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ԱՄՆ Աշխատանքի նախարարություն 

Եզրակացություններ մանկական աշխատանքի վատթարագույն 

ձևերի մասին, 2018 թ․ 

 

Հայաստան 

2018 թվականին Հայաստանը մանկական աշխատանքի վատթարագույն ձևերի 

վերացման ուղղությամբ նվազագույն առաջընթաց է ունեցել։ Կառավարությունը 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության նոր ծրագիր է ընդունել։ Բացի այդ, այն 

շարունակել է աշխատանքային տեսչության ոլորտում բարեփոխումները՝ ներառյալ 

Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի ստեղծումը․ այդ մարմինը, 

սակայն, մանկական աշխատանքի վտանգավոր ձևերը դիտարկելու սահմանափակ 

կարողություն կունենա: Չնայած մանկական աշխատանքին վերաբերող իր նոր 

նախաձեռնություններին, Հայաստանը նվազագույն առաջընթացի գնահատականի է 

արժանանում, քանի որ 2014 թվականին Աշխատանքային օրենսգրքի Հոդված 34-ի 

վերացումից ի վեր՝ հոդված, որը նախկինում սահմանում էր աշխատանքային 

օրենսդրության ու հավաքական պայմանագրերի իրականացման գործում 

կառավարության իրավասությունը, Կառավարությունն աշխատանքի գործունակ 

տեսչություն չի ունեցել։ Այդուհետ, կառավարությունը չի ունեցել գործունակ 

մեխանիզմ՝ վերահսկելու, դիտարկելու և գործադրելու մանկական աշխատանքի 

ոլորտում եղած օրենքները՝ ներառյալ չհայտարարված տեսչությունների կատարման 

իրավասության մեխանիզմը։ Երեխաները Հայաստանում ներգրավված են մանկական 

աշխատանքի վատթարագույն ձևերում, ընդ որում՝ սեռական կոմերցիոն 

շահագործման մեջ, որը երբեմն մարդկային թրաֆիքինգի հետևանք է։ Երեխաները 

վտանգավոր աշխատանք են կատարում նաև գյուղատնտեսության ոլորտում։ 

Կառավարությունը չունի իր ջանքերը համակարգելու մեխանիզմ, որը կներառեր 

մանկական աշխատանքի բոլոր ձևերի, ընդ որում՝ վատթարագույն ձևերի դեմ 

պայքարը։ Բացի այդ, չկան պետական կառավարման ծրագրեր, որոնք կօգնեին 

գյուղատնտեսական աշխատանքներում ներգրավված երեխաներին։ 

Ըստ ստացված հաշվետվությունների, առաջարկվում են որոշակի գործողություններ, 

որոնք կօգնեն Հայաստանում մանկական աշխատանքի վերացմանը։ 

Ոլորտը Առաջարկվող գործողությունը 
Առաջարկվող 

ժամկետ(ներ)ը 

Իրավական 

շրջանակ 

Հայաստանի օրենսդրությամբ կոնկրետ կերպով 

սահմանել թեթև աշխատանքի այն տեսակները, որոնց 

կատարումը 14-15 տարեկան երեխաների կողմից 

ընդունելի է։ 

2014 – 2018 
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Ոլորտը Առաջարկվող գործողությունը 
Առաջարկվող 

ժամկետ(ներ)ը 

Նպաստել աշխատանքային օրենսդրության 

գործադրմանը՝ օրենքով ամրագրելով ստիպողական 

աշխատանքի սահմանումը։ 

2016 – 2018 

Ապահովել, որ օրենքը քրեորեն արգելի ոչ պետական 

զինված խմբավորումների կողմից 18-ից ցածր տարիքի 

երեխաների հավաքագրումը: 

2018 

 

Աշխատանքի նվազագույն տարիք սահմանել այն 

տարիքը, մինչև որը կրթություն ստանալը պարտադիր 

է։ 

2018 

Գործադրում Ստեղծել գործունակ աշխատանքային տեսչություն՝ 

ապահովելով, որ տեսչական ստուգումների իրավական 

դաշտն Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական 

մարմնին հստակ իրավասություն տա վերահսկել, 

ստուգել ու կենսագործել մանկական աշխատանքին 

վերաբերող օրենքները։ Ապահովել, որ 

Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի 

մանդատը ներառի որակյալ տեսչություններ 

անցկացնելու կարողությունը՝ ընդ որում 

թիրախավորված, , բողոքների վրա հիմնված և 

չհայտարարված տեսչություններ; և որ 

տեսչությունների, խախտումների ու տուգանքների 

քանակի ու տեսակների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը հանրությանը հասանելի լինի։ 

2017 – 2018 

Հանրությանը հասանելի դարձնել Առողջապահության և 

աշխատանքի տեսչական մարմնի ֆինանսավորման 

մասին տեղեկատվությունը։  

2017 – 2018 

Ամրապնդել աշխատանքի տեսչությունը՝ ավելացնելով 

աշխատանքի տեսուչների թիվն ու այն 

համապատասխանեցնելով Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության (ILO) տեխնիկական խորհրդի 

չափանիշներին, և ապահովել, որ աշխատանքի 

տեսուչները լինեն քաղծառայողներ, այլ ոչ 

կապալառուներ։ 

2017 – 2018 

Պաշտպանել երեխաներին՝ իրավապահ մարմինների 

աշխատակիցներին տրամադրելով հանցագործության 

մանկահասակ  տուժող կողմերի հետ հարցազրույց 

անցկացնելու մասնագիտացված ուսումնավարժանք և 

ապահովելով, որ հետաքննության ընթացքում 

իրավապահ մարմիններն իրենց աշխատանքը 

համակարգեն սոցիալական ծառայության 

2018 
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Ոլորտը Առաջարկվող գործողությունը 
Առաջարկվող 

ժամկետ(ներ)ը 

մատակարարների հետ, ինչպես նաև ապահովելով, որ 

պաշտոնական վիճակագրությունը հաշվի առնի  

հանցագործության մանկահասակ բոլոր տուժող 

կողմերին՝ ներառյալ նրանք, որոնց հարցը հղվել է 

սոցիալական ծառայություններին։ 

Իրագործել ու պատշաճ կերպով ֆինանսավորել 

քրեական վարույթներում իբրև վկա հանդես եկող 

տուժող կողմերի պաշտպանության մեխանիզմը։ 

2011 – 2018 

Համակարգում Ստեղծել մանկական աշխատանքի, ընդ որում՝ դրա 

բոլոր վատթարագույն ձևերի դեմ պայքարի 

համակարգման մեխանիզմներ։ 

2009 – 2018 

Պետական 

քաղաքականություն 
Մանկական աշխատանքի վերացման ու 

կանխարգելման ռազմավարություններն ինտեգրել 

ազգային քաղաքականության մեջ, ընդ որում՝ UNDAF-ի 

Հայաստանի ծրագրում։ 

2011 – 2018 

Ապահովել, որ Մարդկային թրաֆիքինգի և 

շահագործման դեմ պայքարի գործողությունների 

ազգային ծրագիրը բավարար վերահսկողություն ու 

ֆինանսավորում ունենա, ինչը թույլ կտա այն 

արդյունավետ կերպով կենսագործել։  

2017 – 2018 

Տեղեկատվություն հրապարակել Երեխաների 

նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի կոնցեպտի 

կենսագործման ուղղությամբ ձեռնարկված 

միջոցառումների մասին։  

2016 – 2018 

Տեղեկատվություն հրապարակել Երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության ռազմավարական 

ծրագրի կենսագործման ուղղությամբ ձեռնարկված 

միջոցառումների մասին: 

2018 

Սոցիալական 

ծրագրեր 
Ապահովել, որ բոլոր երեխաները, ընդ որում նրանք, 

որոնք հեռավոր շրջաններում են ապրում, սերում են 

ցածր եկամուտ ունեցող ու սեզոնային աշխատանքի 

համար ճանապարհորդող ընտանիքներից, ինչպես նաև 

նրանք, որոնք էթնիկական փոքրամասնության են 

պատկանում, ունենան կրթության հավասար 

հասանելիություն։  

2010 – 2018 

Ավելացնել ջանքերը երեխաների ազատազրկումը 

կանխարգելելու ուղղությամբ և ապահովել, որ 

պետական հաստատություններում ներկայիս գտնվող 

երեխաները չներգրավվեն մանկական աշխատանքում։  

2015 – 2018 
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Ոլորտը Առաջարկվող գործողությունը 
Առաջարկվող 

ժամկետ(ներ)ը 

Ապահովել հատուկ կրթական կարիքներ ունեցող 

երեխաների և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

համար սովորական կրթության հասանելիությունը՝ 

բարելավելով ֆիզիկական ենթակառուցվածքի 

հասանելիությունը, ընդլայնելով համայնքային 

օժանդակ ծառայություններն ու թույլ չտալով, որ 

հաշմանդամության մասին սոցիալական 

նախապաշարումները խոչընդոտեն երեխաների դպրոց 

հաճախելուն։ 

2014 – 2018 

Իրականացնել փողոցային աշխատանքում ու 

գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված երեխաների 

աշխատանքի խնդիրներին վերաբերող ծրագրեր։ 

2009 – 2018 

Տեղեկատվություն տարածել Ընտանեկան նպաստների 

ծրագրի վերաբերյալ՝ խրախուսելով այդ ծրագրին 

երեխաներ ունեցող որակավորված ընտանիքների 

մասնակցությունը։ 

2018 

 


