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Տարբեր երկրներ 
այցելելիս ինձ, որպես 
ԵՄ զար գացման գոր-
ծե րով հանձնակ ա-
տա րի, առավել շատ 
անհանգստացրել է 
կա րի քա վոր երե խա-
նե րի հիմն  ա խնդի րը: 
Ցավալի է, որ աղ քա-

տու  թյու նից և դրա հետևանքներից առա վե լա-
գու յնս տու  ժու մ են նրանք, ովքեր ամե նաքիչն 
են ի վի ճա կի պայքարել դրանց դեմ: Որպես 
կա նոն, ճգնաժամային իրա վի ճակ ներու մ հիմ-
նա կա նու մ տու ժու մ են հենց երեխաները:

Ամբողջ աշխարհու մ հազարավոր երե  խա-
նե րի զրկված են իրենց այն իրավու նքներից, 
որոնք այստեղ՝ ԵՄ սահմաններու մ, ինքնին 
են թա դրելի են: Շատերը նու յնիսկ չեն կարո-
ղա նու մ դպրոց հաճախել: Նրանք զին վո րա-
գրվու մ են զինված ու ժեր: Նրանց ստիպու մ 
են ամու սնանալ վաղ հասակու մ: Նրանք 
ստիպ ված են աշխատել իրենց ընտանիքը 
պա հե լու  համար: Այսպիսով, նրանց համար 
ապա հով ված չեն մարդու  հիմն արար 
իրավու նքները ևև իրենց լիակատար 
զարգացման հնա րա վո րու  թյու նը: 

Օրինակ, խոսենք սովի և թերսնման մա-
սին. այստեղ նու յնպես երեխաները ան հա մա-
չա փո րեն են տու ժու մ: Ես նոր եմ վերադարձել 
Գվա տե մա լայից, որտեղ երեխաների կեսը 
թեր սնման զոհ է: Անընդու նելի եմ համարու մ, 
որ տեխնոլոգիայի և առաջընթացի ներկայիս 
դա րա շրջանու մ, տարեկան 3 մի լիոն երեխա  
մա հա նա թերսնու մի ց: Սա է պատճառը, որ 
ես վերջերս պարտավորու թյու ն եմ ստանձնել 
և մի նչև 2025թ. 7 մի լիոնով նվազեցնել մի նչև 
հինգ տարեկան երեխաների շրջանու մ թե րա-
ճու  թյան դեպքերը (երբ երեխաները բա վա րար 
սնու նդ չեն ստանու մ պատշաճ կերպով օր գա-
նիզ մի  աճն ապհովելու  համար): Անթիվ այլ 
պատճառներ կան, որոնք ստիպու մ են երե-
խա նե րին տու ժել աղքատու թյան պատ ճա ռով՝ 
կրթու թյան բացակայու թյու ն, առող ջա պա հա-
կան ծառայու թյու նների անհասանելիու թյու ն, 
ոչ բավարար ջու ր և սանիտարական հար մա-
րու  թյու ններ և այլն:  

Սակայն կան նաև այլ ոլորտներ, բացի 
նրան ցից, որոնք ակնհայտորեն վերաբերու մ 
են երեխաների հարցերին, և որտեղ, Ձեզ 
համար անսպասելիորեն, կարող են ոտն-
հար վել երեխաների իրավու նքները: Ահա թե 

ինչու  է Երեխայի իրավու նքների գոր ծի քա-
կազմը այդքան կարևոր: Այն մե կ քայլ առաջ 
է անցնու մ անցնու մ է ավանդական երե խա յա-
կենտ րոն ոլորտներից և ծրագրերից (ինչ պի սին 
կրթականն է)՝ ցու յց տալու  համար, թե ինչպես 
կարող է ԵՄ զարգացման հա մա գոր ծակ-
ցու թյու նը խթանել երեխաների իրա        վու նք ների 
իրացու մը իր աշխատանքի յու  րաքանչյու ր 
ոլորտու մ: 

Այսպես, այն դիտարկու մ է, թե ինչպես կա-
րող ենք օգնել պաշտպանել երեխաների իրա-
վու նք ները այնպիսի ոլորտներու մ, ինչպիսիք 
են ենթակառու ցվածքները, կառավարու մը 
կամ բյու ջետային աջակցու թյու նը: 

Գործնական ու ղղորդու մն եր տրա մա-
դրելով այն մասին, թե ինչպես կարող ենք 
մե ր աշխատանքի ողջ ընթացքու մ կենտ րո-
նա նալ երեխաների վրա, այս գոր ծի քա կազ-
մը նպատակ է հետապնդու մ ապա հո վել, որ 
երեխաների իրավու նքները և նա խա ձեռ-
նու թյու նները՝ ու ղղված բոլոր երե խա ների 
բարեկեցու թյու նը խթանելու ն ար դյու  նա վե տո-
րեն ինտեգրված լինեն և իրականացվեն ԵՄ 
զարգացման ծրագրերի ողջ ընթացքու մ: Երե-
խա ների իրավու նքները մի շտ հատու կ տեղ են 
գրավել ԵՄ արտաքին քաղաքականու թյան 
մե ջ, և ԵՄ Երեխայի իրավու նքների վերաբերյալ 
օրակարգի նպատակն է ամրապնդել ԵՄ 
հանձնառու թյու նները՝ խթանելու , պաշտ պա-
նե լու  և իրականացնելու  երեխայի իրա վու նք-
ները ԵՄ համապատասխան քաղա քա կա նու  -
թյու ն ներու մ և գործողու թյու ններու մ: 

Մեր գործընկերների հետ մի ասին, ինչ-
պի սին է Յؤ ՆԻՍԵՖ-ը, մե նք արդեն բազ-
մա թիվ քայլեր ենք ձեռնարկու մ երե խա-
ների կյանքը բարելավելու  համար: Չնա յած 
դրան՝ ես համոզված եմ, որ մե նք կա րող 
ենք ավելին անել ապահովելու  հա մար, որ 
երեխաների իրավու նքները մե ր յու  րա քան-
չյու ր նախաձեռնու թյան կենտ րո նու մ լի-
նեն: Ես հու սով եմ, որ այս գործի քա կազ մը 
կարևոր ռեսու րս կդառնա ԵՄ շտա բե րի և 
պատ վի րա կու  թյու նների մե ր գործ ըն կեր նե-
րի, ինչպես նաև մի ջազգային համա գոր-
ծակ ցու  թյան դաշտի համար՝ ապահովելով 
նրանց կողմի ց իրենց աշխատանքու մ երե-
խա ների իրավու նքների հաշվի առնելը, որ-
պես զի մե նք կարողանանք երաշխավորել մե ր 
աշխատանքի օգտակարու թյու նը նրանց հա-
մար, ովքեր դրա կարիքը ավելի շատ ու նեն: 

Ա նդ րիս Պի ե բա լգս
 Զար գաց ման գոր ծե րով հա նձ նա կա տար, ԵՄ

Ող ջույ նի խո սք ԵՄ զար գաց ման գոր ծե րով հա նձ նա կա տար 
Անդ րիս  Պի ե բա լգ սի կող մի  ց



x

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ



xi

Երեխայի իրավունքների գործիքակազմ. ինտեգրել երեխայի իրավունքները 
զարգացման համագարծակցության մեջ

Ե ր ե խ ա ն ե ր ը 
պետք է մար դա սի-
րա կան զար գաց ման 
կենտ րո նում լի նեն. 
նրանք պետք է լինեն 
մեր գե րա գույն գե րա-
կա յու թյունը, մեր ռե-
սուրս նե րի առա ջին 
նպա տա կա կե տը: 

Երե խա նե րին ուղղված կրթական և 
առող ջա պա հա կան ծառայություններում 
կա տար վող ներ դրումները ամուր հիմքերի 
վրա են կանգ նած: Հասարակության ամե-
նա տու ժած և մե կու սաց ված երեխաներին 
և ըն տա նիք ներին ուղղված կրթական, 
առող ջա պա հա կան և պաշտպանության 
ծառա յու թյունների իրա կա նա ցումը հնա-
րա վորություն է տալիս բոլոր երեխաներին 
լիար ժեք իրագործել իրենց ներուժը և ըստ 
այդմ հանգեցնում է պե տու թյուն ների զար-
գաց մանն ու կա յու նու թյանը: Սակայն սա բա-
վա րար չէ:

Երեխայի իրավունքների մասին կոն-
վենցիան (ԵԻԿ) մեզ հիշեցնում է երե խա-
ների իրավունքների հիմնարար կարևո-
րության մասին: Բոլոր երեխաները պետք 
է հավասար հնարավորություններ ունե-
նան գոյատևելու, զարգանալու և հաս նե լու 
իրենց ներուժի լիակատար իրա կա նաց մանը 
առանց խտրականության և բա ցառ ման: 
Քանի դեռ երեխաները անհավասար հնա-
րավորություններ կունենան իրենց կյանքում, 
նրանց իրավունքները խախտ վում են:   

Մինչ մենք մոտենում ենք ԵԻԿ-ի 25-րդ 
տարեդարձին և անհամբեր սպա սում 
հետ-2015թ. աշխարհին՝ հարմար պահ է 
մտածելու Կոնվենցիայի ար ձա նա գրած հա-
ջո ղու թյունների և դրա մարտա հրա վերների 
մասին: Վերջին 25 տարիների ըն թաց քում 
կարևոր դասերից մեկը հետևյալն է. ոչ մի կա-
ռա վա րություն, գոր ծա կալություն կամ դոնոր 
չի կարող երե խա ների իրավունքների հետ 
կապ ված մարտահրավերներին միայնակ 
ար ձա գանքել: Մինչդեռ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հիմ-
նա կան առաքելությունն է խթանել բոլոր 
երեխաների իրավունքները ամենուրեք և այն 
ամենի մեջ, ինչ մենք անում ենք, միանշանակ 
պարզ է դարձել, որ ընդլայված հա մա գոր-
ծակ ցու թյունը կենսական կարևորություն է 
հանդիսանում երեխաների իրավունքների 
իրականացման համար, և որ երեխաները 

Էնթոնի Լեյք
Գործադիր տնօրեն, 

ՄԱԿ-ի մանկական հիմն ադրամ

Ող ջույ նի խո սք � Կ-Ի մանկական հիմն ադրամի  գոր ծա դիր 
տնօ րեն Էն թո նի Լեյ քի կող մի ց 

կարող են այս գործընթացում կարևոր 
գործընկերներ լինել: 

Հենց այս առումով է, որ ՅՈՒՆԻՍԵՖ և ԵՄ 
հիմնել են երեխաների համար ընդլայնված 
ռազմավարական գործընկերություն՝ մշակելու 
համար այս համապարփակ «Երեխայի իրա-
վունքների գործիքակազմ. Ինտեգրել երեխայի 
իրավունքները զարգացման համա գոր ծակ ցու-
թյան  գործընթացում»-ը:

Մենք գիտենք, որ նույնսիկ երբ որոշումները 
վերաբերում են առևտրին կամ հարկմանը, 
դիվա նագիտությանը կամ պարտքին, գոյու-
թյուն չունի այնպիսի մի ոլորտ, քաղա քա-
կա նություն, օրենք, բյուջե կամ ծրագիր, որը 
երե խա յին չվերաբերի: Սա է պատճառը, որ 
այս գործիքակազմը անցնում է ավանդական 
երեխա յա կենտրոն ոլորտներից այն կողմ: Այն 
ուղղորդումներ է պարունակում այն մասին, 
թե ինչպես երեխաների իրավունքները կարող 
են հաշվի առնվել ազգային բյուջեին վերա բե-
րող որոշումներում կամ ոլորտային ռազմա-
վա րությունների գնահատման ժամանակ: Այն 
գործիքներ է տրամադրում տարբեր ոլորտների 
համար՝ սկսած ենթակառուցվածքներից մինչև 
տրասպորտ և գյուղական գարզացում,  դի-
տար կելու համար, թե ինչպես կարող է դրանց 
աջակցությունը ազդել երե խա նե րի վրա: Այն նաև 
պարունակում է գործ նա կան  խորհուրդներ, թե 
ինչպես զար գաց ման գործընկերները և ազգային 
կառա վա րու թյունները կարող են մեծացնել 
կանանց և երե խա ների տեսակետների կշիռը և 
տեղ տալ դրանց օրենքներում, գործնականում, 
քաղա քա կան ու թյուններում և ծրագրերում և 
այլն:

Միայն այն դեպքում, երբ մենք 
մոտենանք բոլոր երեխաների իրավունքների 
իրականացման ապահովմանը, պետությունները 
կկարողանան մոտենալ իրենց զարգացման, 
բարգավաճման և խաղաղությանն ուղղված 
նպատակների իրականացմանը: Մենք հուսով 
ենք, որ գործիքակազմը օգտակար ռեսուրս 
կլինի ԵՄ մեր գործընկերների և զարգացման 
գործընթացում գտնվող համայնքի հետ մեր 
աշխատանքում՝ ուղղված ԵԻԿ լիարժեք 
իրականացմանը:
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«Ընդլայնված աշխարհի հետ իր 
հարաբերություններում, Միությունը 
պարտավոր է պահպանել և 
խթանել իր արժեքները և շահերը 
և նպաստել իր քաղաքացիների 
պաշտպանությանը: Այն 
պետք է նպաստի Երկիր 
մոլորակում խաղաղության, 
անվտանգության և կայուն 
զարգացման, ժողովուրդների 
միջև համերաշխության և 
փոխադարձ հարգանքի, ազատ և 
արդար առևտրի, աղքատության 
վերացման և մարդու, հատկապես 
երեխայի իրավունքների 
պաշտպանության ապահովմանը»:

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ
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Նպատակը և  խնդիրը  

2008թ.-ից ի վեր Եվրոպական Միությունը (ԵՄ) և անդամ Պետությունները 
հավատարիմ են եղել իրենց արտաքին գործողություններին բոլոր ոլորտներում, 
ներառյալ ԵՄ զարգացման համագործակցության, համապարփակ և ինտեգրված, 
մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցման իրականացմանը: 2009թ.-
ի  Եվրոպական Միության մասին պայմանագիրը (Լիսաբոնի պայմանագիր) 
բացահայտ պարտավորություն է պարունակում պաշտպանել և խթանել 
երեխայի իրավունքները, իսկ 2011թ.-ին ԵՄ Արտաքին քաղաքականության և 
անվտանգության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչը հայտարարել է երեխայի 
իրավունքների խթանումը որպես Միության արտաքին քաղաքականության երեք 
բացահայտ գերակայություններից մեկը:1

Այս երեք հանձնառությունները համահունչ են Երեխայի իրավունքների 
մասին Կոնվենցիայի  (ԵԻԿ) հետ, որը ըստ էության վավերացվել է աշխարհի 
բոլոր պետությունների կողմից: Դրանք նաև ամրապնդում են 15-ամյա 
ընթացիկ գործընկերությունը Եվրոպական Հանձնաժողովի և Միացյալ ազգերի 
կազմակերպության մանկական հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) միջև՝ ուղղված 
ամենախոցելի երեխաների իրավունքների իրականացմանը ամենահիմնական 
ոլորտներում, ինչպիսիք են սնունդը, առողջապահությունը, կրթությունը և ջրի և 
սանիտարահիգիենիկ ծառայությունների հասանելիությունը: Բացի այդ, 2012թ. 
դեկտեմբեր ամսին, Եվրոպական Միության Խորհուրդը ընդունել է մարդու 
իրավունքների և ժողովրդավարության վերաբերյալ ռազմավարական շրջանակ 
և գործողությունների ծրագիր ԵՄ 27 անդամ պետությունների և եվրոպական 
հաստատությունների համար: Այն մի քանի նպատակներ և գործողություններ 
է առաջարկում, որոնք համահունչ են ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գենդերային հարցերի և 
երեխաների պաշտպանությանն ուղղված աշխատանքի հետ, հատկապես այն 
մասով, ինչը վերաբերում է մանկական ամուսնություններին, աղջիկ երեխաների 
սեռական օրգանների խեղմանը, ծնունդների գրանցմանը, անչափահասների 
արդարադատությանը և զինված հակամարտություններից տուժած երեխաներին: 

Երեխաների իրավունքները մարդու իրավունքների մասով ԵՄ և անդամ 
պետությունների կողմից միջազգային և եվրոպական պայմանագրերով 
ստանձնած պարտավորությունների մասն են կազմում: Մինչ իրավունքների 
իրականացման համար այս պայմանագրերով և գործիքներով սահմանվող 
պատասխանատվությունները հիմնականում կառավարությունների վրա են ընկած, 
դոնոր պետությունները կարող են կարևոր դեր խաղալ երեխայի իրավունքների 
արդյունավետ և ժամանակին իրականացման գործում երկկողմ և բազմակողմ 
զարգացման աջակցության ծրագրերի միջոցով: 

Որպես իրենց ռազմավարական համագործակցության մաս, այս «Երեխայի 
իրավունքների գործիքակազմ. ինտեգրել երեխայի իրավունքները զարգացման 
համագործակցության մեջ» փաստաթուղթը մշակվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և ԵՄ կողմից 
ամրապնդելու համար զարգացման գործընկերների, Եվրոպական հանձնաժողովի 
անձնակազմի և այլ զարգացման դերակատարների կարողությունները՝ 
ինտեգրելու երեխայի իրավունքների վրա հիմնված մոտեցումը զարգացման 
ծրագրերի մշակման, բյուջետավորման, քաղաքականությունների մշակման և 
օրենքների  ընդունման գործընթացներում: Գործիքակազմը մեկ քայլ առաջ է 
անցնում ավանդական երեխայակենտրոն ոլորտներից և ծրագրերից անդին 
(ինչպիսիք են կրթությունը և մայրական առողջությունը) ցույց տալու համար, 

Ներածություն
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թե ինչպես զարգացման համագործակցությունը կարող է արդյունավետորեն 
նպաստել երեխայի իրավունքների իրացմանը: Ոլորտային բարեփոխումները 
և զարգացման նախաձեռնությունները այնպիսի ոլորտներում ինչպիսիք են 
ենթակառուցվածքները, կառավարումը և բյուջետավորումը, մեծ ազդեցություն են 
թողնում  երեխայի բարեկեցության և իրավունքների վրա: Սակայն, այս ոլորտները 
ձգտում են դիտարկել երեխայի իրավունքները որպես երկրորդական, իսկ հաճախ 
ընդհանրապես դրանք չեն դիտարկում: Նույնիսկ երեխայակենտրոն ծրագրերում, 
երեխաների շահերը, տեսանկյունները, խոցելիությունները, կարողությունները և 
իրավունքները հաճախ անտեսված են:

Տրամադրելով գործնական ուղղորդում, թե ինչպես որդեգրել երեխայի 
իրավունքների վրա հիմնված, երեխայակենտրոն մոտեցում՝ այս գործիքակազմը 
նպատակ ունի ապահովել, որ երեխաների իրավունքները, ինչպես նաև 
նախաձեռնությունները` ուղղված բոլոր երեխաների բարեկեցության ապահովմանը, 
արդյունավետ կերպով ինտեգրված լինեն և կիրառվեն զարգացման աջակցության 
երկկողմ և բազմակողմ ծրագրերի մեջ:

Թիրախային լսարանը

Այս գործիքակազմը մշակվել է նախ և առաջ զարգացման մասնագետների հա-
մար, ովքեր աշխատում են երկկողմ և բազմակողմ դոնոր կազմակեր պու թյուն նե-
րում (ինչպիսիք են Եվրոպական Միության պատվիրակությունները, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը 
և այլ ՄԱԿ գործակալությունները, Համաշխարհային Բանկը, տարածաշրջանային 
զարգացման բանկերը և այլոք): Նախատեսվում է նաև, որ այն օգտակար կլինի 
կառավարության և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների 
մասնագետների համար այն երկրներում, որոնք զարգացման մարտահրավերների 
առաջ են կանգնած, ինչպես նաև այն փորձագետների համար, ովքեր զբաղվում 
են զարգացման ծրագրերի նախագծմանը և իրականացմանը փորձագիտական 
աջակցության տրամադրմամբ:

Նախատեսված լսարանը ներառում է քաղաքականություն մշակողներին և 
իրականացնողներին, ովքեր երեխաների իրավունքների գծով մասնագետներ չեն, 
սակայն գործնական ուղղորդման կարիք ունեն հետևյալի վերաբերյալ. 
� Ինչպես գործի դնել երեխաների իրավունքների մասով միջազգային հանձնա-

ռությունները զարգացման համագործակցության ծրագրերի տարբեր փուլերի և 
ոլորտների, ինչպես նաև արտաքին գործողությունների շրջանակներում:

� Ինչպես աջակցել գործընկեր կառավարություններին իրականացնել միջազգային 
պայմանագրերով և չափորոշիչներով ստանձնած իրենց հանձնառությունները՝ 
պաշտպանելու, հարգելու և իրականացնելու երեխաների իրավունքները: 

Ինչպես օգտագործել այս գործիքակազմը  

Կան առնվազն երեք նպատակներ, որոնց համար զարգացման դերակատարները 
կարող են օգտագործել այս գործիքակազմը. 
1. Ձեռք բերելու համար երեխայի իրավունքների վերաբերյալ հիմնական 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ
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հասկացությունների և սկզբունքների նկարագիր և իրազեկ լինելու համար 
հետագա ուսումնասիրությունների և տեղեկությունների համար տվյալների և 
ընտրված ռեսուրսների աղբյուրների մասին: 

2. Ավելի լավ հասկանալու համար յուրաքանչյուր դերակատարի 
պարտավորությունները երեխայի իրավունքներին վերաբերող միջազգային 
հանձնառությունների իրականացման գործում, ինչպես նաև ավելի խորությամբ 
հասկանալու համար այն հատուկ ռազմավարությունները և շրջանակները, 
որոնք ապահովում են իրավունքների իրականացումը ազգային օրենքների, 
քաղաքականությունների և բյուջեների միջոցով:

3. Կիրառելու համար հատուկ գործիքները և օրինակները որպես գործնական քայլ 
առ քայլ ուղեցույց՝ ուղղված ծրագրային ռազմավարությունների իրականացմանը, 
որոնք աջակցում են երեխայի իրավունքների հետ կապված խնդիրների 
ինտեգրմանը տարբեր ոլորտներում և զարգացման համագործակցության 
ծրագրերի փուլերում:

Գործիքակազմի տարբեր մոդուլները նախագծված են մեկը մյուսից անկախ 
կիրառվելու համար: Սակայն, խորհուրդ է տրվում նախ ծանոթանալ մոդուլներ 1 և 
2 հետ, քանի որ դրանք սահմանում են հիմնական հասկացությունները և ծրագրերի 
մշակման կարևոր չափանիշները՝ հաջորդող մոդուլների գործիքների կիրառման և 
միջամտությունների իրականացման համար:

Հավելյալ գործառնական նշանակության համար գործիքակազմը ներառում է 
օգտակար ռեսուրսների և այլ գործիքների հղումներ և ուղիղ վեբ հղումներ: Հարկավոր 
է նշել, որ գործիքակազմը նպատակ չունի լինել կարգադրողական կամ հրահանգիչ: 
Ընդհակառակը, այն տրամադրում է առաջարկություններ, որոնք կարող են 
հարմարեցվել և տեղայնացվել ըստ տարբեր համատեքստերի, տարածաշրջանների 
և գերակայությունների: 

Գործիքակազմի բովանդակություն

Գործիքակազմը բաղկացած է հիմնական ոլորտներին վերաբերող ութ 
մոդուլներից, որոնցից յուրաքանչյուրը կազմված է կիրառման համար անհրաժեշտ 
գործիքներից:
ՄՈԴՈՒԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Մոդուլ 1. Երեխայի 
իրավունքները 
զարգացման 
համագոր  ծակ ցու-
թյան գործընթացում. 
ամփոփ նկարագիր

 � Երեխայի 
իրավունքների վե րա-
բեր յալ առանց քա յին 
հարցերի և մի ջազ-
գային իրավական և 
քաղաքական հան-
ձ նա ռու թյուն ների 
նկարագիր

 � Երեխայի իրավունքների 
մասով ազգային հա մա տեքս-
տի վերլուծություն

 � Երեխայակենտրոն ցու ցա-
նիշ ների և տվյալների աղ-
բյուրներ

Ներածություն
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Մոդուլ  2: Երեխաների 
իրավունքները 
ծրագրման և 
ոլորտային քաղաքա -
կանություններում

 � Ներգրավման 
հիմնական 
պահեր և նկա տա-
ռումներ՝ երեխայի 
իրավունքները 
զարգացման համա-
գոր ծակ ցու թյան 
ծրագրերի տար բեր 
ոլորտներում և տար-
բեր փուլերում ինտե-
գրե լու համար

 � Ստուգաթերթ գնահատելու 
համար՝ արդյոք ծրագիրը 
խթա նում է երեխայի իրա-
վունք ները 

 � Տեխնիկական առա ջա-
դրանքներ (ՏԱ)՝ իրա-
գոր ծելիության ուսումնա-
սիրու թյուններում երեխայի 
իրա վունքների խնդիրներին 
արձա գանքելու համար 

 � Ոլորտային ստուգաթերթեր

Մոդուլ 3: Երեխայի 
մասնակցությունը

 � Մեթոդներ՝ աջակ ցե-
լու ազգային կա ռա-
վա րու թյուն նե րին՝ 
երեխայի մաս նակ-
ցու թյան իրավունքի 
ապահովման հարցում

 � Գործնականում 
ապա հո վել երեխայի 
մաս նակ ցու թյունը 
դոնորային ծրա գրե րի 
մշակման գործ ըն թա-
ցում 

 � Կա ղապարներ՝ գնահատելու 
համար երեխայի մաս նակ-
ցության նպատակը և որակը,  
շրջակա միջավայրը 

 � Կաղապար՝ երեխաների մաս-
նակ ցու թյան հետ կապված 
արդյունքները մշտա դիտար-
կելու համար 

Մոդուլ 4: Երեխայի 
իրավունքները 
կառավարման մեջ

 � Իրականացնել 
երե խա յա կենտրոն 
կառավարման բա րե-
փո խումներ

 � Իրականացնել 
երե խա յա կենտրոն 
կա ռա վարման 
գնահատումներ 

 � Երեխայի հանդեպ զգայուն 
կա ռա վար ման գնահատում 

 � Նկատառումների ստուգա-
թերթ օրենս դրական մոդելի 
համար 

 � Հարցեր խորհրդարանին

Մոդուլ 5: Երեխայի 
վրա ազդեցության 
գնահատում 

 � Հաշ վե  տվո ղա կա-
նություն և Երեխայի 
վրա ազդե ցու  թյան 
նախօրոք /ex-ante/ 
գնահատումներ իրա-
կա նաց նելու կարո ղու-
թյուն ներ (ԱԳ)

 � Քայ առ քայլ ուղղոր-
դում՝ երեխայի վրա 
ազդեցության գնա հա-
տում իրա կա նացնելու 
համար 

 � Քաղաքական բարե փո-
խումների ոլորտներ և դրանց 
հնարավոր ազդե ցությունը 
երեխա ների վրա 

 � Մշակել ՏԱ երեխայի վրա 
ազդե ցու թյան գնահատում 
իրակա նաց նող մասնագետի/
թիմի համար 

 � երեխայի վրա ազդեցության 
նախօրոք /ex-ante/ գնա հատ-
ման ժամանակ երեխաների 
հետ խորհրդակ ցությունների 
անցկացում 

 � Տարբերակների գնահատում 
բացա հա յտելու խախտված 
իրա վունքները, տարիքով 
պայ մա նավ որված խոցե լիու-
թյունները, ինչպես նաև գեն-
դե րային և խոցելիության այլ 
սոցիա լական չափորոշիչները 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ
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Մոդուլ 6: Երեխայի 
կարիքներին 
արձագանքող 
բյուջետավորում

 � Երեխայի կարիքներին 
ար ձա գան քող 
բյուջե տա վոր ման 
սահմանում որպես 
հասկացություն և 
առանց քային դիտար-
կումն եր  

 � Բացահայտել գործ-
ընկեր կա ռա վա-
րու թյուն ների հետ 
երե խայի կարիք-
ներին արձագանքող 
բյու ջե տա վոր մա նը 
ներգրավվելու հնարա-
վո րու թյունը 

 � Ստուգել բյուջեներում 
երե խաների խնդիրների 
ներառման աստիճանը 

 � Օգտագործել առկա բյուջեի 
վեր լուծության գործիքները

 � Բացահայտել ծրագրերի 
ցիկլերի յուրա քանչյուր 
փուլում շահագրգիռ կողմերին 
և հնա րա վո րությունները

Մոդուլ 7: Երեխայի 
իրավունքները 
ճգնաժամային 
և ռիսկային 
իրավիճակներում 

 � Կառավարության և 
զար գաց ման գործ-
ընկերների պարտա-
վո րու թյունները՝ 
երեխաների վրա 
բացասական 
իրա վի ճակ ների 
ազդեցությանը 
նա խա պատ րաստ-
վելու, այն կան խե լու, 
մեղմելու և դրան 
արձա գան քե լու մասով 

 � Հատուկ գոր-
ծո ղու թյուններ՝  
երաշ խա վորելու, 
որ նա խա պատ-
րաստ վա ծու թյունը,  
արտա կարգ իրա-
վիճակներին արձա-
գան քու մը և երկարա-
ժամ կետ զար գաց ման 
ջանքերը կնպաս տեն 
դիմա կա յունության 
ձևավորմանը և 
երեխայի իրա-
վունքների խթանմանը

 � Բացահայտել ճգնաժամին 
արձագանքման կա րո-
ղությունները և կարիքները

 � Ուղղորդում՝ ինտեգրելու 
համար երեխայի իրավունք-
ները աղետների ռիսկի նվա-
զեց ման (ԱՌՆ) ծրագրերի մեջ

 � Ուղղորդում դիմա կա յու-
նության վրա հիմնված 
համատեքս տա յին վերլու ծու-
թյան համար

 � Հիմնական միջ գե րա-
տեսչական գնահատման 
գործիքներ և շրջա նակ ներ

Մոդուլ 8: 
Աշխատել երեխայի 
իրավուքների մասով 
քաղաքացիական 
հասարակության հետ

 � Ներգրավման 
պահերը և առաջար-
կու թյուն ներ 
երեխաների իրա-
վունք ների հարցերում 
քաղա քա ցիական 
հասա րա կության 
կազմա կեր պու-
թյունների իմաս տալից 
ներգրավման հա մար

 � Նպաստավոր իրավիճակի 
արագ գնահատում 

 � Երեխայի իրավունքների վիա 
հիմնված ՔՀԿ-ների քար տե-
զա գրում  

 � Գնա հատել ՔՀԿ-ների կա րո-
ղու թյունները  

 � Գնահատել ՔԿՀ-ների ամբող-
ջա կա նությունն և հիմնական 
արժեք նե րը

Ներածություն



6

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության գծով 

բարձրագույն ներկայացուցիչ, «Մարդու իրավունքները և ժողովրդավարությունը ԵՄ 
արտաքին գործողությունների կենտրոնում. դեպի  ավելի արդյունավետ մոտեցում», 
համատեղ հաղորդագրություն Եվրոպական խորհրդարանին և Խորհրդին, Բրյուսել,  
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