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ՀԱՅԱՍՏԱՆ     Բնակչություն  Եկամտային խումբը 

       2 951 741  Միջինից բարձր 

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ՝ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴԵՄ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

 

8 կառավարման ոլորտ՝ երեխաների դեմ բռնությանն արձագանքելու գործառույթներով, որից  

2-ը օժտված է համակարգման գործառույթով 

Գործողությունների ազգային ծրագիր 

Ֆինանսավորում Ֆինանսավորում 

Վատ վերաբերմունք երեխայի 

նկատմամբ 
ԱՅՈ Մասնակի Բռնություն դպրոցում ԱՅՈ Մասնակի 

Բռնություն երիտասարդների 

նկատմամբ 
ԱՅՈa - 

Սեռով պայմանավորված 

բռնություն 
ԱՅՈ Մասնակի 

Սեռական բռնություն ԱՅՈ Մասնակի Այլ ԱՅՈ Մասնակի 

Ներառում է տարածվածության ցուցիչը/ցուցիչները. ՈՉ 

 

INSPIRE ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

Օրենքների իրագործումը և կատարումը 

 

Իրականացման 

աստիճանը  

Իրականացման 

աստիճանը 

Ցածր Բարձր Ցածր Բարձր 

Ցանկացած հաստատությունում 

մարմնական պատիժների 

արգելում 

ԱՅՈ 
 Դպրոցների տարածքներում 

զենք կրելու դեմ 
ԱՅՈ 

 

Անչափահասի նկատմամբ 

բռնաբարության դեմ 
ԱՅՈ  Տուժողներին փոխհատուցելու 

վերաբերյալ 
ԱՅՈ Հարց չի տրվել 

Կոնտակտային սեռական 

բռնության դեմ (բացառությամբ 

բռնաբարության) 

ԱՅՈ 
 Տուժողի իրավական 

ներկայացուցչության 

վերաբերյալ 

ԱՅՈ Հարց չի տրվել 

Ոչ կոնտակտային սեռական 

բռնության դեմ 
ԱՅՈ  Ալկոհոլի վաճառքի 

նվազագույն տարիք 
18 Հարց չի տրվել 

Քաղաքացիական անձանց 

կողմից զենքի կրումը և 

գործածումը կարգավորող 

ԱՅՈ 
 

 

 Աջակցություն՝ իրականացմանը Ներգործությունը 

 Մակարդակը 
Ֆինանս. 

միջոցները 
Գործիքները Վերապատրաստում 

Փոքրա-

թիվ 

Գրեթե 

բոլորը 

Նորմեր և արժեքներ 

Բռնության հետ չկապված 

նորմերի ամրապնդում 
Համապետական ՈՉ ԱՅՈ ԱՅՈ  

Համայնքի մոբիլիզացիա Մարզային - - - - 

Կողմնակի միջամտություններ Առկա չէ - - - - 

Ապահով միջավայրեր 

Բռնության «թեժ կետեր» Համապետական ԱՅՈ ՈՉ ԱՅՈ  
Բռնության տարածման 

դադարեցում 
Համապետական ԱՅՈ ԱՅՈ ԱՅՈ  

Կուռ միջավայրի բարելավում Մարզային - - - - 

Աջակցություն ծնողին և խնամողին 

Տնայց Մարզային - - - - 

Կենտրոնահեն աջակցություն՝ 

ծնողավարության հարցերով 
Մարզային - - - - 

Եկամուտների և տնտեսության ամրապնդում 

Դրամական աջակցություն Համապետական ԱՅՈ ԱՅՈ ՈՉ  

 

a Մարզային 
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Խմբային խնայողություններ և 

վարկեր՝ գենդերային 

անկողմնակալության մասին 

վերապատրաստմամբ 

Առկա չէ - - - - 

Վերապատրաստում 

միկրոֆինանսների և 

գենդերային 

անկողմնակալության թեմայով 

Առկա չէ - - - - 

Արձագանքման և աջակցության ծառայություններ 

Երեխայի պաշտպանության 

ծառայություններ 
Մարզային - - - - 

Կլինիկական ծառայություններ՝ 

սեռական բռնությունից 

տուժածների համար 

Համապետական ՈՉ ԱՅՈ ՈՉ 
 

Հոգեկան առողջության 

ծառայություններ՝ տուժողների 

համար 

Առկա չէ - - - - 

Հոգեկան առողջության 

ծառայություններ՝ բռնարարների 

համար 

Առկա չէ - - - - 

Նույնականացում և ուղղորդում 

տուժողների համար 
Առկա չէ - - - - 

Նույնականացում և ուղղորդում 

բռնարարների համար 
Առկա չէ - - - - 

Կրթություն և կյանքի հմտություններ 

Դպրոցական կրթությունում 

ներգրավվածության ավելացում 
Համապետական ՈՉ ԱՅՈ ԱՅՈ  

Օգնություն երեխաներին` 

սեռական չարաշահումից 

պաշտպանելու հարցում 

Համապետական ԱՅՈ ԱՅՈ ԱՅՈ 
 

Կյանքի և սոցիալական 

հմտությունների թեմայով 

վերապատրաստում 

Համապետական ԱՅՈ ԱՅՈ ԱՅՈ 
 

Դպրոցահեն հակա-

բուլիինգային միջոցառումներ 
Մարզային - - - - 

Զուգընկերների միջև բռնության 

կանխարգելում դպրոցում 
Առկա չէ - - - - 

Դպրոցական անձնակազմի 

կողմից բռնության նվազեցում 
Մարզային - - - - 

 

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԸՆՏՐՎԱԾ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻb 
 Արական % Իգական % 

Բռնությամբ զուգորդված դաստիարակության դրսևորումներ՝ վերջին ամսվա ընթացքում, 1-14 

տարեկանների շրջանում 
71 67 

Տանը ֆիզիկական բռնության ենթարկվելու դեպք՝ նախքան 18 տարին լրանալը, 18-24 

տարեկանների շրջանում 
- - 

Սեռական զոհայնացում՝ նախքան 18 տարին լրանալը, 18-24 տարեկանների շրջանում - - 

Բուլիինգի հետ կապված զոհայնացում վերջին 30 օրվա / մի քանի ամսվա ընթացքում, 11-15 

տարեկանների շրջանում 
11 7 

 

Տվյալները հավաքվել են բազմաոլորտ կոնսենսուսային հանդիպման ժամանակ և հավաստվել՝ Առողջապահության 

նախարարության կողմից: 

 

b Երկրներ կարող են տվյալներ ունենալ այլ հարցումներից ևս, սակայն գլոբալ համադրելիության նկատառումներից ելնելով՝ ընտրվել են 

միջազգայնորեն առավել հասանելի և համադրելի հետազոտությունները: 


