և մատչելիությունը 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 

Ցուցանիշ Ներառական և մատչելի 

միջազգային 

համագործակցություն  

Կարողությունների 

հզորացում 

Տեխնիկական և 

տնտեսական օգնություն 

Հետազոտություն և գիտելիք 

Իրավական 

դաշտ 
32.1 Միջազգային համագործակցության համաձայնագրերիi (երկկողմ և բազմակողմ) մասին ընդունված 

օրենսդրությունը և քաղաքականությունը, որ վերաբերում են կայուն զարգացմանը, ներառյալ ժողովրդավարության, 

օրենքի գերակայության, արդյունավետ կառավարման և մարդու իրավունքների խթանմանը,   ընդգրկում է.  

- միջազգային համագործակցության մեջ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ներառման մասին 

պարտավորություններ և թիրախներ.  

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման մարկեր` օգնության աշխատանքների յուրաքանչյուր տեսակի և 

ռեսուրսների բաշխման մեջii.  

- պահանջներ համընդհանուր դիզայնը, մատչելիությունը կիրառելու և Կոնվենցիայի սկզբունքները և չափանիշները 

հարգելու համար, ինչպես նաև օգնության աշխատանքների մասին տվյալների հավաքման մասին` ըստ սեռի, 

տարիքի և հաշմանդամության.  

- մատչելիության չափանիշներ օգնության աշխատանքների հետ կապված գնումների բոլոր պայմանագրերում.  

- պահանջ` աշխատանքների պլանավորման, իրականացման, մշտադիտարկման և գնահատման ժամանակ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների հետ խորհրդակցությունների 

և մասնակցության մասին հաշվետվություն ներկայացնելու մասինiii. 

- կայուն զարգացման և երաշխիքների մասին քաղաքականություն, որը կանխում և մեղմում է մարդկանց և շրջակա 

միջավայրի վրա միջազգային համագործակցության համաձայնագրերի կողմնակի ազդեցությունը, և  

- ազդեցության գնահատում իրականացնելու մասին պահանջ՝ հաշվի առնելով այն միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են 

խոչընդոտները վերացնելու և հաշմանդամություն ունեցող անձանց օգնության աշխատանքներից օգտվելու 

հնարավորություն տալու համար:  

32.2 Համալսարանները և 

գիտահետազոտական 

կենտրոնները ընդունում են 

հետազոտության մասին 

ուղեցույցներ/քաղաքականությ

ուն` սահմանելով՝  
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- մարկեր` հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց ներառման 

հետ կապված 

աշխատանքներին և 

ֆինանսավորմանը հետևելու 

համար.  

- մասնակցային 

մեթոդաբանություն՝ 

հետազոտության 

առաջնահերթությունների, 

մեթոդների մշակման, 

հետազոտական նախագծերի 

իրականացման և գնահատման 

համար` հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց ներառմամբ:  

Գործընթաց 32.3 Միջազգային համագործակցության պայմանագրերի համամասնությունը, որոնք ներառում են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մարկերներ: 

32.4 Առկայության դեպքում՝ գլոբալ մշտադիտարկման համակարգերին զեկուցված թիրախների և 

պարտավորությունների քանակը (օրինակ՝ «Հաշմանդամության գլոբալ գագաթնաժողով 2018», «Համաշխարհային 

հումանիտար գագաթնաժողով 2016» և այլն), ինչպես նաև դրանց համամասնությունը, որոնք արդեն իսկ 

իրականացվել և իրականացվում են: 

32.5 Երկրում առկա կառավարական համագործակցության գործակալության տարածքային գրասենյակներիiv 

տոկոսը, որոնք ընդունել են ռազմավարություն, որն ընդգրկում կամ ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց: 

32.6 Երկրում առկա կառավարական համագործակցության գործակալության տարածքային գրասենյակների տոկոսը, 

որոնք՝ 1) հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների հետ ունեն գործընկերային կամ 

դրամաշնորհային համաձայնագրեր և/կամ 2) հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների հետ 

ունեն փոխըմբռնման հուշագիր և/կամ ֆորմալ համագործակցության կնքված համաձայնագրեր: 

32.7 Ձեռնարկված խորհրդակցական գործընթացներ ինչպես ընդունող, այնպես էլ թիրախ երկրներում՝ ապահովելու 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվ ներգրավվածությունը, այդ թվում նաև նրանց ներկայացնող 

կազմակերպությունների միջոցովv, ինչպես ընդունող, այնպես էլ թիրախ երկրներում, և նախնական 
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խորհրդակցությամբ կնքված համաձայնագրերի տոկոսը` տարանջատված համաձայնագրերով, որոնցում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառումը կազմում է՝ 1) հիմնական նպատակը և հիմնարար է ակնկալվող 

արդյունքների համար. 2) պայմանագրի նշանակալի և հաշվի առնված խնդիր է, բայց ոչ հիմնական առարկան և 3) 

ընդհանրապես թիրախավորված չէvi: 

32.8 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ պատրաստված միջազգային 

համագործակցության պայմանագրերի նախագծման, կնքման, իրականացման, մշտադիտարկման և գնահատման 

համար պատասխանատու անձնակազմի տոկոսըvii: 

32.9 Ստացված բողոքների տոկոսը, որոնք վերաբերում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց վրա միջազգային 

համագործակցության պայմանագրերի շրջանակում իրականացված գործողությունների բացասական 

ազդեցությանը, և որոնք ուսումնասիրվել ու դրանց վերաբերյալ երզրակացություն է կազմվել. հօգուտ բողոք 

ներկայացնողի բավարարված բողոքների համամասնությունը և վերջիններիս համամասնությունը, որոնք կատարվել 

են կառավարության և (կամ) պատկան այլ մարմնի կողմից, յուրաքանչյուրը տարանջատված է ըստ մեխանիզմի: 
Արդյունք 32.10 Միջազգային 

համագործակցության 

համաձայնագրերի 

քանակը և 

համամասնությունը, 

որոնք որպես գործընկեր 

են ընդգրկում 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

ներկայացնող 

կազմակերպություններ: 

32.11 Միջազգային 

համագործակցության 

համաձայնագրերի 

քանակը և 

համամասնությունը, 

որոնցում 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

32.12 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

թվաքանակը և 

համամասնությունը, 

ովքեր,  որպես միջազգային 

համագործակցության 

պայմանագրերի մի մաս, 

օգտվել են 

վերապատրաստումներից` 

տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 

32.13 Միջազգային 

համագործակցության 

գործակալությունների, 

կառավարությունների և 

մշտադիտարկման 

շրջանակների (ներառյալ 

կառավարությունների 

32.14 Միջազգային 

համագործակցության 

պայմանագրերի վրա 

ԱՄՆ դոլարով արված 

ներդրումների 

համամասնությունը՝ 

տարանջատված 

պայմանագրով, երբ 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

ներառումը՝ 1) հիմնական 

նպատակն է և հիմնարար 

է սպասվող արդյունքների 

համար. 2) պայմանագրի 

նշանակալի և հաշվի 

առնված խնդիր է, բայց ոչ 

հիմնական առարկան և 3) 

ընդհանրապես 

թիրախավորված չէ: 

32.15 ԱՄՆ դոլարով 

ներդրումների 

համամասնությունը 

հետազոտության և գիտական 

և տեխնիկական գիտելիքների 

հասանելիության վրա, 

բաժանված համաձայնագրով, 

երբ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց ներառումը՝ 

1) հիմնական նպատակն է և

հիմնարար է սպասվող 

արդյունքների համար. 2) 

պայմանագրի նշանակալի և 

հաշվի առնված խնդիր է, բայց 

ոչ հիմնական առարկան և 3) 

ընդհանրապես 

թիրախավորված չէ: 
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ներառումը՝ 1) հիմնական 

նպատակն է և 

հիմնարար է սպասվող 

արդյունքների համար. 2) 

պայմանագրի 

նշանակալի և հաշվի 

առնված խնդիր է, բայց ոչ 

հիմնական առարկան և 

3) ընդհանրապես 

թիրախավորված չէ: 

բոլոր մակարդակները և 

բոլոր ոլորտները, 

վիճակագրության 

գործակալությունները, 

Մարդու իրավունքների 

ազգային կառույցները և 

այլն) անձնակազմի 

տոկոսը, ովքեր 

միջազգային 

համագործակցության 

համաձայնագրերի 

շրջանակներում 

վերապատրաստվել են՝ 

տարաբաժանված ըստ 

սեռի, տարիքի և 

հաշմանդամության: 

32.16 Միջազգային համագործակցության պայմանագրերի 

համամասնությունը, որոնք նախատեսում են 

տեխնոլոգիաների փոխակերպում` հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար մատչելի և օժանդակ 

տեխնոլոգիաների հասանելիությունն ու տարածումը 

հեշտացնելու համար 

Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

i «Համաձայնագրերը» ներառում են բոլոր նախագծերը, ծրագրերը, ֆինանսական գործիքները, օգնության ձևերը, արձանագրությունները և 

համաձայնագրերի այլ ձևերը, որոնք վերաբերում են աշխատանքների և գործողությունների իրականացմանը միջազգային համագործակցության և 

զարգացման միջոցով:  
ii Դա կարող է պահպանվել կամ տեղեկացվել Տնտեսական համագործակցության և  զարգացման կազմակերպության Զարգացման աջակցության 

կոմիտեի (ՏՀԶԿ ԶԱԿ) ԱՀԶ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման և հնարավորությունների մեծացման մասին քաղաքականության 

մարկերով, որի ներդրումը արժանացել է հավանության, և ձեռնարկով, որով առաջնորդվելու են հաշմանդամության մարկերի մասին զեկույցներ 

ներկայացնելիս (շուտով պատրաստ կլինի): Տե՛ս ՏՀԶԿ ԱՀԶ Ֆինանսների վիճակագրության զարգացման աշխատանքային խմբի ձեռնարկը 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման և հնարավորությունների մեծացման մասին  (Handbook for the marker for the inclusion and 
empowerment of persons with disabilities   DCD/DAC/STAT/RD(2019)1/RD115), էջ 2: Մարկերները պետք է թույլ տան նաև հետևել և վերլուծել 

գենդերային հավասարության և կանանց իրավունքների աջակցության հետ կապված աշխատանքները և ֆինանսավորումը: Տե՛ս ՏՀԶԿ ԱՀԶ 

գենդերային հավասարության քաղաքականության մարկեր (OECD DAC gender equality policy marker):  
iii Ներառելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց մի շարք բազմաթիվ ներկայացնող կազմակերպություններ, ներառյալ հաշմանդամություն 

ունեցող կանանց և աղջիկներ կազմակերպությունները և հատկապես նրանց, ովքեր ամենաշատ են կրում այդ աշխատանքների ազդեցությունը:  
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iv Ինչպես նշված է Հաճախակի տրվող հարցերում, «պետություն» եզրույթը պետք է մեկնաբանվի որպես Կոնվենցիայի կողմ (տե՛ս Կոնվենցիայի 44-

րդ հոդված), ներառյալ Եվրամիությունը՝ որպես տարածաշրջանային ինտեգրման կազմակերպություն: 
v Այս ցուցանիշը պահանջում է ստուգել որոշումների կայացման գործընթացում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավելու համար 

պետական մարմինների ձեռնարկած կոնկրետ գործողությունները` կապված այն հարցերի հետ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում 

են նրանց վրա` համաձայն Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով կոմիտեի թիվ 7 Ընդհանուր 

մեկնաբանության, ներառյալ խորհրդակցական հանդիպումները, տեխնիկական ճեպազրույցները, առցանց խորհրդակցական հարցումները, 

օրենսդրության նախագծերի և քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանությունների կոչեր, ի թիվս մասնակցության այլ մեթոդների և 

մեխանիզմների: Այս առումով պետությունները պետք է՝ 

- ապահովեն, որ խորհրդատվական գործընթացները լինեն թափանցիկ և մատչելի, 

- ապահովեն համապատասխան և մատչելի տեղեկատվության տրամադրումը. 

- չսահմանափակեն տեղեկատվությունը, պայմաններ չներկայացնեն կամ չխոչընդոտեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններին ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը. 

- ընդգրկեն ինչպես գրանցված, այնպես էլ չգրանցված կազմակերպությունները. 

- ի սկզբանե ապահովեն շարունակական ներգրավվածությունը. 

- փոխհատուցեն մասնակցության հետ կապված ծախսերը: 
vi Տե՛ս OECD DAC քաղաքականության մարկերի` հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման և հզորացման վերաբերյալ ձեռնարկը, որը 

կուղղորդի  հաշվետվությունները կազմելուն (շուտով): 
vii Դասընթացը պետք է ներառի նվազագույնը՝ մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցում հաշմանդամությանը, խտրականության բացառումը 

և ողջամիտ հարմարեցումների տրամադրումը, համընդհանուր դիզայնին, մատչելիությանը (ներառյալ մատչելի տեղեկատվությունն ու 

հաղորդակցությունը) և հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ներկայացնող կազմակերպությունների հետ անմիջականորեն 

խորհրդակցելու և ակտիվորեն ներգրավելու պարտավորություն:  
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Հոդված 33. Ազգային մակարդակում իրականացման և մշտադիտարկման նկարագրական ցուցանիշներ 

Իրականացում և մշտադիտարում ազգային մակարդակում 

Ցուցանիշ Կենտրոններ և համակարգման 

մեխանիզմներ  

Անկախ մշտադիտարկման 

կառուցվածք  

Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց 

կազմակերպությունների 

մասնակցություն* 
Իրավական 

դաշտ 
33.1 Օրենքի և/կամ կանոնադրության 

հիման վրա նշանակվում է կապերի 

համար պատասխանատու մեկ կամ 

մի քանի պատասխանատու անձ և 

կամ ստորաբաժանում 

կառավարությունում 

(կառավարության բոլոր ճյուղերում և 

մակարդակներում, բոլոր 

նախարարություններում և 

ոլորտներում)՝ նրան օժտելով 

Կոնվենցիայի կիրարկման համար 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքները ներառելու բավարար 

լիազորությամբi: (1/4.7 ցուցանիշ)  

33.2 Ազգային մակարդակում 

կիրարկումը խթանելու նպատակով 

օրենքի/կամ կանոնադրության հիման 

վրա կառավարությունում նշանակել 

համակարգող մեխանիզմ, որը 

կօժանդակի հարակից 

գործողություններին տարբեր 

ոլորտներում և մակարդակներում` 

հստակ կառուցվածքով, 

իրավասություններով, ղեկավար 

դերով և բավարար լիազորությամբ 

33.6 Քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունների և, 

մասնավորապես, հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց ներկայացնող 

կազմակերպությունների հետ 

անմիջականորեն խորհրդակցելով, 

ստեղծել իրավական համակարգ 

Կոնվենցիայի կիրարկումը խթանելու, 

պաշտպանելու և մշտադիտարկելու 

համար՝  

- ներառյալ մեկ կամ մի քանի 

մեխանիզմ(ներ)iv, որոնք նշանակվում 

են սահմանադրության կամ 

օրենսդրության հիման վրա և  

- որը հարգում է մարդու 

իրավունքների պաշտպանության և 

աջակցության ազգային 

ինստիտուտներիv (ներառում է ԿԶՆ 

16.ա.1 ցուցանիշը)vi կարգավիճակի և

գործառույթների վերաբերյալ 

Սկզբունքները:  

33.7 Կոնվենցիայի կիրարկման և 

մշտադիտարկման մարկերը, 

օրենքում նախատեսված պահանջի 

33.8 Օրենքով սահմանված 

կամ կարգավորող 

դրույթ(ներ), որը(որոնք) 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց, ներառյալ 

հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաներին և 

հաշմանդամության բոլոր 

տեսակների ներկայացնող 

կազմակերպությունների 

համար սահմանում է/են 

ներառական և մատչելի 

ընթացակարգեր ու 

մեխանիզմներ, որոնցով 

նրանք կներգրավվեն 

Կոնվենցիայի կիրարկման 

համար օրենսդրության և 

քաղաքականության մշակման 

և իրականացման 

աշխատանքներումvii (նման է 

1/4.9 ցուցանիշին): 

33.9 Ազգային բյուջեից ֆոնդեր 

հատկացնելու պահանջի 

մասին օրենքով սահմանված 

դրույթ(ներ), ինչը թույլ կտա 
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Կոնվենցիայի ներառումը և 

կիրարկումն ապահովելու համարii: 

(1/4.8 ցուցանիշ) 

33.3 Ընդունել կանոնակարգեր և/կամ 

արձանագրություններ հանրային 

ոլորտի աշխատակիցների համար` 

կապերի համար պատասխանատու 

անձի/կենտրոնի և համակարգման 

մեխանիզմների գործառույթների և 

փոխհարաբերությունների և 

համագործակցության մասին: 

33.4 Ընդունել կանոնակարգեր և/կամ 

արձանագրություններ 

քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունների, 

մասնավորապես, հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների համար` 

կապերի համար պատասխանատու 

անձի/կենտրոնի և համակարգման 

մեխանիզմների գործառույթների և 

փոխհարաբերությունների և 

համագործակցության մասինiii: 

33.5 Օրենսդրական և/կամ 

կանոնադրական պահանջ պետական 

ծախսերի մարկեր ստեղծելու մասին` 

կապերի համար պատասխանատու 

անձի(անց)/կենտրոնի(ների) և 

Կոնվենցիայի կիրարկմանն առնչվող 

համակարգման մեխանիզմի(ների) 

գործունեությունն ապահովելու 

համաձայն, ստեղծվել և կիրառվում է 

մշտադիտարկման համակարգի 

մեխանիզմին(ներին) ուղղված 

պետական ծախսերը 

մշտադիտարկելու համար: 

ֆինանսական օգնություն 

տրամադրել 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց 

կազմակերպությունների 

ամրապնդման համար` 

Կոնվենցիայի կիրարկման 

մշտադիտարկմանը 

մասնակցելու նպատակովviii: 

(նման է 1/4.11 ցուցանիշին): 
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համար: 

Գործընթաց 33.10 Կոնվենցիայի հարցերով 

պետական հատվածի 

վերապատրաստված 

աշխատակազմի քանակը և 

համամասնությունը, որոնք կամ 

հաշմանդամության հարցերի 

համակարգող մարմնի (focal point) 

աշխատակիցներ  են, կամ 

նշանակված են որպես այդպիսիք և 

կամ հանդիսանում են համակարգող 

մեխանիզմի անդամ, և (կամ) 

պատկանում են ըստ Կոնվենցիայի 

վերապատրաստված համակարգման 

մեխանիզմինix: 

33.11 Համակարգող մարմնի (focal 

point) և համակարգման մեխանիզմի, 

դրանց մանդատի և 

փոխգործակցության 

ընթացակարգերի/արձանագրություն

ների վերաբերյալ հանրային 

հատվածի բոլոր համապատասխան 

աշխատողների համար 

իրականացրած 

վերապատրաստումների և 

իրազեկվածության բարձրացման 

գործողությունների և ուղեցույցների 

քանակը: 

33.12 Կոնվենցիայի վերաբերյալ 

անկախ մշտադիտարկման 

մարմինների կողմից իրականացրած 

խթանիչ գործողությունների տեսակը 

և քանակը, ներառյալ 

իրազեկվածության բարձրացման 

միջոցառումները, կարողությունների 

զարգացման և վերապատրաստման 

նախաձեռնությունները՝ 

տարանջատված ըստ թիրախ 

լսարանի (օրինակ՝ հասարակության 

լայն զանգվածներ, պետական 

հատվածի աշխատակազմ և այլն)x:  

33.13 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքներին վերաբերող 

ազգային օրենքների, 

քաղաքականությունների, 

ռազմավարությունների, վարչական 

որոշումների և այլ վարչական 

ակտերի և այլնի նախագծերի 

քանակը, որոնք դիտարկվել են 

անկախ մշտադիտարկման 

մարմինների շրջանակներում՝ 

բաժանված ըստ գործընթացի 

տեսակի, ինչպես նաև ըստ առ այն թե 

արդյոք  վերանայման առաջարկ եղե՞լ 

է, թե՞ ոչ:  

33.14 Մշտադիտարկման շրջանակի 

33.17 Մշտադիտարկման 

գործողություններին 

մասնակցելու նպատակով 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց 

կազմակերպություններին 

պետական բյուջեից 

հատկացված և նրանց միջև 

բաշխված բյուջեն: (ինչպես 

1/4.16 ցուցանիշում): 

33.18 Կոնվենցիայի հարցերով 

պետության կողմից 

ֆինանսավորված 

կարողությունների 

զարգացման 

գործողությունների քանակը, 

որոնք ուղղված են եղել 

ամրապնդելու 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց 

կազմակերպությունների 

կարողությունները 

մասնակցելու Կոնվենցիայի 

մշտադիտարկման 

գործողություններին:  

33.19 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

իրավունքներին վերաբերող 
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մեխանիզմի(ների) և ազգային կամ 

տեղական վիճակագրության 

գործակալությունների միջև ֆորմալ 

համագործակցության 

համաձայնագրերի ստորագրում, այդ 

թվում` տեղեկատվության 

փոխանակման, փոխադարձ 

տեխնիկական խորհրդատվության և 

այլնի համար` մարդու 

իրավունքների, այդ թվում` 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, 

մշտադիտարկման և 

պաշտպանության ամրապնդման 

նպատակովxi: 

33.15 Մշտադիտարկման 

գործողությունների տեսակը և 

քանակը, ներառյալ այցելությունները 

հաստատություններ և այլ վայրեր, 

որտեղ հաշմանդամություն ունեցող 

անձինք ազատությունից զրկված են 

(կանոնակարգով կամ փաստացի), 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպությունների ստուգում, 

ընդունված օրենքների և 

քաղաքականությունների 

գնահատում: 

33.16 Անկախ մշտադիտարկման 

մեխանիզմի կողմից հրապարակված 

զեկույցների քանակը և 

համամասնությունը, ներառյալ 

մշտադիտարկման 

գործընթացների/ 

գործողությունների քանակը և 

համամասնությունը, որոնք 

բաց են հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների 

մասնակցության համար, 

տարբերակված ըստ 

միջոցառման/գործընթացի և 

թեմաների: 
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միջազգային և տարածաշրջանային 

մշտադիտարկման մեխանիզմներին 

ներկայացված հաշվետվությունները 

(օրինակ՝ Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների հարցերով 

կոմիտե և պայմանագրային այլ 

մարմիններ), որոնք վերաբերում են 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքներին:  
Արդյունք 33.20 Խորհրդատվության 

գործընթացները և դրանց հետ 

կապված գործողությունները 

համակարգող կենտրոնական մարմնի 

և կամ համակարգող մեխանիզմի 

կողմից` ապահովելու Կոնվենցիային 

համապատասխանող 

միջոցառումների մշակման և 

իրականացման գործում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

հետ սերտ խորհրդատվությունն ու 

ակտիվ ներգրավումը, այդ թվում` 

նրանց ներկայացնող 

կազմակերպությունների միջոցով: 

33.21 Անձանց թվաքանակը, որոնք 

մասնակցել են Կոնվենցիայի 

վերաբերյալ անկախ 

մշտադիտարկման մեխանիզմների 

կողմից իրականացրած խթանման 

գործողություններին, ներառյալ 

իրազեկվածության բարձրացման 

գործունեությունը, կարողությունների 

զարգացումը, հետազոտության և 

վերապատրաստման 

նախաձեռնությունները՝ 

տարբերակված ըստ գործունեության 

տեսակի, սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության, 

բնիկների/փոքրամասնությունների 

ազգային պատկանելիության, 

միգրանտի կարգավիճակի և այլ 

համապատասխան չափանիշների: 

33.22 Անկախ մշտադիտարկման 

շրջանակում իրականացված 

մշտադիտարկման 

գործընթացների/գործողությունների 

33.25 Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

ներկայացնող 

կազմակերպությունների 

քանակը և 

համամասնությունը, որոնք 

մասնակցել են Կոնվենցիայի 

կիրարկման  

մշտադիտարկման 

գործընթացներին՝ 

տարբերակված ըստ 

կազմակերպությունների 

տեսակիxvi և 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց շրջանում նրանց 

ներկայացվածության ու 

բնակավայրի:  
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քանակը և համամասնությունը, որում 

ներգրավված են եղել 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպություններ՝ բաժանված 

ըստ կազմակերպության տեսակիxii և 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

շրջանում նրանց 

ներկայացվածության: 

33.23 Առկայության դեպքումxiii, 

Կոնվենցիայի խախտումների 

վերաբերյալ մշտադիտարկման 

մեխանիզմին(ներին) ներկայացված 

անհատական կամ խմբային 

բողոքների համամասնությունը, 

որոնք ուսումնասիրվել և որոնց 

վերաբերյալ կազմվել են 

եզրակացություններ, այդ թվից 

հօգուտ բողոք ներկայացնողի լուծված 

դեպքերի համամասնությունը և 

վերջիններիս համամասնությունը 

կառավարության և (կամ) պատկան 

այլ մարմնի կողմից կատարված 

դեպքերիxiv:  

33.24 Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց հարցերով անկախ 

մոնիթորինգի մեխանիզմի կողմից 

արդարադատության համակարգին 

ուղղորդած անհատական և 

կոլեկտիվ գործերի քանակը և 

համամասնությունըxv:  
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Հ ԱՎԵԼՎԱԾ 

* 33.3 հոդվածը վերաբերում է «քաղաքացիական հասարակությանը, մասնավորապես, հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ներկայացնող

կազմակերպություններին»: Ներկա նպատակների համար ցուցանիշների ուշադրության կենտրոնում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպությունները:  

i Կապերի համար պատասխանատու մեկ ընդհանուր կամ հիմնական անձ, կամ որևէ նախարարություն կամ գործակալություն նշանակելիս 

հիմնական նկատառումը պետք է լինի հաշմանդամության հարցում մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցման և խտրականությունը արգելող 

պարտականության մասին գիտելիքը: Ի լրումն՝ կապերի համար պատասխանատուները` լինեն դրանք նախարարությունների կառուցվածքում 

(օրինակ` հաշմանդամության հարցերով գրասենյակ), թե նախարարարության հովանու ներքո գործող (օրինակ` հաշմանդամության հարցերի 

իրավասությամբ օժտված գործակալություն), պետք է ունենան որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու բավարար իրավասություն: Հարկ 

է նշել, որ կառավարության ղեկավարության ներքո գործող հաշմանդամության հարցերով գործակալությունը, որում ընդգրկված է 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներկայացուցիչների կազմակերպությունները, չեն վերացնում Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

նախատեսված պետության պարտավորությունները` անմիջականորեն խորհրդակցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ` նրանց 

ներկայացնող տարաբնույթ կազմակերպությունների միջոցով, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նրանց կյանքի վրա ազդող օրենսդրությունները 

կամ քաղաքականությունները մշակելիս և իրականացնելիս:  
ii Ի լրումն 5-30-րդ հոդվածներում նախատեսված և միջազգային մշտադիտարկման հետ կապված պարտավորությունների կատարման 

համակարգմանը, համակարգման մեխանիզմին պետք է տրամադրել Կոնվենցիայի 4-րդ, 31-րդ և 32-րդ հոդվածներով սահմանված ընդհանուր և 

կոնկրետ պարտավորությունները կատարելու իրավասություն: 
iii Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների մասով այս ցուցանիշը նպաստում է նաև Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում 

նախատեսված պետության պարտավորությունների համապատասխանության գնահատմանը, և այն պետք է դիտարկել 1-4-րդ հոդվածների 

հարակից ցուցանիշների հետ միասին:  
iv Համակարգը ստեղծելիս պետությունները պետք է պահպանեն հետևյալ չափորոշիչները՝ 

- եթե համակարգը` որպես մշտադիտարկման մեխանիզմ, կազմված է մեկ ինքնուրույն իրավական միավորից, ապա այն պետք է անկախ լինի 

գործադիր ճյուղից և համապատասխանի Փարիզյան սկզբունքներին. 

- եթե համակարգը` որպես մշտադիտարկման մեխանիզմ, կազմված է մեկ կամ մի քանի մշտադիտարկման մեխանիզմներից, ապա բոլոր 

ինքնուրույն իրավական միավորները պետք է անկախ լինեն գործադիր ճյուղից, և դրանցից առնվազն մեկը պետք է համապատասխանի 

Փարիզյան սկզբունքներին:  

Տե՛ս Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի Անկախ մշտադիտարկման իրավական համակարգի մասին 2016 թ. 

ուղեցույցները և նրանց մասնակցությունը Կոմիտեի աշխատանքին (Guidelines on Independent Monitoring Frameworks and their participation in the 

work of the Committee (2016)), կետ 12: 
v Անկախ մշտադիտարկման համակարգի մեխանիզմը(ները) պետք է՝ 

- անկախ լինի անդամ պետության գործադիր ճյուղից. 

- ունենա համապատասխան ֆինանսավորում և ռեսուրսներ (ներառյալ համապատասխան տեխնիկական փորձագետներ աշխատակիցների 

կազմում)՝ ազգային բյուջեի հատկացումների միջոցով և ինքնուրույնություն՝ պլանավորման ու կառավարման համար.  
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- ունենա անդամներ, ովքեր նշանակվել են բաց, ժողովրդավարական, թափանցիկ և մասնակցային եղանակով և օժտված են ամրագրված 

ժամկետով իրավասությամբ. 

- դիտարկի հաշմանդամություն ունեցող անձանց «ներկայացուցչական կազմակերպությունների ներկայության» ապահովումը (տե´ս Փարիզյան 

սկզբունքներրի «Անկախության և բազմակարծության կազմը և երաշխիքները» (Composition and guarantees of independence and pluralism), 1(ա),  

- ունենա կայուն ինստիտուցիոնալ հիմք (սահմանված սահմանադրությամբ կամ օրենսդրությամբ), ինչը նրան թույլ է տալիս գործել անկախորեն և 

տևականորեն,  

- ցուցաբերի ինքնուրույնություն, երբ որոշում և դիտարկում է, թե որ հարցերն է ուսումնասիրելու/դիտարկելու/հաշվի առնելու,  

- ունենա տեղեկատվության, տվյալների բազայի, գրավոր փաստաթղթերի, պայմանների և շինություններ մուտք գործելու արագ և լիարժեք 

հասանելիություն, թե քաղաքային և թե գյուղական կամ հեռավոր վայրերում,  

- ունենա ցանկացած անձի, ինքնուրույն իրավական միավորի, կազմակերպության կամ պետական մարմնի հետ փոխհարաբերություն և 

հասանելիություն` առանց սահմանափակման, 

- իր աշխատակիցների համար ապահովի շարունակական ուսուցման հնարավորությունը,  

- եթե ունեն բողոքներ ընդունելու իրավասություն, ապա լսի և դիտարկի անհատների կամ խմբերի կողմից ներկայացրած բողոքները Կոնվենցիայով 

նախատեսված իրենց իրավունքների ոտնահարման մասին: 
vi Կոնվենցիայի 33(2) հոդվածի համար մշակված 33.5 ցուցանիշն ընդգրկում է ԿԶՆ 16.ա.1 ցուցանիշը, որով նախատեսվում է` «մարդու 

իրավունքների ազգային անկախ ինստիտուտների առկայություն` Փարիզյան սկզբունքների համաձայն»: Տե՛ս «Մարդու իրավունքների ազգային 

ինստիտուտների գլոբալ դաշինքի» հավատարմագրման գծապատկերը (Global Alliance of National Human Rights Institution, Accreditation Chart), որը 

հասանելի է` here. 
vii Դրույթներն անկախ մշտադիտարկման համակարգի անդամներին և աշխատակիցներին տրամադրում են քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպություններին ներգրավելու իրավասություն` մշտադիտարկման աշխատանքները պլանավորելիս և իրականացնելիս: Օրինակ, ԱՄՀ-ի 

և ՄԻԱԻ-ի աշխատողները պետք է ձեռնարկեն խորհրդակցական ներառական և մատչելի գործընթացներ` համակարգի մշտադիտարկման 

աշխատանքների տարեկան պլաններում առաջնահերթությունները որոշելու համար: Ինչ վերաբերում է համատեղ աշխատանքներին, ապա 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններին և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին պետք է հրավիրել 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց գործող տուն-ինտերնատների և ծառայությունների ստուգումներին մասնակցելու համար` նրանց 

իրավունքների ոտնահարման դեպքերը բացահայտելու նպատակով: 
viii Ֆինանսավորման սխեմաները չպետք է վտանգեն մշտադիտարկման աշխատանքներին մասնակցելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

կազմակերպությունների անկախությունը: 
ix Դասընթացները պետք է առնվազն ներառեն Կոնվենցիայի ընդհանուր ակնարկ և հիմնական սկզբունքներ և հասկացություններ, այդ թվում` 

մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցում հաշմանդամությանը, խտրականության արգելքը և ողջամիտ հարմարեցումը, համընդհանուր 

դիզայնը, մատչելիությունը (ներառյալ մատչելի տեղեկատվությունն ու հաղորդակցությունը), հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց 

ներկայացուցչական կազմակերպությունների հետ խորհրդակցելու և նրանց ակտիվորեն ներգրավելու պարտավորությունը՝ առավել խորը հաշվի 

առնելով Կոնվենցիայի այն ոլորտները, որոնք կարևոր են յուրաքանչյուր համակարգող մարմնի մանդատի համար (օրինակ՝ ԿԳ նախարարության 

առանցքային կետի համար ներառել ներառական կրթության իրավունքի մասին 24-րդ հոդվածը): 
x Այս և հետևյալ գործընթացի և արդյունքների ցուցանիշները «Անկախ մոնիթորինգի շրջանակում» ենթադրում են գնահատել մանդատի 

կատարումը `այդ շրջանակներում գործող անկախ մեխանիզմների ձեռնարկած գործողությունների միջոցով: 
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xi Օրինակ՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական ինստիտուտների և ազգային վիճակագրության գործակալությունների միջև կնքվել են 

փոխըմբռնման հուշագրեր` Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (ՕԵԿ) աջակցությամբ (օրինակ` Քենիայում և Պաղեստինում): 

Լրացուցիչ տեղեկությունների և փոխըմբռնման հուշագիր մուտք գործելու համար կարող եք դիմել hrindicators@ohchr.org: 
xii Ներառյալ հստակ տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող կանանց, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների 

կազմակերպությունների, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ներկայացչուչական խմբերի մասին: Տե՛ս Հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 Ընդհանուր մեկնաբանությունը Կոնվենցիայի 4 (3) և 33 (3) հոդվածների վերաբերյալ: 
xiii «Մարդու իրավունքների պաշտպանության և խթանման համար ազգային հաստատությունների կարգավիճակին և գործունեությանը վերաբերող 

սկզբունքները» առաջարկում և չեն պահանջում, որ NHRIs-ին (Մարդու իրավունքների ազգային ինստիտուտներին) վստահվի բողոքարկման 

մեխանիզմներ. դեպքերը կարող են հարուցվել անհատների, նրանց ներկայացուցիչների, երրորդ անձանց, հասարակական 

կազմակերպությունների, արհմիությունների ասոցիացիաների կամ ներկայացուցչական այլ կազմակերպությունների կողմից»: 
xiv Անհատական և խմբային բողոքները պետք է դասակարգվեն ըստ խախտված իրավունքի հոդվածի` բաժանված ըստ սեռի, տարիքի, 

հաշմանդամության և այլ համապատասխան չափանիշների` առավել մարգինալացված խմբերին պատկանող հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

վրա ազդող միտումները բացահայտելու և հետագա լուծման համար: 
xv Անհատական և խմբային բողոքների ուղղորդումները պետք է դասակարգվեն ըստ խախտված իրավունքի հոդվածի` բաժանված ըստ սեռի, 

տարիքի, հաշմանդամության և այլ համապատասխան չափանիշների` առավել մարգինալացված խմբերին պատկանող հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց վրա ազդող միտումները բացահայտելու և հետագա լուծման համար: 
xvi Ներառյալ հստակ տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող կանանց, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների 

կազմակերպությունների, ինչպես նաև սակավ ներկայացուցչական խմբերի, ինչպիսիք են բնիկ հաշմանդամություն ունեցող անձինք: Տե՛ս 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի թիվ 7 Ընդհանուր մեկնաբանությունը Կոնվենցիայի 4 (3) և 33 (3) 

հոդվածների վերաբերյալ: 
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