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Ժաման
ակահա
տ ված

• 2018 թ.-ի մայիս-օգոստոսամիսներ

Նախա
ձեռնող

• ՄԻԱՎ-ի հակազդմանազգային կոնսորցիում

Աջակի
ց

• Գլոբալ հիմնադրամ

• Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ՄԻԱՎ-ով
ապրող անձանց ցանց



Նպատակը՝

Ուսումնասիրել քաղաք Երևանում և ՀՀ մարզերում բնակվող վերոնշյալ 3 

խմբերի 200 ներկայացուցիչների նկատմամբ խարանի և խտրականության

դրսևորումներն ընտանեկան հարաբերություններում, զբաղվածության, 

կրթության, առողջապահության և այլ ոլորտների ծառայությունների

հասանելիության և տրամադրման գործում:

Թիրախավորված հիմնական հարցերը` 

Խտրականության հիմքերը, դրսևորման ոլորտները և հաճախականությունը,

Խտրականության տեսակները,

Հասարակության մեջ խտրական մոտեցում պայմանավորող գործոնները,

Խտրական վերաբերմունքի ենթարկվելու պարագայում վարքային մոդելները,

Խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմները և դրանց

գործունեության արդյունավետությունը:



36,5

38,5

25,0
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով
ապրող մարդիկ

ԼԳԲՏանձինք

ԹՆՕ-ներ

Մարզը
Հարցազրույցների

թիվը

Հարցազրույցների թիվը` 

արտահայտված %-ով

Արագածոտն 4 2.0

Արարատ 4 2.0

Արմավիր 7 3.5

Գեղարքունիք 2 1.0

Լոռի 39 19.5

Կոտայք 14 7.0

Շիրակ 47 23.5

Տավուշ 1 0.5

Երևան 82 41.0

Ընդամենը 200 100.0

Հարցազրույցների թիվը՝ ըստ Երևան քաղաքի և

մարզերի

Հարցազրույցների տոկոսային

բաշխվածությունն` ըստ
խմբերի



Առօրյա կյանքումխտրական վերաբերմունքի

հանդիպելու հաճախականությունը

Առօրյա կյանքումխտրական վերաբերմունքի

հանդիպելու հաճախականությունն՝ ըստ

խմբերի

32,0

50,5

12,0
5,5

Հաճախ

Երբեմն

Հազվադեպ

Երբեք

0,0

10,0

20,0
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40,0

50,0

60,0

70,0

Հաճախ Երբեմն Հազվադեպ Երբեք

32,9

45,2

8,2
13,7

42,9 42,9

13,0

1,3

14,0

70,0

16,0

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով
ապրող մարդիկ

ԼԳԲՏանձինք

ԹՆՕ-ներ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆԱՄՓՈՓՏԵՍՔՈՎ



Առօրյա կյանքումխտրական վերաբերմունքի հետ հաճախառնչությանփորձը
(ըստ սոցիալ-ժողովրդագրական ցուցանիշների և բնակավայրի)

Խումբ Սեռ Տարիք Կրթություն
Զբաղվածութ

յուն

Բնակա

վայր

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով

ապրող մարդիկ
Արական

40 տարեկանից

բարձր

Միջնակարգ և 

միջին

մասնագիտական

Զբաղվածությո

ւն չունեցողներ
Երևան

ԼԳԲՏ անձինք
Իգական

Արական

Բոլոր տարիքային 

խմբեր, բացի՝ 30-39

Բոլոր կրթական 

ցենզ ունեցողներ

Զբաղվածությո

ւն չունեցողներ

Երևան և 

մարզեր

ԹՆՕ-ներ Արական 30-60 տարեկան
Միջնակարգ և 

միջին մասնագ.

Զբաղվածությո

ւն չունեցողներ
Մարզեր



13 հատկանիշներով
պայմանավորված

խտրականության

դրսևորումները

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Ֆինանսական կարգավիճակը

Արտաքինտեսքը

Կրոնը

Կրթությունը

Հոգեկանառողջությունը

Բնակության վայրը

Գենդերային ինքնությունը և արտահայտումը

Քաղաքական հայացքները

Ընտանեկան/ամուսնական կարգավիճակը

Սեռը

Սեռական կողմնորոշումը

Տարիքը

Ֆիզիկականառողջությունը

0,9

1,3

3,7

4,1

5,5

6,3

6,8

7,0

7,6

10,0

10,0

10,3

26,4

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ովապրող մարդիկ - ֆիզիկական առողջության հատկանիշով
57.6% դեպքերում,
ԼԳԲՏանձինք - սեռական կողմնորոշման, սեռի ու գենդերային ինքնության և
արտահայտման հատկանիշներով (համապատասխանաբար՝ 18.1%, 16.9% և
12.1%), 
ԹՆՕ-ներ - ֆիզիկական առողջության, ընտանեկան կարգավիճակի
հատկանիշներով (45.0% և 14.4%):



Խտրականության դրսևորումներն՝ ըստ ոլորտների

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Դատարան

Բանակ

Մշակութային վայրեր (թատրոն, կինո, թանգարան)

Կրոնական կառույց

Խտր. ենթ. անձանցառաջնային սոց. միջավայր

Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականներ

Հանրային սննդի վայրեր (սրճարան, ռեստորան)

Կրթական հաստ.-ներ (ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ)

Ոստիկանություն

Ընկերներ

Ժամանցի վայրեր (ակումբ, այգի, պուրակ)

Զուգընկեր, կին/ամուսին

Կրթական հաստ.-ներ (դպրոց)

Հանրայինտարածքներ (խանութ, փողոց)

Հարցվածիազգականներ

Աշխատավայր/Աշխատանքի դիմելիս

Ծնողական ընտանիք

Առողջ. հաստ.-ներ (պոլիկլինիկա, հիվանդանոց)

2,6

6,3

7,4

9,0

16,9

18,0

18,0

19,6

19,6

20,6

20,6

23,3

31,7

33,9

34,4

34,9

37,0

50,8

189 հարցվածներ - 18 տարբեր ոլորտներ - խտրական վերաբերմունքի 458 դեպք



ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով

ապրող մարդիկ

• առողջապահական
հաստատություններում

• զուգընկերոջ
ազգականների կողմից

ԼԳԲՏանձինք

• ծնողական ընտանիքում

• կրթական
հաստատություններում

• հանրային
տարածքներում

• աշխատավայրում կամ
աշխատանքի դիմելիս

• ազգականների կողմից

ԹՆՕ-ներ

• առողջապահական
հաստատություններում

• ոստիկանությունում

• հանրային
տարածքներում

Խտրականությաննառնչվելու փորձը



Տարբեր ոլորտներում դրսևորված խտրականության տեսակները

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Սեռական ոտնձգություն

Վիկտիմիզացիա

Հրահրում, դրդում

Սեգրեգացիա

Հետապնդում

Զուգորդված խտրականություն

Անգործություն, վերաբերմունք

Ուղղակի գործողություններ

2,0

3,6

4,5

6,3

9,1

10,1

31,3

33,2

0 5 10 15 20 25

Պետական մարմինների գործողությունների նկատմամբ հավատի 

բացակայություն

Խտրականությունը դատապարտող դատական պրակտիկայի բացակայություն

Իրավական մշակույթի բացակայություն

Պահպանողական մտածելակերպ

Ներքին վախեր կամ կարծրատիպեր

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի պակաս

3,2

14,8

16,7

20,4

21,1

23,8

Խտրական մոտեցում

պայմանավորող

գործոնները



• պահպանողական մտածելակերպ,

• ինֆորմացիայի և գիտելիքի պակաս, 

• հասարակության անդամների ներքին
վախեր կամ կարծրատիպեր

Ընտանիքիանդամների կողմից

Զուգընկերոջ կողմից

Ազգականների կողմից

Ընկերների կողմից

Խտրականության ենթարկված
անձանցառաջնային

սոցիալական միջավայրում

• խտրականությունը դատապարտող
իրավական մշակույթի բացակայություն

• խտրականությունը դատապարտող
դատական պրակտիկայի բացակայություն

Տարբեր ոլորտների
ծառայությունների

տրամադրման դեպքերում
(հատկապես, բանակում, 
ոստիկանությունում, 

դատարանում, կրթական
հաստատություններում և
ժամանցի վայրերում)

Խտրական վերաբերմունքըպայմանավորող հիմնական

գործոններ



Խտրական վերաբերմունքի հանդիպման դեպքում հարցվածների վարքային դրսևորումները

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Դիմում եմ օրինապահ մարմիններին

Պայքարում եմ իմ իրավունքների իրացման համար 

ընկերների օգնությամբ

Պայքարում եմ իմ իրավունքների իրացման համար ՀԿ-

ների օգնությամբ

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում

Փորձում եմ հեռու մնալ

Ինքս եմ խնդրին լուծում տալիս

6,0

7,0

8,1

17,3

24,9

36,7

Ամենաքիչ դեպքերում

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ – դիմում են ընկերների օգնությանը (3.3%) և օրինապահ
մարմիններին (6.6%), 
ԼԳԲՏ անձինք – պայքարում են իրենց իրավունքների իրացման համար ՀԿ-ների (3.6%), 
ընկերների (6.7%) օգնությամբ և իրավապահ մարմիններին դիմելով (6.8%) 
ԹՆՕ-ներ – 11.2% դեպքերում նախընտրում են ոչինչ չձեռնարկել, իսկ օրինապահ
մարմիններին դիմելը, որպես խտրականությունից խուսափելու միջոց, ընդհանրապես չեն
դիտարկում



Խտրականության դեմպայքարի իրականացման մեխանիզմների գործունեությունըևարդյունավետությունը

Պետական մարմինների հետաշխատանք

Կարողությունների զարգացում

Խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների պաշտպանության միջոցներ

Իրավապահ մարմնի աշխատանք

Դատական մարմնի աշխատանք

Հանդուրժողականությանև բազմազանության վերաբերյալ իրազեկում

Հանրային իրազեկման միջոցառումներ, լուսաբանում ԶԼՄ-ներով

Մարդու իրավունեքների վերաբերյալ կրթական միջոցառումներ

37,7

51,7

75,4

19,9

23,1

37,6

51,3

56,4

62,3

48,3

24,6

80,1

76,9

62,4

48,7

43,6

Գործում է Չի գործում

Պետական մարմինների հետաշխատանք

Կարողությունների զարգացում

Խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների պաշտանության միջոցներ

Իրավապահ մարմնի աշխատանք

Դատական մարմնի աշխատանք

Հանդուրժողականությանև բազմազանության վերաբերյալ իրազեկում

Հանրային իրազեկման միջոցառումներ

Մարդու իրավունքների վերաբերյալ կրթական միջոցառումներ

41,3

58,7

73,3

38,6

35,8

47,3

52,9

65,1

58,7

41,3

26,7

61,4

64,2

52,7

47,1

34,9

Արդյունավետ է Արդյունավետ չէ



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Խտրականության խնդիրն առկա է ՀՀ
հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում

Խտրականության արգելման առանձին օրենքի, 
խտրականության արգելման խնդիրն
ուղղակիորեն սահմանող ներքին

կանոնակարգերի, խտրականության դեմ
պայքարի ծրագրի կամ ռազմավարական

փաստաթղթերի բացակայություն

Խտրականության՝ որպես հանրային երևույթի
վերաբերյալ ցածր իրազեկում և լուսաբանում



ՀՀ-ն ստորագրել և վավերացրել է
խտրականությունը բացառող մի շարք

միջազգային իրավականփաստաթղթեր և
ներպետական օրենսդրությունում

ստանդարտ ձևակերպումներովամրագրել
խտրականության արգելք սահմանող

նորմերը

Դրանք գործնականում կյանքի չեն կոչվում

Թերանում են ապահովել իրավական
պաշտպանության միասնական և

արդյունավետ համակարգ



Խտրականության կանխարգելման
համարպետք է դրսևորել

քաղաքական կամք և ունենալ
աջակցություն հասարակության

լայն շերտերի կողմից

Հասարակական
կազմակերպություններ, 

քաղաքացիական
նախաձեռնություններ և

ԶԼՄ-ներ



Ինստիտուցիոնալ մակարդակում
դատաիրավականպրակտիկայի
բացակայությանպարագայում

խտրականությունը կունենա լուրջ
բացասական հետևանքներ

Խտրականության ենթարկված անձանց և
սոցիալականխմբերի մեկուսացում

Ոչ մրցունակ սոցիալականխմբերի
ձևավորում, աղքատությանխորացում, 

հասարակական կառուցվածքի խաթարում և
այլն



ՀՀ Արդարադատության նախարարությանը հանդես գալ

«Խտրականության բացառման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի
լրամշակման, ապաՀՀ օրենսդիր մարմնին՝ «Խտրականության
բացառման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման առաջարկով, որը
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում խտրականության

հակազդման և կանխարգելման հարցում հստակ մեխանիզմներ

կապահովիանձի և սոցիալականխմբերի իրավունքների արդյունավետ

պաշտպանության համար: 

ՀՀ ԱՆ վերահսկողությամբապահովել ՀՀ-ում գործող բոլոր
առողջապահական հաստատություններում պացիենտների՝ առանց

խտրականության ծառայություն ստանալու իրավունքը, ինչպես նաև
հանրային առողջության ծրագրերն իրականացնելիս առաջնորդվել

իրավունքի գերակայության ևխտրականության բացառման սկզբունքով: 

Իրականացնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում

խտրականության արգելման խնդրին առնչվող ուսումնասիրություններ և

կազմակերպել դրանց արդյունքների հանրայնացման միջոցառումներ

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



Խտրականության դեմ պայքարի հարցում ձևավորել հասարակական

կազմակերպությունների, քաղաքացիական նախաձեռնությունների և
պետական կառույցների գործընկերություն:

Խթանել հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական

նախաձեռնությունների ներկայացուցիչների, որպես խտրականության
խնդրի բարձրաձայնման հարցում առավել շահագրգիռ կողմերի, 
գործունեությունը՝ խտրականության ենթարկված անձանց և խոցելի

խմբերի շահերի ու իրավունքների պաշտպանության հարցում:

Գնահատել իրավապահև դատական մարմինների գործունեությունը

խտրականության դեմ պայքարիառավել արդյունավետ գործառնության

տեսանկյունից:

Պետական կառույցների ներքին կանոնակարգերում ներառել

խտրականության բացառման էթիկական պահանջները:



Խտրականության դեմ պայքարի ևարգելման մոտեցումները, խտրական
վերաբերմունքի բացառման և հանդուրժողականության սերմանման

սկզբունքները ներառել պետական ծառայողների վերապատրաստման

դասընթացներում՝ որպես վերապատրաստմանառանձին թեմատիկ

նյութ:

Նախաձեռնել և իրականացնել զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից

հանդուրժողականություն և բազմազանություն իրազեկող ծրագրերի

ցուցադրություն՝ բացառելով խտրականություն սերմանող

հաղորդաշարերը:

Խթանել խտրականության դեմ պայքարի հանրային իրազեկման և

լուսաբանման միջոցառումները խնդրի իրավականտեսանկյունից:

Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում կազմակերպել մարդու

իրավունքների վերաբերյալ կրթական միջոցառումներ՝ ուղղված

մարդկանց իրավագիտակցության բարձրացմանը:

Պարբերաբար իրականացնել աշխատաշուկայում իրավիճակի

ուսումնասիրություններ՝ խտրական վերաբերմունք դրսևորող

գործատուների նկատմամբ կիրառելով պատժամիջոցներ:



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


