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Երեխաների պաշտպանությունը կորոնավիրուսի 

համավարակի պայմաններում 

Տեխնիկական հուշաթերթ (տարբերակ 1)1 
 

 

Ներածություն 
 

ՔՈՎԻԴ-19-ի նման վարակիչ հիվանդությունները կարող են խաթարել այն միջավայրը, 

որտեղ երեխաները մեծանում ու զարգանում են: Ընտանիքների, ընկերության, առօրյա 

գործունեության և ընդհանուր համայնքի խաթարումները կարող են բացասական 

հետևանքներ ունենալ երեխաների բարօրության, զարգացման և պաշտպանության 

առումով: Բացի այդ, ՔՈՎԻԴ-19-ի տարածումը կանխելուն և վերահսկելուն ուղղված 

միջոցառումները կարող են երեխաներին պաշտպանության հետ կապված ռիսկերի 

ենթարկել: Տներում, հաստատություններում և սահմանված գոտիներում կարանտինային 

և մեկուսացման միջոցները կարող են բացասաբար անդրադառնալ երեխաների և նրանց 

ընտանիքների վրա:2 

 

Սույն սեղմագրի նպատակն է՝ աջակցել երեխայի պաշտպանության ոլորտի 

աշխատողներին, որպեսզի վերջիններս ՔՈՎԻԴ-19-ի համավարակի ժամանակներում 

ավելի լավ արձագանքեն երեխայի պաշտպանության հետ կապված ռիսկերին: Առաջին 

մասում ներկայացված են երեխայի պաշտպանության հետ կապված այն ռիսկերը, որ 

ՔՈՎԻԴ-19-ը կարող է պատճառել երեխաներին: Երկրորդ մասում ներկայացված են 

ծրագրային տարբերակներ՝ «Մարդասիրական գործունեության ընթացքում երեխաների 

պաշտպանության նվազագույն ստանդարտներ 2019» (2019 Minimum Standards for Child 

Protection in Humanitarian Action - CPMS) և Ուղեցույց. «Երեխաների պաշտպանությունը 

վարակիչ հիվանդությունների բռնկումների ժամանակ» (Guidance Note: Protection of 

Children During Infectious Disease Outbreaks) փաստաթղթերին համապատասխան: 
 
 

1. Երեխայի պաշտպանությունը կորոնավիրուսի համատեքստում 
 

ՔՈՎԻԴ-19-ը կարող է արագ փոփոխել երեխաների կենսագործունեության միջավայրը: 

Կարանտինային այնպիսի միջոցառումները, ինչպիսիք են դպրոցների փակումը և 

տեղաշարժի սահմանափակումները, խաթարում են երեխաների առօրյա կյանքը և 

սոցիալական աջակցությունը, որ նրանք ստանում են՝ միաժամանակ սթրեսի նոր 

աղբյուրներ պատճառելով ծնողներին ու խնամողներին, ովքեր կարող են հարկադրված 

լինել՝ որոնել երեխայի խնամքի նոր տարբերակներ կամ հրաժարվել աշխատելու 

հնարավորությունից: ՔՈՎԻԴ-19-ով պայմանավորված պիտակավորումը և 

խտրականությունը կարող են երեխաներին առավել խոցելի դարձնել բռնության և 

 

1 Առաջարկվող անվանումը՝ մեջբերումներ անելու դեպքում. The Alliance for Child Protection in Humanitarian 

Action, Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic, Version 1, March 2019 

(Մարդասիրական գործունեության ընթացքում երեխաների պաշտպանության ալյանս. Տեխնիկական 

հուշաթերթ. Երեխաների պաշտպանությունը կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում, տարբերակ 1, 

2019թ. մարտ). 
2 Կարանտինների վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվության համար տես հետևյալ փաստաթղթի (անգլերեն 

տարբերակի) 14-15-րդ էջերը. Guidance Note: Protection of Children during Infectious Disease Outbreaks (Ուղեցույց. 

Երեխաների պաշտպանությունը վարակիչ հիվանդությունների բռնկումների ժամանակ). 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch001
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch001
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cp_during_ido_guide_0.pdf?file=1&type=node&id=30184
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cp_during_ido_guide_0.pdf?file=1&type=node&id=30184
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13328/pdf/protection_of_children_during_infectious_disease_outbreak_guidance_note.pdf
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հոգեսոցիալական սթրեսի հանդեպ: Եթե հիվանդության հսկողության միջոցներ 

կիրառելիս հաշվի չեն առնվում կանանց և աղջիկների գենդերային 

առանձնահատկություններով պայմանավորված կարիքներն ու խոցելիությունը, ապա այդ 

հանգամանքը ևս կարող է նրանց պարագայում ավելացնել պաշտպանության հետ 

կապված ռիսկերը և հանգեցնել դրանց դիմակայելու բացասական դրսևորումների: 

Հատկապես ռիսկային են այն երեխաներն ու ընտանիքները, որոնք արդեն իսկ խոցելի են 

սոցիալ-տնտեսական զրկվածության բերումով, կամ որոնք ապրում են բազմամարդ 

պայմաններում: 
 
 

1.1. ՔՈՎԻԴ-19-ի սոցիալ-միջավայրային ներգործությունը 
 

Երեխա - երեխայի նկատմամբ 

չարաշահման, անտեսման, 

բռնության, շահագործման, 

հոգեբանական սթրեսի 

հավելյալ ռիսկ և բացասական 

ներգործություն զարգացման 

վրա: 

 

Ընտանիք - ընտանիքի 

բաժանում, սոցիալական 

աջակցության նվազ 

հասանելիություն, խնամողի 

սթրեսային դրություն, 

բռնության և ընտանեկան 

չարաշահման հավելյալ ռիսկ: 

Կենսապահովման 

խաթարում, տուժած 

ընտանեկան կապեր և փոխօգնություն, վախ վարակից: 

 

Համայնք - վստահության թուլացում. մրցակցություն սուղ միջոցների համար. 

աջակցության համայնքային ծառայությունների, կրթության և խաղահրապարակների 

սահմանափակ հասանելիություն: 

 

Հասարակություն - Սոցիալական կապիտալի քայքայում. տարրական ծառայությունների 

տրամադրման խափանում կամ դրանց նվազ հասանելիություն: 

 

Սոցիալմշակութային նորմեր - որոշ խմբերի, այդ թվում էթնիկ, պիտակավորում: 

 
 

1.2. Երեխայի պաշտպանության հետ կապված ռիսկեր 
 

Երեխայի պաշտպանության հետ կապված՝ ստորև թվարկված ռիսկերից մի քանիսը 

նկատվում են ՔՈՎԻԴ-19-ի ներկայիս համավարակի պայմաններում, իսկ որոշները 

հավանական ռիսկեր են, որ նկատվել են նախկինում վարակիչ հիվանդությունների 

բռնկումների ժամանակ: 
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ՔՈՎԻԴ-19-ի վերահսկման հարակից 

միջոցառումների ռիսկայնությունը 
Ռիսկի դրդապատճառները 

Երեխայի պաշտպանության հետ կապված ռիսկ.  

ֆիզիկական և հուզական բնույթի վատ վերաբերմունք 

• Երեխաների նվազ հսկողություն և 

երեխաների անտեսում 

• Երեխայի չարաշահման և 

ընտանեկան, ներանձնային բռնության 

դեպքերի աճ 

• Երեխաների թունավորման դեպքերի և 

այլ վտանգների ու ռիսկերի աճ 

• Երեխայի պաշտպանության 

ծառայությունների 

ծանրաբեռնվածություն կամ դրանց 

նվազ հասանելիություն 

• Երեխայի խնամքի ծառայությունների, 

դպրոցների փակում, խնամողների 

աշխատանքային պարտականություններ, 

հիվանդություն, խնամողների կարանտին, 

մեկուսացում 

• Խնամողների և համայնքի անդամների 

շրջանում հոգեսոցիալական սթրեսի աճ 

• Թունավոր ախտահանիչների և ալկոհոլի 

հասանելիություն և սխալ գործածություն 

• Պատահարների մասին հայտնելու 

հավելյալ խոչընդոտներ 

Երեխայի պաշտպանության հետ կապված ռիսկ. գենդերային բռնություն 

• Երեխաների սեռական շահագործման 

հավելյալ ռիսկ, ներառյալ՝ օգնության 

դիմաց սեռական ծառայություն 

մատուցելու պահանջ, երեխաների 

սեռական շահագործում 

շահադիտական դրդումներով և 

հարկադիր վաղ ամուսնություն 

• Երեխայի պաշտպանության, 

գենդերային բռնության հետ կապված 

ծառայությունների 

ծանրաբեռնվածություն կամ նվազ 

հասանելիություն 

• Երեխաների ներընտանեկան 

պաշտպանության թուլացում 

• Տնային տնտեսության եկամտի կամ 

համայնքին դրսից պարագաների 

մատակարարման և ծառայությունների 

տրամադրման նվազում 

• Աղջիկների՝ գենդերով պայմանավորված 

կենցաղային պարտականություններ, 

օրինակ՝ ընտանիքի անդամների խնամք և 

ամենօրյա կենցաղային գործեր 

• Պատահարների մասին հայտնելու, 

բուժօգնություն կամ այլ աջակցություն 

ստանալու հետ կապված հավելյալ 

խոչընդոտներ 

Երեխայի պաշտպանության հետ կապված ռիսկ.  

հոգեկան առողջություն և հոգեսոցիալական սթրես 

• Երեխաներին պատճառվող սթրես՝ 

պայմանավորված սիրելի մեկի մահով, 

հիվանդությամբ կամ նրանից 

բաժանվելով, կամ հիվանդանալու 

վախով 

• Հոգեկան առողջության առկա խնդրի 

վատթարացում 

• Հոգեկան առողջության և 

հոգեսոցիալական աջակցության 

ծառայությունների 

ծանրաբեռնվածություն կամ նվազ 

հասանելիություն 

• Հավելյալ սթրես՝ կապված բուժական 

բաժանմունքներում կամ տանը 

մեկուսացված լինելու պատճառով 

• Հոգեկան առողջության հետ կապված 

խնդիր ունեցող երեխաները և ծնողները, 

խնամողները կարող են հնարավորություն 

չունենալ՝ ստանալու սովորական 

աջակցությունը կամ բուժումը 

• Կարանտինային միջոցառումները կարող 

են համայնքում, հատկապես երեխաների 

շրջանում խուճապի պատճառ դառնալ, 

եթե նրանք չեն հասկանում, թե ինչ է տեղի 

ունենում 
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Երեխայի պաշտպանության հետ կապված ռիսկ. մանկական աշխատուժ 

• Վնասակար կամ շահագործող բնույթի 

աշխատանքներում երեխաների 

ներգրավվածության աճ 

• Տնային տնտեսության եկամտի կորուստ 

կամ կրճատում 

• Աշխատելու հնարավորություն, ակնկալիք՝ 

դպրոցների փակվելու պատճառով 

Երեխայի պաշտպանության հետ կապված ռիսկ.  

առանց ուղեկցության և ծնողներից, խնամակալներից բաժանված երեխաներ 

• Երեխայի բաժանում 

ծնողներից/խնամակալներից 

• Առանց ուղեկցության մնալը, երեխայի 

կողմից ղեկավարվող տնային 

տնտեսությունները 

• Հաստատություններում տեղավորում 

• Հիվանդության պատճառով 

ծնողների/խնամողների կորուստ 

• Խնամողի (խնամողների) մեկուսացում 

երեխայից (երեխաներից) / կարանտին 

• Ծնողների կողմից երեխաների ուղարկում 

չախտահարված վայրում ապրող այլ 

ընտանիք 

Երեխայի պաշտպանության հետ կապված ռիսկ. սոցիալական զրկվածություն 

• Վարակված անձանց կամ 

վարակվածության կասկածով 

անձանց, խմբերի պիտակավորում 

• Փողոցում ապրող, աշխատող և 

ռիսկային խմբի այլ երեխաներին 

սպառնացող ռիսկի աճ, աջակցության 

նվազում 

• Օրենքի հետ խնդիրներ ունեցող, այդ 

թվում՝ ազատությունից զրկված 

երեխաներին սպառացող ռիսկի աճ, 

աջակցության նվազում 

• Վարակվածության կասկածով անձանց, 

խմբերի նկատմամբ սոցիալական և 

ռասայական խտրականություն 

• Անհամաչափ ազդեցություն առավել 

չքավոր և մարգինալ խմբերի վրա 

• Խոցելի երեխաների և ընտանիքների 

համար նախատեսված ծառայությունների 

փակում, անհասանելիություն 

• Կարանտինի պատճառով ծննդյան 

գրանցման գործընթացի խաթարում 

 
 

2. Արձագանք երեխայի պաշտպանության խնդիրներին 
 

Կառավարության հետ քարոզչական աշխատանքը, այլ ոլորտների հետ 

համագործակցությունը և երեխայի պաշտպանության ոլորտում ծրագրերի կազմումը 

ՔՈՎԻԴ-19-ին հակազդեցության առաջնահերթություններից են: 

 
 

2.1. Տարբեր ոլորտների և կառավարությունների հետ աշխատանքը 
 

Ինչպես նշված է  «Մարդասիրական գործունեության ընթացքում երեխաների 

պաշտպանության նվազագույն ստանդարտներ» (CPMS) փաստաթղթում, «վարակիչ 

հիվանդությունների բռնկումները կանխելու և դրանց արձագանքելու համար հարկավոր է 

գործունեության սերտ համակարգում և համագործակցություն տարբեր ոլորտների միջև»: 

Բազմաոլորտ արձագանքը (ա) ապահովում է, որ բոլոր երեխաների ու նրանց 

խնամողների կարիքներին համակողմանի անդրադարձ կատարվի, և (բ) ավելի 

արդյունավետ է երեխաների համար: Երեխայի պաշտպանության ոլորտի 

դերակատարները պետք է նաև դիտարկեն կրոնական և ավանդական առաջնորդների հետ 

գործակցելու հնարավորությունը:  

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch002_013_009
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch002_013_009
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Բազմաոլորտ միջամտություններ պլանավորելիս հարկավոր է առաջնահերթ համարել. 

• Երեխաների վերաբերյալ շարունակական միջամտություն պահանջող գործերի 

արձանագրման և ուղղորդման ստանդարտ ընթացակարգերը. 

• Ընտանիքի բաժանման և երեխայի պաշտպանության այլ ռիսկերի կանխարգելման, 

նվազեցման հստակ արձանագրությունները. 

• Հիվանդությամբ պայմանավորված հնարավոր պիտակավորման և սոցիալական 

զրկվածության նվազեցումը. 

• Բռնկման պատճառով երեխաներին բնորոշ ռիսկերի և խոցելիության վերաբերյալ 

հստակ, համակարգված և երեխայանպաստ համայնքային ուղերձները: 

 

Կառավարության հետ աշխատելիս երեխայի պաշտպանության ոլորտի աշխատողները 

պետք է քարոզչական աշխատանք տանեն՝ ապահովելու համար, որ ՔՈՎԻԴ-19-ին 

արձագանքելու միջոցառումները իրականացվեն միջազգային ստանդարտներին և ԱՀԿ 

խորհրդատվությանը համապատասխան և հիմնված լինեն մարդու իրավունքների վրա, 

լինեն ոչ խտրական և համարժեք: 
 

Ստորև թվարկված են երեխաների խնդիրների նկատմամբ զգայուն արձագանք 

ապահովելու հարցում միջոլորտային գործունեության և կառավարության հետ 

աշխատանքի առաջնահերթությունները: 
 

Առողջապահություն (CPMS թիվ 24 ստանդարտ) 

• Քարոզչական աշխատանք տանել երեխաների և նրանց ընտանիքների համար 

առողջապահական ծառայությունները անվճար դարձնելու ուղղությամբ (եթե այդ 

ծառայությունները բոլորի համար անվճար չեն). 

• Համագործակցել՝ երեխաների պաշտպանության հետ կապված մտահոգությունները 

առողջապահության ոլորտի գնահատման և մոնիթորինգի գործիքներում արտացոլելու 

գործում. 

• Մշակել երեխաների վերաբերյալ գործերը արձանագրելու և նրանց դեպի երեխաների 

պաշտպանության և առողջապահական ծառայություններ ուղղորդելու ընդհանուր 

ստանդարտ գործընթացներ՝ ապահովելու համար, որ առանձնանալու դեպքում 

երեխաներն ստանան ապահով, պատշաճ և ընտանիքահեն խնամք. 

• Քարոզչական գործունեություն իրականացնել հանուն երեխաների ընդունման և 

դուրսգրման հստակ և երեխայանպաստ ընթացակարգերի՝ ընտանիքի միասնությունը 

և բաժանման ռիսկը նվազեցնելու խթանելու համար. 

• Խթանել ապահով և կանոնավոր հաղորդակցությունը ժամանակավորապես 

բաժանված երեխաների և ծնողների/խնամողների միջև. 

• Համագործակցել՝ ապահովելու համար երեխայանպաստ առողջապահական 

հաստատությունների առկայությունը, առողջապահական խնամքի 

հասանելիությունը, այդ թվում՝ առողջապահական անձնակազմի համար 

նախատեսված ուղեցույցի առկայությունը՝ բուժման և կարանտինի մեջ գտնվելիս 

երեխաների հոգեսոցիալական աջակցությանն ուղղված հաղորդակցության և հատուկ 

միջոցառումների վերաբերյալ. 

• Աջակցել առողջապահական համակարգի աշխատողների համար երեխաների 

ապահովության թեմայով վերապատասումներին (մասնավորապես, այն դեպքերում, 

երբ երեխաները բաժանված են իրենց ընտանիքներից կամ խնամողներից). 

• Առողջապահական հաստատություններում ներդնել բողոքների և կարծիքների 

ներկայացման ապահով, երեխայանպաստ մեխանիզմներ. 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_005
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_007
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• Ամրապնդել բռնաբարության դեպքերի կլինիկական վարման (CMR) կարողությունները 

և ապահովել CMR նվազագույն պարագաների առկայությունը հիմնական 

հաստատություններում՝ սեռական բռնության դեպքերին հավուր պատշաճի 

արձագանքելու նպատակով. 

• Համագործակցել հոգեկան առողջության և հոգեսոցիալական աջակցության (MHPSS) 

հետ կապված խնամքի և ՔՈՎԻԴ-19-ից տուժած երեխաների և խնամողների 

վերաբերյալ ուղերձներ մշակելու շուրջ. 

• Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների պլաններում նախատեսել ՔՈՎԻԴ-

19-ի բռնկման ժամանակ երեխաներին պաշտպանելու միջոցառումներ. 

• Ապահովել տեղեկատվական, կրթական և հաղորդակցության (IEC) նյութերի, 

ներառյալ՝ առկա ծառայությունների մասին տեղեկատվության հրատարակումը և 

հրապարակումը՝ նվազագույն տեքստով և երեխաների համար մատչելի 

տարբերակներով: 
 

Ջուր, սանիտարական պայմաններ և հիգիենա (CPMS թիվ 26 ստանդարտ) 

• Համագործակցել՝ ապահովելու համար ձեռքերի լվացման՝ երեխաներին հարմար 

կետերի առկայությունը առողջապահական հաստատություններում, դպրոցներում, 

երեխայի խնամքի կենտրոններում, այլընտրանքային խնամքի կենտրոններում և այլ 

վայրերում, ուր երեխաները կարող են այցելել. 

• Համագործակցել՝ ապահովելու համար բռնկումից առաջ և հետո հիգիենայի խթանման՝ 

երեխաներին հարմար միջոցառումները, ներառյալ՝ երեխաներին, ծնողներին, 

խնամողներին և ուսուցիչներին ուղղված պաստառների և տեղեկատվական նյութերի 

մշակումը. 

• Համագործակցել անվտանգության ստուգումներ իրականացնողների հետ՝ ջրի և 

սանիտարահիգիենիկ կետերի անվտանգության հետ կապված հարցերում: 
 
 

Սնուցում (CPMS թիվ 25 ստանդարտ) 

• Ապահովել, որ կարանտինի, ինքնամեկուսացման մեջ կամ առողջապահական 

հաստատություններում գտնվող երեխաներն ու ընտանիքները կարողանան օգտվեն 

սնուցման հետ կապված աջակցությունից. 

• Համագործակցել անվտանգության ստուգումներ իրականացնողների հետ՝ սնուցման 

կենտրոններում անվտանգության հետ կապված ցանկացած կարիք բավարարելու 

նպատակով: 
 
 

Կրթություն (CPMS թիվ 23 ստանդարտ, Արտակարգ իրավիճակներում կրթության 

միջգերատեսչական ցանցի (INEE) ռեսուրսների ցանկ) 

• Նվազեցնել ուսումնական գործընթացի ընդհատման ազդեցությունը՝ գործի դնելով 

երեխաներին հարմար հեռավար կրթության մեթոդներ, ինչպիսիք են 

հեռուստատեսային, ռադիո կամ առցանց ուսուցումը. 

• Քարոզչական գործունեություն իրականացնել կառավարության և մասնավոր 

գործատուների շրջանում՝ այն ծնողներին և խնամողներին ճկուն աշխատանքային 

կարգավորումներ առաջարկելու հարցով, ովքեր կարող են զրկված լինել երեխայի 

խնամքի ծառայություններից, որպեսզի նրանք կարողանան շարունակել իրենց 

երեխայի խնամքն ու կրթությունը. 

• Աշխատել դպրոցների հետ՝ ապահովելու համար, որ պաշտպանության և 

ապահովության վերաբերյալ ուղերձները ծնողներին և երեխաներին հասցվեն 

խուճապն ու սթրեսը սահմանափակող եղանակով, և վերահաստատեն 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_007
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_006
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_004
https://inee.org/covid-19/resources
https://inee.org/covid-19/resources
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
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առողջապահական ուղերձների հավաստիությունը և կխրախուսեն դրանց հետևելու 

գործելակերպը. 

• Ուսուցիչներին և դպրոցական այլ անձնակազմին ուսուցանել սթրեսի նախանշանների 

մասին, որը նրանց թույլ կտա ի հայտ բերել և ուղղորդել այն երեխաներին, ովքեր 

կարող են երեխայի պաշտպանության հետ կապված կարիքներ ունենալ. 

• Ապահովել, որ ուսուցիչներն ու կամավորները տիրապետեն անհրաժեշտ 

գիտելիքների ու հմտությունների՝ գենդերային բռնության հետ կապված ռիսկերի 

մեղմման, սեռական շահագործման և չարաշահման կանխարգելման (PSEA), 

երեխաների ապահովության, ինչպես նաև ապահով ուղղորդման միջոցների 

վերաբերյալ. 

• Աջակցել դպրոցներում և կրթական այլ հաստատություններում երեխաներին հարմար 

բողոքների և կարծիքների ներկայացման մեխանիզմների մշակմանն ու գործարկմանը. 

• Մշակել և դպրոցներում տարածել կամ ցուցադրել ուղերձներ երեխայի 

պաշտպանության և առկա ծառայությունների, այդ թվում՝ դեպքի վարման և 

ընտանիքների որոնման և վերամիավորման ծառայությունների մասին. 

• Գործակցել կրթության ոլորտի դերակատարների հետ՝ հաղթահարելով դպրոցներում 

պիտակավորման և սոցիալական մեկուսացման դեպքերը: 
 
 

2.2. Երեխայի պաշտպանության ոլորտի ծրագրեր 
 

Ի՞նչ գործողություններով պետք է համալրվեն Մարդասիրական գործունեության 

ընթացքում երեխաների պաշտպանության նվազագույն ստանդարտներով և «Երեխաների 

պաշտպանությունը վարակիչ հիվանդությունների բռնկումների ժամանակ» ուղեցույցով 

նախատեսված գործողությունները՝ երեխաներին ՔՈՎԻԴ-19-ի համավարակի ժամանակ 

երեխաներին պաշտպանելու համար: Ի լրումն ռիսկերը մեղմելուն ուղղված 

գործողությունների, մենք պետք է հենվենք համայնքների, ընտանիքների, խնամողների և 

երեխաների ուժեղ կողմերի և դիմակայելու դրական մեխանիզմների վրա: 
 

Երեխայի պաշտպանության ոլորտի առաջնահերթ գործողությունները 

Նախապատրաստական 

գործողություններ 
Արձագանքման գործողություններ 

Երեխաների պաշտպանության ռազմավարություն. երեխաների բարօրությանն ուղղված 

անհատական և խմբային գործողություններ (CPMS թիվ 10 և 15 ստանդարտներ) 

• Այլոց հետ խորհրդակցությամբ որոշել 

երեխաների համար հոգեկան 

առողջության և հոգեսոցիալական 

աջակցության (MHPSS) և կրթական 

այլընտրանքային գործողությունները 

• Միջամտություններ մշակելիս 

խորհրդակցել երեխաների ու 

դեռահասների, ներառյալ՝ աղջիկների 

հետ 

• Առողջապահության, կրթության, երեխաների 

խնամքի և MHPSS ծառայություններին 

վերապատրաստել երեխաների 

պաշտպանության հարցերում ՔՈՎԻԴ-19-ի 

ռիսկերի թեմաներով 

• Որոշել երեխաներին, հատկապես՝ 

կարանտինի ներքո գտնվողներին 

հոգեսոցիալական աջակցություն 

ցուցաբերելու ռազմավարությունները 

• Իրականացնել իրազեկման բարձրացման 

հեռավար, տարիքային և գենդերային առումով 

պատշաճ միջոցառումներ 

• Հարմարեցնել ուղղորդման առկա ուղիները 

https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch005_005
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Երեխաների պաշտպանության ռազմավարություն. ընտանեկան և խնամքի միջավայրերի 

ամրապնդումը (CPMS թիվ 16 ստանդարտ) 

• Գործակցել երեխաների, խնամողների 

և շահագրգիռ այլ կողմերի հետ՝ 

ընկալելու համար մշակութային այն 

համոզմունքները, որոնք կարող են 

հիվանդության բռնկման 

ժամանակներում պաշտպանել կամ 

վտանգել երեխաներին 

• Վեր հանել իրազեկության 

բարձրացման հնարավորությունները՝ 

ծնող-երեխա հարաբերությունների 

կարևորությունն ընդգծելու համար 

• Իշխանության համապատասխան 

մարմինների հետ մշակել 

միջգերատեսչական պլան՝ խոցելի 

երեխաների խնամքն ամրապնդելու 

համար 

• Թիրախային աջակցություն ցուցաբերել 

միջանկյալ խնամքի կենտրոններին և 

ընտանիքներին, ներառյալ՝ երեխայի կողմից 

ղեկավարվող տնային տնտեսություններին և 

խնամատար ընտանիքներին՝ երեխաներին 

հուզական աջակցություն ցուցաբերելու և 

պատշաճ ինքնախնամքի գործում 

ներգրավելու նպատակով 

• Ֆինանսական և նյութական օժանդակություն 

(կանխիկ կամ ոչ պարենային պարագաներ) 

ցուցաբերել այն ընտանիքներին, որոնց 

եկամտային հնարավորությունները տուժել են 

• Խրախուսել ֆիզիկապես առանձնացված 

երեխաների և ընտանիքների միջև առօրյա 

ապահով շփումները և ստեղծել նման 

ապահով հնարավորություններ 

• Գործակցել ոլորտային այլ դերակատարների, 

ներառյալ կառավարությունների հետ՝ 

ընտանիքից երեխայի բաժանումը կանխելու 

մեխանիզմներ ներդնելու գործում 

Երեխաների պաշտպանության ռազմավարություն.  

համայնքային մակարդակի մոտեցումներ (CPMS թիվ 17 ստանդարտ) 

• Պարզել, թե համայնքները ինչ դեր 

կարող են կատարել երեխաների և 

ընտանիքի պաշտպանության մասին 

իրազեկությունը բարձրացնելու 

հարցում 

• Գործակցել համայնքների հետ՝ 

որոշելով խոցելի խմբերի (օրինակ՝ 

փախստականների, այլընտրանքային 

խնամքի ներքո գտնվող, 

պիտակավորման և սոցիալական 

մեկուսացման ռիսկի ենթակա 

երեխաների) խնդիրները կանխելու և 

նրանց պաշտպանելու 

ռազմավարությունները 

• Գործակցել համայնքի անդամների հետ՝ 

ՔՈՎԻԴ-19-ի, դրա հետ կապված ռիսկերի և 

ուղղորդման ուղիների վերաբերյալ 

երեխաներին հարմարեցված ուղերձներ 

մշակելու հարցում 

• Սահմանել համայնքների հետ հեռավար 

հաղորդակցության ճկուն 

ռազմավարություններ 

• Համայնքների հետ միասին իրականացնել 

պիտակավորումը վերացնելուն, 

դիմակայունության ապահով մեխանիզմները 

խթանելուն և տուժած բնակչությանը 

աջակցելուն ուղղված գործողություններ 

• Գործակցել ավանդական և կրոնական 

առաջնորդների հետ՝ անհրաժեշտության 

դեպքում ավանդական սովորույթները 

(օրինակ՝ ողջագուրվելու, 

հուղարկավորության և հոգեհանգստյան և այլ 

ծեսերը) վերանայելու նպատակով 

Երեխաների պաշտպանության ռազմավարություն.  

դեպքի վարում (CPMS թիվ 18 ստանդարտ) 

• ՔՈՎԻԴ-19-ի վերաբերյալ • Առողջապահության ոլորտի և այլոց հետ 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_004
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_005
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_006
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վերապատրաստում և աջակցություն 

տրամադրել դեպք վարողներին և 

գործող օգնության 

հեռախոսահամարներին, այդ թվում՝ 

տարրական փաստերի և 

հորինվածքների, երեխայի 

պաշտպանության հետ կապված 

մտահոգությունների և աջակցող 

ծառայությունների առնչությամբ  

• Գործակցել առողջապահության 

ոլորտի աշխատողների հետ՝ 

մարգինալ և դժվար հասանելի 

վայրերում ապրող երեխաների 

ներառման ռազմավարություն 

մշակելու նպատակով 

• Դեպք վարողների համար սահմանել 

ռիսկերը մեղմելու միջոցառումներ, 

ինչպես նաև տնայցերի 

անհնարինության դեպքում դեպքի 

վարումը շարունակելու 

այլընտրանքային ուղիներ 

• Խթանել ուղղորդման և 

մասնագիտացված այլ 

ծառայությունները, ներառյալ՝ 

գենդերային բռնության հարցերով 

զբաղվող ծառայությունները 

վերանայել ստանդարտ գործառնական 

ընթացակարգերը՝ ռիսկի ենթակա 

երեխաների ապահով հայտնաբերումն ու 

ուղղորդումը ապահովելու նպատակով (կամ 

մշակել նման ընթացակարգեր) 

• Ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք կապահովեն, 

որ տեղաշարժի սահմանափակումների 

ենթարկված համայնքներում շարունակվի 

բռնության ենթարկվող երեխաների համար 

երեխայանպաստ, համակողմանի խնամքի 

ծառայությունների գործունեությունը 

• Հայտնաբերել այն երեխաներին, որոնց 

զրկվածությունը նրանց ավելի խոցելի է 

դարձնում (այսինքն՝ առանց ընտանեկան 

խնամքի մնացած երեխաները, փախստական 

երեխաները, ներքին տեղահանվածները, 

փախստականները կամ քաղաքացիություն 

չունեցողները, փողոցում ապրող և/կամ 

աշխատող երեխաները, հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաները և այլն) 

Երեխաների պաշտպանության ռազմավարություն.  

այլընտրանքային խնամք (CPMS թիվ 19 ստանդարտ) 

• Ընտրել, վերապատրաստել և 

հրահանգավորել առողջապահության 

ոլորտի տեղացի մասնագետների՝ 

ընտանիքի բաժանումը կանխելու և 

առանց ուղեկցության և ընտանիքից 

բաժանված երեխաներին (UASC) 

հայտնաբերելու և ուղղորդելու 

թեմայով 

• Ընտրել և վերապատրաստել տարբեր 

համայնքներում ապրող անձանց, 

ովքեր կարող են ՔՈՎԻԴ-19-ի 

ժամանակ լավագույնս հոգ տանել 

UASC երեխաների մասին 

• Համակարգերին օժտել բաժանումը 

կանխելու, ընտանիքի որոնման և 

վերամիավորման գործերում 

ներգրավվելու, ինչպես նաև UASC 

երեխաներին ընտանիքահեն խնամք 

տրամադրելու կարողություններով 

• Ստեղծել խնամքի ապահով, ընտանիքահեն 

այլընտրանքային տարբերակներ 

(նախընտրելի է՝ մերձավոր ազգականների 

ընտանիքներում) 

• Ապահովել, որ խնամողներից զրկված 

երեխաները վերջիններիս հետ շփվելու 

կանոնավոր հնարավորություններ ունենան 

• Խուսափել այնպիսի տեղեկատվության 

տարածումից, որը կարող է պատահաբար 

խրախուսել ընտանիքներին՝ անտեսել կամ 

լքել իրենց երեխաներին 

• Գործակցել իշխանության համապատասխան 

մարմինների հետ՝ տևական բաժանումը 

կանխելու և վերամիավորումը խթանելու 

դեպքերի գրանցման համակարգ ստեղծելու 

գործում 

 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_007
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3. Նյութեր 
 

Երեխայի պաշտպանության նյութերի ժողովածու՝ ՔՈՎԻԴ-19-ին արձագանքելու 

վերաբերյալ 

Գործառնական ուղեցույց երեխաներին դպրոցներում ՔՈՎԻԴ-19-ից պաշտպանելու 

վերաբերյալ 

ՔՈՎԻԴ-19-ի և արտակարգ իրավիճակներում կրթության վերաբերյալ նյութերի ժողովածու 

Սեղմագիր 2019-ի նոր կորոնավիրուսի (ՔՈՎԻԴ-19)՝ հոգեկան առողջության և 

հոգեսոցիալական աջակցության ասպեկտների վերաբերյալ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ 

Պետրոս Ադամյանի 14, Երևան, +37410580174, yerevan@unicef.org 
www.unicef.am 
www.babycef.am  

Կորոնավիրուսի վերաբերյալ թարմացվող լրահոսի կայքէջ 
 

 

https://www.dropbox.com/s/7xp0bmgxl1v4rcn/1.%20COVID19%20CP%20AoR%20Resource%20Menu_Working%20Doc%20March2020.docx?dl=0
https://www.unicef.org/reports/key-messages-and-actions-coronavirus-disease-covid-19-prevention-and-control-schools
https://inee.org/emergencies/novel-coronavirus-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about
mailto:yerevan@unicef.org
http://www.unicef.am/
http://www.babycef.am/
https://www.unicef.org/armenia/%D5%AF%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BD-%D5%AF%D5%A1%D5%B4-%D6%84%D5%B8%D5%BE%D5%AB%D5%A4-19

